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Resum
Aquesta tesi s’ha dividit en dos blocs principals, el primer bloc tracta de la formació 
d’escòria durant la producció de les foses amb grafit esferoïdal i el segon bloc de la 
influència dels paràmetres del procés sobre la formació dels defectes de contracció. En 
la primera part, dedicada a l’estudi de la formació d’escòria, s’ha analitzat la 
composició de la mateixa amb FRX, les fases presents amb DRX i s’han inspeccionat 
les mostres mitjançant SEM i microanàlisi EDS. S’ha comparat l’anàlisi de l’escòria 
amb les inclusions trobades en les peces produïdes amb fosa nodular i amb els nuclis 
dels nòduls.  
S’ha trobat que l’escòria formada en la fosa dels forns d’inducció, conté molta quantitat 
de fase amorfa, l’òxid majoritari trobat en aquesta escòria és SiO2 en forma de quars i 
cristobalita. No s’han trobat diferències significatives entre les mostres d’escòria 
extretes just en acabar de fondre les càrregues metàl·liques i les extretes després de 
deixar les mostres en contacte amb l’aire durant 45 minuts. Sí que s’han trobat 
diferències en l’escòria formada depenent de la càrrega metàl·lica utilitzada, després de 
fondre les càrregues metàl·liques basades en acer, les foses mostren el contingut més alt 
en zinc i alumini i les mostres d’escòria corresponents, són les úniques en que es detecta 
la fase cristallina ZnAl2O4, gahnita. En el cas de l’escòria formada després de fondre les 
càrregues basades en retorns de la foneria, els continguts de zinc i alumini són baixos 
mentre que el contingut dels elements involucrats en la producció de FGE (Mg, Ce i La) 
és comparativament elevat. Les anàlisis de DRX fetes en aquestes mostres revela 
l’existència de quantitats minoritàries de silicats que contenen aquests elements 
específics a més a més de la fase SiO2. 
S’ha pogut identificar l’escòria adherida al revestiment dels forns d’inducció com 
MgAl2O4 (espinel·la) formada per la reacció entre els òxids Al2O3 i MgO. S’ha 
comprovat que aquesta escòria és molt agressiva i es forma majoritàriament quan 
s’utilitzen càrregues metàl·liques riques en acer durant la fusió i per tant, s’ha demostrat 
el rol crític de l’alumini en la formació d’aquestes escòries que s’adhereixen al 
revestiment. Amb aquest coneixement s’ha pogut minimitzar l’adhesió d’escòria en el 
revestiment dels forns d’inducció, reduint les fonts d’alumini en les matèries primeres i 
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els additius utilitzats i mantenint un balanç favorable entre els òxids involucrats durant 
la fusió. 
Després del tractament amb magnesi, l’escòria formada segueix tenint com un dels 
òxids majoritaris SiO2, majoritàriament en forma de quars, tot i que, també s’han 
detectat espinel·la MgAl2O4 i forsterita (Mg,Fe)2SiO4 com a fases cristal·lines 
majoritàries en aquestes mostres. Al mantenir exposada a l’aire una fosa tractada amb 
magnesi, la formació de la fase quars, decreix progressivament i el silici es centra en 
formar part de diferents silicats. Contràriament, la quantitat d’espinel·la, d’altres silicats 
amb magnesi i de períclasi (MgO) augmenta degut a la oxidació del magnesi i de les 
terres rares.  
En l’escòria del forn de colada trobem com a òxids majoritaris, els òxids de silici i 
magnesi, que combinats entre ells formen la fase cristallina majoritària detectada en 
aquesta escòria, la forsterita, altres fases amb zinc (silicats, aluminats i ZnO) també 
estan presents degut a la quantitat de zinc que s’acumula freqüentment en la cavitat 
pressuritzada dels forns de colada. 
En el revestiment dels forns de colada es troba adherida escòria de composició 
significativament diferent depenent de la zona d’extracció i de la freqüència de neteja, 
les mostres extretes de la paret interna del forn, estan majoritàriament formades per 
períclasi, sulfur de magnesi, sulfur de ceri (Ce2,664S4) i quantitats minoritàries d’altres 
fases com compostos amb lantani i sulfur de calci (CaS).  
Les inclusions d’escòria que s’han trobat en les peces produïdes amb fosa nodular són 
de dos tipus, partícules amb una forma massiva i partícules amb forma filamentosa, 
aquestes últimes conegudes com “dross”. Els dos tipus d’inclusions, tenen com a 
elements més importants el magnesi, el silici i l’oxigen, igual que la fase majoritària que 
s’ha trobat formant part de l’escòria del forn de colada, la forsterita. En les inclusions 
més massives, s’han trobat grans de sorra o de restes d’inoculant fet que sembla 
confirmar que aquest tipus d’escòria s’ha format fora del motlle. En el cas del dross, el 
seu origen sembla ser la oxidació del magnesi i del silici degut a turbulències durant la 
colada.  
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També s’han de remarcar les similituds en les composicions de les inclusions d’escòria 
trobades en les peces i la composició dels nuclis de grafit, molts d’aquests òxids que 
conformen l’escòria, després de formar-se poden actuar com a punt de nucleació pel 
grafit o es poden agregar formant l’escòria que es troba reclosa en les peces. 
El segon bloc de la tesi s’ha dedicat a l’estudi de la formació dels defectes de 
contracció. S’han fet una sèrie d’experiments amb dues peces test inserides en la part de 
baix d’una placa model, recopilant totes les dades del procés susceptibles de tenir 
influència en la formació dels defectes de contracció. Les peces s’han tallat per la zona 
de la partició per avaluar l’àrea afectada pels defectes de contracció També s’han 
inspeccionat per FE-SEM els diferents tipus de defectes de contracció observats.  
S’ha observat que les mostres produïdes amb les foses hipoeutèctiques no inoculades 
són les que presenten els defectes de contracció més grans i oberts a l’exterior, com 
cavitats i tibats i també mostren defectes de contracció interns com les macroporositats i 
les microporositats. Les superfícies internes de les microporositats examinades estan 
plenes de dendrites amb dipòsits de grafit i arrugues produïdes per la contracció extrema 
entre els braços de les dendrites. Al inocular, les mostres hipoeutèctiques resultants, ja 
no presenten les microporositats, però segueixen tenint cavitats obertes a l’exterior amb 
superfícies internes llises i també s’han detectat tibats de paret i un gran nombre de 
macroporositats. S’han pogut observar dos tipus de morfologia en les macroporositats, 
unes amb dendrites cobertes per una capa de grafit i d’altres que contenen dendrites 
arrodonides i nòduls de grafit agregats sense capa de grafit.  
Al augmentar la quantitat de carboni en la fosa s’han eliminat els defectes de contracció 
oberts a l’exterior tipus cavitat, per tant, en les foses hipereutèctiques no inoculades, 
s’han trobat tibats de paret, microporositats i macroporositats. Tant les superfícies 
internes de les microporositats com de les macroporositats mostren dendrites cobertes 
per una capa continua de grafit, tot i que les dendrites trobades en les microporositats 
són més nombroses i punxegudes. En les foses hipereutèctiques inoculades només s’han 
detectat macroporositats amb una superfície interna llisa però irregular i amb una capa 
continua de grafit relacionada amb un contingut de carboni elevat en l’últim líquid en 
solidificar. 



 
 
Resum 
 
 

18 
 

L’àrea afectada pels defectes de contracció i les dades dels diferents paràmetres del 
procés, s’ha analitzat pel Mètode de Pearson, no s’ha trobat que la sorra o els 
paràmetres d’emmotllament tinguin gaire influència en la mida dels defectes de 
contracció pel tipus d’emmotllament utilitzat i per les peces estudiades. 
Com ja s’ha mencionat, s’ha trobat que les peces produïdes amb una composició 
hipereutèctica mostren uns defectes de contracció més petits que les hipoeutèctiques. 
Tot i que a partir d’un carboni equivalent determinat, s’observa un augment de la mida 
dels defectes de contracció sobretot en les peces sobreinoculades. També s’ha pogut 
observar que la inoculació en un nivell òptim també redueix la mida dels defectes de 
contracció, tot i que el contingut de carboni equivalent ha demostrat tenir un efecte més 
potent en la reducció de la mida dels defectes de contracció que la inoculació.  
S’ha demostrat una forta relació dels paràmetres l’anàlisi tèrmica amb la mida dels 
defectes de contracció, per exemple, al augmentar la temperatura de liquidus augmenta 
la mida dels defectes de contracció, sent l’interval més adient 1145 a 1155oC, que 
coincideix amb un carboni equivalent entre 4.35 i 4.50 % en pes, que s’ha demostrat 
que és el més adient per minimitzar els defectes de contracció en peces correctament 
inoculades (0.1% d’inoculació). 
En relació amb la temperatura eutèctica mínima també té una gran dependència tant 
amb el carboni equivalent com amb el nombre de nòduls i la mida dels defectes de 
contracció. Existeix un interval ideal de temperatura eutèctica mínima entre 1140 i 
1150oC. 
Altres paràmetres importants del procés com la temperatura de colada, tot i no tenir un 
gran efecte, s’ha pogut observar, que al augmentar la temperatura de colada augmenta 
lleugerament la mida dels defectes de contracció. 
S’ha obtingut una equació amb els coeficients de correlació de Pearson, per cada tipus 
de peça test. Per fer-ho s’han utilitzat els paràmetres amb millor coeficient de correlació 
de Pearson que es poden avaluar abans de la colada de les peces. S’ha avaluat l’eficàcia 
de les equacions, que no ha sigut gaire satisfactori degut al comportament no lineal de 
les variables. S’han utilitzat les mateixes variables per elaborar els arbres de decisió i les 
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xarxes bayesianes per les dues peces test, aconseguint un millor resultat amb les xarxes 
bayesianes de la peça T. Per tant, s’ha desenvolupat un mètode per predir els defectes de 
contracció en peces produïdes amb foses de ferro amb grafit esferoïdal, que es pot 
implantar en les zones de producció i que és capaç de predir en un 90% dels casos abans 
de produir les peces, quan tindran un defecte de contracció inferior a 10 mm2. 
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Les foses de ferro amb grafit esferoïdal, també anomenades foses de ferro nodular, 
presenten com a defectes d’origen metal·lúrgic més greus i freqüents, les porositats de 
gas, els defectes de contracció i la formació d’escòria. La presencia d’aquests defectes, 
implica un increment dels costos, tant per l’augment de la defectuositat com per la 
inversió que ha de fer la foneria en incrementar la freqüència de les inspeccions per la 
seva detecció i eliminació. Tot i ser uns defectes molt freqüents, les característiques dels 
quals se’n mostra un resum a la taula 1.1, encara no estan ben determinades les causes 
de la seva formació i la influència dels diferents paràmetres de procés en la mateixa.  
La formació d’escòria, que és un fet intrínsecament lligat al procés de producció de les 
foses amb grafit esferoïdal, té lloc en les diferents etapes del procés i no finalitza fins 
que no solidifica la peça. Els òxids que conformen l’escòria poden acabar en forma 
d’inclusió en l’interior de les peces produïdes i també es poden adherir en els 
revestiments dels forns de fusió provocant esquerdes en el revestiment i fins i tot 
perforacions, o en el revestiment dels forns de colada obturant inclús el canal de pas de 
la fosa per l’inductor. En definitiva, provocant aturades forçoses de la producció i un 
augment dels costos. Per altra banda, les peces produïdes amb aquest material tenen 
com un dels principals defectes, els derivats de la contracció que pateix el metall al 
solidificar1,2,3,4,5. Aquest fet provoca que a vegades s’hagin d’utilitzar sistemes de colada 
amb massalotes sobredimensionades i que aleshores resultin poc competitius. Tot i que 
teòricament es pot contrarestar la contracció volumètrica que experimenta el ferro al 
solidificar, amb la expansió que presenta el grafit, moltes vegades el disseny complicat 
de les peces amb canvis de secció i zones que són difícils d’alimentar fa que apareguin 
microporositats internes. 
                                                           
1 D.M. Stefanescu, “Computer Simulation of Shrinkage Related Defects in Metal Castings – a Review”, 
International Journal of Cast Metal Research, vol 18, pp 129-143 (2005). 
 
2 T. Kanno, I. Kang, Y. Fukuda, T. Mizuki, “Effect of Pouring Temperature and Composition on 
Shrinkage Cavity in Spheroidal Graphite Cast Iron” AFS Transactions, vol 114, paper 06-084 (2006). 
 
3 A.S. Sabau, “Prediction of alloy shrinkage factors for the investment casting process”, AFS 
Transactions, vol 114, paper 06-084 (2006). 
 
4 H. Fredriksson, J. Sterndahl, J. Tinoco, “On the solidificaction of nodular cast iron and its relation to the 
expansion and contraction”, Materials Science and Engineering A 413-414, pp 363-372 (2005). 
 
5 J.W. Woolley, D.M. Stefanescu, “Microshrinkage Propensity in thin wall ductilr iron castings”, AFS 
Transactions, vol 113, paper 05-094 (2005). 
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Taula 1.1 Defectes metal·lúrgics més freqüents de les peces produïdes amb FGE.  

                                                           
6 J. Sertucha y R. Suárez, “Arenas de moldeo en verde”, AZTERLAN Centro Metalúrgico de Investigación, 3ª Edición 2009. ISBN: 84-609-3617-1. 
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Ambdós defectes, tant les inclusions d’escòria com els defectes de contracció, són 
discontinuïtats del material que poden actuar com a propagadors d’esquerdes i provocar 
una disminució dràstica en les propietats mecàniques. Per aquest motiu i per l’evident 
interès de les foneries en eliminar tant la formació d’aquests defectes com els costos que 
se’n deriven, entre tots els defectes d’origen metal·lúrgic que poden presentar les foses 
de ferro nodular, ens hem focalitzat en l’estudi de la influència dels paràmetres del 
procés sobre la formació d’escòria i dels defectes de contracció, tot i que a continuació 
passem a descriure les característiques principals dels tres defectes mencionats.  

1.1 DEFECTES DE CONTRACCIÓ 
El procés de formació de defectes de contracció per la fosa de ferro nodular, ha estat 
estudiada extensivament durant anys i d’acord amb alguns dels autors7,8, la contracció 
total que pot presentar una peça de fosa nodular després de la solidificació es composa 
de dos tipus de defectes de contracció, uns formats durant els primers moments del 
procés de solidificació (defectes oberts a l’exterior) i els altres formats durant la última 
part del procés de solidificació (defectes de contracció interiors). Les tècniques de 
simulació són les eines més utilitzades per predir l’aspecte dels defectes de contracció 
en les foses9,10,11,12 i normalment s’utilitzen en la fase de desenvolupament del producte.  

                                                           
7 D.M. Stefanescu, H.Q. Qiu and CH Chen: “Effects of selected metal and mold variables on the 
dispersed shrinkage in spheroidal graphitic cast iron,” AFS Transactions, vol 103, pp 189-197 (1995). 
8 D.M. Stefanescu, “Computer Simulation of Shrinkage Related Defects in Metal Castings – a Review”, 
International Journal of Cast Metal Research, vol 18, pp 129-143 (2005). 
9 D.M. Stefanescu, “Computer Simulation of Shrinkage Related Defects in Metal Castings – a Review”, 
International Journal of Cast Metal Research, vol 18, pp 129-143 (2005). 
10 A.S. Sabau, “ Numerical simulation of the investment casting process”, AFS Transactions, vol 113, 
paper 05-160 (2005). 
11 R.A. Hardin, X. Shen, J. Gu, C. Beckermann, “Use of Niyama Criterion to Predict ASTM X-Ray 
Levels and to develop Improved Feeding rules for steelcasting”, AFS Transactions, vol 107, pp 413-422 
(1999). 
12 I. Ohnaka, A. Sato, A. Sugiyama, F. Kinoshita, “Mechanism and estimation of porosity defects in 
ductile cast iron”, International Journal of Cast Metals Research, vol 21, pp 11-16 (2008). 
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Aquestes tècniques poden avaluar el risc de formació de defectes de contracció tenint en 
compte les condicions d’omplerta del motlle i els processos de solidificació amb 
diferents nivells de coincidència respecte la realitat de les peces. Les tècniques de 
simulació tenen en consideració una qualitat de la fosa predeterminada i no tenen en 
compte les variacions pròpies del procés, fets que limiten la predicció resultant. 
Les àrees crítiques de les peces afectades per aquests defectes de contracció, estan 
normalment relacionades amb aspectes de disseny, com importants canvis de secció 
(diferents mòduls de solidificació), capacitat d’alimentació deficient i a la presencia de 
punts calents en angles de la peça o zones de solidificació lenta per acumulació de calor. 
Els aspectes metal·lúrgics també tenen una important influència en la formació dels 
defectes de contracció13,14,15,16 i és necessari el seu control en les plantes de producció. 
Canvis en la composició química17 i diferencies en el potencial de nucleació de les 
foses, afecten al procés de solidificació i a la tendència a la contracció de les foses.  
Els defectes de contracció oberts a l’exterior, poden tenir forma de cavitat o de tibat 
superficial i tenen lloc al principi de la solidificació quan el metall líquid en la 
superfície de la peça, exposat a l’atmosfera, es troba sotmès a una pressió degut a la 
contracció del metall que està solidificant a l’interior. El metall aleshores és atret cap a 
l’interior per la pressió atmosfèrica formant una cavitat i/o un tibat superficial, que són 
visibles en la superfície de la peça, el dèficit de massa provocat pel defecte de 
contracció és compensa pèls gasos atmosfèrics. 

                                                           
13 P. Larrañaga, J.M. Gutiérrez, A. Loizaga, J. Sertucha, R. Suárez, “A Computer-Aided System for Melt 
Quality and Shrinkage Propensity Evaluation Based on the Solidification Process of Ductile Iron”, AFS 
Transactions, vol 116, paper 08-008 (2008). 
14 Z. Li, Y. Li, “Evaluation of Melt Quality and graphite degeneration prediction in heavy section ductile 
iron”, Metallurgical and Materials transactions A, vol 36A, pp 2455-2460 (2005). 
15 J.M. Frost, D.M. Stefanescu, “Melt quality assessment of SG iron through computer-aided cooling 
curve analysis”, AFS Transactions, vol 112, pp 189-199 (2005). 
16 D.M. Stefanescu, H.Q. Qiu, C.H. Chen, “Effects of selected metal mold variables on dispersed 
shrinkage in SG cast iron”, AFS Transactions, vol 103, pp 189-197 (1995). 
17 T. Kanno, I. Kang, Y. Fukuda, T. Mizuki, “Effect of Pouring Temperature and Composition on 
Shrinkage Cavity in Spheroidal Graphite Cast Iron”, AFS Transactions, vol 114, paper 06-084 (2006). 
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Els defectes de contracció interiors es poden dividir en macroporositats i 
microporositats. Les macroporositats tenen lloc quan el líquid està envoltat per una 
quantitat de material sòlid suficient per resistir la contracció del metall. Normalment la 
mida d’aquestes porositats és de l’ordre de mm i poden aparèixer tant aïllades com 
interconnectades en cavitats irregulars. Les microporositats tenen lloc més tard durant la 
solidificació i com ja hem mencionat, es poden formar tot i obtenir un balanç net entre 
contracció i expansió. Això és degut al comportament que exhibeixen les foses de ferro 
nodular al solidificar, aquestes cavitats de mida micromètrica disperses, es formen degut 
a la dificultat per alimentar aquestes zones que queden a l’interior d’una xarxa sòlida de 
dendrites d’austenita ja formada. 
1.2 DEFECTES RELATIUS A LA FORMACIÓ D’ESCÒRIA 
Les imperfeccions superficials de les peces degut a la formació d’escòria, poden ser la 
causa del seu rebuig i han estat reconegudes com un dels majors problemes en la 
producció de la fosa de ferro nodular. S’han detectat diferents tipus d’inclusions no 
metàl·liques que es poden dividir en els defectes superficials d’escòria i en les 
inclusions internes tipus dross. Els principals constituents d’ambdós defectes són els 
òxids. Durant la producció de les foses de ferro nodular es formen quantitats 
substancials d’aquests òxids, ja sigui per la reacció dels elements fàcilment oxidables 
amb l’oxigen de l’aire i  amb el dissolt en la fosa, com per la reacció dels mateixos amb 
els revestiments. El primer grup de defectes està relacionat amb la falta de neteja de la 
fosa, degut a la formació d’escòria abans d’omplir el motlle i a la falta de retenció de la 
mateixa per part del sistema de colada ja sigui per l’absència de filtres o pel disseny 
inadequat dels canals de colada. No obstant això, no sembla que aquesta sigui la causa 
dels problemes observats en la majoria de peces a no ser que el sistema d’alimentació 
estigui dissenyat d’una forma molt inadequada.  
El segon grup de defectes, no s’acaba d’eliminar mai i es basa en que aquesta escòria es 
forma contínuament fins que s’acaba la solidificació. Això  està relacionat amb un 
sistema d’omplerta lent, turbulent i que es pot veure afectat des d’un punt de vista 
metal·lúrgic, al augmentar la concentració d’elements fàcilment oxidables en la fosa o 
per exemple al treballar a una temperatura més baixa.  
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Normalment al voltant dels filaments que formen aquest tipus de defectes es troba grafit 
mal format i nòduls explotats i a vegades aquest tipus de defectes està associat amb la 
formació de porus de monòxid de carboni degut a la reacció dels mateixos amb el 
carboni de la fosa o de la hulla com veurem més endavant. 

1.3 PORUS DE GAS 
Per últim es detalla un altre gran grup de defectes motivats per la formació de gas en el 
sí del metall líquid o per la evolució durant la solidificació del gas dissolt en el metall. 
Defecte àmpliament estudiat i que en el cas de les foses de FGE, normalment es limita a 
l’aparició de porus petits però profunds que s’anomenen “pinhole”, localitzats en zones 
superficials o subsuperficials de les peces i que poden estar produïts per hidrogen i 
nitrogen gas i per la formació de CO. Aquest tipus de defecte acostuma a aparèixer en la 
part superior de les peces i amb més freqüència en les peces de la part superior del 
sistema de colada.  
1.3.1 Porus de H2/N2 

El problema es presenta en el moment de solidificar i té a veure entre d’altres amb la 
solubilitat d’aquests gasos en funció del carboni equivalent, al disminuir la temperatura 
de la fosa disminueix la solubilitat18 tant de l’hidrogen com del nitrogen i en el moment 
de la solidificació, apareixen en forma de bombolla de gas formant el porus. A més 
l’hidrogen també es pot formar per reacció d’alguns elements fàcilment oxidables com 
Al, Mg, i Ti amb l’aigua present en la sorra i noios segons les següents reaccions:  

 
2 + 3 → + 3                             (1) 

+  → +                                  (2) 
+ → +                                     (3) 

                                                           
18 ASM Handbook, “Casting”, vol 15, ASM International (1988). 
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Figura 1.1. Porus "Pinhole" d'hidrogen en una peça de FGE 19 

 
Figura 1.2. Interior d'un porus "pinhole" produït per H2 en una peça de FGE 

Normalment limitant el contingut d’aquests elements en la fosa, entre d’altres, 
s’aconsegueix controlar el problema. Per exemple es recomana mantenir el percentatge 
d’alumini en la fosa base per sota del 0.02020. També es coneix que el nitrogen dissolt 
en la fosa pot difondre cap als porus d’hidrogen contribuint a augmentar la seva mida21. 
                                                           
19 A. Regordosa, Second Place International Metallographic Contest, Class 5: Artistic Microscopy, Black 
and White (2014). 
20 I. Riposan, M. Chisamera, S. Stan and D. White, “Role of Residual Aluminium in Ductile Iron 
Solidification”, AFS Transactions, vol 115, paper 07-008 (2007). 
21 A. Loizaga, J. Sertucha y R. Suárez, “Defectos metalúrgicos generados por la presencia de gases en el 
metal fundido”, Anales de Química, vol 104,  pp 111-119 (2008). 



 
 
1.3.Porus de gas 
 
 

30 
 

La temperatura de la fosa i la permeabilitat dels motlles de sorra, també són paràmetres 
clau a l’hora de permetre a les bombolles de gas formades l’evacuació cap al motlle 
abans de la solidificació. Aquests porus acostumen a tenir una forma arrodonida com es 
pot veure en la figura 1.1, que només es veu alterada en la superfície de la peça degut a 
la deformació pel granallat. També acostumen a presentar una fina capa de grafit en el 
seu interior, com la que es mostra en la figura 1.2, que és imatge transversal de la paret, 
i les zones del voltant del porus, normalment estan descarburades.  
1.3.2 Porus de CO 
Pel què fa a les porositats de CO aquestes es formen per la reacció de les escòries que 
són altament oxidants amb el carboni de la fosa o amb la hulla del motlle22. Les 
turbulències al omplir el motlle i la temperatura de colada baixa també afavoreixen la 
formació d’aquest defecte 23.  
 

 
Figura 1.3. Porus de CO en una peça produïda amb FGL 

                                                           
22 Y. Kurokawa, H. Kambayashi, N. Ozoe, H. Ota and H. Miyake, “Observation of Pinhole Defects in 
Cast Iron Castings by Surface Analysis”, AFS Transactions, vol 111, paper 03-011 (2003). 
23 G.M. Goodrich, “Eliminating the Causes for CO Gas Defects in Cast Iron”, AFS Transactions, vol. 
117, paper 09-099 (2009). 
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Es poden distingir perquè aquestes no acostumen a presentar una capa de grafit en el seu 
interior i a més al voltant de la porositat es poden veure les escòries associades a la 
mateixa. En la figura 1.3 es pot veure un porus de CO en una peça produïda amb FGL, 
marcada amb fletxes en la micrografia, es pot veure la inclusió d’escòria associada al 
mateix. Aquests porus acostumen a tenir una forma arrodonida i presenten superfícies 
internes tant llises com irregulars però sense capa de grafit. 
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Com ja s’ha avançat en la introducció, dels defectes mencionats anteriorment els que 
segueixen sent un repte per tal d’optimitzar costos i augmentar la competitivitat de les 
foneries són la formació d’escòria i els defectes relacionats amb la contracció del metall.  
La formació d’escòria provoca moltes pèrdues tant per la seva afectació en els 
revestiments com per la seva presència en forma d’inclusió en les peces. Tot i que la 
formació d’escòria és una de les principals preocupacions de les foneries i un dels 
defectes més recurrents, inexplicablement segueix sent un dels temes més desconeguts. 
Per tant, un dels objectius d’aquesta tesi és conèixer les característiques i el tipus 
d’escòria que es forma en cada punt del procés productiu per poder evitar o pal·liar els 
efectes de la seva formació. 
El segon tipus de defectes que més preocupa a les foneries, són els defectes de 
contracció, moltes vegades per tal d’evitar-los es dissenyen sistemes de colada robustos 
que són poc competitius. Amb els ajustats costos de producció d’una indústria cada 
vegada més basada en la productivitat per augmentar beneficis, poder augmentar el 
nombre de peces per placa model és una avantatge competitiva. Per tant, el segon 
objectiu d’aquesta tesi, és determinar els paràmetres productius que més contribueixen a 
la formació d’aquest tipus de defectes, establir els intervals de producció més adients i 
trobar una manera de quantificar la tendència de la fosa a patir defectes de contracció 
abans de produir les peces. 
Aquesta tesi està completament orientada en conèixer la influència dels paràmetres del 
procés que afecten a la formació d’escòria i a la tendència de la fosa a presentar defectes 
de contracció. L’objectiu principal és doncs dominar aquests paràmetres per tal 
d'optimitzar els processos productius i millorar la seva competitivitat. 
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3.1 ANTECEDENTS BIBLIOGRÀFICS  
Tot i que la formació d’escòria és un fet inherent al procés productiu de les foses de 
ferro nodular, pot comportar seriosos problemes de qualitat en les peces produïdes al 
trobar-se en forma d’inclusió. També pot reduir la vida útil dels revestiments al 
reaccionar o adherir-se als mateixos. Per aquests motius, la formació d’escòria segueix 
sent una de les principals preocupacions de les foneries. Tot i que s’han realitzat 
diversos treballs estudiant aquest fenomen, alguns dels quals es detallen a continuació, 
hi ha aspectes relatius a la composició de l’escòria formada en alguns punts del procés 
productiu o sobre l’impacte de la mateixa en la degradació dels diferents tipus de 
revestiments utilitzats, que no estan ben determinats. 
En investigacions24,25 sobre l’escòria formada en les foses de ferro, els seus autors van 
demostrar que aquesta està composta majoritàriament pels òxids FeO(l), MnO(l), 
SiO2(s), Al2O3(s) i MgO(s). S’afirma que hi ha un interval de temperatura al voltant de 
(1427-1482 oC) en el qual la formació d’escòria en la fosa i la formació de CO (g) per 
oxidació del carboni són mínims. Els mateixos autors descriuen que l’augment de la 
concentració de silici present en la fosa a una concentració donada de carboni, augmenta 
l’interval de temperatura que afavoreix la formació d’escòria i viceversa. És a dir, un 
augment de la concentració de silici en la fosa pot afavorir la formació d’escòria en 
l’interval de temperatura de treball. També descriuen el fenomen de reoxidació, durant 
el qual en una fosa que s’ha netejat de l’escòria formada inicialment, se’n torna a formar 
degut a la oxidació dels elements al disminuir la temperatura. Altres autors26 descriuen 
el mateix fenomen de reoxidació i per evitar-lo i obtenir peces sense defectes, 
recomanen colar a temperatura elevada, minimitzar el temps d’omplerta dels motlles, 
sistemes de colada dissenyats per tal d’evitar les turbulències i minimitzar el temps 
d’espera de la fosa en la cullera després del tractament amb magnesi. 
                                                           
24 R.W. Heine, C.R. Loper, “Principles of Slag and Dross Formation on Molten Cast Iron”, Modern 
Casting, vol 50 (3), pp 115-122 (1966). 
25 R.W. Heine, C.R. Loper, “Dross formation in the processing of ductile cast iron”, Transactions of the 
American Foundrymen’s Society, vol 74, pp 274-280 (1966). 
26 G.M. Goodrich, “Cast Iron Microstructure Anomalies and Their Causes”, AFS Transactions, pp 669-
683 (1997). 
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Un estudi més recent27, analitza la relació entre les diferents carregues metàl·liques 
utilitzades en els forns d’inducció i la formació d’escòria. Els autors conclouen que 
l’escòria obtinguda al fondre retorns de la foneria, està enriquida en òxid de magnesi i 
òxid de manganès. Segons els autors, els lingots són la carrega metàl·lica que forma 
menys quantitat d’escòria, els retorns de la foneria la que en forma més, degut en gran 
part a la sorra que es troba adherida als mateixos i l’acer en genera més o menys 
depenent de la seva qualitat. 
Alguns autors28, descriuen que durant el tractament amb magnesi es formen òxids que 
s’acaben agregant en escòria i que aquesta pot degradar els revestiments en funció de la 
seva viscositat i adherència. També afirmen que la formació d’escòria no finalitza amb 
el tractament, si no que continua fins la solidificació del metall. Segons els autors, la 
composició, la quantitat i la reactivitat de l’escòria generada després del tractament amb 
magnesi, també pot variar en funció del ferroaliatge utilitzat, s’ha trobat que un 
ferroaliatge amb un menor contingut en magnesi genera menys escòria en la superfície 
del metall i que la presència de bari en el ferroaliatge provoca importants degradacions 
en els revestiments.  
Un altre treball29, ens adverteix dels efectes nocius d’una escòria rica en FeO, ja que 
oxida valuosos elements de la fosa, com el carboni  i el manganès, i erosiona el 
refractari de sílice utilitzat habitualment en els forns d’inducció. Per evitar-ho, 
recomana addicionar carbur de silici. També explica que en el cas de que la fusió tingui 
lloc en forns d’inducció, les principals fonts de formació d’escòria, són la sorra adherida 
als retorns i una càrrega metàl·lica bruta i oxidada.  

                                                           
27 C. Labrecque, M. Gagné, E. Planque, “Effect of Charge Materials on Slag Formation in Ductile Iron 
Melts”, Keith Millis Symposium on Ductile Cast Iron (2003). 
28 A. Loizaga, J. Sertucha, R. Suárez, “Influencia de los tratamientos realizados con diferentes 
ferroaleaciones de magnesio en la evolución de la calidad metalúrgica y los procesos de solidificación de 
las fundiciones esferoidales”, Revista de Metalurgia, vol 44 (5), pp 432-446 (2008). 
29 S. Katz, “Slags’ Effects on Cast Iron Production”, AFS Transactions, vol. 112, paper 04-132 (2004). 
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Altres autors30, han analitzat l’escòria trobada en les peces fabricades amb FGE. 
Diferencien entre l’escòria trobada en forma de partícules grans, filaments i partícules 
molt petites. L’anàlisi per DRX de les partícules grans, mostra que estan compostes 
majoritàriament per forsterita (2MgO·SiO2). Els mateixos autors i d’altres31,32, també 
analitzen l’escòria extreta de la cullera, es revelen quantitats variables de forsterita 
(2MgO·SiO2), fayalita (2FeO·SiO2), enstatita (MgO·SiO2), Fe, Al2O3 i MgS depenent 
del procés previ. Es creu33, que la formació d’escòria comença amb l’oxidació del 
magnesi i del silici per formar MgO i SiO2 i continua amb les reaccions d’aquests òxids 
entre ells i amb altres substàncies per formar els productes finals. 
La ja mencionada formació de silicats de magnesi, en forma d’inclusions internes, de 
forma filamentosa i allargada, trobades en les peces, s’anomena “dross”. Aquestes 
inclusions normalment estan envoltades de partícules de grafit degenerades, la seva 
composició té com a constituents majoritaris MgSiO3 i Mg2SiO4, depenent de 
l’exposició a l’oxigen. Els factors que més afecten a la formació de dross són, en ordre 
decreixent d’importància, la concentració d’oxigen a la que s’exposa el metall líquid 
degut a les turbulències durant la colada, la temperatura del mateix i el contingut de 
magnesi i silici34,35.  

                                                           
30 P. Trojan, P. Cuichelaar, W. Bargeron, R. Flinn, “An Intensive Investigation of Dross in Nodular Cast 
Iron”, Transactions of the American Foundrymen’s Society, vol 76, pp 323-333 (1968). 
31 M.C. Latona, H.W. Kwon, J.F. Wallace, J.D. Voss, “Factors Influencing Dross Formation in Ductile 
Iron Castings” Transactions of the American Foundrymen’s Society, vol 131, pp 881-906 (1984). 
32 P.R. Khan, W.M. Su, H.S. Kim, J.W. Kang, J.F. Wallace, “Flow of Ductile Iron Through Ceramic 
Filters and the effects on the Dross and Fatigue Properties”, Transactions of the American Foundrymen’s 
Society, vol 172, pp 105-116 (1987). 
33 D.R. Askeland, P.K. Trojan, R.A. Flinn, “Dross Forming Reactions in the System Mg-Si-O in Ductile 
Iron”, Transactions of the American Foundrymen’s Society, vol 80, pp 349-358 (1972). 
34 M. Gagné, M.P. Paquin, P.M. Cabanne, “Dross in ductile iron: source, formation and explanation”, 
Indian foundry journal, vol 57 (9), pp 39-44 (2011). 
35 P.M. Cabanne, C. Labrecque, G. Murratore, H. Roedter, “Production of Heavy and Thick Ductile Iron 
Castings (Process Review and Potential Defects)”, Indian Foundry Journal, vol 56 (2), pp 33-42 (2010). 
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En un estudi36 recent, realitzat per predir la formació de dross en les peces produïdes 
amb fosa nodular, s’afirma que aquest, pot ser detectat en peces fabricades després 
d’haver netejat la fosa adequadament, aquest fet és conseqüència de la continua 
formació d’escòria en la massa de fosa líquida abans de solidificar. En aquest estudi, es 
confirma que la composició del dross, que pot arribar a ser complexa, consta 
majoritàriament per SiO2 i MgO. Es consideren els factors més importants que afecten a 
la formació de dross, la composició química del metall líquid, la turbulència quan 
s’omplen els motlles i la temperatura de colada. 
El silici i el magnesi, reaccionen amb l’oxigen i altres compostos, donant com a resultat, 
inclusions en petites àrees del sòlid i com a conseqüència, hi ha una dràstica reducció de 
les propietats mecàniques del material, com la resistència a la tracció i l’allargament. 
Aquestes inclusions trenquen la continuïtat del material i actuen com a punt iniciador 
d’esquerdes, a més, les partícules de MgO, es poden aglomerar a les parets de les cel·les 
eutèctiques provocant una fractura intergranular37.  El límit de fatiga també es veu 
afectat per la presència tant d’aquestes porositats, com per les provocades per defectes 
de contracció38,39. 

                                                           
36 I. Santos, J. Nieves, P.G. Bringas, A. Zabala, J. Sertucha, “Supervised Learning Classification for 
Dross Prediction in Ductile Iron Casting Production”, IEEE 8th Conference on Industrial Electronics and 
Applications (ICIEA), pp 1749-1754 (2013). 
37 H.M. Lin, T.S Lui, L.H. Chen, “Study on the Initiation of Intergranular Fracture of Ferritic SG Cast 
Iron Caused by Magnesium Containing Inclusions Under Cyclic Heating to 750oC”, AFS Transactions, 
vol 111, paper 03-014 (2003). 
38 L. Collini, A. Pirondi, R. Bianchi, M. Cova, P.P. Milella, “Influence of casting defects on fatigue crack 
initiation and fatigue limit of ductile cast iron”, Procedia Engineering, vol 10, pp 2898-2903 (2011). 
39 N. Costa, N. Machado, F.S. Silva, “A new method for prediction of nodular cast iron fatigue limit”,  
International Journal of Fatigue, vol 32, pp 988-995 (2010). 
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3.2 MÈTODE EXPERIMENTAL 
Per tal de caracteritzar la composició química i les fases presents en l’escòria generada 
en els diferents punts del procés de producció, es va procedir a extreure mostres de 
forma controlada. Seguidament es descriu amb detall l’obtenció de les diferents 
mostres, la seva preparació, les condicions d’anàlisi experimentals i les tècniques 
utilitzades per l’anàlisi de les mateixes. 
3.2.1 Obtenció de les mostres 
En forns d’inducció de mitja freqüència (250 Hz), amb una potència esperada de 4250 
kW i 6 t de capacitat, es van preparar sis foses base utilitzant diferents càrregues 
metàl·liques i dues temperatures màximes de fusió segons la taula 3.1. En tots els casos, 
les matèries primeres utilitzades per la fusió es van introduir en el forn quan hi havia 4 t 
de fosa neta d’escòria. El FeSi com additiu es va utilitzar en les càrregues amb lingot i 
acer, mentre que el SiC només es va utilitzar per preparar les foses obtingudes de les 
càrregues basades en acer. Després de fondre la càrrega metàl·lica i els additius i 
d’haver assolit la temperatura màxima es van extreure de la superfície de cada fosa base 
una mostra per l’anàlisi de la composició i una mostra d’escòria.  

Taula 3.1. Temperatura (oC) de les sis foses base preparades en els forns d'inducció i composicions 
de les càrregues metàl·liques i additius (kg) 

MOSTRA T Lingots Acer Retorns Grafit* FeSi† SiC# 
L00I/L00F 1500 1923 - - - 31 - 
R00I/R00F 1500 - - 1838 - - - 
A00I/A00F 1500 - 1866 - 75 29 19 
L45I/L45F 1545 1966 - - - 41 - 
R45I/R45F 1545 - - 1890 - - - 
A45I/A45F 1545 - 1838 - 67 24 19 

*Contingut en carboni: 99.9 % en pes. 
†Composició del FeSi: 75.2 % en pes Si, 0.7 % en pes Al i 0.3 % en pes Ca. 
#Composició del SiC: 65 % en pes Si, 25 % en pes C i 0.8 % en pes Al. 

En un segon pas, es van caracteritzar 3 mostres d’escòria adherides al revestiment de 
quarsita dels forns d’inducció. Aquestes mostres es van extreure al finalitzar la vida útil 
dels revestiments que no va ser l’esperada degut a l’adhesió d’escòria als mateixos. 
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L’escòria va provocar esquerdes en el revestiment i conseqüentment  petites 
penetracions de zinc gas, que al sublimar en les parets del forn a una temperatura menor 
que el revestiment, van permetre el contacte entre la fosa i l’inductor i la conseqüent 
fallada de l’aïllament del forn d’inducció. La composició de la càrrega metàl·lica i la 
quantitat additius utilitzats per preparar les foses durant la durada del revestiment van 
ser les utilitzades normalment en el procés de fusió de la planta (veure taula 3.2). 
Aquestes mostres es van identificar com CN11, CN31 i CN32 on la notació CN es 
refereix a “càrrega normal”, el primer número és la identificació del forn i el segon és el 
número de mostra. 

Taula 3.2. Composició de les càrregues metàl·liques i additius utilitzades en els forns d'inducció (% 
en pes) 
MOSTRA Lingots Acer Retorns Grafit* FeSi† SiC# 

R21 2.6 30 65 1.2 0.2 0.5 
A31 3.0 65 28 2.6 1.0 0.7 
CN 2.5 37 59 1.4 - 1.0 

*Contingut en carboni: 99.9 % en pes. 
†Composició del FeSi: 75.2 % en pes Si, 0.7 % en pes Al i 0.3 % en pes Ca. 
#Composició del SiC: 65 % en pes Si, 25 % en pes C i 0.8 % en pes Al. 

En un tercer pas, per tal d’obtenir més informació sobre l’escòria adherida al 
revestiment dels forns d’inducció, es van utilitzar exclusivament dos tipus de càrregues 
metàl·liques per fondre durant tota la vida útil del revestiment de dos forns, una basada 
majoritàriament en retorns de la foneria i l’altra en acer. Assolint una temperatura 
màxima de 1500oC, durant totes les foses dels dos forns. La taula 3.2, mostra la 
composició d’aquestes dues càrregues escollides i la composició de la càrrega efectuada 
habitualment durant el procés de fusió de la planta. 
Després d’extreure aquests dos revestiments del forn, al final de la seva vida útil, en el 
cas del forn que va fondre majoritàriament retorns, i quan va fallar l’aïllament en el cas 
del forn que va fondre majoritàriament acer, es va obtenir una mostra de l’escòria 
adherida a cada un d’ells per la posterior caracterització. Aquestes dues mostres es van 
identificar com R21 i A31, on la notació R i A es refereix a càrregues de retorns o 
d’acer respectivament. El primer número és la identificació del forn i el segon és el 
número de mostra. 
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També es van obtenir mostres de l’escòria generada en la cullera després del tractament 
amb magnesi. Es van extreure 5 mostres d’escòria de la superfície de la fosa, sense 
utilitzar coagulant, després de fer el tractament amb magnesi pel mètode Sandwich de 
2000 kg de fosa. Aquestes mostres es van referenciar com EC1, EC2, EC3, EC4 i EC5, 
on la notació EC significa “escòria cullera” i el número es refereix al número de mostra. 
La quantitat de ferroaliatge utilitzat pel tractament en cada cas i la temperatura de la 
fosa en el moment del tractament amb magnesi es mostren en la taula 3.3. 

Taula 3.3. Quantitats en kg de ferroaliatge utilitzats pels tractaments amb magnesi i temperatura 
de la fosa (oC) 
MOSTRA FeSiMg* T  

EC1 12 1545 
EC2 15 1545 
EC3 15 1545 
EC4 13 1500 
EC5 15 1500 

*FeSiMg: 9 % en pes Mg, 3 % en pes Ca i 3 % en pes TR. 

Una vegada caracteritzada l’escòria formada en la superfície de la fosa després del 
tractament amb magnesi, es va voler comprovar si aquesta canviava de composició o es 
formava alguna altra fase en funció del pas del temps o al disminuir la temperatura de la 
fosa. Es va fer el tractament de 2000 kg de fosa pel mètode Sandwich amb 12 kg de 
FeSiMg i es va extreure una mostra d’escòria formada en la superfície de la fosa a 
diferents temps i temperatures d’acord amb la taula 3.4. 
Taula 3.4. Temperatura de la fosa (oC) i temps (min) des del tractament amb FeSiMg 
MOSTRA T t  

ECT-1 1452  0 
ECT-2 1408  10 
ECT-3 1363  21 
ECT-4 1333  30 

La superfície de la fosa entre l’extracció de mostres, es va netejar amb l’ajuda d’un 
coagulant d’escòria i cada vegada que es va extreure una mostra d’escòria es va extreure 
també una mostra de la fosa per analitzar la seva composició.  
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Aquestes mostres es van referenciar com ECT-1, ECT-2, ECT-3 i ECT-4 on la notació 
ECT significa “escòria cullera tractament” i el número és el número de mostra. Les dues 
primeres mostres d’escòria van ser abundants, la tercera i la quarta no tant.  

Per altra banda també es van extreure tres mostres d’escòria de la fosa de la bassa del 
forn de colada. Aquestes mostres es van referenciar com FC1, FC2 i FC3, on la notació 
FC es refereix a “forn de colada” i el número és el numero de la mostra. Com en els 
altres casos, al mateix temps que es va treure la mostra d’escòria, també es va extreure 
una mostra de la fosa per la posterior anàlisi de la composició. 

També es van extreure 4 mostres d’escòria adherides a diferents zones del revestiment 
d’alúmina del forn de colada segons l’esquema de la figura 3.1. Es va extreure una 
mostra de l’escòria adherida al canal de pas del metall per la bobina, que es va 
referenciar com ECB (escòria canal bobina), una altra adherida a la paret interna del 
forn, referenciada com EP (escòria paret), una altra adherida al revestiment de la bassa 
d’entrada del metall al forn, anomenada EBE (escòria bassa entrada) i per últim, una 
altra adherida al revestiment de la bassa de colada EBS (escòria bassa sortida). 

 
Figura 3.1. Esquema de les zones d’extracció de les mostres d’escòria del forn de colada. 

Es van preparar per inspeccionar per microscòpia electrònica de rastreig (SEM) i 
microanàlisi EDS diferents inclusions i defectes superficials d’escòria trobats en peces 
produïdes amb FGE i FGL, per tal de comparar l’anàlisi de les inclusions amb els 
resultats de l’anàlisi fet als diferents tipus d’escòria.  
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I per últim, es van observar per FIB-SEM i per FE-SEM diferents nuclis dels nòduls de 
grafit, la composició dels nuclis es va analitzar per microanàlisi EDS per tal de 
comparar la seva composició amb les inclusions d’escòria de les peces.  

3.2.2 Tècniques d’anàlisi i preparació de les mostres 
A continuació, es detalla la preparació de les mostres i la descripció de les condicions 
experimentals per cada una de les tècniques utilitzades. Es van utilitzar tres tècniques 
diferents per caracteritzar l’escòria formada: 

 Fluorescència de raigs X (FRX) per conèixer la composició química 
 Difracció de raigs X (DRX) per determinar les fases formades 
 Microscòpia electrònica de rastreig (SEM) i la microanàlisi EDS per corroborar 

els resultats de les altres dues tècniques i poder observar la microestructura de 
les fases. 

També es va analitzar la composició de les foses en el moment d’extreure les mostres 
d’escòria. Per determinar el contingut en carboni i sofre, es va utilitzar un analitzador 
elemental LECO CS200 i per conèixer la concentració de la resta d’elements es va 
utilitzar la tècnica d’espectroscòpia d’emissió òptica (OES) amb l’equip ARL Metal 
Analyser Iron + Steel. 

Per l’anàlisi de les inclusions trobades en les peces produïdes, es va utilitzar la 
microscòpia SEM i microanàlisi EDS i per l’observació dels nuclis de grafit es va 
utilitzar un microscopi d’emissió de camp FE-SEM Jeol J-6510 i un microscopi de feix 
de ions focalitzats FIB-SEM Zeiss Neon40. 
3.2.2.a Anàlisi química per Fluorescència de Raigs X (FRX) 
Per preparar les mostres d’escòria per ser analitzades per fluorescència de raigs X 
(FRX), es van molturar en un morter d’Àgata fins a una mida micromètrica. Es va 
calcinar una part de les mostres molturades en una mufla a 950oC durant 24 hores per tal 
d’eliminar tot el carboni i sofre. Es van barrejar 0.15 g de la mostra calcinada amb 5.7 g 
de tetraborat de liti i es van afegir 5 mg de iodur de liti com a agent tensioactiu. 
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La mescla homogènia es va fondre a 1100oC per radiofreqüència en un forn d’inducció 
Perle’X-3 per obtenir perles de 30 mm de diàmetre. Algunes mostres pel seu contingut 
en SiC es van preparar en forma de pastilla (els carburs ataquen el cresol del platí), 6 g 
de mostra es van barrejar en un morter d’àgata amb 2 ml d’una solució al 20% de 
l’aglutinant Elvacite dissolt en acetona. Es va dipositar la mostra en una capsula 
d’alumini amb un llit d’àcid bòric i es va compactar amb una premsa Herzog aplicant 
una pressió de 200 kN durant 60 s per obtenir les pastilles de 40 mm de diàmetre. 
La intensitat de fluorescència es va mesurar amb un espectrofotòmetre seqüencial de 
raigs X de dispersió de longitud d’ona (WDXRF) AXIOS Advanced equipat amb un 
programa per determinar de forma semiquantitativa els elements amb un nombre atòmic 
superior o igual a 9, utilitzant com a font d’excitació un tub amb un ànode de Rh. La 
quantificació dels elements es va fer utilitzant una recta de calibratge feta amb perles de 
mostres geològiques de referencia internacional per analitzar la composició química. 
En el cas de les mostres preparades en pastilla, la intensitat de fluorescència es va 
mesurar com en el cas de les perles però utilitzant la recta de calibratge feta amb 
mostres geològiques en pastilla de referencia internacional i sense fer la dilució, les 
interferències van ser cobertes i es van corregir els potencials efectes de matriu utilitzant 
el software PROTRACE de PANalytical. 
3.2.2.b Identificació de fases per Difracció de Raigs X (DRX) 
La pols d’escòria obtinguda després de molturar les mostres en el morter d’àgata es va 
premsar amb una placa de vidre per obtenir una superfície plana en suports rectangulars 
estàndard de mostra de 20 x 15 mm d’ample i 1 mm d'alçada.  
Les mostres es van analitzar per DRX per identificar les fases contingudes en un 
difractòmetre de pols PANalytical X'Pert PRO MPD  Bragg-Brentano de 240 mm 
de radi. Els paràmetres experimentals per la DRX van ser els següents: radiació Cu 
K1,5418 Å), detector X'Celerator: longitud activa=2,122o i  /2 exploració de 5 a 
100o 2 amb mida de pas de 0,017o i temps de mesura de 50 s per pas,  /2 exploració 
de 4 a 100o 2 amb mida de pas de 0,017o i temps de mesura 150 s per pas per les 
mostres riques en ferro.  
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3.2.2.c Observació per Microscòpia Electrònica de Rastreig (SEM) i microanàlisi 
EDS de les mostres d’escòria 

Les mostres d’escòria sense molturar es van trencar en trossets petits i es van embotir en 
reïna epòxid a baixa temperatura. Les mostres embotides es van desbastar amb paper de 
SiC en la seqüència de mida de partícules abrasives corresponent a S80, S320, S600 i 
S1200 i es van polir amb una suspensió amb diamant de mida 1 m.  
Les mostres es van recobrir amb carboni i es van observar amb un microscopi electrònic 
de rastreig ESEM Quanta 200 FEI, XTE 325/D8395. Les condicions d’observació van 
ser V de 20.00 kV, distància de treball (WD) de 10 mm i intensitat de sonda (probe) de 
4.5 nA per la microanàlisi. Es van utilitzar tant el mode d’electrons secundaris (imatge 
SE) com el mode d’electrons retrodispersats (imatge BSE). 
3.2.2.d Inspecció per Microscòpia Electrònica de Rastreig (SEM) i microanàlisi 

EDS de les inclusions d’escòria de les peces. 
Per la inspecció de les inclusions trobades en les peces per SEM, es van tallar les peces 
per la zona del defecte i es va desbastar la superfície amb paper de SiC en la seqüència 
de mida de partícules abrasives corresponent a S80, S320, S600 i S1200 i es va polir 
amb una suspensió amb diamant de mida 1 m. 
Les mostres es van observar amb un microscopi electrònic de rastreig ESEM Quanta 
200 FEI, XTE 325/D8395. Les condicions d’observació van ser V de 20.00 kV, 
distància de treball (WD) de 10 mm i intensitat de sonda (probe) de 4.5 nA per la 
microanàlisi. Es van utilitzar tant el mode d’electrons secundaris (imatge SE) com el 
mode d’electrons retrodispersats (imatge BSE). 
3.2.2.e Observació i microanàlisi dels nuclis de grafit per FE-SEM i FIB-SEM 
Per la inspecció amb FIB-SEM es van seleccionar diferents nòduls de grafit de mostres 
prèviament desbastades i polides. Es va extreure el grafit del nòdul amb el feix de ions 
Ga fins arribar al nucli del mateix. Les condicions experimentals i d’observació van ser: 
WD=4.9 mm, EHT=5.00 kV, FIB probe=30 kV:50pA i Tilt angle=36.0. 
 



 
 
 
 
 

50 
 

3.3 RESULTATS I DISCUSSIÓ 
Els resultats es presenten en funció de la zona del procés productiu d’on s’han extret les 
mostres d’escòria. Aquestes mostres són prou diferents per dividir-les en 5 grups: 

 Escòria de la fosa una vegada acabada la fusió de la càrrega metàl·lica en 
els forns d’inducció 

 Escòria adherida al revestiment de quarsita del forns d’inducció una 
vegada acabada la vida útil del revestiment 

 Escòria generada en la cullera després del tractament amb magnesi 
 Escòria extreta de la fosa dels forns de colada 
 Escòria adherida al revestiment d’alúmina dels forns de colada 

Addicionalment es presenten els resultats de les anàlisis de les inclusions d’escòria 
presents en les peces i de la composició dels nuclis dels nòduls de grafit. 
3.3.1 Escòria generada en els forns de fusió 

Després de fondre la càrrega metàl·lica i aturar la potència dels forns d’inducció, 
l’escòria formada normalment s’agrega en forma de crostes que suren en la superfície 
de la fosa. Aquesta escòria es forma en zones de la fosa que estan en contacte amb el 
revestiment (menor temperatura) però s’agreguen en l’àrea central del forn tal com 
s’indica amb fletxes en la figura 3.2. 

 
Figura 3.2. Escòria formada en la superfície de la fosa en els forns d'inducció 
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Una vegada s’ha extret l’escòria de la superfície de la fosa i s’ha deixat refredar fins a 
temperatura ambient, aquesta presenta una morfologia vítria i un color entre gris i negre. 
Amb una segona inspecció de la superfície de la fosa després d’extreure l’escòria, 
s’observa que una nova escòria es forma gradualment i també s’agrega en la zona 
central. El color i la morfologia d’aquesta és similar a la formada inicialment.  

Taula 3.5. Composició química de les foses base preparades en els forns d'inducció (% en pes) 
MOSTRA C Mn Si S Mg Al Ti Ce Zn 
L00I/L00F 3.90 0.18 2.02 0.020 0.002 0.0020 0.024 0.0018 0.079 
R00I/R00F 3.83 0.22 2.12 0.011 0.003 0.0029 0.023 0.0019 0.081 
A00I/A00F 3.79 0.29 1.97 0.014 0.002 0.0091 0.021 0.0024 0.199 
L45I/L45F 3.98 0.18 1.78 0.021 0.002 0.0021 0.021 0.0021 0.091 
R45I/R45F 3.85 0.20 1.98 0.014 0.003 0.0029 0.024 0.0024 0.107 
A45I/A45F 3.76 0.21 1.82 0.014 0.003 0.0066 0.031 0.0023 0.218 

La composició química de les foses preparades es mostra en la taula 3.5, s’ha d’observar 
que la fosa obtinguda quan s’utilitza la càrrega metàl·lica basada en acer es la que 
presenta un contingut en alumini, manganès i zinc significativament més alt. La 
presència d’aquest tipus d’elements en l’acer, entre d’altres, constitueix el principal 
problema a l’hora d’utilitzar aquesta matèria primera40. Com es demostrarà més 
endavant, hi ha elements que provenen de l’acer, que són molt nocius, tant pel què 
respecta a la qualitat de les foses obtingudes com pel desenvolupament del propi procés. 
Per altra banda, els additius utilitzats per ajustar la composició, com el SiC i el FeSi, 
també contenen alumini (taula 3.1). No obstant això el FeSi no sembla tenir gaire 
influència en aquest sentit degut a que les foses preparades a base de retorns tenen un 
contingut en alumini més alt que les preparades a base de lingots. Els resultats de 
l’anàlisi química obtinguda per FRX, fet a les dotze mostres d’escòria, es pot veure en 
la taula 3.6. En aquesta taula només es mostren els òxids amb una concentració superior 
al 1.00 % en pes. Els resultats indiquen que l’òxid de silici és el principal constituent 
d’aquestes mostres.  
                                                           
40 S. Hiratsuka, H. Horie, T. Kowata, K. Koike, K. Shimizu, “Influence of Steel Scrap on Microstructure 
and Mechanical Properties of Spheroidal Graphite Cast Iron”, Materials Transactions, vol 44 (7), pp 
1419-1424 (2003). 
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Taula 3.6. Composició química analitzada amb FRX de l’escòria extreta de la superfície de la fosa 
dels forns d’inducció (% en pes) 
MOSTRA SiO2 Al2O3 MgO CaO Fe2O3 MnO ZnO CeO2 

L00I 56.90 5.83 2.51 7.31 20.26 3.27 <1.00 <1.00 
L00F 63.21 10.16 3.45 6.29 3.70 2.38 <1.00 <1.00 
R00I 59.40 4.68 3.92 2.73 21.11 4.12 1.55 <1.00 
R00F 76.60 7.26 5.16 3.11 1.22 1.24 < <1.00 
A00I 50.99 6.59 3.95 3.10 8.53 2.47 1.43 <1.00 
A00F 61.37 18.72 5.72 4.34 2.46 1.80 1.45 <1.00 
L45I 64.14 6.33 1.97 12.83 7.08 4.66 < <1.00 
L45F 62.46 10.31 3.34 8.16 8.17 2.02 1.07 <1.00 
R45I 69.90 8.02 10.54 3.36 1.19 1.56 <1.00 1.88 
R45F 68.72 8.17 9.58 3.74 2.04 1.21 <1.00 1.68 
A45I 41.59 9.59 10.51 12.86 9.15 1.15 <1.00 1.01 
A45F 56.74 21.65 7.07 4.32 3.05 1.91 1.89 1.27 

< concentració inferior a 1000 mg/kg 

El SiO2 és el producte d’oxidació més important de les foses degut a que el silici, 
després del carboni, és l’element d’aliatge majoritari i presenta una gran tendència a 
oxidar-se. Les quatre mostres d’escòria obtingudes de les foses basades en retorns de la 
foneria, presenten els continguts de SiO2 més elevats. Una explicació a aquest fet, pot 
ser que els retorns es reutilitzen amb part de la sorra del motlle adherida, fet que 
contribueix a augmentar el percentatge de SiO2 en l’escòria. A més, les foses basades en 
retorns, són les que presenten una concentració de silici més elevada (veure taula 3.5), 
fet que pot propiciar encara més la seva oxidació i per tant la formació de SiO2.  

La concentració de SiO2, també és més elevada en les mostres d’escòria extretes després 
de 45 minuts d’obtenir la fosa, que en les extretes just després de la fusió de la càrrega 
metàl·lica. Aquest resultat, es pot atribuir a la progressiva oxidació del silici al deixar 
les foses en repòs en el forn a una temperatura determinada. No obstant això, si 
comparem les mostres obtingudes a 1500 o a 1545ºC, no s’ha detectat un efecte similar 
degut a l’ús de temperatures més elevades de fusió. 
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El contingut en òxid d’alumini de les mostres d’escòria obtingudes després de fondre les 
càrregues basades en acer, és més alt que en aquelles obtingudes després de fondre les 
càrregues basades en retorns i també que en les càrregues basades en lingots. Encara 
que l’addició exclusiva de SiC al preparar les càrregues riques en acer pot explicar 
aquest fet, una altra font important d’alumini és el propi acer. La concentració de Al2O3 
és més alta en les mostres finals que en les obtingudes just després d’acabar de fondre la 
càrrega metàl·lica. Això probablement és degut a la progressiva oxidació de l’alumini 
present en la fosa amb el temps. La significativa concentració de CaO trobada en les 
mostres d’escòria extretes de les foses preparades amb les càrregues d’acer i de lingots 
s’explica per l’addició de FeSi feta a les dues càrregues. No s’observen diferencies 
clares al comparar les composicions químiques de les mostres d’escòria obtingudes a 
1500oC o 1545oC. 
Les anàlisis de DRX, difractogrames de la figura 3.3 a la figura 3.14, de les mostres 
d’escòria estudiades, confirmen els resultats obtinguts per FRX. En l’escòria generada 
en els forns d’inducció es poden trobar quantitats variables de fase amorfa, no obstant 
això, s’han pogut detectar per DRX diverses fases cristallines, en la taula 3.7, es mostra 
un resum. En alguns d’aquests difractogrames, s’observa molt clarament la presència de 
fase amorfa, en d’altres també s’observa, però no de forma tant evident.  
Les dues fases cristal·lines principals que s’han trobat en aquestes mostres, són quars i 
cristobalita (SiO2), com era d’esperar al haver detectat per FRX com a òxid majoritari 
l’òxid de silici. Aquestes dues fases cristallines són les dues formes al·lotròpiques del 
SiO2 estables a una temperatura inferior a 867oC i a una temperatura superior a 1470oC 
respectivament. En els pics de difracció no es detecta la presència de tridimita, la fase 
estable del SiO2 entre 867oC i 1470oC, això es pot explicar per l’absència d’òxids 
estabilitzadors d’aquesta fase en l’escòria41. Els altres òxids detectats en les anàlisis de 
FRX com MgO, Al2O3 i CaO, s’han trobat formant part de fases cristallines en només 
algunes mostres. En les mostres en les que aquests òxids no s’han trobat en cap fase 
cristal·lina es troben en la ja mencionada part amorfa de l’escòria.  
 
                                                           
41 P.J. Heaney, “Structure and chemistry of the low-pressure silica polymorphs”, Reviews in Mineralogy 
and Geochemistry, vol 29 (1), pp 1-40 (1994). 
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Figura 3.3. Difractograma de la mostra d'escòria L00I 

 

 
Figura 3.4. Difractograma de la mostra d'escòria L00F 
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Figura 3.5. Difractograma de la mostra d'escòria R00I 

 

 
Figura 3.6. Difractograma de la mostra d'escòria R00F 
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Figura 3.7. Difractograma de la mostra d'escòria A00I 

 

 
Figura 3.8. Difractograma de la mostra d'escòria A00F 
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Figura 3.9. Difractograma de la mostra d'escòria L45I 

 

 
Figura 3.10. Difractograma de la mostra d'escòria L45F 
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Figura 3.11. Difractograma de la mostra d'escòria R45I 

 

 
Figura 3.12. Difractograma de la mostra d'escòria R45F 
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Figura 3.13. Difractograma de la mostra d'escòria A45I 

 

 
Figura 3.14. Difractograma de la mostra d'escòria A45F 
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Taula 3.7. Fases cristal·lines detectades per DRX en les mostres d'escòria dels forns d'inducció 
MOSTRA Fases cristal·lines detectades per DRX 
L00I SiO2 quars, SiO2 cristobalita, Fe1.6Ca0.4(SiO3)2 clinopiroxè 
L00F SiO2 quars, SiO2 cristobalita 
R00I SiO2 quars, SiO2 cristobalita, Ca0.10Mg0.34Fe0.56SiO3 pigeonita 
R00F SiO2 quars, SiO2 cristobalita 
A00I SiO2 quars, SiO2 cristobalita, C grafit, FeSi ferrosilici, SiC carbur de silici 
A00F SiO2 quars, SiO2 cristobalita 
L45I SiO2 quars, SiO2 cristobalita 

L45F SiO2 quars, SiO2 cristobalita, Mg1.55Fe1.6O4 òxid de magnesi i ferro, Fe2O3 
hematites i Fe 

R45I SiO2 quars, SiO2 cristobalita 

R45F SiO2 quars, SiO2 cristobalita, Mg2SiO4 forsterita, MgFe2O4 
magnesioferrita, Fe2O3 hematites 

A45I SiO2 quars, SiO2 cristobalita 

A45F SiO2 quars, SiO2 cristobalita, Zn2SiO4 willemita, ZnO òxid de zinc, 
ZnAl2O4 gahnita 

 
Com a exemple de mostra d’escòria en la que alguns dels òxids detectats per FRX no es 
troben formant part de cap fase cristallina, tenim la mostra R45I, obtinguda després de 
fondre la carrega basada en retorns de la foneria, a una temperatura final de 1545oC. En 
la figura 3.15, podem observar la micrografia SEM mode BSE, d’uns cristalls de SiO2 
que han crescut en la massa amorfa, en la mateixa figura, es mostra la microanàlisi EDS 
d’aquesta fase amorfa i com es pot veure, a més dels pics corresponents al Si i O, hi ha 
pics de Mg, Ca i Al elements tots ells detectats en la anàlisi per FRX (taula 3.6). 
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Figura 3.15. Cristalls de SiO2 en la mostra d'escòria R45I i microanàlisi EDS de la fase amorfa 

 

   
Figura 3.16. Cristalls de SiO2 amb ramificacions de morfologia dendrítica en la mostra d'escòria 

R45F 

A més de les fases majoritàries de SiO2, s’han trobat altres fases com silicats i altres 
òxids, en sis de les mostres analitzades per DRX, tal i com es resumeix en la taula 3.7. 
S’han trobat silicats de magnesi en dues de les mostres d’escòria (R00I i R45F) extretes 
de les foses obtingudes després de fondre retorns de la foneria (veure els difractogrames 
de la figura 3.5 i de la figura 3.12). En la mostra R45F, a més també s’ha trobat 
MgFe2O4 (figura 3.12). La presència de compostos amb magnesi en aquestes mostres, 
es deu a la presència de magnesi en els retorns utilitzats al preparar les foses base 
mencionades. 
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    Figura 3.17. Micrografia SEM mode BSE de la mostra d'escòria R00I i microanàlisi EDS de la fase 
cristal·lina que s'observa. 

En la figura 3.17, podem observar la micrografia SEM mode BSE de la mostra R00I, en 
la que es mostra una fase cristal·lina i la microanàlisi EDS de la mateixa. Com es pot 
veure en la composició d’aquesta fase cristallina, destaquen els elements oxigen, 
magnesi, alumini, silici, calci, manganès i ferro. Per la seva composició, es podria 
tractar del silicat detectat per DRX en la mateixa mostra. La seva morfologia també 
presenta ramificacions dendrítiques i per tant s’ha format en el líquid. 

En la figura 3.14, podem veure el difractograma de la mostra A45F, en el qual, tot i 
l’elevada quantitat de fase amorfa que presenta, s’identifiquen molt bé les fases 
cristallines minoritàries. S’identifiquen pics de Zn2SiO4 (willemita) i ZnO a més dels 
pics de difracció de la fase ZnAl2O4 (gahnita). La concentració de zinc, tant en les foses 
com en l’escòria generada, augmenta quan la carrega metàl·lica utilitzada és acer, degut 
a que majoritàriament és tracta d’acer galvanitzat procedent de la indústria de la 
automoció. Tot i que aquestes fases riques en zinc no s’han detectat durant la observació 
amb SEM, perquè estan presents en una quantitat molt petita, les microanàlisis EDS 
fetes a la part amorfa de l’escòria de la mostra A45F, mostren un pic de zinc (figura 
3.18). En aquesta figura, es mostra la microanàlisi EDS de la part amorfa de la mostra 
A45F, en la qual s’aprecia el petit pic de zinc, aquesta mostra és la que conté la 
concentració més elevada en ZnO i Al2O3 de totes les analitzades per FRX (veure taula 
3.6). Els compostos de zinc només s’han detectat en les mostres d’escòria extretes de les 
foses preparades amb acer.  
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Figura 3.18. Microanàlisi EDS de la part amorfa de l'escòria de la mostra A45F 

   
Figura 3.19. Micrografia SEM mode BSE d'una partícula de FeSi sense dissoldre en la mostra 

d'escòria A00I i microanàlisi EDS de les fases que l'envolten riques en Si, Ca i Al. 

Per altra banda, l’elevada quantitat de grafit, FeSi i SiC que requereixen les foses 
preparades amb acer per ajustar la seva composició (taula 3.1), fa que trobem aquests 
additius en les escòries extretes de les mateixes. En la figura 3.7, observem el 
difractograma de la mostra A00I, en aquest podem veure els pics de difracció 
corresponents a aquests compostos. A més en la figura 3.19, observem una micrografia 
SEM mode BSE de la mateixa mostra d’escòria, en la que es pot veure una partícula de 
FeSi que ha quedat sense dissoldre. Al voltant de la partícula, s’observen fases riques en 
Al, Si i Ca, com es mostra en la microanàlisi EDS de la mateixa figura. Per tant, 
l’observació amb SEM, confirma la presència d’additius sense dissoldre ja detectada per 
DRX en aquesta mostra d’escòria. 
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3.3.2 Escòria adherida al revestiment dels forns d’inducció 
Al final de la vida útil del revestiment dels forns d’inducció, es buiden del metall líquid 
i es refreden per procedir al seu canvi. A vegades, abans del final de la seva vida útil, 
s’hi adhereix una escòria molt densa que provoca tensions i esquerdes en el revestiment. 
Això fa que falli el sistema d’aïllament de la bobina, per penetracions de zinc per les 
esquerdes formades, i que s’hagi de buidar el forn abans de les hores planificades pel 
canvi de revestiment. En la figura 3.20, podem veure un dels revestiments afectats per 
l’adhesió d’escòria. La zona marcada com “1” en la figura, és una part del revestiment 
que presenta bastant desgast, el desgast normal que s’espera del revestiment, està marcat 
amb fletxes a la figura. 

 
Figura 3.20. Revestiment amb escòria adherida, extret d'un forn d'inducció. 

L’escòria identificada com “2” en la figura, està adherida a sota de la zona amb més 
desgast i afecta a tota la secció del revestiment d’aquest nivell del forn. Aquesta es 
presenta com un recreixement del revestiment, provoca una disminució del diàmetre del 
forn i per tant, una disminució de la seva la potència. Aquesta escòria adherida, 
normalment es troba situada des del fons del revestiment fins a 1/3 de l’alçada total. 
Aquesta àrea afectada, està permanentment en contacte amb el metall líquid d’acord 
amb el procediment de fusió habitual de la planta. El gruix d’aquestes escòries pot 
arribar a ser de 15 cm i tenen una densitat molt més elevada que les que es troben 
sobrenedant en la superfície de la fosa dels forns d’inducció. 
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3.3.2.a Caracterització de l’escòria (càrregues metàl·liques estàndard) 

Per tal de conèixer l’origen d’aquesta escòria, primer es va caracteritzar la que hi havia 
adherida en forns que havien tingut problemes per la fallada de l’aïllament de la bobina 
i havien fet càrregues metàl·liques estàndard. La seva aparició no era continua, alguns 
revestiments es veien afectats i d’altres no, aparentment en les mateixes condicions. En 
la figura 3.21, es pot veure la imatge d’un revestiment amb un gran gruix d’escòria 
adherida. La zona del revestiment en contacte amb l’escòria presenta zones enfosquides 
d’1 cm de gruix aproximadament (zona a en la figura 3.21). La zona del revestiment en 
contacte amb la paret del forn, presenta zones encara més enfosquides (zona b en la 
figura 3.21). 

 
Figura 3.21. Revestiment amb un gran gruix d'escòria adherida, a) zones del revestiment en 

contacte amb l'escòria i b) zones del revestiment en contacte amb la paret del forn 

L’anàlisi per SEM-EDS de la zona enfosquida del revestiment en contacte amb la paret 
del forn (zona b en la figura 3.21), va revelar que eren penetracions de zinc, com es pot 
veure en la microanàlisi EDS de la figura 3.22. Com ja s’ha comentat, les esquerdes 
provocades en el revestiment degut a la formació del gruix d’escòria, faciliten la 
penetració dels vapors de zinc, que sublimen al trobar la paret del forn que està a menor 
temperatura. Aquesta precisament, és la causa de que falli l’aïllament de la bobina, 
existeix un contacte elèctric entre la bobina i la fosa degut a les petites penetracions de 
zinc metàl·lic en el revestiment. 

Escòria Revestiment 

a)

b)
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Figura 3.22. Microanàlisi EDS de les penetracions de Zn en el revestiment 

Un examen en detall de les zones enfosquides del revestiment en contacte amb el gruix 
d’escòria (zona a en la figura 3.21), va revelar que aquestes eren penetracions d’escòria 
en forma de venes. En la figura 3.23a, es pot veure una micrografia SEM amb aquestes 
venes marcades amb fletxes. En la figura 3.23b, hi ha una ampliació en la que es mostra 
en detall una vena d’escòria envoltada pels grans de quarsita del revestiment. I a sota de 
la figura 3.23c, es mostra la microanàlisi EDS d’aquestes venes, on es detecten pics 
extra d’alumini, magnesi, calci i ceri a més a més dels pics de silici i oxigen.  
 
Aquests elements provenen de l’ús de les càrregues metàl·liques estàndard (taula 3.2). 
La presència dels pics de magnesi i ceri, està relacionada amb la proporció de retorns de 
la foneria en les càrregues metàl·liques estàndard. També s’ha de remarcar, la presència 
del pic d’alumini i la seva rellevant intensitat. En les regions del revestiment sense 
afectar, només es van observar per microanàlisi EDS, els pics de silici i oxigen propis 
del revestiment de quarsita. 
Per altra banda, en la taula 3.8, es mostra la composició química analitzada amb FRX de 
tres mostres d’escòria que es trobaven adherides al revestiment dels forns d’inducció. 
En aquesta taula, només es mostren els òxids amb una concentració superior al 1.00 % 
en pes. Les tres mostres presenten com a òxids majoritaris l’òxid d’alumini i l’òxid de 
magnesi, mentre que si comparem amb els valors de la composició química de l’escòria 
extreta de la superfície de la fosa dels mateixos forns d’inducció, l’òxid de silici, ha 
passat a ser un òxid minoritari (taula 3.6). 
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     (a)                                                                            (b) 

 (c) 
Figura 3.23. a) Micrografia SEM de les penetracions d'escòria del revestiment, b) detall de les zones 

afectades i c) microanàlisi EDS de l'escòria 

L’òxid de magnesi i l’òxid d’alumini, són òxids amb un elevat punt de fusió (2852oC i 
2072oC respectivament) degut a això, són sòlids a la temperatura de treball i és més 
probable trobar-los adherits al revestiment que trobar altres òxids, de menor punt de 
fusió, que es puguin formar que serien líquids a la temperatura de treball. La quarsita, el 
material refractari utilitzat per fer el revestiment, està composta essencialment per SiO2 
que està considerat un òxid àcid. 
Taula 3.8. Composició química de l'escòria adherida al revestiment dels forns d'inducció per FRX 
(% en pes) 
Mostra Al2O3 MgO SiO2 CeO2 Fe2O3 CaO La2O3 SO3 
CN11 43.45 27.67 10.71 6.19 2.89 3.30 2.47 1.69 
CN31 61.81 24.95 5.86 2.87 1.72 1.37 <1.00 < 
CN32 37.59 39.96 4.68 6.58 2.63 3.72 2.63 1.28 

< concentració inferior a 1000 mg/kg 

Escòria 
Revestiment  
(zona fosca) 

SiO2 

Escòria 
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    (a)                                                                          (b) 
Figura 3.24. Micrografia SEM de la mostra d'escòria CN31 adherida al revestiment dels forns 

d'inducció i microanàlisi EDS de les fases marcades en la micrografia 

Per tant, es pot esperar que les característiques bàsiques i amfòteres dels òxids MgO i 
Al2O3 respectivament, facin d’aquesta una causa rellevant de reacció entre aquestes 
escòries i el revestiment. Per altra banda, l’òxid de magnesi i l’òxid d’alumini són més 
estables que l’òxid de silici, segons el Diagrama de fases d’Ellingham, per tant, el 
revestiment de quarsita, pot reaccionar amb l’alumini i el magnesi dissolts en la fosa, 
per formar aquests òxids que s’hi troben adherits. El fet de tenir una quantitat de fosa 
romanent contínuament en contacte amb el revestiment dins dels forns d’inducció, 
també facilita que puguin tenir lloc aquestes reaccions. 

 

a 
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(a)                                                                                  (b) 

     
(c)                                                                                 (d) 

Figura 3.25. Micrografia SEM mode BSE de la mostra d'escòria CN32 adherida al revestiment dels 
forns d'inducció i microanàlisi EDS de les fases marcades en la micrografia 

 

a 

b c 

d 
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(a)                                                                             (b) 

Figura 3.26. Micrografia SEM mode BSE de la mostra d'escòria CN11 adherida al revestiment dels 
forns d'inducció i microanàlisi EDS de les fases marcades en la micrografia 

La font de magnesi, semblen ser els retorns de la foneria utilitzats com a matèries 
primeres, mentre que les possibles fonts d’alumini són nombroses. Hi ha moltes 
matèries primeres que contenen alumini, el ferrosilici, el carbur de silici, l’acer i per 
últim els retorns de la foneria. D’acord amb aquest fet i amb l’elevada concentració de 
Al2O3 trobada en les mostres d’escòria adherida als revestiments, es pot considerar que 
l’alumini té un paper molt important en les degradacions dels revestiments dels forns 
d’inducció i conseqüentment en la reducció de la seva vida útil.  
En la taula 3.8, es pot veure que aquestes mostres d’escòria també presenten quantitats 
importants d’òxid de ceri i d’òxid de lantani comparant amb les mostres d’escòria 
extretes directament de la superfície de la fosa. La presència d’aquests dos elements es 
pot atribuir a l’ús majoritari de retorns de la foneria com a matèria primera.  

a 
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La figura 3.24, mostra una micrografia SEM mode BSE feta de la mostra d’escòria 
CN31 i que és representativa de la major part d’aquestes mostres. En aquesta 
micrografia, es pot veure el creixement d’una fase cristal·lina. La microanàlisi EDS 
d’aquesta fase, es pot veure en la mateixa figura i mostra pics d’alumini, magnesi i 
oxigen, fet que concorda amb els resultats mostrats en la taula 3.8, cal remarcar, que en 
la microanàlisis, no existeix cap pic de silici. A part de la fase observada 
majoritàriament, en totes les mostres també se’n troben d’altres. Per exemple, en la 
figura 3.25, es mostra una micrografia SEM mode BSE de la mostra CN32 i les 
corresponents microanàlisis EDS de les zones marcades. Es repeteix la presència de la 
fase majoritària, composta per magnesi i alumini, marcada com “a”. També s’observa 
una altra fase marcada com “b” que està composta pels elements calci, ceri, lantani, 
silici, sofre i oxigen, que formen un complex grup de sulfurs i òxids. Hi ha una altra 
fase marcada com a “c”, composta per magnesi, silici, calci i oxigen. Creixent dins 
d’aquesta última, trobem unes formacions marcades com “d” en la micrografia, la 
microanàlisis de les quals, revela pics de calci i sofre. I per acabar amb la inspecció amb 
SEM d’aquest grup de mostres podem veure en la figura 3.26 la micrografia d’una zona 
de la mostra CN11 i les corresponents microanàlisis EDS. En aquesta micrografia 
podem observar dues fases, una de color negre composta per magnesi i oxigen i una de 
color blanc composta per sofre, calci, lantani i ceri.  

 
Figura 3.27. Difractograma de la mostra d'escòria CN11 
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Figura 3.28. Difractograma de la mostra d'escòria CN31 

 

 
Figura 3.29. Difractograma de la mostra d'escòria CN32 
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De la figura 3.27 a la figura 3.29, es mostren els difractogrames d’aquestes mostres 
d’escòria i en la taula 3.9 es resumeixen les fases cristallines assignades als pics de 
difracció. Totes les fases cristallines detectades per DRX, es poden assignar a les 
diferents fases analitzades per microanàlisi EDS al fer la inspecció amb SEM. Per 
exemple, en el difractograma de la figura 3.29, s’ha pogut detectar la fase monticel·lita, 
la seva anàlisi química correspon a la fase marcada com “c” en la figura 3.25 
Taula 3.9. Fases cristal·lines detectades per DRX en l'escòria adherida al revestiment dels forns 
d'inducció amb càrregues metàl·liques estàndard 
Mostra Fases cristal·lines detectades per DRX 
CN11 MgAl2O4 espinel·la, (Mg1.8Fe0.2)SiO4 forsterita, CaS oldhamita, MgO 

períclasi, SiO2 òxid de silici 
CN31 MgAl2O4 espinel·la, MgO períclasi 

CN32 (Mg0.88Al0.12)(Al0.94Mg0.06)2O4 espinel·la, MgO períclasi, SiO2 quars, 
CaMgSiO4 monticel·lita 

 
Aquestes mostres d’escòria, contenen molta menys fase amorfa que les extretes de la 
superfície de la fosa (de la figura 3.3 a la figura 3.14). Aquest elevat grau de cristal·lí, 
està relacionat amb l’elevada densitat observada en les mateixes. Com es pot veure, la 
fase majoritària en els tres casos és MgAl2O4 (espinel·la), la qual es forma per la reacció 
entre els dos òxids majoritaris, MgO i Al2O3, presents en aquestes escòries (taula 3.8). 
Aquest resultat, confirma el rol rellevant de l’alumini, predit prèviament per les 
observacions amb SEM fetes a les regions del revestiment afectades per l’escòria (figura 
3.23). Per altra banda, aquesta fase també havia estat detectada en les micrografies SEM 
de les mostres  d’escòria (figura 3.24 i figura 3.25). 
La fase cristal·lina MgO (períclasi), també es detecta en tots els difractogrames com una 
fase més minoritària. Aquest fet indica un excés de MgO que no ha reaccionat amb 
l’òxid d’alumini, Al2O3, per formar l’espinel·la. De fet, la mostra que té un contingut de 
MgO analitzat amb FRX més alt (taula 3.8), és la CN32. 
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Altres fases cristal·lines, detectades de forma minoritària en aquestes mostres d’escòria, 
són la ja mencionada CaMgSiO4 (monticel·lita), que com ja hem dit s’havia detectat 
prèviament per SEM en la mateixa mostra (figura 3.25) i la fase (Mg,Fe)2SiO4 
(forsterita). La forsterita es forma per la reacció entre el MgO i el SiO2 i només es troba 
en la mostra CN11, que és la que té la concentració més elevada de SiO2 (taula 3.8). 
3.3.2.b Origen de l’escòria adherida al revestiment 
Una vegada identificada l’espinel·la com el constituent majoritari de l’escòria adherida 
als revestiments dels forns d’inducció, es va voler determinar l’origen d’aquesta fase i 
trobar una explicació a la seva formació, ja que a vegades apareixia adherida amb 
conseqüències més o menys greus, i altres vegades no. Com ja s’ha descrit en la secció 
experimental, es van utilitzar dues càrregues metàl·liques diferents (una composta 
majoritàriament per acer i l’altre per retorns) i van ser utilitzades una en cada forn 
durant tota la vida útil dels revestiments amb el mateix procediment de fusió. El forn 
que utilitzava les càrregues riques en acer es va haver de buidar molt abans del final 
previst de la seva vida útil, per la fallada de l’aïllament de la bobina, quan només 
portava 214 foses.  
Taula 3.10. Composició química de l'escòria adherida al revestiment dels forns d'inducció després 
de les càrregues de retorns i acer, analitzada amb FRX (% en pes) 
Mostra Al2O3 MgO SiO2 CeO2 Fe2O3 CaO La2O3 SO3 ZnO 

R21 30.17 36.56 8.69 9.29 2.79 4.29 3.78 2.15 <1.00 
A31 60.61 7.48 16.66 1.16 4.60 6.28 <1.00 < 1.13 

< concentració inferior a 1000 mg/kg 

El forn que utilitzava la càrrega metàl·lica rica en retons, no va tenir cap problema 
d’aïllament i es va buidar quan estava planificat després de 724 foses. Una altra 
diferència important trobada en els dos forns, va ser la quantitat d’escòria adherida als 
dos revestiments. El forn que va utilitzar majoritàriament acer, tenia molta escòria 
adherida per tota la superfície del revestiment i no només en la zona descrita amb 
anterioritat. En el cas del revestiment del forn que va carregar retorns, només tenia 
l’escòria adherida en la zona habitual.  
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La formació d’escòria va ser molt més agressiva en el cas de les càrregues basades en 
acer, perquè va afectar a tota la superfície del revestiment i a més es va haver de buidar 
el forn per la fallada de l’aïllament molt abans de les hores de funcionament previstes.  
La composició química analitzada amb FRX, de les dues mostres d’escòria extretes es 
mostra en la taula 3.10, com anteriorment, només s’inclouen els òxids amb una 
concentració per sobre del 1.00 % en pes. En aquesta taula, es pot veure que les 
concentracions de MgO, CeO2 i La2O3 són significativament més elevades en la mostra 
d’escòria obtinguda després de fondre les càrregues basades en retorns R21, que en la 
mostra d’escòria obtinguda amb les càrregues basades en acer A31.  
En canvi, la concentració de Al2O3 és més baixa en la mostra R21 que en la mostra A31. 
Aquests resultats són els esperats, ja que els retorns de la foneria tenen una elevada 
concentració en els elements mencionats prèviament, mentre que l’acer i els additius 
necessaris per ajustar la composició (SiC i FeSi), contenen una quantitat significativa 
d’alumini, com ja s’ha mencionat. En la figura 3.30 i la figura 3.31, es mostren els 
difractogrames de les mostres d’escòria R21 i A31 respectivament i en la taula 3.11, es 
mostra un resum de les fases cristallines assignades als pics de difracció. 

Taula 3.11. Fases cristal·lines detectades per DRX en l'escòria adherida al revestiment dels forns 
d'inducció després de les càrregues de retorns i acer 
Mostra Fases cristal·lines detectades per DRX 
R21 MgAl2O4 òxid de alumini i magnesi, MgO períclasi, (Mg1.78Fe0.22)(SiO4) 

forsterita, CaS oldhamita, SiO2 quars 
A31 Al2O3 òxid d’alumini, MgAl2O4 espinel·la, CaAl2Si2O8 anortita, CaO(Al2O3)8 

hibonita 

Com es pot veure en el difractograma de la figura 3.30 i de la figura 3.31, l’espinel·la és 
la fase cristal·lina més abundant detectada en la mostra d’escòria R21. Addicionalment, 
en aquesta mostra es va trobar una quantitat important de MgO (períclasi), mentre que 
en la mostra A31, no es van trobar els pics de difracció corresponents a aquesta fase, 
això pot ser perquè com es pot veure en la taula 3.10, la concentració d’òxid de magnesi 
és molt més baixa.  
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Figura 3.30. Difractograma de la mostra d'escòria R21 

 
 
 

 
Figura 3.31. Difractograma de la mostra d'escòria A31  
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Les fases cristal·lines detectades en la mostra d’escòria A31, són bastant diferents, com 
s’evidencia en el difractograma de la figura 3.31. En aquest cas es van detectar 
múltiples fases amb calci i alumini en la seva composició, sent les més rellevants 
MgAl2O4 (espinel·la), Al2O3 (corindó), CaAl2Si2O8 (anortita) i un òxid de calci i 
alumini anomenat hibonita. Aquests resultats de DRX, concorden amb les diferencies de 
composició mostrades en la taula 3.10 entre les dues mostres i confirmen l’efecte 
negatiu de l’alumini en la vida útil dels revestiments. 

Es van fer experiments addicionals utilitzant diferents forns de fusió per tal d’avaluar 
l’efecte de l’alumini provinent del FeSi i del SiC. Es van utilitzar càrregues metàl·liques 
aparentment favorables per tal d’evitar la presència d’alumini en la fosa i així eliminar 
la probabilitat d’adhesió de l’escòria en el revestiment. La composició de les foses 
utilitzades va ser de 58% de retorns, 37% d’acer, 2.5% de lingots, 1.7% de grafit, 0.8% 
de FeSi amb baixa concentració d’alumini (0.029 % en pes) i no es va addicionar gens 
de SiC durant tota la vida útil de 22 revestiments. Com a resultat d’aquests experiments, 
es va observar que en 20 revestiments hi havia escòria adherida, 14 dels quals es van 
haver de canviar abans del temps planificat  per la fallada de l’aïllament de la bobina i 2 
revestiments van sortir completament nets.  

Quan es va introduir una altra vegada el SiC a la composició de les càrregues 
metàl·liques d’acord amb la composició estàndard (taula 3.2), es va incrementar el 
percentatge de revestiments afectats i també la quantitat d’escòria adherida als mateixos, 
degut a l’augment de l’alumini en la fosa. 

Tot i això, al utilitzar les càrregues sense SiC i amb el FeSi amb un baix contingut en 
alumini, no es va solucionar el problema, per tant, aquests resultats, mostren l’important 
rol de l’acer com a font d’alumini de les foses preparades en aquest treball. En la figura 
3.32, es pot veure el diagrama de fases ternari dels tres òxids principals involucrats en 
aquesta escòria. Les fases que es troben adherides en el revestiment es poden situar en la 
part inferior del diagrama ternari (dreta o esquerra depenent de la concentració de Al2O3 
i de MgO respectivament). S’ha d’observar, que a una major concentració de SiO2 
aquestes fases tant nocives pel revestiment ja no es formen. 
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Figura 3.32. Diagrama de fases ternari dels òxids MgO, Al2O3 i SiO242 

En una altra part de l’experimentació, es va procedir  a addicionar 3 kg de sorra al 
principi de cada fosa junt amb els additius, amb la intenció d’augmentar la proporció de 
SiO2 en aquest equilibri de fases. El resultat va ser que cap més forn es va haver de 
buidar per fallada de l’aïllament de la bobina abans de finalitzar les hores planificades i 
pràcticament la majoria acabava la seva vida útil sense gens d’escòria adherida en el 
revestiment. De fet, es va retirar aquesta addició de sorra durant dues campanyes d’un 
forn en concret, mentre els altres forns seguien addicionant la sorra, els dos revestiments 
del forn en el qual no s’addicionava la sorra, es van haver de canviar abans d’hora per la 
fallada de l’aïllament de la bobina. 

                                                           
42 Integrating Research and Education [en linia], Desembre 2015 [Data de Consulta: 01 Març 2016]. 
Disponible en: 
http://d32ogoqmya1dw8.cloudfront.net/images/research_education/equilibria/massystem.jpg 
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Figura 3.33. Esquema del mecanisme de formació de l'escòria adherida al revestiment dels forns 

d'inducció 

Hi ha dues possibles explicacions pel fet que l’addició de sorra evita que s’adhereixi 
l’escòria en el revestiment. La primera està relacionada amb les aportacions no 
controlades de sorra que es fan amb els retorns de la foneria. Després de desemmotllar, 
els retorns queden amb una quantitat variable de sorra adherida,  depenent entre d’altres 
de la quantitat d’hulla i de bentonita que conté la sorra. Els retorns s’aboquen en un 
fossar a l’espera de ser reutilitzats en els forns de fusió. En el moment que la quantitat 
de sorra adherida als retorns disminueix, s’aporta menys sílice a l’equilibri entre els tres 
òxids i els òxids de magnesi i alumini formen l’espinel·la, que s’adhereix al 
revestiment. L’ús d’acer amb alumini procedent de l’estampació de la indústria de 
l’automoció, també fa variar la proporció de les fases augmentant la concentració d’òxid 
d’alumini, que segons el diagrama ternari faria necessari més SiO2 per contrarestar-la. 
L’altra possible explicació s’esquematitza en la figura 3.33. Part de l’alumini dissolt en 
la fosa reaccionaria amb el revestiment de quarsita, donant òxid d’alumini i silici com a 
productes finals. De forma similar, el magnesi dissolt reaccionaria amb el revestiment 
obtenint òxid de magnesi i silici com a productes finals. Aquests dos òxids formats en 
contacte amb el revestiment, reaccionarien entre ells per formar l’espinel·la (MgAl2O4) 
prèviament caracteritzada com la fase majoritària d’aquestes escòries. Evidentment com 
més elevada la concentració d’alumini i magnesi en la fosa, a més atac estaria sotmès el 
revestiment.  
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D’aquesta manera, s’explicaria l’elevada densitat d’aquesta escòria i el fet que estigués 
tant íntimament lligada al revestiment. Les partícules de sorra afegides a la fosa podrien 
quedar com una suspensió i actuar com a una gran superfície específica perquè 
tinguessin lloc aquestes reaccions que s’esquematitzen a la figura 3.33 i així evitar la 
formació dels òxids adherits al revestiment. Al mateix temps, la sorra actuaria com a 
coagulant d’aquesta escòria permetent la seva agregació i posterior extracció. 
3.3.3 Escòria generada en el tractament de la fosa amb magnesi 
L’escòria formada en la cullera després del tractament amb magnesi, normalment 
s’agrega en la superfície del metall en forma de crostes. Durant el procediment normal, 
s’afegeix una petita quantitat de coagulant a la fosa quan s’acaba el tractament per 
facilitar la seva extracció abans de fer el transvasament de la mateixa cap als forns de 
colada. Una vegada extreta i quan ja ha arribat a temperatura ambient, aquesta escòria 
mostra una aparent morfologia vítria i té un color entre verd fosc i negre.  
3.3.3.a Anàlisi de l’escòria de diferents foses després del tractament  
Es van fer el tractament de cinc foses amb les quantitats de ferroaliatge i temperatura 
que s’especifiquen en la taula 3.3 de la part experimental, la composició de les foses en 
el moment d’extreure les mostres d’escòria era la que es mostra en la taula 3.12. Com 
s’esperava, el magnesi residual en el metall líquid després del tractament té una relació 
proporcional amb els kg de ferroaliatge i una relació inversament proporcional amb la 
temperatura de tractament. És a dir, el magnesi residual més alt es troba en la fosa 
associada a la mostra d’escòria EC5, la que s’ha tractat amb més kg de FeSiMg a la 
temperatura de tractament més baixa. El mateix s’observa per la concentració de ceri.  
Taula 3.12. Composició de les foses després dels diferents tractaments amb magnesi (% en pes) 
Mostra  C  Mn Si  S  Mg Al  Ti Ce  Zn 

EC1 3.79 0.34 2.44 0.011 0.039 0.006 0.019 0.009 0.169 
EC2 3.74 0.34 2.61 0.013 0.046 0.007 0.022 0.011 0.157 
EC3 3.74 0.33 2.44 0.009 0.045 0.006 0.023 0.011 0.150 
EC4 3.71 0.31 2.49 0.008 0.049 0.006 0.026 0.011 0.171 
EC5 3.73 0.32 2.70 0.008 0.064 0.006 0.024 0.013 0.175 
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Els resultats obtinguts de l’anàlisi de la composició amb FRX de les 5 mostres d’escòria 
extretes de la cullera, es mostra en la taula 3.13. En aquesta taula només es mostren els 
valors superiors a 1.00 % en pes.  
Taula 3.13. Composició de l'escòria extreta de la cullera analitzada amb FRX (% en pes) 

Mostra SiO2 Al2O3 CaO MgO Fe2O3 SO3 CeO2 MnO 

EC1 54.10 14.34 11.65 10.49 2.98 1.14 1.12 <1.00 
EC2 44.39 17.26 15.97 14.75 2.50 1.13 1.55 <1.00 
EC3 58.73 15.59 8.33 9.69 2.78 <1.00 1.11 1.17 
EC4 36.58 22.94 16.93 17.36 1.53 <1.00 1.71 <1.00 
EC5 68.06 10.38 7.31 6.75 2.81 <1.00 <1.00 <1.00 

Les dades indiquen, que l’òxid de silici és el principal constituent d’aquestes mostres 
d’escòria. Degut a que el silici és l’element d’aliatge majoritari després del carboni, és 
el que té més tendència a ser oxidat. De totes formes, encara que l’òxid de silici segueix 
sent el majoritari, si comparem amb les mostres d’escòria extretes de la superfície de la 
fosa dels forns d’inducció, la concentració dels òxids d’altres elements com l’òxid 
d’alumini, l’òxid de calci, l’òxid de magnesi i l’òxid de ceri, és una mica més alta degut 
a que el ferroaliatge de FeSiMg conté alumini, calci i terres rares (9 % en pes Mg, 3 % 
en pes Ca, 3 % en pes TR i 0.5 % en pes Al). 
Les anàlisis per DRX efectuades a aquestes mostres d’escòria, es mostren des de la 
figura 3.34 fins la figura 3.38, i en la taula 3.14 es mostra un resum de les fases 
cristallines assignades als pics de difracció, aquestes estan en bon acord amb els 
resultats de FRX. Com es pot veure en els difractogrames, en general, aquestes escòries 
generades durant el tractament amb magnesi, tenen menys contingut en fase amorfa que 
les escòries generades en els forns de fusió. S’ha de remarcar, que en aquestes mostres 
d’escòria, l’òxid de silici es troba en forma de quars.  
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Figura 3.34. Difractograma de la mostra d’escòria EC1 

 

 
Figura 3.35. Difractograma de la mostra d’escòria EC2 
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Figura 3.36. Difractograma de la mostra d’escòria EC3 

 

 

Figura 3.37. Difractograma de la mostra d’escòria EC4 
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Figura 3.38. Difractograma de la mostra d’escòria EC5 

 

Taula 3.14. Fases cristal·lines detectades per DRX en l’escòria després del tractament amb magnesi 
Mostra Fases cristal·lines detectades per DRX 
EC1 SiO2 quars, SiO2 cristobalita, MgAl2O4 espinel·la, CaS sulfur de calci, Fe2O3 

hematites 

EC2 SiO2 quars, SiO2 cristobalita, MgAl2O4 espinel·la, Fe3Si ferrosilici, 
(Mg1.42Fe0.58)(Si0.99Al0.01)O4 forsterita 

EC3 SiO2 quars, SiO2 cristobalita, MgAl2O4 espinel·la, Fe3Si ferrosilici, SiC 
moissanita 

EC4 SiO2 quars, SiO2 cristobalita, MgAl2O4 espinel·la, (Mg1.77Fe0.23)(SiO4) 
forsterita 

EC5 SiO2 quars, SiO2 cristobalita, MgAl2O4 espinel·la 
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Figura 3.39. Micrografia SEM mode BSE de la mostra d'escòria EC3 formada en la fosa després 

del tractament amb magnesi i microanàlisi EDS de les fases allargades marcades en la micrografia. 

 

    (a)                                                                           (b) 
Figura 3.40. Micrografia SEM mode BSE de la mostra d'escòria EC1 formada en la fosa després 

del tractament amb magnesi i microanàlisi EDS de les fases marcades en la micrografia. 

a 
b 
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Des de la seva formació, fins el moment en que s’extreu l’escòria, no hi ha temps per la 
transformació al·lotròpica entre el quars i la cristobalita i per tant la fase cristal·lina 
majoritària que forma l’òxid de silici i que s’identifica en els difractogrames és quars. A 
part del quars, les fases majoritàries amb estructura cristallina que s’han trobat en aquest 
tipus d’escòria, són la forsterita (Mg,Fe)2SiO4 i l’espinel·la (MgAl2O4), depenent del 
contingut en SiO2, MgO i Al2O3 de l’anàlisi per FRX, se’n formen preferentment unes o 
altres. Per exemple, la mostra EC4, és la que té el contingut en òxid d’alumini i òxid de 
magnesi més alt, i per tant mostra com a fase majoritària l’espinel·la i seguidament la 
forsterita. La mostra EC5, que és la que té el contingut en òxid de silici més alt, mostra 
com a fase majoritària el quars. Les fases minoritàries presents en els difractogrames 
són, MgO (períclasi), CaS, Fe2O3, Fe3Si i SiC (moissanita).  

 

     (a)                                                                                (b) 
Figura 3.41. Micrografia SEM mode BSE de la mostra d'escòria EC5 formada en la fosa després 

del tractament amb magnesi i microanàlisi EDS a) de les partícules de SiO2 i b) de la fase amorfa de 
l’escòria marcada com b. 

b 

a 
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Les fases trobades en els difractogrames, es confirmen amb la inspecció amb SEM i 
microanàlisi EDS de les mostres. Per exemple, en la micrografia SEM mode BSE feta 
de la mostra EC3 que es mostra en la figura 3.39, s’observa la fase cristallina forsterita 
(Mg,Fe)2SiO4 i la corresponent microanàlisi EDS.  
En la figura 3.40, podem veure una micrografia SEM mode BSE d’una zona de la 
mostra d’escòria EC1 i les corresponents microanàlisis EDS de les zones marcades. En 
aquesta micrografia s’observen varies partícules negres, com la que està marcada com 
“a”, que corresponen a la fase cristallina espinela MgAl2O4. Envoltant aquestes 
partícules, hi ha la massa amorfa  i s’observa una segregació d’una composició diferent 
en la mateixa marcada com “b”. La microanàlisi EDS d’aquestes zones, ens mostra que 
es pot tractar de la fase CaMgSiO4, que no s’ha detectat per DRX perquè n’hi ha poca. 
I per acabar amb la caracterització per SEM de les mostres, en la micrografia SEM 
mode BSE d’una zona de la mostra EC5 que es pot veure en la figura 3.41, s’observen 
partícules de la fase majoritària SiO2 quars ,marcades com “a” i la fase amorfa com “b”. 
 
3.3.3.b Evolució de l’escòria després del mateix tractament  
Després d’aquesta anàlisi preliminar de l’escòria generada durant el tractament amb 
magnesi, en un segon pas, es van analitzar quatre mostres d’escòria extretes de la fosa 
després d’un únic tractament, amb la intenció de determinar si l’escòria que es generava 
variava la seva composició o fases presents amb el temps des del tractament i amb la 
temperatura de la fosa. Cada mostra es va obtenir a menys temperatura a mida que 
augmentava el temps des del tractament. 

Taula 3.15. Composició química de la fosa en el moment d’extreure les mostres d’escòria després 
d’un únic tractament amb magnesi (% en pes) 
Mostra  C  Mn  Si  S  Mg Al Ti Ce Zn 
ECT-1 3.72 0.23 2.52 0.008 0.041 0.0069 0.039 0.0111 0.150 
ECT-2 3.71 0.23 2.49 0.009 0.038 0.0066 0.039 0.0111 0.153 
ECT-3 3.68 0.23 2.47 0.009 0.039 0.0063 0.039 0.0104 0.156 
ECT-4 3.67 0.23 2.46 0.009 0.036 0.0060 0.039 0.0099 0.156 
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Taula 3.16. Composició química de les mostres d'escòria després d’un tractament amb magnesi, 
analitzada per FRX (% en pes) 

En la taula 3.15, es mostra la composició química de la fosa durant l’extracció de les 
mostres. S’observa una composició molt estable entre les mostres, però tot i així, en les 
mostres d’escòria corresponents, s’observen canvis en la concentració dels òxids que la 
composen (taula 3.16). 
Per exemple, la primera mostra extreta de la cullera, és la que té la concentració més 
elevada de SiO2 i la última és la que té la concentració més alta en MgO, CeO2 i La2O3. 
Això ens indica que inicialment els elements d’aliatge majoritaris, són els que s’oxiden 
preferentment i més endavant, augmenta l’oxidació dels elements més minoritaris com 
poden ser el ceri i el lantani. No hi ha diferències clares pel què fa a la concentració de 
Al2O3 i CaO entre les diferents mostres d’escòria. Els difractogrames d’aquestes 
mostres d’escòria, es mostren de la figura 3.42 a la figura 3.45 i en la taula 3.17, es 
mostra un resum de les fases cristallines assignades als pics de difracció. 
Taula 3.17. Fases cristal·lines detectades per DRX en l'escòria després d’un tractament amb 
magnesi 
Mostra Fases cristal·lines detectades per DRX 
ECT-1 SiO2 quars, MgAl2O4 espinel·la, CaMgSiO4 monticel·lita, MgO períclasi, C 

grafit 
ECT-2 MgAl2O4 espinel·la, Mg1.63Fe0.37SiO4 forsterita, C plumbago 

ECT-3 SiO2 quars, MgAl2O4 espinel·la, Mg1.624Fe0.376SiO4 forsterita, CaMgSiO4 
monticel·lita, MgO períclasi 

ECT-4 SiO2 quars, SiO2 cristobalita, MgAl2O4 espinel·la, (Mg1.8Fe0.2)(SiO4) 
forsterita, CaMgSiO4 monticel·lita 

Mostra SiO2 Al2O3 CaO MgO Fe2O3 SO3 CeO2 La2O3 
ECT-1 37.20 18.00 16.43 15.09 8.44 1.13 1.45 <1.00 
ECT-2 33.29 20.91 17.58 22.13 1.47 <1.00 1.98 1.14 
ECT-3 34.02 18.57 17.32 21.35 4.43 <1.00 1.88 1.10 
ECT-4 25.92 16.07 16.03 28.74 7.62 <1.00 2.59 1.52 
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Figura 3.42. Difractograma de la mostra d'escòria ECT-1 

 

 
Figura 3.43. Difractograma de la mostra d'escòria ECT-2 
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Figura 3.44. Difractograma de la mostra d'escòria ECT-3 

 
 

 
Figura 3.45. Difractograma de la mostra d'escòria ECT-4 

 



 
 

3.3. Resultats i Discussió 
 
 

91 
 

S’ha detectat la presència de MgAl2O4, (espinel·la), (Mg,Fe)2SiO4 (forsterita), 
CaMgSiO4 (monticel·lita), MgO (períclasi), SiO2 (quars) i SiO2 (cristobalita) de forma 
molt minoritària. També s’ha detectat grafit en les dues primeres mostres (additius 
utilitzats durant la fosa sense dissoldre). No s’observa una diferència clara entre les 
fases cristal·lines de les mostres extretes de la mateixa cullera, ja que es van repetint les 
mateixes fases d’una mostra a l’altra. 

                                                                                                        AlK                                            MgK 

                                                            CaK                                               SiK                                                OK 
Figura 3.46. Mapa de distribució de la intensitat dels elements de la mostra d'escòria ECT-2 

La micrografia SEM i les microanàlisi EDS de les mostres, ens confirmen les fases 
identificades per DRX. Per exemple, en la figura 3.46, es pot veure la micrografia SEM 
mode BSE d’una zona de la mostra d’escòria ECT-2 i el mapa de distribució 
d’intensitats dels elements de la mateixa zona. En aquest mapa de distribució 
d’intensitats es pot veure clarament dues fases cristal·lines, per una banda espinel·la 
(MgAl2O4), per l’altra forsterita (Mg2SiO4), i la matriu de fase amorfa, en la que 
s’observen zones que contenen més calci que en d’altres, això pot ser una segregació de 
la fase CaMgSiO4. En la figura 3.47 observem una micrografia SEM mode BSE d’una 
zona de la  mostra d’escòria ECT-1 i les microanàlisis EDS de les zones marcades. 
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En aquesta micrografia, podem veure partícules d’espinel·la, la matriu de massa amorfa 
i es confirma la segregació en la mateixa formant la fase CaMgSiO4 (monticel·lita). 
S’ha de fer constar la similitud d’aquesta micrografia amb la que es mostra en la figura 
3.40 de la mostra d’escòria EC1. 

 

    
(a)                                                                              (b) 

Figura 3.47. Micrografia SEM mode BSE de la mostra d'escòria ECT-1 i microanàlisi EDS de les 
zones marcades en la micrografia 

I per acabar amb la inspecció per SEM de les mostres d’escòria, en la figura 3.48, 
podem veure la micrografia SEM mode BSE d’una zona de la mostra d’escòria ECT-4. 
En aquesta micrografia, a part de les dues fases cristal·lines ja identificades 
anteriorment (CaMgSiO4, monticel·lita) i (Mg2SiO4, forsterita), podem observar-ne una 
altra de color blanc marcada com c i que en la seva microanàlisi EDS conté els elements 
O, Si, S, Ca, Ce i La, en el que podria ser una barreja de silicats i sulfurs de calci, ceri i 
lantani.  

a 

b 
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    (a)                                                                           (b) 

 (c) 
Figura 3.48. Micrografia SEM mode BSE de la mostra d'escòria ECT-4 i microanàlisi EDS de les 

zones marcades en la micrografia 

S’ha de fer constar, que aquesta mostra és la que té la concentració de La2O3 i CeO2 
analitzada per FRX més elevada (veure taula 3.16) i que en l’anàlisi de l’escòria de la 
cullera feta inicialment, no s’havia observat cap fase amb ceri i lantani per microscòpia i 
que per l’anàlisi química només s’havien observat òxids de ceri i amb una concentració 
més baixa. Aquest fet confirma que primer s’oxiden els elements majoritaris d’aliatge i 
els més minoritaris no comencen a tenir una concentració significativa fins que ha 
passat un cert temps d’exposició de la fosa a l’oxigen. 

a b 
c 
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3.3.4 Escòria extreta de la fosa del forn de colada 
La composició de la fosa del forn de colada en el moment de l’extracció de les tres 
mostres d’escòria és molt similar i es presenta en la taula 3.18. 
Taula 3.18. Composició de la fosa al extreure les mostres d'escòria del forn de colada (% en pes) 
Mostra C Mn Si S Mg Al Ti Ce Zn 

FC1 3.67 0.37 2.48 0.003 0.033 0.0049 0.024 0.0100 0.123 
FC2 3.70 0.37 2.43 0.003 0.034 0.0048 0.023 0.0084 0.127 
FC3 3.67 0.37 2.47 0.004 0.035 0.0050 0.024 0.0093 0.124 

Taula 3.19. Composició química de l'escòria extreta de la fosa del forn de colada per FRX (% en 
pes) 

En la taula 3.19, es poden veure els òxids que composen l’escòria, amb una 
concentració superior al 1.00 % en pes. Aquesta escòria esta formada principalment per 
dos òxids, l’òxid de magnesi i l’òxid de silici. La concentració en Al2O3 i CaO és més 
baixa que en l’escòria extreta de la cullera després del tractament amb magnesi, perquè 
la major part d’aquests elements s’han oxidat justament després de la reacció i han 
quedat concentrats en l’escòria generada en aquell moment.  

S’ha de remarcar que la concentració de ZnO no es gens negligible, de fet és l’escòria 
que la té més elevada. També trobem concentracions significatives de CeO2 i La2O3. 
Les fases cristal·lines identificades en aquestes mostres d’escòria, es poden veure en els 
difractogrames de la figura 3.49 a la figura 3.51, i en la taula 3.20 se’n mostra un resum. 
La fase majoritària detectada per DRX és (Mg,Fe)2SiO4 (forsterita), això concorda 
perfectament amb els resultats de l’anàlisi per FRX, ja que els òxids majoritaris són el 
SiO2 i el MgO. 

Mostra SiO2 MgO ZnO Al2O3 Fe2O3 CeO2 MnO La2O3 CaO 
FC1 34.43 32.29 8.72 7.68 5.84 4.95 2.33 1.62 1.42 
FC2 33.55 29.03 8.47 10.09 5.14 4.24 1.63 1.32 2.75 
FC3 37.85 31.11 6.31 7.03 4.95 4.35 1.77 1.30 4.17 
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Figura 3.49. Difractograma de la mostra d'escòria FC1 

 
 

 
Figura 3.50. Difractograma de la mostra d'escòria FC2 
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Figura 3.51. Difractograma de la mostra d'escòria FC3 

 

Taula 3.20. Fases cristal·lines detectades per DRX en l'escòria de la fosa del forn de colada 
Mostra Fases cristal·lines detectades per DRX 
FC1 (Mg0.893Fe0.107)2SiO4 forsterita, MgAl2O4 espinel·la, ZnO òxid de zinc, 

La2O2S oxisulfur de lantani 
FC2 Mg2SiO4 forsterita, MgAl2O4 espinel·la, ZnO òxid de zinc, Zn2SiO4 silicat de 

zinc, La2O2S oxisulfur de lantani, Ce2O3 òxid de ceri 
FC3 (Mg0.924Fe0.076)(Mg0.898Fe0.102)(SiO4) forsterita, MgAl2O4 espinel·la, MgO 

períclasi, La2O3 òxid de lantani, Ce0.9Ca0.1O1.9 òxid de calci i ceri 
 
Les fases cristal·lines minoritàries detectades per DRX són MgAl2O4 (espinel·la), ZnO, 
La2O2S (oxisulfur de lantani), Zn2SiO4, Ce2O3, MgO, La2O3 i (Ce,Ca)O2. Remarcar la 
presència d’òxids i sulfurs de terres rares en l’escòria dels forns de colada, que no 
s’havien detectat fins ara amb DRX. Com que en aquest forn sempre hi ha un romanent 
de fosa, aquests elements amb una concentració inicial en la fosa més minoritària, tenen 
temps d’oxidar-se i assolir una concentració gens negligible. 
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Figura 3.52. Micrografia SEM mode BSE de la mostra d'escòria FC3 i microanàlisi EDS de la 

partícula marcada amb una fletxa en la micrografia 

                                                                                             (a) 

     (b)                                                                                    (c) 
Figura 3.53. Micrografia SEM mode BSE de la mostra d'escòria FC1 i microanàlisis EDS de les 

zones marcades en la micrografia 

a 

b c 
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Degut a la notable concentració en zinc de les foses analitzades en el forn de colada 
durant l’extracció de les mostres, aquestes també presenten una elevada concentració en 
òxid de zinc. Degut a això, l’òxid de magnesi de l’estructura de l’espinel·la està 
parcialment substituït per òxid de zinc. En la micrografia SEM mode BSE de la figura 
3.52, es mostra un exemple que il·lustra aquest fet. Hi ha una substitució parcial del 
MgO de l’estructura de l’espinel·la per ZnO, com es pot veure en la microanàlisi EDS 
de la partícula marcada amb una fletxa en la micrografia. Segons la bibliografia43, el 
Mg2+ de l’estructura de l’espinel·la pot estar substituït per Fe2+, Zn2+ i menys 
freqüentment per Mn2+. 
En la figura 3.53 es mostra la micrografia SEM mode BSE d’una zona de la mostra 
d’escòria FC1 i les microanàlisi EDS de les zones marcades. En aquesta micrografia 
podem veure partícules de forsterita (Mg,Fe)2SiO4 (a), zones de la matriu que les 
envolta més riques en calci, lantani i ceri (b) i la matriu de massa amorfa (c). També cal 
esmentar, que els elements de la microanàlisi EDS de la matriu de massa amorfa són els 
mateixos que apareixen en els resultats de l’anàlisi per FRX. 
3.3.5 Escòria adherida al revestiment del forn de colada 
El revestiment refractari tant del forn de colada, com del canal per on passa la fosa per 
l’inductor, és d’alúmina. L’adhesió d’escòria en aquestes zones, sobretot en el canal de 
pas del metall per la bobina (figura 3.54), provoca molts problemes durant la producció.  

 
Figura 3.54. Canal de pas de la fosa per l'inductor del forn de colada marcat amb fletxes 

                                                           
43 C. Klein, C.S. Hurlbut Jr., “Manual de Mineralogía”, Ed. Reverté, S.A, vol 2, pp 427, ISBN: 
842914683, 97884291460801997. 
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Per exemple, si disminueix el diàmetre del canal, això provoca que circuli menys cabdal 
de fosa i que aquesta es refredi progressivament. A més, l’adhesió d’escòria en altres 
zones del forn, per exemple, en el canal d’entrada del metall al forn, provoca que aquest 
es vagi obstruint i s’hagi d’aturar la producció per obrir el pas amb llances d’oxigen. Per 
tant, l’adhesió d’escòria en el revestiment del forn de colada provoca aturades de 
producció, pèrdua de temperatura de la fosa, poca eficàcia d’escalfament per part de 
l’inductor i en definitiva, problemes molt greus pel procés.  

La composició analitzada amb FRX de les quatre mostres d’escòria adherida al 
revestiment del forn de colada (figura 3.1), es mostra en la taula 3.21. En aquesta taula 
només es mostren les concentracions superiors al 1.00 % en pes. Els resultats es donen 
en forma dels òxids dels elements, encara que en les mostres ECB i EP alguns dels 
elements de la mostra original, abans de la calcinació, estan en forma de sulfurs, (com 
es veurà en els difractogrames i en les microanàlisis EDS), degut a això, la composició 
d’aquestes mostres analitzada amb FRX, presenta una concentració significativa de SO3. 
Taula 3.21. Composició química de l'escòria adherida al revestiment del forn de colada amb FRX 
(% en pes) 

 MgO La2O3 CeO2 Fe2O3 SO3 CaO SiO2 Al2O3 
ECB 30.22 27.26 15.63 10.37 10.28 5.54 < < 
EP 53.43 7.47 5.98 7.77 7.80 6.35 1.18 9.82 

EBE 31.03 1.85 2.77 16.28 <1.00 11.31 16.11 18.32 
EBS 34.12 4.10 4.51 22.52 < 1.47 21.34 9.48 

< concentració inferior a 1000 mg/kg 

La composició d’aquesta escòria és molt diferent depenent de la zona d’extracció de la 
mateixa. L’escòria extreta tant de la bassa d’entrada de la fosa, com de la bassa de 
colada, tenen una composició significativament diferent que les altres dues que van ser 
extretes del canal de la bobina i d’una paret interna del forn. L’escòria adherida al 
revestiment de les basses, tant d’entrada de la fosa com de colada, es neteja més sovint i 
té una composició més semblant a l’escòria de la superfície de la fosa del forn de 
colada. En canvi, l’escòria extreta de les zones del forn de colada més inaccessibles, 
com són el canal de pas de la fosa per la bobina i la paret interna del forn, presenten la 
formació d’òxids i sulfurs, que no es formen inicialment, com els de lantani i ceri. 
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També cal fer esment, de l’elevada concentració en lantani, ceri i magnesi de les 
mostres ECB i EP. De totes formes, l’òxid majoritari és el MgO en tots els casos, com 
era d’esperar aquesta escòria té un caràcter extremadament bàsic. De la figura 3.55 a la 
figura 3.58, es mostren els difractogrames d’aquestes mostres d’escòria i en la taula 
3.22, es mostra un resum de les fases cristal·lines identificades.  
Taula 3.22. Fases cristal·lines detectades per DRX en l'escòria adherida al revestiment del forn de 
colada 

Mostra Fases cristal·lines detectades per DRX 
ECB Ce2.664S4 sulfur de ceri, MgO períclasi, Fe2O3 hematites, Mg1.55Fe1.6O4 òxid de 

ferro i magnesi, Ca0.1La0.9FeO3 òxid de calci, ferro i lantani 
EP Ce2.664S4 sulfur de ceri, MgO períclasi, Mg1.55Fe1.6O4 òxid de ferro i magnesi, 

CaS oldhamita 
EBE MgAl2O4 espinel·la, CaMgSiO4 monticel·lita, La7.58(Si1.048O4)6O2 britolita, 

(MgO)0.77(FeO)0.23 
EBS MgAl2O4 espinel·la, Mg1.851Fe0.159(SiO4) forsterita, La7.58(Si1.048O4)6O2 

britolita, MgO períclasi, Fe0.9630O wüstita 
 

 
Figura 3.55. Difractograma de la mostra d'escòria ECB 
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Figura 3.56. Difractograma de la mostra d'escòria EP 

 

 
Figura 3.57. Difractograma de la mostra d'escòria EBE 
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Figura 3.58. Difractograma de la mostra d'escòria EBS 

 

Tant en el cas de la mostra ECB com EP, les fases cristal·lines majoritàries detectades 
són MgO (Períclasi) i el Ce2.664S4 (sulfur de ceri). A part d’aquestes dues, es detecten 
una sèrie d’òxids i sulfurs molt minoritaris. Pel què fa a les mostres EBE i EBS, les 
fases presents són diferents. Les fases cristal·lines majoritàries detectades per DRX en 
aquestes dues mostres són MgAl2O4 (espinel·la), CaMgSiO4 (monticel·lita), (Mg, 
Fe)2SiO4 (forsterita) i un silicat de lantani identificat com britolita. Com a fases 
minoritàries es detecten òxids de magnesi i de ferro. 
En la figura 3.59, es pot veure la micrografia SEM mode BSE d’una zona de la mostra 
d’escòria ECB. En aquesta micrografia s’observen 4 fases clarament diferenciades que 
s’han marcat en la mateixa i les corresponents microanàlisis EDS, a) òxid de ferro i 
magnesi, b) òxid de magnesi, c) sulfur de magnesi i d) sulfurs de calci, ceri i lantani.  

En la figura 3.60 s’observa la micrografia SEM mode BSE i les microanàlisi EDS de els 
fases marcades d’una zona de la mostra d’escòria EBS. Les fases que s’observen són a) 
espinel·la, b) forsterita i c) silicats de calci lantani i ceri.  
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                                     (a)                                                                                  (b)  

                                             (c)                                                                                  (d) 
Figura 3.59. Micrografia SEM mode BSE de la mostra d'escòria ECB i microanàlisi EDS de les 

zones marcades en la micrografia 

 

a 

b 
c d 
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                                            (a)                                                                                     (b) 

                                                                                    (c) 
Figura 3.60. Micrografia SEM mode BSE de la mostra d'escòria EBS i microanàlisi EDS de les 

fases marcades en la micrografia 

Pel què fa a les fases majoritàries, les tres tècniques estan en bon acord, s’ha detectat la 
presència de sulfur de magnesi, òxid de magnesi i de sulfur de ceri amb les tres 
tècniques. En canvi pel què fa a les fases més minoritàries, les fases identificades per la 
tècnica de DRX presenta variacions respecte les altres dues. 

c 

b a 
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3.3.6 Inclusions d’escòria presents en les peces 
Entre les inclusions d’escòria trobades en diferents peces, s’han pogut identificar 
partícules d’escòria grans i inclusions allargades i amb forma de filament tipus dross. 
L’escòria que trobem en les peces, hauria de tenir una composició i fases similars a la 
que s’ha extret i analitzat de la superfície de la fosa de la bassa del forn de colada. 
Moltes vegades, juntament amb l’escòria més gran, trobem grans de sorra o inoculant 
que s’hi han adherit i que també han trobat d’altres investigadors44.  

 

     
(a)                                                                                       (b) 

Figura 3.61. Micrografia SEM mode BSE d'una inclusió d'escòria superficial en una peça produïda 
amb filtre i microanàlisi EDS de les zones marcades en la micrografia 

                                                           
44 H. Kambayashi, H. Une, Y. Kurokawa, T. Ito, S. Mikamoto, H. Miyake, “Mold Surface Analysis 
Evaluation of Inclusion Defects Occurring in Cast Iron Produced in Green Sand Molds”, AFS 
Transactions, vol 112, paper 04-017 (2004). 

a b 
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En la figura 3.61, es pot veure la micrografia SEM mode BSE d’una inclusió d’escòria 
molt superficial trobada a prop de l’alimentació d’una peça fabricada amb FGE i 
produïda amb filtre. En les microanàlisis EDS d’aquesta inclusió, observem que els 
elements que la formen són el silici, el magnesi, l’alumini i l’oxigen, i pel què fa a la 
seva composició aquesta s’ajusta bastant bé a la composició de l’escòria analitzada en la 
bassa de colada. No sembla que tingui estructura cristal·lina, pel què podria tractar-se 
d’una massa amorfa d’escòria rica en silici, magnesi i amb traces d’alumini. Tot i que la 
posició de la inclusió en la peça està a prop de l’entrada de la fosa en la mateixa, no hi 
ha cap indici que ens permeti descartar si aquesta escòria s’ha generat en la fosa fora del 
motlle i no ha sigut retinguda pel filtre, o bé s’ha generat a dins del motlle per 
turbulències en el sistema de colada. 

 

    
Figura 3.62. Micrografia SEM mode BSE d'una gran inclusió d'escòria en una peça fabricada sense 

filtre i microanàlisi EDS general de la mateixa 

 
En la figura 3.62, podem veure una inclusió d’escòria molt gran, amorfa i de morfologia 
irregular, en la que els elements majoritaris són el silici, el magnesi i l’oxigen. En 
aquest cas s’ha trobat la inclusió en una peça produïda sense filtre i l’aspecte tant 
massiu de la inclusió i la microanàlisi EDS de la mateixa fa pensar que s’ha format en la 
bassa de colada i ha entrat a dins del motlle amb la fosa.  
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En la figura 3.63, observem la micrografia SEM mode BSE d’una inclusió molt 
superficial present en una altra peça fabricada sense filtre. En aquest cas, en la 
micrografia es poden veure dues fases diferenciades, una de color gris i una altra de 
color blanc. En la mateixa figura, es poden veure les microanàlisis EDS de les dues 
fases. Com es pot observar, la fase grisa està formada per magnesi, silici i oxigen amb 
traces de ferro. Aquest és la mateixa anàlisi de la fase cristal·lina majoritària de la bassa 
del forn de colada Mg2SiO4 forsterita. La fase que s’observa més clara, per la presència 
d’elements pesants com el ceri i el lantani, mostra pràcticament la mateixa anàlisi, que 
la fase amorfa de l’escòria extreta de la fosa de la bassa de colada. Tenint en compte les 
similituds de la composició d’aquesta inclusió, amb l’escòria analitzada en la fosa del 
forn de colada, és gairebé segur que aquesta petita inclusió es podria haver format fora 
del motlle.  
 

 

    
(a)                                                                                          (b) 

Figura 3.63. Micrografia SEM mode BSE d'una inclusió d'escòria en una peça fabricada sense 
filtre, a) microanàlisi EDS de la fase grisa i b) microanàlisi EDS de la fase blanca. 
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(a)                                                                       (b) 

     
(c)                                                                       (d) 

Figura 3.64. a) Micrografia SEM mode BSE d'una inclusió d'escòria en una peça de FGL produïda 
sense filtre, b) micrografia SEM mode BSE ampliació de la zona de l'escòria marcada, c) i d) 

microanàlisis EDS de les zones marcades en la micrografia 

Com a curiositat, en alguna peça fabricada amb fosa amb grafit laminar (FGL), s’ha 
pogut trobar escòria inherent al tractament amb magnesi propi de la fosa de ferro 
nodular. En aquests casos, l’escòria només pot provenir de l’exterior del motlle, ja que 
no es pot haver format per turbulències del sistema de colada. Aquest tipus d’escòria, 
sempre són inclusions grans i en peces sense filtre. Per exemple, en el cas de la figura 
3.64, es pot veure una micrografia SEM i les microanàlisis EDS d’una inclusió 
d’escòria composta principalment per sulfurs de magnesi, ceri, calci i lantani en una 
peça fabricada amb FGL. Aquesta escòria s’ha format per reacció del lantani, ceri i 
magnesi presents de forma residual en la fosa amb el sofre addicionat per tal de produir 
la fosa amb grafit laminar. Per tant, aquesta escòria s’ha format en la fosa abans d’entrar 
en el motlle. 

a b 
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En la figura 3.65, es pot veure un altre exemple d’aquesta casuística. Observem una 
micrografia SEM mode BSE d’una inclusió d’escòria en una peça fabricada també de 
fosa amb grafit laminar. En aquest cas atrapada entre l’escòria composta per silicats de 
magnesi i manganès, també es poden observar partícules de sorra. Per tant, una escòria 
associada amb restes d’inoculant o de sorra, també és probable que s’hagi format fora 
del motlle i que al entrar hagi arrossegat aquests productes. 
 

 

     (a)                                                                                     (b) 
Figura 3.65. Micrografia SEM mode BSE de la inclusió, a) microanàlisi EDS de les partícules de 

sorra i  b) microanàlisis EDS de l'escòria, silicats de magnesi i manganès 
 
A part de l’exemple de la figura 3.65, se’n mostra un altre en la figura 3.66, en la qual 
podem veure partícules de sorra entre la inclusió d’escòria. En la micrografia, es 
mostren les microanàlisi EDS de les partícules marcades corresponents a grans de sorra  
i de bentonita.  

a b
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(a)                          (b) 

Figura 3.66. Micrografia SEM mode BSE d'una inclusió d'escòria en una peça fabricada sense filtre 
i microanàlisis EDS de les zones marcades en la micrografia, a) partícules de sorra i b) partícules de 

bentonita. 
 

    
Figura 3.67. Micrografies SEM mode BSE de dues inclusions d'escòria tipus Dross trobades en 

peces de FGE produïdes amb filtre. 

b 

a 



 
 

3.3. Resultats i Discussió 
 
 

111 
 

En la figura 3.67, en canvi, trobem exemples d’un tipus d’escòria reclosa en la matriu i 
amb una forma filamentosa i allargada com el dross. Observem que la llargada de la 
inclusió de l’esquerra és d’uns 4 mm. Si inspeccionem les inclusions amb més detall 
(figura 3.68) veiem millor les partícules d’escòria petites envoltades de filaments. En la  
mateixa figura es mostren les microanàlisis de les zones marcades, les partícules estan 
compostes majoritàriament de magnesi, silici, alumini i oxigen, anàlisi típic del dross45. 

                                              (a)                                                                           (b) 

                                       (c)                                                                            (d) 
Figura 3.68. Micrografia SEM mode BSE d'inclusions d’escòria tipus dross i microanàlisi EDS de 

les partícules d'escòria i dels filaments d'òxid de ferro 

Els petits filaments que hi ha al voltant, són òxids de ferro, aquest fet justifica que 
aquesta inclusió s’ha format per turbulències en el motlle, per una elevada exposició de 
la fosa a l’oxigen. En produir-se aquesta situació hi ha un excés d’oxigen i quan ja s’han 
oxidat els elements com el Si i el Mg entre altres, s’acaba oxidant el propi ferro 
generant aquesta escòria tant nociva. 
                                                           
45 M. Gagné, C. Labrecque, “Microstructural Defects in Heavy Section Ductile Iron Castings: Formation 
and Effect on Properties”, AFS Transactions, vol 117, paper 09-101 (2009). 
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(a) 

    
(b)                                                                                 (c) 

     
                          (d)                                                                                (e) 

Figura 3.69. Micrografia SEM mode BSE d'una inclusió d'escòria i microanàlisi EDS de les 
partícules marcades amb fletxes 
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En la figura 3.69a, podem veure una altra partícula en detall també amb òxid de ferro al 
seu voltant, que corrobora que aquest no és un cas aïllat. A més en aquesta micrografia 
també s’observen nòduls de grafit explotats al voltant de la inclusió, una característica 
típica de les inclusions tipus dross. En la mateixa figura es mostren altres inclusions 
envoltades de filament d’òxid de ferro i les microanàlisi EDS de les mateixes. 
3.3.7 Similitud entre les inclusions d’escòria i els nuclis del grafit 
S’han inspeccionat nombrosos nòduls de grafit per tal de relacionar les inclusions 
d’escòria trobades en les peces produïdes, amb els compostos trobats en els nuclis dels 
nòduls. S’han trobat inclusions tipus sulfurs, òxids, nitrurs i silicats. Molts d’aquests 
compostos són producte del tractament amb magnesi i de la posterior inoculació. 
Després de formar-se en la fosa, poden actuar com a punt de nucleació pel grafit o es 
poden agregar formant l’escòria que podem trobar com a inclusió en les peces. Per tant, 
existeix una similitud entre la composició de les inclusions d’escòria trobades en peces 
produïdes amb fosa nodular i la composició dels nuclis dels nòduls de grafit.  
La teoria de nucleació heterogènia del grafit es basa en la presència d’inclusions no 
metàl·liques en totes les foses. Aquestes partícules han de satisfer  algunes condicions 
específiques per actuar com a possibles llocs per la nucleació del grafit, com una bona 
compatibilitat cristal·logràfica, una fina dispersió en la fosa i alta estabilitat a elevades 
temperatures46,47,48. Algunes de les hipòtesis que expliquen la nucleació heterogènia del 
grafit són la teoria de la bombolla de gas, desenvolupada per Karsay49, la teoria del 
grafit50, la teoria del carbur de silici51,52, la teoria del carbur com una sal53, la teoria 
                                                           
46 T. Skaland, Ø. Grong, T. Grong, “A model for the graphite formation in”, Metallurgical Transactions 
A, vol 24 (10), pp 2321-2345 (1993). 
47 M. Chisamera, I. Riposan, S. Stan, T. Skaland, “Undercooling—Chill Size—Structure Relationship in 
the Ca/Sr Inoculated Grey Irons and under Sulphur/Oxygen Influence”, 64th World Foundry Congress, 
Paris, France, paper RO-62 (2000). 
48 J. Tartera, “Cast Iron Inoculation Mechanism”, AFS International Cast Metals Journal, vol 5(4), pp 7-
14. 
49 S.I. Karsay, “Ductile Iron I-Production”, Quebec: Quebec Iron and Titanium Corporation (1976). 
50 A. Boyles, “The Structure of Cast Iron”, American Society for Metals, Cleveland, Ohio (1947). 
51 C.H. Wang and H. Fredriksson, “On the mechanism of inoculation of cast iron melts”, 48th 
International Foundry Congress, Varna, Bulgaria, 4–7 October (1981). 
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sulfur/òxid54,55,56,57,58,59,60 i la més recent teoria del silicat de Skaland et al61, on els 
autors afirmen que en el centre dels esferoides de grafit s’identifiquen dos tipus de 
nuclis. El primer tipus, és un nucli compost que conté un centre de sulfur (MgS o CaS) 
cobert per una capa exterior de silicat de magnesi (MgO.SiO2). El segon tipus, és una 
simple fase de silicat de magnesi (MgO.SiO2). Després de la inoculació, ambdós tipus 
d’inclusions serveixen com a nuclis per la precipitació d’una fase de silicat hexagonal 
del tipus XOSiO2 o XOAl2O3 (on X significa Ca, Sr o Ba). Els plans basals d’aquests 
cristalls, són els llocs favorables per la nucleació del grafit.  
Per exemple, en la figura 3.70 es pot veure la micrografia obtinguda amb l’equip FE-
SEM d’un esferoide de grafit i del seu nucli. Les microanàlisis EDS de les diferents 
zones del nucli que es poden veure en la micrografia mostren la presència d’una zona de 
sulfur mixt de calci, ceri i lantani (Ca,Ce,La)S, una zona diferent a l’anterior que 
correspon a sulfur de magnesi (MgS) i una altra zona principalment d’òxid de magnesi 
                                                                                                                                                                          
52 H. Fredriksson, “Inoculation of Iron-base Alloys”, Materials Science and Engineering, vol 65, pp 137–
144 (1984). 
53 B. Lux, “Nucleation of Eutectic Graphite in Inoculated Gray Iron by Saltlike Carbides”, Modern 
Casting, vol 54, pp 41-47 (1964). 
54 M.A. Gadd, G.H. Bennett Jr., “Physical chemistry of Inoculation in Cast Iron”, proceedings of the 
Third International Symposium on the Physical Metallurgy of Cast Iron, Stockholm, Sweden, August 29-
31 (1984). 
55 M.H. Jacobs, T.J. Law, D.A. Melford and M.J. Stowell, “Basic process controlling the nucleation of 
graphite nodules in chill cast iron”, Metals Technology, vol 1, pp 490-500 (1974). 
56 M.J. Lalich, J.R. Hitchings, “Characterization of Inclusions on Nuclei for Spheroidal Graphite in 
Ductile Iron”, AFS Transactions, vol 84, pp 653-664, (1976). 
57 K. Muzumdar, J.F. Wallace, “Inoculation-sulfur relationship in cast iron”, AFS Transactions, vol 80, pp 
317-328 (1972). 
58 R.L. Naro, J.F. Wallace, “Minor Elements in Gray Iron”, AFS Transactions, vol 78, pp 229 (1970). 
59 J. Tartera, N. Llorca-Lsern, M. Marsal, M. Puig, M. Español, “Confocal microscope observation of 
graphite morphology”, International Journal of Cast Metals Research, vol 11:6, pp 459-464 (1999), DOI: 
10.1080/13640461.1999.11819317  
60 Jordi Tartera, Núria Llorca-lsern, Montserrat Marsal, José Luis Rojas, “Similarities of nucleation and 
growth of spheroidal and compacted graphite”, International Journal of Cast Metals Research, 16:1-3,pp 
131-135 (2003), DOI: 10.1080/13640461.2003.11819571  
61 T. Skaland, Ø. Grong, T. Grong, “A model for the graphite formation inductile cast iron: Part I. 
Inoculation Mechanisms”, Metallurgical Transactions A, vol 24 (10), pp 2321-2345 (1993). 
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MgO (la presència de sofre, calci i lantani que apareixen en la microanàlisi corresponen 
a la interferència amb la zona majoritària de sulfur mixt que l'envolta). Per la observació 
de la distribució de les tres zones, sembla que el sulfur mixt està envoltant pràcticament 
totes les altres dues espècies de magnesi que presenten a més una morfologia facetada. 
 

     
(a)                                                                                       (b) 

    
(c)                                                                                        (d) 

 
(e) 

Figura 3.70. a) Micrografia FE-SEM d'un nòdul de grafit, b) ampliació del nucli del esferoide amb 
les zones diferenciades corresponents a: c) microanàlisi EDS de la zona de (Ca,Ce,La) S, d) 

microanàlisi EDS de la zona de MgS i e) microanàlisi EDS de la zona de MgO 
  

c 

d 
e 



 
 
3. Compostos d’escòria formats durant la producció de foses amb grafit esferoïdal 
 
 

116 
 

Per altra banda, en la figura 3.71, es mostra un nucli de grafit de composició similar al 
de la figura 3.70 amb la presència d’una zona de (Ca,Ce,La)S i una altra també de MgS 
amb morfologia facetada. La composició d’aquests dos nuclis es podria relacionar amb 
la composició de la inclusió d’escòria de la figura 3.64, formada amb productes del 
tractament amb magnesi que es va trobar en una peça produïda amb fosa laminar. En el 
moment en que es va produir aquesta peça encara hi havia una certa quantitat de 
magnesi residual al forn de colada d’haver produït fosa de ferro nodular, i es van 
addicionar els additius necessaris per produir el ferro gris. Per tant, es va formar en 
condicions d’una concentració de sofre elevada. 
A part d’aquesta escòria, pràcticament no se n’ha trobat cap més amb sofre en la seva 
composició. Això es degut a la baixa concentració de sofre en les foses obtingudes de 
forns elèctrics amb les matèries primes utilitzades. 

    
(a)                                                                             (b) 

    
(c)                                                                               (d) 

Figura 3.71. a) Micrografia FE-SEM d'un nòdul de grafit, b) ampliació del nucli del nòdul amb les 
zones marcades: c) microanàlisi EDS de la zona de (Ca,Ce,La) S i d) microanàlisi EDS de la zona de 

MgS 

d 
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Segons Nakae i Igarashi62, depenent del contingut de sofre en la fosa es formen 
preferentment nuclis esfèrics de MgS o nuclis rectangulars de (Mg,Si,Al)N en el cas de 
foses amb un contingut de sofre inferior al 0.0022 % en pes. Els autors recomanen 
treballar amb un contingut de sofre entre 0.010 i 0.025 % en pes per tal d’obtenir nuclis 
esfèric de MgS i així incrementar el nombre de nòduls. El baix contingut en sofre de les 
foses produïdes, explicaria que els nuclis de grafit més comunament trobats siguin els 
nuclis rectangulars tipus (Mg,Si,Al)N que es poden observar en la figura 3.72 i la figura 
3.74. 

    (a)                                                                                (b) 

   (c)                                                                              (d) 
Figura 3.72. a) Micrografia FIB-SEM d'un nòdul de grafit, b) ampliació de la zona del nucli, c) i d) 

microanàlisis EDS de les zones marcades en el nucli. 

També s’ha pogut observar, que les peces produïdes amb fosa de ferro amb grafit 
esferoïdal i matriu ferrítica endurida per solució sòlida de silici EN GJS 600-10-LT 
presenten majoritàriament aquest tipus de nuclis de grafit, segurament per l’elevat 
contingut en silici d’aquestes foses. A més, s’han pogut observar inclusions de silici en 
l’interior d’alguns nòduls de grafit de forma no perfectament esfèrica com les que es 
mostren amb fletxes en la figura 3.73. 
                                                           
62 H. Nakae, Y. Igarashi, “Influence of Sulfur on Heterogeneous Nucleus of Spheroidal Graphite”, 
Materials Transactions, vol 43 (11), pp 2826-2831 (2002). 
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El nucli de grafit de la figura 3.72a, ha estat inspeccionat per FIB-SEM, per poder-ho 
fer, s’ha eliminat grafit del nòdul fins arribar al nucli utilitzant el feix de ions Ga per tal 
d’evitar la possible contaminació del nucli durant la preparació metal·logràfica. En la 
figura 3.72b, s’observa una ampliació del nucli que consta de dues zones i en la figura 
3.72c i d hi ha les microanàlisis EDS de les zones del nucli marcades. La zona d és Fe i 
la zona c és el nucli. En les microanàlisis s’observen els pics dels ions Ga i del Pt 
dipositat per protegir el nucli durant l’extracció del material. Segons la microanàlisi 
EDS podem concloure que aquest nucli és del tipus nitrur (Mg,Al,Si)N que va ser 
documentat per primer cop per Igarashi i Okada63.  
 
 

  

   
Figura 3.73. Micrografies FE-SEM de les inclusions de silici trobades dins dels nòduls de grafit de 

les foses fabricades amb el material EN GJS 600-10-LT 
 

                                                           
63 Y. Igarashi, S. Okada, “Observation and Analysis of the Nucleus of Spheroidal Graphite in Magnesium 
Treated Ductile Iron”, International Journal of Cast Metals Research, vol 11, pp 83–88 (1998) 
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Més endavant Solberg i OnsØien64, van proposar Mg2.5AlSi2.5N6 com a formula 
química d’aquest nucli fet que ha estat corroborat per altres autors com Skaland65, que 
afirma que la formació d’aquests nitrurs en les foses amb grafit esferoïdal, evita que 
aquestes no presentin porus de nitrogen com a defecte habitual. 

   
Figura 3.74. Nucli de grafit del tipus Mg2.5AlSi2.5N6 i microanàlisi EDS del mateix. 

En el present treball, tot i que no s’ha trobat cap inclusió d’escòria en les peces que 
presenti un pic de nitrogen en la microanàlisis EDS, sí que se n’han analitzat amb la 
presència de pics de magnesi, silici i alumini en la seva composició, com les que s’han 
documentat en la figura 3.68 i la figura 3.69. Fet que recolza l’argument de que la 
composició global de l’escòria, està relacionada amb les espècies que actuaran com a 
nuclis pel grafit. 

   Figura 3.75. Micrografia FIB-SEM d’un nucli de grafit i microanàlisi EDS del mateix. 

                                                           
64 J.K Solberg, M.I. OnsØien, “Nuclei for heterogeneous formation of graphite spheroids in ductile cast 
iron”, Materials science and technology, vol 17 (10), pp 1238-1242 (2001). 
65 T. Skaland, “Nucleation Mechanisms in Ductile Iron”, Proceedings of the AFS Cast Iron Inoculation 
Conference, September 29-30, Schaumburg, Illinois (2005). 
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Figura 3.76. Micrografia FE-SEM d’un nucli de grafit del tipus Mg-Al-Si-Ti-O identificat per 

Jacobs l’any 1976 66 i microanàlisi EDS del mateix. 

En la figura 3.75,es pot veure la inspecció per FIB-SEM del nucli d’un altre nòdul de 
grafit, en aquest cas, segons la microanàlisi del mateix, que es pot veure en la mateixa 
figura, es podria tractar d’un nucli de (Mg,Ce,Al)SiO3, variació del nucli de 
(Mg,Ca,Al)SiO3 documentat per Latona et al67. La composició d’ambdós nuclis, es 
podria relacionar amb les inclusions d’escòria que es mostren en la figura 3.62 i la 
figura 3.61 respectivament. Per últim, en la figura 3.76, es pot observar un nucli de 
grafit del tipus Mg-Al-Si-Ti-O que ja va ser identificat per Jacobs et al68 l’any 1976. En 
aquest cas, no s’ha trobat cap inclusió d’escòria en les peces inspeccionades que 
presenti Ti en la seva composició, però com ja hem vist anteriorment, hi ha múltiples 
inclusions d’escòria en les peces que presenten com a elements majoritaris magnesi, 
alumini i silici. 

                                                           
66 M.H. Jacobs, T.J. Law, D.A. Melford, M.J. Stowell, “Identification of heterogeneous nuclei for 
graphite spheroids in chill-cast iron”, Metals Technology, vol 3, pp 98-108 (1976). 
67 M.C. Latona, H.W. Kwon, J.F. Wallace, J.D. Voss, “Factors Influencing. Dross Formation in Ductile 
Iron Castings”, AFS Transactions, vol 92, pp 881–906 (1984). 
68 M.H. Jacobs, T.J. Law, D.A. Melford, M.J. Stowell, “Identification of heterogeneous nuclei for 
graphite spheroids in chill-cast iron”, Metals Technology, vol 3, pp 98-108 (1976). 
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3.4 CONCLUSIONS DE L’ANÀLISI DE L’ESCÒRIA 
La caracterització de les mostres d’escòria analitzades en aquest treball, ens ha permès 
conèixer tant la composició química com les diferències estructurals, entre l’escòria 
formada en la superfície de la fosa i l’adherida en el revestiment dels forns d’inducció. 
També s’ha pogut determinar la composició de l’escòria formada després del tractament 
amb magnesi i la seva evolució amb l’exposició de la fosa a l’oxidació. Posteriorment, 
s’ha caracteritzat l’escòria trobada en la superfície de la fosa dels forns de colada i s’ha 
comparat  amb l’escòria adherida al revestiment dels mateixos i amb l’escòria trobada 
com a inclusions en les peces fabricades amb FGE. Finalment, s’han comparat les 
anàlisis de les inclusions d’escòria presents en les peces amb la composició dels nuclis 
dels nòduls de grafit. Les principals conclusions extretes d’aquesta investigació són les 
següents: 

1. L’escòria que es troba flotant en la superfície de la fosa dels forns d’inducció, 
conté molta quantitat de fase amorfa, això explica l’aspecte vitri que presenta 
aquesta a temperatura ambient. Les fases cristal·lines majoritàries detectades en 
aquest tipus d’escòria són quars i cristobalita. La resta d’òxids detectats per FRX 
i no identificats per DRX es troben en la part amorfa de l’escòria. 

2. No s’han trobat diferències significatives entre les mostres d’escòria extretes just 
en acabar de fondre les càrregues metàl·liques i les extretes després de deixar les 
mostres en contacte amb l’aire durant 45 minuts, pel què en aquest cas, 
l’exposició de la fosa a l’oxigen de l’aire i el temps no han propiciat l’oxidació 
d’altres elements. 

3. S’ha trobat que després de fondre les càrregues metàl·liques basades en acer, les 
foses mostren el contingut més alt en zinc i alumini i les mostres d’escòria 
corresponents, són les úniques en les que es detecta la fase cristallina ZnAl2O4, 
gahnita. Això es deu a l’ús d’acer galvanitzat provinent de la indústria de 
l’automoció com a matèria primera (font de zinc i potencialment d’alumini) i de 
FeSi i SiC com a additius (font d’alumini). D’altra banda, s’han detectat en 
aquestes mostres restes d’additius sense dissoldre com el FeSi, SiC i grafit. 
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4. En el cas de l’escòria formada després de fondre les càrregues basades en retorns 
de la foneria, els continguts de zinc i alumini són baixos, mentre que el 
contingut dels elements involucrats en la producció de FGE (Mg, Ce i La) és 
comparativament elevat. Les anàlisis de DRX fetes a aquestes mostres, revela 
l’existència de quantitats minoritàries de silicats que contenen aquests elements 
específics a més a més de la fase SiO2. 

5. L’escòria adherida al revestiment de quarsita dels forns d’inducció, considerada 
l’escòria més perjudicial pel procés productiu, està formada majoritàriament per 
MgAl2O4 (espinel·la) formada per la reacció entre els òxids Al2O3 i MgO. La 
concentració d’aquests dos òxids depèn de la composició de la càrrega 
metàl·lica i del tipus d’additius utilitzats durant la fusió.  

6. S’ha comprovat que aquestes escòries que s’adhereixen al revestiment, amb una 
concentració elevada en Al2O3 són molt més agressives i que es formen 
majoritàriament quan s’utilitzen càrregues metàl·liques riques en acer durant la 
fusió. Aquest fet fa pensar que l’acer és la font més important d’alumini, tot i 
que els productes com el SiC i el FeSi també s’han de tenir en compte en aquest 
sentit. S’ha demostrat el rol crític de l’alumini en la formació d’aquestes escòries 
que s’adhereixen al revestiment i són tant perjudicials. 

7. Finalment, es va poder minimitzar la formació de l’escòria adherida al 
revestiment dels forns d’inducció, reduint les fonts d’alumini en les matèries 
primeres i els additius utilitzats. Un control efectiu per mantenir un balanç 
favorable entre els òxids MgO, SiO2 i Al2O3 durant la fusió va ajudar a prevenir 
la formació de la fase espinel·la MgAl2O4 i conseqüentment d’aquesta perillosa 
escòria. 

8. En les mostres d’escòria de la cullera de tractament, s’ha detectat un contingut 
elevat de SiO2 (majoritàriament quars). El medi altament oxidant present en la 
cullera promou la formació d’aquest compost com a constituent principal de 
l’escòria. També s’han detectat espinel·la  MgAl2O4 i forsterita (Mg,Fe)2SiO4 
com a fases cristal·lines majoritàries en aquestes mostres. 
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9. Quan una fosa tractada amb magnesi es manté en la cullera de tractament, la 
formació de la fase quars, decreix progressivament i el silici es centra en formar 
part de diferents silicats. Contràriament, la quantitat d’espinel·la, d’altres silicats 
amb magnesi i de períclasi (MgO) augmenta degut a la progressiva oxidació del 
magnesi i de les terres rares.  

10. L’escòria que es troba en la superfície de la fosa del forn de colada, està 
composta bàsicament, per òxids de silici i magnesi. Com a conseqüència d’això, 
la fase cristallina majoritària detectada en aquesta escòria és forsterita, seguida 
per les fases espinel·la, períclasi i un òxid complex de terres rares. Per altra 
banda, la fase cristal·lina gahnita (ZnAl2O4) i altres fases amb zinc (silicats, 
aluminats i òxid), també estan presents degut a la quantitat de zinc que 
s’acumula freqüentment en la cavitat pressuritzada dels forns de colada 

11. Pel què fa a les mostres d’escòria adherides al revestiment dels forns de colada, 
són bastant diferents depenent de la zona d’extracció. Les mostres extretes de la 
cavitat pressuritzada, estan majoritàriament formades per períclasi, sulfur de 
magnesi, sulfur de ceri (Ce2,664S4) i quantitats minoritàries d’altres fases com 
compostos amb lantani i sulfur de calci (CaS). Per altra banda, les mostres 
d’escòria extretes de les àrees obertes a l’exterior del forn de colada, estan 
compostes majoritàriament per espinel·la i silicats de magnesi i per períclasi i 
wüstita (FeO) com a constituents minoritaris. Aquesta clara discrepància en la 
composició, es deu al nivell d’oxidació, que és clarament menor en la cavitat 
pressuritzada i a la freqüència de neteja i extracció de cada tipus d’escòria. 

12. S’han trobat dos tipus d’escòria en peces fabricades amb FGE, partícules amb 
una forma massiva i partícules amb forma filamentosa, aquestes últimes 
conegudes com “dross”. Encara que al caracteritzar per SEM i microanàlisi EDS 
els dos tipus d’inclusions, ambdues tenen com a elements més importants el 
magnesi, el silici i l’oxigen. En les inclusions més massives, s’han trobat pics 
addicionals de calci i terres rares, que no s’han detectat en les inclusions tipus 
dross. Les inclusions massives contenen els elements que s’han trobat en les 
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mostres d’escòria extretes de la fosa del forn de colada i per tant, podria ser que 
s’haguessin format en el forn de colada abans d’omplir els motlles. 

13. La presència esporàdica de grans de sorra o de restes d’inoculant associades amb 
l’escòria d’aspecte massiu, sembla confirmar el fet de que aquest tipus d’escòria 
s’ha format fora del motlle. En el cas de les inclusions tipus dross, el seu origen 
sembla ser la oxidació del magnesi i del silici degut a turbulències durant la 
colada, d’acord amb l’espectre EDS obtingut durant la caracterització per SEM. 

14. S’han de remarcar les similituds entre la composició dels nuclis de grafit 
inspeccionats durant el desenvolupament d’aquesta tesi i la composició dels 
diferents tipus d’inclusions d’escòria trobades en les peces. S’han trobat 
nombroses inclusions (sulfurs, òxids, nitrurs i silicats) en el nuclis dels nòduls de 
grafit inspeccionats. Molts d’aquests compostos, són producte del tractament 
amb magnesi i de la inoculació i després de formar-se en la fosa poden actuar 
com a punt de nucleació pel grafit o es poden agregar formant l’escòria que 
podem trobar com a inclusió en les peces. 

De l’estudi de l’escòria formada en les diferents parts del procés de producció de les 
foses de ferro amb grafit esferoïdal n’han sorgit dues publicacions: 
A. Regordosa, N. Llorca-Isern, “Chemical and Structural Characterization of Slag 
Compounds Formed in the Melting Processes to Produce Spheroidal Graphite Cast 
Irons”, International Journal of Metalcasting, published online: 25 February 2016.                       
DOI 10.1007/s40962-016-0025-7. 
A. Regordosa, N. Llorca-Isern, “Slag Compounds Formed from the Nodularization 
Treatment Until Pouring the Molds to Produce Spheroidal Graphite Cast Iron Parts”, 
International Journal of Metalcasting, published online: 23 February 2016.                      
DOI 10.1007/s40962-016-0026-6. 



 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 INFLUÈNCIA DELS PARÀMETRES DE PROCÉS 
SOBRE LA FORMACIÓ DELS DEFECTES DE 
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4.1 ANTECEDENTS 
Els defectes de contracció, són un dels més freqüents en peces produïdes amb foses de 
ferro nodular. Com que els costos de producció i els problemes de qualitat augmenten 
degut a la detecció d’aquests defectes de contracció, es fan molts esforços en les 
foneries per tal d’evitar la seva aparició. No obstant això, el disseny complex de les 
peces i inestabilitats en el procés fan que aquest sigui un objectiu difícil d’assolir, ja que 
la contracció que presenten les foses de ferro nodular durant la solidificació depèn tant 
del disseny de la peça i dels sistemes d’alimentació colades i massalotes, com dels 
paràmetres del procés i de la composició química. La previsió de l’aparició dels defectes 
de contracció i de les seves característiques és complex perquè són el resultat tant de 
l’expansió produïda per la precipitació del grafit, com de la contracció del metall en les 
diferents etapes de la solidificació. 

S’han publicat nombrosos estudis sobre la solidificació de les foses de ferro nodular i 
sobre els mecanismes de formació dels defectes de contracció que presenta aquest 
material. S’ha treballat en la direcció d’eliminar els defectes de contracció, optimitzant 
la composició química d’inoculants i de ferroaliatges pel tractament amb magnesi. Per 
exemple, alguns autors69, han desenvolupat nous inoculants, basats en aportar nuclis per 
la precipitació del grafit en l’etapa final de la solidificació i així poder compensar la 
contracció del metall, amb l’expansió produïda per l’expansió del grafit. Aquests 
inoculants contenen quantitats controlades de calci, ceri, oxigen i sofre. L’oxigen i el 
sofre reaccionen amb el calci i el ceri formant múltiples llocs per la nucleació del grafit 
al final de la solidificació i per tant, segons els autors, redueixen la tendència als 
defectes de contracció secundària. Els mateixos autors70, també han apostat per l’ús de 
lantani pel seu conegut71 efecte com a element potenciador de la nucleació del grafit i 
com a possible solució per la formació de defectes de contracció secundària.  
                                                           
69 T. Skaland, “A New Approach to Ductile Iron Inoculation”, Transactions of the American 
Foundrymen’s Society, pp 1073-1084 (2001). 
70 T. Skaland, “A New Method for Chill and Shrinkage Control in Ladle Treated Ductile Iron”,  Foundry 
Trade Journal, vol 178 (3620) pp 396-400 (2004). 
71 D.M. Stefanescu, C.R. Loper Jr., “Effect of Lanthanum and Cerium on the Structure of Eutectic Cast 
Iron”, Transactions of the American Foundrymen Society, vol 89, pp 425-436 (1981). 
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Afirmen que el lantani proporciona una microestructura amb més nòduls i en general 
més petits, i el que és més important, una distribució de mida de grafit menys uniforme, 
que permet compensar la contracció del metall en totes les etapes de la solidificació.  
D’altres autors72, han utilitzat el tremp per tenir una “fotografia” de les fases presents en 
un moment concret de la solidificació. Arriben a la conclusió, de que els continguts de 
carboni, silici i la inoculació són els factors que tenen més influència en la precipitació 
del grafit, i per tant en compensar la contracció del metall. Remarquen, que la 
inoculació és decisiva, principalment en la etapa inicial del procés de solidificació, 
perquè augmenta el número de nuclis pel grafit i això ajuda a equilibrar els problemes 
de contracció. 
Alguns autors73, han intentat determinar les condicions òptimes de producció per 
minimitzar la contracció de la fosa nodular. Utilitzant motlles de sorra química, han 
volgut determinar la influència sobre la formació dels defectes de contracció, de 
paràmetres com la temperatura de colada i la composició del metall. En aquest treball, 
han arribat a la conclusió, que al augmentar la temperatura de colada augmenta la 
probabilitat d’obtenir defectes de contracció secundària i que també augmenta el volum 
del defecte. També observen, que el mínim de contracció es troba en la composició 
eutèctica, que en el rang hipoeutèctic el defecte de contracció té un aspecte dendrític i 
que en el rang hipereutèctic un aspecte llis. 
També s’ha treballat, per tal d’obtenir una eina que permeti predir a temps real els 
defectes de contracció que es podrien obtenir en peces produïdes amb FGE considerant 
la qualitat de la fosa i alguns paràmetres de procés. Per exemple, alguns autors74, han 
desenvolupat un mètode per avaluar la qualitat de la fosa nodular i per predir el seu 
comportament durant la solidificació.  
                                                           
72 P. Larrañaga, J. Sertucha, R. Suárez, “Análisis del proceso de solidificación en fundiciones grafíticas 
esferoidales”, Revista de Metalurgia, vol 42 (4), pp 244-255 (2006). 
73 T. Kanno, I. Kang, Y. Fukuda, T. Mizuki, S. Kiguchi, “Effect of Pouring Temperature and 
Composition on Shrinkage Cavity in Spheroidal Graphite Cast Iron”, Transactions of the American 
Foundry Society, vol 114, pp 525-534 (2006). 
74 P. Larrañaga, J.M. Gutiérrez, A. Loizaga, J. Sertucha, R. Suárez, “A Computer-Aided System for Melt 
Quality and Shrinkage Propensity Evaluation Based on the Solidification Process of Ductile Iron”, 
Transactions of the American Foundry Society, paper 08-008 (2008). 
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Utilitzant les corbes de refredament, aquest estudi defineix dos paràmetres N i k, que 
permeten predir l’habilitat de nucleació del metall i la tendència a la contracció del 
mateix respectivament. En un altre treball75, els autors, presenten un model per predir 
ràpidament a temps real, la formació de petits defectes interns de contracció tenint en 
compte la geometria de les peces i la variació de la qualitat de la fosa durant la 
producció. Segons els autors aquest model s’ha aplicat en plantes de producció i s’ha 
aconseguit minimitzar els nivells de defectuositat i baixar costos de producció. 
Alguns treballs76, recomanen una sèrie de pràctiques per tal d’evitar els defectes de 
contracció, com són, seleccionar el major contingut possible de carboni combinat amb 
el percentatge de silici més baix i la temperatura màxima de colada. Recomanen evitar 
microestructures amb un elevat nombre de nòduls d’una mida molt uniforme que 
normalment corresponen a una fosa sobreinoculada, controlar els nivells de sofre en la 
fosa base i també evitar els temps d’espera de la fosa, i coincideixen amb l’ús 
d’inoculants d’última generació amb O i S i de ferroaliatges pel tractament amb 
magnesi que contenen lantani i per últim mantenir una elevada duresa dels motlles de 
sorra  
En un altre estudi77, es combina l’anàlisi tèrmica, amb un aparell especialment dissenyat 
pels autors per mesurar el desplaçament lineal i així poder estudiar la cinètica 
d’expansió del grafit durant la solidificació, tant de la fosa amb grafit esferoïdal com de 
la fosa amb grafit laminar. En el rang dels experiments, es troba que la quantitat de 
carboni i magnesi tenen una relació proporcional amb l’expansió produïda per la 
precipitació del grafit i que la velocitat de refredament té una relació inversament 
proporcional. Els autors troben que altres paràmetres com el nombre de nòduls i la seva 

                                                           
75 R. Suárez, J.M. Gutiérrez, G. Alonso, J. Sertucha, “A new rapid simulation system to control the 
formation of microshrinkages in ductile iron castings considering the melt quality and processing 
variables”, World Foundry Congress (2012). 
76 D. White, “Avoiding Shrinkage Defects and Maximizing Yield in Ductile Iron”, Transactions of the 
American Foundry Society, paper 12-081 (2012). 
77 G. Alonso, A. Loizaga, G. Zarrabeitia, D.M. Stefanescu, R. Suarez, “Kinetics of Graphite Expansion 
during the Solidification of Lamellar and Spheroidal Graphite Iron”, Proceedings of the American 
Foundry Society, paper 14-006 (2014). 
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distribució també tenen efecte en la cinètica d’expansió per la precipitació del grafit i 
evidentment, aquestes variables es poden manipular amb el nivell d’inoculació. 
En un altre treball78, també utilitza la mesura de l’expansió i la contracció de la fosa 
mitjançant sensors, simultàniament també es registren les temperatures durant la 
solidificació. Els autors troben una relació entre el percentatge d’inoculació i el nombre 
i mida de les cel·les eutèctiques observades en la microestructura mitjançant atac químic 
acolorit (color etching). Al augmentar la inoculació augmenta el nombre de cel·les i 
disminueix la seva mida. També estan d’acord, en que la composició de l’inoculant 
també té una gran influència en una nucleació efectiva. 
Amb les dades i conclusions aportades per la bibliografia, no queda clara la dependència 
entre els diferents paràmetres estudiats, és per això, que aquest capítol tracta de 
relacionar els paràmetres del procés amb els defectes de contracció que es poden 
produir. 

                                                           
78 A. Tadesse, H. Fredriksson, “The Effect of Inoculation on the Thermal Expansion/Contraction during 
Solidification of Gray Cast Iron”, Materials Science Forum, 2014, vol 790-791, pp 447-451 (2014). 
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4.2 MÈTODE EXPERIMENTAL 
 
En el mètode experimental, es descriu el disseny de les peces utilitzades per tal 
d’obtenir defectes de contracció. Aquest es va optimitzar amb l’ajuda de les simulacions 
per tal d’estudiar la variació de la mida dels mateixos en funció dels paràmetres del 
procés. Una vegada aconseguit el disseny, es van fer una sèrie d’experiments variant els 
paràmetres del procés escollits amb la intenció d’analitzar els resultats mitjançant un 
mètode d’anàlisi multivariable. Una vegada produïdes les mostres, es va procedir a la 
avaluació de la mida dels defectes, a la inspecció metal·logràfica i es va fer la inspecció 
tomogràfica d’un dels experiments. Seguidament es detallen totes les parts mencionades 
del procediment experimental. 
4.2.1 Disseny de les peces tipus T i H 
Per fer els diferents experiments es van utilitzar dues peces d’assaig dissenyades per tal 
d’afavorir l’aparició dels defectes de contracció, inserides en la part de baix d’una placa 
model. En la figura 4.1 i en la figura 4.2 es poden observar les mides i la geometria 
d’aquestes peces test. 
La primera, denominada T, es tracta d’una peça separada de la massalota per un canal 
llarg i prim. El canal prim que hi ha entre la peça i la massalota solidifica molt abans 
que la zona massiva de la peça. Quan la zona massiva de la peça necessita aportació de 
metall líquid durant la primera etapa de la solidificació, aquest canal prim que comunica 
la peça amb la massalota ja està solidificat. 
L’altra peça, denominada H, consta de dues masses unides per un canal molt prim que 
també solidifica molt aviat. Només una d’aquestes masses té massalota, la que no en té, 
és susceptible de presentar defectes de contracció, ja que no té aportació de metall líquid 
un cop el canal prim ha solidificat i per tant serà la d’objecte d’estudi. La massa que està 
connectada a la massalota, en un principi no hauria de presentar cap tipus de defecte.
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Figura 4.1. Geometria i mides en mm de la peça T 

 

 
Figura 4.2. Geometria i mides en mm de la peça H 
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4.2.2 Simulació de la solidificació de les peces T i H 

Els resultats de la simulació de la solidificació de les peces es mostra en la figura 4.3 i 
en la figura 4.4. En aquestes es pot veure el mòdul de l’última zona en solidificar de 
cada peça. El mòdul és un factor de relació entre volum i superfície que defineix la 
capacitat de dissipar calor, i per tant, com més elevat és, més dificultats té la peça per 
dissipar calor en aquella zona i tarda més en solidificar. El temps de solidificació és el 
temps necessari perquè la fosa solidifiqui després de l’omplerta del motlle. Aquest 
temps està relacionat amb l’habilitat de la fosa per extreure la calor i depèn de la mida i 
de la forma de la fosa, expressada en l’equació empírica de Chvorinov:  

TS= Cm V
S

n
 

Aquesta ens proporciona la relació entre el temps total de solidificació, les 
característiques del motlle i la relació entre el volum i superfície (mòdul) de la peça. On 
TS és el temps de solidificació, Cm és la constant del motlle, que depèn de les propietats 
del metall i del motlle, les unitats de Cm són min/cm2, V és el volum de la peça, S és la 
superfície de la peça en contacte amb el motlle i n és una constant que segons 
Dergamo79 agafa valors entre 1.5 i 2 i segons Askeland80 de valor 2.  

La peça T, té un mòdul de 1,3 cm en la zona d’última solidificació i la peça H té un 
mòdul de 0,8 cm. Això significa que a la peça T té més dificultats per dissipar la calor 
en la zona d’última solidificació que la peça H. La solidificació de la peça T, serà més 
lenta i per tant la tendència a formar defectes de contracció serà major. Per altra banda, 
relacionat amb això, en la figura 4.5 i en la figura 4.6 es mostren les simulacions del risc 
de porositat a l’interior de les dues peces, en les que es pot observar la probabilitat 
calculada pel software (Magma5) de que apareguin defectes de contracció. Per la peça T, 
la probabilitat és pràcticament del 100% i per la peça H del 50%.  

                                                           
79 Degarmo, E. Paul; Black, J T.; Kohser, Ronald A. (2003), Materials and Processes in Manufacturing 
(9th edición), Wiley, ISBN 0-471-65653-4. 
80 Askeland, Donald R., and Phule, Pradeep P. Essentials of Materials Science and Engineering. 
Thomson, Ontario, Canada: 2004. 
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Figura 4.3. Simulació de la solidificació de la peça T  

 
Figura 4.4. Simulació de la solidificació de la peça H  
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.  

Figura 4.5. Avaluació del risc d'aparició de defectes de contracció en la peça T  

 
Figura 4.6. Avaluació del risc d'aparició de defectes de contracció en la peça H  
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4.2.3 Producció de les mostres 
 
A continuació, es detalla la part de l’experimentació que correspon a la producció de les 
mostres, que engloba la descripció del procés i els paràmetres utilitzats durant 
l’obtenció de la fosa en els forns de fusió, durant el tractament amb magnesi i la 
transferència del metall fins el forn de colada, l’anàlisi de la composició química i de la 
qualitat metal·lúrgica de la fosa, la preparació i l’anàlisi de la sorra utilitzada per 
produir els motlles, la producció dels motlles en una màquina d’emmotllament vertical i 
la colada. 
4.2.3.a Obtenció de la fosa en els forns d’inducció 

La fosa per produir les mostres, es va obtenir en forns d’inducció de mitja freqüència 
(250 Hz), amb una potencia esperada de 4250 kW i 6 t de capacitat. La càrrega 
metàl·lica utilitzada, va consistir en acer procedent de la indústria de l’automoció, 
retorns de la foneria i lingots. Es van utilitzar additius com ferrosilici, carbur de silici i 
grafit, per tal d’ajustar la composició de la fosa. Les proporcions de les diferents 
matèries primes, van ser diferents en cada experiment, per tal d’ajustar la composició de 
la fosa ja existent en el forn de colada, a la desitjada per fer cada experiment. 
4.2.3.b Tractament amb magnesi i transferència de la fosa al forn de colada 
Un cop obtinguda la fosa base, es va procedir a fer el tractament de 2000 kg del metall 
amb FeSiMg (9 % en pes Mg, 3 % en pes Ca i 3 % en pes TR), en una cullera de 
tractament pel mètode Sandwich. Les quantitats utilitzades pel tractament amb FeSiMg, 
van variar en cada experiment depenent de la quantitat final de magnesi residual desitjat 
en la fosa. Aquesta quantitat de la fosa tractada, es va abocar al forn de colada, on es va 
barrejar bé amb la fosa ja existent, obtenint com a resultat la composició química 
planificada per cada experiment.  
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4.2.3.c Mesura de la temperatura, anàlisi de la composició química i de la 
qualitat metal·lúrgica de la fosa 

Durant la colada dels motlles, es va mesurar la temperatura de la fosa amb un 
termoparell tipus Positherm d’Heraeus Electronite i es van extreure mostres de la 
mateixa, per la seva posterior anàlisi per espectroscòpia d’emissió òptica (ARL Metal 
Analyser Iron+Steel) i per l’anàlisi elemental per combustió, pels continguts de carboni 
i sofre (LECO CS200). També es van fer assajos d’anàlisi tèrmica de la fosa i es van 
registrar les corresponents corbes utilitzant l’equip ATAS MetStar 8.60. En una de les 
tasses, no es va introduir inoculant i en l’altre es va introduir el mateix percentatge d’un 
inoculant comercial (mida de gra 0.2-0.7 mm, 70.5 % en pes Si, 3.7 % en pes Al, 1.03 
% en pes Ca), que l’utilitzat per produir la mostra, abans de l’addició de la fosa en la 
tassa. 

4.2.3.d Preparació i anàlisi de la sorra 

La sorra que es va utilitzar per fer els motlles, es va preparar en un molí Eirich barrejant 
durant 120 s quantitats controlades de sorra de sílice reutilitzada, sorra de sílice nova, 
hulla, bentonita i aigua. Les mescles de sorra, incideixen directament en la qualitat de 
les peces81. Les propietats que es van avaluar van ser la humitat (H), la compactabilitat 
(Comp), la permeabilitat (Perm), la resistència a la compressió en verd (RCV), la 
bentonita activa (B), els fins (Fi), la resistència a la tracció en la zona humida (RTZH) i 
la resistència a la cisellada (RC). Just al acabar cada mòlta, es van analitzar les 
propietats de la sorra. Abans de fer tots aquests assajos de forma manual les mostres de 
sorra es van tamisar en un tamís de diàmetre d’obertura (du=3mm). La humitat o el 
contingut d’aigua, es va determinar en una mostra de sorra de 15 g, en un analitzador 
d’humitat automàtic per infrarojos Sartorius MA35. La determinació d’humitat, 
s’expressa en percentatge de pèrdua de pes respecte la massa inicial. El contingut 
d’aigua és un dels paràmetres més importants de la sorra i afecta a pràcticament totes les 
seves propietats82. 

                                                           
81 M.J. Grandlund, “Understanding the basics of green sand testing”. Modern Casting, 38-40 (1999). 
82 J. Sertucha, R. Suarez, “Materiales Inorgánicos Aplicados en la Fabricación de Piezas de Fundición”, 
Anales de la Real Sociedad Española de Química, (Segunda Época) Julio-Septiembre (2005). 
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La compactabilitat indica la capacitat de la sorra per comprimir-se, al estar sotmesa a la 
pressió que exerceix sobre ella un èmbol. Es tracta d’un paràmetre que està relacionat 
amb el comportament de la sorra durant la producció dels motlles i també és una 
característica important a l’hora d’entrar en contacte el motlle amb la fosa. La seva 
determinació, es va efectuar automàticament al enviar la sorra cap a la línia 
d’emmotllament amb l’equip Qualimaster d’Eirich però en algunes mostres es va fer 
una comprovació dels valors de forma manual.  
Es va omplir de sorra l’interior d’un casquet metàl·lic de 50 mm de diàmetre i de 100 
mm d’alçada, sense fer cap tipus de pressió. Es va enrasar la part superior del casquet 
per eliminar la sorra sobrant i es van fer tres cops amb l’atacador George Fischer model 
PRA (un cop per segon), de forma que la pressió total exercida sobre la proveta va ser 
de 98 N/cm2. Una vegada finalitzada l’operació d’atacat de la proveta, es va mesurar 
l’alçada obtinguda. El percentatge de compactabilitat s’expressa en percentatge de 
reducció d’alçada. La humitat i la compactabilitat estan molt relacionades, ja que la 
presència d’aigua fa augmentar el volum de la bentonita present en la sorra, això fa 
augmentar la separació entre els grans de sorra i al aplicar una pressió s’obtenen 
compactabilitats més elevades. Per tant l’assaig de compactabilitat, és un bon indicador 
de la necessitat d’aigua de la sorra. 
La permeabilitat de la sorra, és un paràmetre que ens indica la capacitat dels motlles per 
evacuar els gasos formats durant la colada i està molt relacionat amb el contingut de 
fins, la mida de les partícules i la mida dels buits entre elles. Es va mesurar preparant 
una proveta estàndard de dimensions 50 mm de diàmetre i 50 mm d’alçada. Aquesta 
proveta es va preparar, posant dins d’un casquet de mides 50 mm de diàmetre i 100 mm 
d’alçada la quantitat aproximada de 150g de sorra i fent tres cops amb l’atacador. La 
quantitat de sorra s’ha de modificar lleugerament cada vegada per tal que la proveta 
estàndard acabi complint les mides descrites després dels cops amb l’atacador (50x50 
mm). El casquet amb la proveta es va posar en el permeàmetre model PDU de George 
Fischer i l’equip va fer passar 2000 cm3 d’aire a pressió constant (10 g/cm2) mesurats 
prèviament en el cilindre superior i automàticament va mesurar el temps que va tardar el 
gas en travessar la proveta. 
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El permeàmetre mostra directament el valor de permeabilitat tot i que es pot calcular 
amb la següent formula83: 

Permeabilitat= · ℎ
· ·  

On V, és el volum d’aire que passa a través de la proveta (2000 cm3), h és l’alçada de la 
proveta de sorra (5 cm), P és la pressió de l’aire sobre la proveta (10 g/cm2), S és la 
superfície transversal de la proveta per on passa l’aire (19.63 cm2) i t és el temps en 
minuts invertit en fer passar els 2000 cm3 d’aire per la proveta de sorra. Substituint tots 
els valors s’obté el valor de permeabilitat (GF)84. 
La resistència a la compressió en verd (RCV), és un indicador de la cohesió entre els 
grans recoberts per l’aglutinant, que en el nostre cas és la bentonita. Es va determinar 
mitjançant la preparació prèvia d’una proveta estàndard de sorra de 50 mm de diàmetre i 
50 mm d’alçada. Aquesta proveta es va extreure del casquet i es va sotmetre a l’esforç 
de compressió fins que es va fracturar.  
L’assaig per determinar la bentonita activa, ens proporciona la quantitat de 
montmoril·lonita continguda en la sorra. L’eficàcia d’aquest aglutinant, influeix 
directament en les forces de cohesió que mantenen unides els grans de sorra després del 
compactat i per tant, en la duresa i resistència dels motlles fabricats85. Per determinar la 
bentonita activa, una mostra de 5 g de sorra es va fer reaccionar amb una dissolució 
aquosa 0.01M, de blau de metilè preparada com a mínim 24 h abans. Aquest assaig es 
basa, en la capacitat que té la mostra per absorbir una base orgànica com el blau de 
metilè. En un erlenmeyer, es van afegir els 5 g de sorra i 50 ml d’aigua destil·lada, la 
mescla, es va fer bullir amb agitació durant 10 minuts, es va deixar refredar i es van 
afegir 20 ml d’una dissolució 0.25M de H2SO4. A continuació, es va valorar aquesta 
mescla amb el blau de metilè contingut en una bureta.  

                                                           
83 AFS Mould & Core Test Handbook, Third Edition, 2001, Des Plaines. ISBN 0-87433-228-1. 
84 Les unitats George Fischer (GF) són una abreviació de les unitats cm4/g·min. 
85 T.S. Shih, K.Z. Zong, “Effect of mulling on Green sand properties and mold quality” AFS 
Transactions, vol 57, pp 767-772 (1999). 
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Després de cada petita addició de blau de metilè feta, es va dipositar una gota de la 
barreja resultant, amb l’ajuda d’una vareta de vidre, sobre un paper de filtre de diàmetre 
de porus de 15 m, fins que la taca circular de color blau que deixava la vareta de vidre, 
va quedar envoltada d’una aureola de color blau clar, fet que va evidenciar que en la 
dissolució quedava blau de metilè lliure, que no és va absorbir per la montmoril·lonita. 
El resultat de la valoració van ser els ml de blau de metilè gastats.  
La quantitat de bentonita activa en la mostra inicial de sorra, es va calcular tenint en 
compte el resultat d’aquest mateix assaig realitzat prèviament sobre una mostra de 0.5 g 
de la bentonita utilitzada per preparar les mescles de sorra. D’aquesta manera, el 
percentatge de bentonita activa en la sorra ve donat per la següent expressió86: 

% Bentonita activa= Mbentonita·Vsorra
Msorra·Vbentonita

 ·100 

On Mbentonita i Msorra són les masses en g de les mostres inicials de la bentonita pura i de 
la sorra i Vbentonita i Vsorra, representen els volums de la dissolució de blau de metilè en 
ml consumits per cada una de les mostres. 
Els fins estan constituïts per totes aquelles partícules d’una mida inferior a 20 m i la 
quantitat present en la sorra, ens dóna una idea sobre la regeneració de la mateixa. Els 
fins, es van determinar introduint 50 g de sorra, prèviament assecada amb una làmpada 
d’infrarojos, en un got de precipitats de 200 ml. Es van afegir 150 ml aigua destil·lada 
al got de precipitats i una llentia de NaOH. Es va portar la mescla a ebullició i es va 
mantenir durant 5 minuts. Es va afegir una altra llentia i es va mantenir en ebullició 
durant 5 minuts més. Es va deixar refredar a temperatura ambient i es va sotmetre a una 
forta agitació durant 10 minuts. Després es va deixar reposar durant 10 minuts i es va 
decantar el líquid amb l’ajuda d’un tub cilíndric. Es va tornar a afegir aigua i es va 
repetir el procés fins que el líquid decantat no presentava partícules en suspensió. La 
sorra que quedava en el got es va assecar i pesar.  
 
                                                           
86 J. Sertucha, R. Suárez, “Arenas de moldeo en verde”, 3ª Edición AZTERLAN Centro Metalúrgico de 
Investigación, Durango (2009). ISBN: 84-609-3617-1. 



 
 

4.2. Mètode experimental 
 
 

141 
 

El contingut de fins es calcula segons la següent expressió: 

%Fins= Minicial-Mfinal
Minicial

×100 

Per realitzar l’assaig de resistència a la tracció en la zona humida, es va preparar una 
proveta estàndard de sorra (50 mm de diàmetre i 50 mm d’alçada), amb l’ajuda d’un 
casquet especial. Després de fabricar la proveta, aquesta es va introduir en un dispositiu 
Disa model PNZ encarregat d’escalfar a 300oC la part plana de la mateixa. D’aquesta 
manera, s’aconsegueix que hi hagi una migració de l’aigua que hi ha en aquesta zona, 
cap a la zona que hi ha immediatament a sota i per  tant un augment local de la humitat. 
Posteriorment, el dispositiu va efectuar un esforç de tracció en aquesta zona amb més 
contingut d’humitat fins la seva ruptura. 
L’assaig de resistència a la cisellada, es va fer automàticament amb l’equip Qualimaster 
d’Eirich. Tot i així es van fer comprovacions en algunes de les mostres analitzades. Per 
dur a terme aquest assaig, es va fer una proveta estàndard i es va sotmetre a compressió 
però utilitzant unes mordasses diferents de les de compressió en verd, de forma que es 
van realitzar dos esforços de compressió en sentit oposat. . 
4.2.3.e Producció dels motlles de sorra i mesura dels paràmetres d’emmotllament 
Els motlles de sorra es van fabricar en una maquina automàtica d’emmotllament vertical 
Disa 231 i els paràmetres d’emmotllament dels que es va fer un seguiment van ser, la 
pressió de premsat (PPrem), la pressió d’injecció de sorra (Pinj), la compressibilitat 
(Comps), la força de tancament (FT), l’amplada del motlle (AM) i per últim es va 
mesurar la resistència del motlle (RM). Tots aquests paràmetres els proporciona la 
màquina d’emmotllament directament excepte la resistència del motlle, que es mesura 
de forma manual, un cop produït el motlle 
La pressió d’injecció de sorra, és un dels paràmetres més importants per 
l’emmotllament, una pressió d’injecció de la sorra elevada, millora l’omplerta uniforme 
de la cambra d’emmotllament, s’ha de tenir en compte que una pressió d’injecció 
elevada, augmenta el precompactat i per tant redueix la compressibilitat (menys pèrdua 
de volum en el compactat posterior) i dificulta la fluïdesa de la sorra.  
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Per tant, depenent de la dificultat del model a reproduir no es podrà treballar amb 
pressions d’injecció tant elevades. L’altre paràmetre important, és la pressió de premsat, 
que produeix la compactació definitiva del motlle. Un augment en la pressió de premsat, 
es tradueix en un augment directe de la resistència del motlle. En general, la 
homogeneïtat del motlle pel què fa a la resistència, s’obté amb la utilització de pressions 
d’injecció baixes i pressions de premsat altes, tot i que depèn en gran mesura de la 
qualitat de la sorra de partida i de la complicació del model a reproduir. Una amplada de 
motlle més gran, també afavoreix la homogeneïtat del motlle. 
El factor de compressibilitat, es defineix com la variació de l’espessor del motlle des de 
la posició inicial (espessor dins de la cambra d’emmotllament, eo) fins l’estat final 
(espessor del motlle fabricat, ef), després del premsat de la sorra. El valor final de 
compressibilitat ve donat per la següent expressió: 

%Compressibilitat= eo-ef
eo

·100 

La resistència del motlle, es va mesurar amb un penetrador Simpson PFP, dins de les 
cavitats de les peces abans de tancar les dues semi parts del motlle. El penetrador té un 
èmbol de càrrega elàstica que s’introdueix a una determinada profunditat en la 
superfície del motlle. El resultat es mostra directament en l’aparell. 
Si els motlles de sorra no estan compactats adequadament, la seva resistència durant la 
colada pot resultar insuficient, en aquest cas la pressió exercida pel metall els pot 
deformar de tal forma que les parets cedeixen i la peça s’infli, igual que en el cas d’una 
expansió grafítica important. D’aquesta manera, el volum del motlle augmenta durant la 
colada i la fosa aportada per les massalotes no és capaç de cobrir el nou espai disponible 
donant lloc a defectes de contracció. 
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4.2.3.f Colada de les peces, desemmotllament i granallat 
La colada dels motlles, es va fer des d’una unitat de colada pressuritzada amb nitrogen, 
amb un sistema automàtic de làser per tal d’omplir els motlles. La inoculació de la fosa, 
es va fer directe en el raig de ferro abans d’entrar en el motlle (figura 4.7).  

 
Figura 4.7. Inoculació en la vena de la fosa 

Una vegada omplerts els motlles, es van transportar per les diferents zones de 
solidificació i refredament. Finalment, es van separar les peces de la sorra del motlle en 
la zona de desemmotllament. Un cop fredes, les peces es van granallar per eliminar la 
sorra adherida. 
4.2.4 Avaluació dels defectes de contracció i inspecció metal·logràfica de les peces 

Després de granallar les peces, es van tallar per la zona de la partició per avaluar els 
defectes de contracció. L’àrea de la peça afectada pels defectes de contracció, es va 
mesurar amb el software de la marca Olympus stream essentials. 
Una vegada mesurada la mida del defecte, es va tallar un trosset de la zona d’última 
solidificació de la peça, per fer la inspecció metal·logràfica. Aquest trosset es va 
encapsular en reïna epòxid a una temperatura de 150oC i a una pressió de 8 MPa amb la 
encapsuladora Leco Mounting Press PR36.  
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Un cop encapsulada, es va desbastar amb paper de S80, S320, S600 i S1200 i es va polir 
amb una suspensió de diamant de 1 m. Durant la inspecció metal·logràfica, es van  
determinar els següents paràmetres: nòduls·mm-2 (NC) i la mida dels nòduls de grafit 
(MG), després es van atacar les mostres amb Nital 4% i es va determinar el percentatge 
de carburs (fc), el percentatge de ferrita (f) i el percentatge de perlita (fp) per cada peça 
Les diferents tipologies de defectes de contracció observats, es van caracteritzar per 
microscòpia electrònica de rastreig per tal de conèixer la seva morfologia interna. Es va 
utilitzar un microscopi electrònic de rastreig FE-SEM Jeol J-6510 i un Quanta 200FEI, 
XTE 325/D8395 
4.2.5 Inspecció tomogràfica de les peces 
En una sèrie de mostres produïdes en el mateix experiment, es va realitzar una inspecció 
tomogràfica, per avaluar el volum de les peces afectades pel defecte de contracció abans 
de tallar-les i comparar-lo amb la superfície de les peces afectada al tallar-les per la 
zona de partició. La inspecció tomogràfica es va fer en una cabina estàndard 
YXLON.CT Compact Computed Tomography System. Els paràmetres per la inspecció 
tomogràfica van ser els següents : tensió de treball 450 kV, tub de raigs X Y.TU 450 D-
09, panell de control MGC 41, Intensitat 1.55 mA. Per la reconstrucció 3D, es va 
realitzar un escombratge inicial amb successius talls tomogràfics distanciats 3 mm en la 
peça i distanciats 1 mm en la zona d’interès susceptible de presentar els defectes de 
contracció. 
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4.3 RESULTATS I DISCUSSIÓ 
A continuació es presenten els resultats de l’àrea afectada pels defectes de contracció, el 
volum afectat pels defectes de contracció de les peces de les que es va fer inspecció 
tomogràfica i la morfologia dels diferents tipus de defectes de contracció observats. 
També es fa una anàlisi preliminar de la relació entre els paràmetres de procés, amb els 
defectes de contracció, utilitzant el Mètode de Pearson. Amb els resultats obtinguts pel 
Mètode de Pearson, s’obté una equació per predir l’aparició d’aquests defectes. A 
continuació s’avalua l’eficàcia d’aquesta equació predictiva. Seguidament es procedeix 
a fer l’anàlisi multivariable de les dades, amb els arbres de decisió i les Xarxes 
Bayesianes i també s’avalua la seva eficàcia. Finalment, es comparen els resultats 
proporcionats pel mètode predictiu més eficaç, amb els defectes obtinguts amb prototips 
de peces reals. 
4.3.1 Àrea afectada pels defectes de contracció (peces T i H) 

En la taula 4.1, es mostren els resultats de l’àrea afectada pels defectes de contracció en 
les peces T i H, denominada com DC_T i DC_H respectivament. En la mateixa taula 
també es detalla en cada cas, si els defectes de contracció són interns (I) o externs (E). 

Taula 4.1. Àrea de les peces T i H afectada pel defecte de contracció per cada mostra 
Exp Mostra DC_T 

(mm2) 
DC_T 
(I/E) 

DC_H 
(mm2) 

DC_H 
(I/E)  Exp Mostra DC_T 

(mm2) 
DC_T 
(I/E) 

DC_H 
(mm2) 

DC_H 
(I/E) 

1 
1 0 I 0 I  

19 
83 1 I 84 E 

2 27 I 2 I  84 0 I 85 E 
3 52 I 2 I  85 0 I 8 I 

2 
4 0 I 22 I  86 0 I 1 I 
5 0 I 4 I  87 96 I 118 E 
6 0 I 3 I  

20 

88 0 I 4 I 
3 

7 0 I 4 I  89 0 I 5 I 
8 0 I 3 I  90 0 I 1 I 
9 14 I 2 I  91 0 I 4 I 

4 
10 0 I 0 I  92 0 I 1 I 
11 0 I 4 I  93 0 I 1 I 
12 20 I 3 I  21 94 0 I 114 E 

5 13 14 I 3 I  95 5 I 3 I 
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Exp Mostra DC_T 
(mm2) 

DC_T 
(I/E) 

DC_H 
(mm2) 

DC_H 
(I/E)  Exp Mostra DC_T 

(mm2) 
DC_T 
(I/E) 

DC_H 
(mm2) 

DC_H 
(I/E) 

14 27 I 8 I  96 0 I 66 E 
15 - - 9 I  97 12 I 7 I 
16 68 I 28 I  98 6 I 21 I 

6 
17 13 I 7 I  

22 
 

99 0 I 11 I 
18 40 I 13 I  100 0 I 9 I 
19 20 I 7 I  101 23 I 2 I 
20 30 I 2 I  102 28 I 8 I 
21 62 I 77 E  103 26 I 6 I 

7 

22 0 I 102 E  104 25 I 5 I 
23 0 I 7 I  105 6 I 43 I 
24 0 I 4 I  

23 

106 2 I 7 I 
25 11 I 5 I  107 10 I 6 I 
26 0 I 92 E  108 12 I 6 I 
27 0 I 4 I  109 39 I 8 I 
28 0 I 4 I  110 33 I 15 I 
29 5 I 0 I  111 38 I 14 I 

8 

30 0 I 5 I  112 14 I 83 I 
31 0 I 10 I  

24 
113 1 I - - 

32 28 I 3 I  114 2 I 82 E 
33 56 I 0 I  115 10 I 110 E 
34 0 I 0 I  116 12 I 87 E 
35 0 I 78 E  117 42 I 408 E 

9 
36 88 E 121 E  25 

118 6 I 14 I 
37 107 E 82 E  119 9 I 4 I 
38 120 E 92 E  120 16 I 11 I 
39 175 E 87 E  

26 
 

121 17 I 16 I 

10 
40 0 I 22 I  122 5 I 5 I 
41 0 I 6 I  123 7 I 9 I 
42 2 I 13 I  124 25 I 7 I 
43 0 I 2 I  125 15 I 20 I 
44 37 I 11 I  

27 
126 0 I 98 E 

11 
45 281 E 111 E  127 0 I 80 E 
46 258 E 128 E  128 0 I 6 I 
47 94 E 94 E  129 0 I 4 I 
48 123 E 86 E  130 207 I 304 E 
49 207 E 89 E  28 

131 62 I 102 E 
12 50 2 I 110 E  132 0 I 104 E 

51 7 I 117 E  133 0 I 73 E 
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Exp Mostra DC_T 
(mm2) 

DC_T 
(I/E) 

DC_H 
(mm2) 

DC_H 
(I/E)  Exp Mostra DC_T 

(mm2) 
DC_T 
(I/E) 

DC_H 
(mm2) 

DC_H 
(I/E) 

52 10 I 126 E  134 0 I 83 E 
53 63 I 109 E  135 67 I 290 E 

13 
54 323 E 125 E  

29 
136 0 I 1 I 

55 170 E 70 E  137 0 I 2 I 
56 122 E 96 E  138 0 I 0 I 
57 183 E 109 E  139 0 I 0 I 

14 
58 0 I 125 E  140 30 I 40 I 
59 0 I 135 E  

30 
141 351 E 126 E 

60 0 I 110 E  142 132 E 115 E 
61 0 I 94 E  143 159 E 136 E 
62 210 I 121 E  144 166 E 118 E 

15 
63 0 I 107 E  145 590 E 137 E 
64 0 I 70 E  31 146 134 E 161 E 
65 0 I 102 E  32 147 137 I 430 E 
66 0 I 65 E  148 92 E 107 E 
67 152 I - -  

33 
149 9 I 67 E 

16 
68 111 E 143 E  150 2 I 116 E 
69 187 E 97 E  151 1 I 71 E 
70 190 E 98 E  152 26 I 2 I 
71 203 E 107 E  153 80 I 171 E 
72 349 E 88 E  

34 
154 0 I 16 I 

17 
73 17 I - -  155 0 I 0 I 
74 5 I 121 E  156 0 I 0 I 
75 1 I 95 E  157 4 I 0 I 
76 6 I 83 E  158 131 I 200 I 
77 284 I 109 E  

35 
159 0 I 0 I 

18 
78 3 I 36 I  160 0 I 0 I 
79 1 I 2 I  161 2 I 0 I 
80 6 I 7 I  162 3 I 4 I 
81 8 I 8 I  163 23 I 31 I 
82 198 I 310 I         

S’ha de deixar constància, que l’error associat a la mesura d’un defecte amb caràcter 
tridimensional a partir d’una àrea és evident i s’ha assumit com a inevitable degut al 
cost d’altres tècniques de mesura en tres dimensions més apropiades com podria ser la 
tomografia.  
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4.3.2 Resultats de la inspecció tomogràfica de les peces 
Per tal de determinar la fiabilitat dels resultats obtinguts, durant l’anàlisi de l’àrea 
afectada pel defecte de contracció, després de tallar les peces segons el procediment 
habitual, abans de tallar una sèrie de peces fabricades en el mateix experiment, només 
variant el percentatge d’inoculació entre elles, es van fer tomografies per avaluar el 
volum del defecte de contracció present en cada peça. 
Els resultats obtinguts de la inspecció tomogràfica es mostren de la figura 4.8 a la figura 
4.12 per la peça T i de la figura 4.13 a la figura 4.17 per la peça H. Juntament amb les 
reconstruccions 3D de les tomografies, es mostren les fotografies fetes a les peces 
després de tallar-les. Com es pot observar, els resultats obtinguts amb la inspecció 
tomogràfica, estan en bon acord amb els resultats obtinguts mesurant l’àrea afectada 
pels defectes de contracció després de tallar les peces. El defecte de contracció  de la 
peça sense inocular és un tipus de defecte de contracció que està més dispers, segons la 
classificació proporcionada per Stefanescu que es mostra en la figura 4.18, aquest tipus 
de defecte de contracció és una microporositat, el mateix passa amb la peça que ha estat 
inoculada només un 0.03%. En canvi els defectes de contracció observats en les 
provetes en les que s’ha inoculat entre un 0,1 i un 0.3 %, tot i que també són defectes 
interiors, estan més agregats i són del tipus macroporositat. 
Com ja analitzarem més endavant, les peces amb el defecte de contracció més gran són 
les que estan sense inocular o tenen un percentatge d’inoculació molt baix, fins a arribar 
a un defecte de contracció mínim corresponent a un percentatge d’inoculació, a partir 
del qual la mida del defecte de contracció torna a augmentar. En el cas de les peces T de 
les que es va fer tomografia, el percentatge d’inoculació amb el qual surt un defecte de 
contracció amb un volum mínim és 0.1% i en les peces H els percentatges d’inoculació 
de 0.1 i 0.2% tenen un volum de defecte de contracció associat molt semblant. 
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VDC_T125=558 mm3 

    

 

 
Figura 4.8. Defectes de contracció de la peça T125 i a sota tomografies corresponents 
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VDC_T121=150 mm3 

     

 

 
Figura 4.9. Defectes de contracció de la peça T121 i a sota tomografies corresponents 
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VDC_T122=100 mm3 

    

 

 
Figura 4.10. Defectes de contracció de la peça T122 i a sota tomografies corresponents 
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VDC_T123=225 mm3 

     

 

 
Figura 4.11. Defectes de contracció de la peça T123 i a sota tomografies corresponents 
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VDC_T124=742 mm3 

     

 

 
Figura 4.12. Defectes de contracció de la peça T124 i a sota tomografies corresponents 
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VDC_H125=712 mm3 

    

 

 
Figura 4.13. Defectes de contracció de la peça H125 i a sota tomografies corresponents 
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VDC_H121=561 mm3 

    

 

 
Figura 4.14. Defectes de contracció de la peça H121 i a sota tomografies corresponents 
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VDC_H122=158 mm3 

    

 

 
Figura 4.15. Defectes de contracció de la peça H122 i a sota tomografies corresponents 
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VDC_H123=151 mm3 

     

 

 
Figura 4.16. Defectes de contracció de la peça H123 i a sota tomografies corresponents 
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VDC_H124=252 mm3 

     

 

 
Figura 4.17. Defectes de contracció de la peça H124 i a sota tomografies corresponents. 
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4.3.3 Morfologia dels defectes de contracció 

Al tallar les peces per mesurar l’àrea afectada pels defectes de contracció s’han pogut 
observar quatre tipus de morfologia. Seguint amb la classificació proporcionada per 
Stefanescu (figura 4.18), es diferencien els defectes de contracció oberts a l’exterior 
(cavitats i tibats) i els defectes de contracció interiors (macroporositat i microporositat).  

 
Figura 4.18. Classificació de defectes de contracció proporcionada per Stefanescu87,88 

Els defectes de contracció oberts a l’exterior,  són cavitats grans amb parets llises que es 
formen per la contracció que experimenta el material durant els primers moments de la 
solidificació (contracció primària). Si en aquest moment no hi ha més aportació de 
metall líquid, es creen aquestes cavitats. Un exemple d’aquest tipus de defectes, es la 
cavitat que es mostra encerclada en la figura 4.19a, defecte que correspon a la peça 
H131 que ha estat fabricada amb una inoculació insuficient. En la figura 4.19b 
observem la micrografia FE-SEM de les parets internes del defecte, al estar en contacte 
amb l’exterior, aquestes mostren una capa d’òxid de ferro, resultant de l’oxidació de la 
superfície de la cavitat pel contacte amb l’aire. En la figura 4.19a, també podem 
observar una zona de microporositat marcada amb fletxes. En la micrografia FE-SEM 
d’aquest defecte, que es mostra en la figura 4.19c, s’observa que té una morfologia 
dendrítica, degut a la solidificació de la xarxa interconnectada de dendrites d’austenita. 
Els defectes de contracció primària també es poden presentar en forma de tibat 
superficial en les parets de les peces (figura 4.20). 
                                                           
87 D.M. Stefanescu, H.Q. Qiu, C.H. Chen, “Effects of selected metal and mold variables on dispersed 
shrinkage in SG cast iron”, AFS Transactions, vol 103, pp 189-197 (1995). 
88 D.M. Stefanescu, “Computer simulation of shrinkage related defects in metal castings –a review”, 
International Journal of Cast Metals Research, vol 18 (3), pp 129-143 (2005). 
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(a) 

     
(b)                                                                            (c) 

Figura 4.19. a) Defectes de contracció en la peça H131, cavitat encerclada i microporositat marcada 
amb fletxes, b) micrografia FE-SEM de la superfície interna de la cavitat i c) micrografia FE-SEM 

de la microporositat. 

 
Figura 4.20. Defecte de contracció primària en forma de tibat en la superfície de la peça H152  
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Pel què fa als defectes de contracció interns, la microporositat es pot identificar com a 
petites cavitats aïllades que es formen en els últims moments de la solidificació 
(contracció secundària) i la macroporositat com a cavitats aïllades més grans, que són 
un intermedi entre la contracció primària i secundària, de forma irregular formades en 
les últimes zones en solidificar de la peça. Hi ha alguns autors89, que justifiquen la 
formació de les microporositats per la coalescència de les vacants que es creen quan 
acaba el creixement de l’austenita. Com més petits són els nòduls de grafit, més gran és 
la fracció de vacants. Els quatre tipus de defectes de la classificació de Stefanescu junts, 
només s’observen en les mostres produïdes amb una fosa hipoeutèctica sense inocular. 
La correcta inoculació tant de les foses hipoeutèctiques com de les hipereutèctiques, 
evita la formació de microporositats en les peces estudiades, mentre que les cavitats 
obertes al exterior, no es detecten al augmentar el carboni equivalent.  

  
(a) (b) 

  
(c) (d) 

Figura 4.21. a) Macroporositat present en la peça T116, b) i c) micrografies FE-SEM del defecte i d) 
detall de la capa de grafit 

                                                           
89 J. H. Fredriksson, J. Stjerndahl, J. Tinoco, “On the solidification of nodular cast iron and its relation to 
the expansion and contraction”, Materials Science and Engineering A, vol 413, pp 363-372 (2005). 
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Les peces hipereutèctiques i inoculades, només presenten defectes de contracció 
identificats com a macroporositats (figura 4.21), l’examen microscòpic de les mateixes, 
revelen superfície internes irregulars però llises, com es pot veure en la (figura 4.21b i 
en la figura 4.21c). Aquestes porositats també presenten una capa de grafit en la 
superfície interna (detall de la mateixa en la figura 4.21d). La composició hipereutèctica 
d’aquestes foses, és la causa de que l’últim líquid en solidificar presenti una elevada 
concentració de carboni i que per aquest motiu es formi una capa continua de grafit en 
la superfície interna d’aquests defectes. 

           (a)                                               

     (b)                                                                                (c) 
Figura 4.22. a) Defectes de contracció presents en la peça T130, b) micrografia FE-SEM de la 

macroporositat marcada amb fletxes i c) micrografia FE-SEM90 de la zona de la microporositat 
encerclada. 

                                                           
90 A. Regordosa, Honorable Mention, International Metallographic Contest, Class 5: Artistic Microscopy, 
Black and White , 2015. 
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Els defectes de contracció que es troben en les peces que s’han fabricat amb una fosa 
amb carboni equivalent hipereutèctic inoculant el metall, són diferents als que es troben 
quan no s’inocula. En les peces fabricades amb foses hipereutèctiques sense inocular, 
els defectes de contracció que trobem són tibats, macroporositats i també 
microporositats. Un exemple dels tres defectes es pot veure en la figura 4.22a 
corresponent a la mostra T130. Encerclada, podem veure la microporositat i marcada 
amb fletxes la macroporositat. La superfície interna de les macroporositats mostra 
dendrites arrodonides i capa de grafit (figura 4.22b). 

          
(a) 

     
                                       (b)                                                                                (c) 
Figura 4.23. a) Macroporositat present en la peça T140, b) micrografia SEM d’una de les cavitats, 

c) micrografia SEM de l’interior del defecte, s’observen dendrites en la superfície i una capa de 
grafit. 
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En la figura 4.22c, es mostra la superfície interna de la microporositat que també 
presenta dendrites i capa de grafit. Tot i que la quantitat de dendrites que s’observa en la 
zona de microporositat, és major que en el cas de les macroporositats i la seva 
morfologia no és tant arrodonida. Aquesta observació està relacionada amb la formació 
de les microporositats en els últims moments de la solidificació.  

     (a)                                                                                     (b) 

     (c)                                                                                    (d) 

      (e)                                                                                     (f) 
Figura 4.24. a) Defectes de contracció de la peça T49, b), c) i d) micrografies FE-SEM de les 

diferents cavitats de la macroporositat, e) microanàlisi EDS de la superfície interna de la cavitat i f) 
microanàlisi EDS de la matriu de la peça. 
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Quan comparem les característiques de les macroporositats trobades en les peces 
produïdes amb foses hipereutèctiques inoculades, amb les produïdes sense inocular, 
queda en evidència que les dendrites només estan presents en les mostres no inoculades. 
S’ha de remarcar, que la mostra T140 també produïda amb un carboni equivalent 
lleugerament hipereutèctic i sense inocular, té un defecte de contracció més petit que la 
mostra T130 i no presenta zona de microporositat (figura 4.23), probablement degut al 
contingut de carboni més elevat comparant amb la mostra T130 que sí que en presenta.  
Les mostres produïdes amb una fosa hipoeutèctica i inoculant, presenten cavitats obertes 
a l’exterior, aquestes cavitats amb superfície interna llisa no s’han detectat en les peces 
produïdes amb foses hipereutèctiques. Addicionalment les mostres hipoeutèctiques 
inoculades, contenen tibats i macroporositats, com es pot veure en la figura 4.24 
corresponent a la mostra T49.  

Sorprenentment, la inspecció per FE-SEM de les macroporositats (marcades amb fletxes 
en la figura 4.24), revela dos tipus de morfologies. Algunes de les macroporositats tenen 
una morfologia similar a la vista anteriorment, dendrites arrodonides i capa de grafit 
(figura 4.24b), però d’altres contenen dendrites i nòduls agregats (figura 4.24c i d) 
resultant del que sembla un creixement conjunt durant la solidificació. Aquesta agregats 
de nòduls i dendrites que presenta aquesta mostra, ja van ser documentats per Ruxanda 
et al.91 en un defecte de contracció present en la superfície de fractura d’una peça de 
fosa nodular.  

Aquestes macroporositats que presenten morfologia dendrítica i nòduls de grafit, són 
conseqüència del carboni equivalent hipoeutèctic que exhibeix aquesta mostra, la 
solidificació comença formant dendrites d’austenita primària en el líquid. El líquid que 
envolta aquetes dendrites s’enriqueix en carboni degut a la menor solubilitat del carboni 
en l’austenita que en el líquid. Aquest líquid, localment presenta una composició 
hipereutèctica i per tant al costat de les dendrites precipiten i creixen nòduls de grafit.  

                                                           
91 R. Ruxanda, L. Beltran-Sanchez, J. Massone, D.M. Stefanescu, “On the eutectic solidification of 
spheroidal graphite iron: An experimental and mathematical modeling approach”. AFS Transactions, vol 
109, paper 01-066 (2001). 
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Aquest model de solidificació per la fosa nodular va ser proposat l’any 1985 per Rickert 
i Engler92 i després va ser confirmat per altres autors93,94,95. Un altre fet interessant, és 
l’absència de capa de grafit en la superfície interna del defecte, quan apareixen aquests 
agregats de nòduls i dendrites. Aquest fet, probablement està relacionat amb la poca 
quantitat disponible de carboni respecte les foses hipereutèctiques i a la formació dels 
nòduls de grafit, ja que el carboni disponible contribueix al seu creixement. Les figures 
4.24e i f, mostren els resultats obtinguts de les microanàlisis EDS realitzades en la 
superfície interna de les macroporositats i de la matriu que les envolta respectivament. 
En cap de les dues microanàlisis, es detecta el pic de carboni i la única diferencia entre 
les dues és el pic de magnesi que apareix en la superfície interna del defecte. Aquest pic 
de magnesi, s’explica amb la coneguda segregació que presenta aquest element en les 
zones d’última solidificació i per tant corrobora la hipòtesis de que la superfície interna 
d’aquests defectes s’ha format amb l’últim líquid en solidificar. 

Les mostres produïdes amb una fosa hipoeutèctica i sense inocular, són les que 
presenten els defectes de contracció més grans i són les úniques que presenten els quatre 
tipus de morfologia de defectes de contracció observats. L’examen amb FE-SEM de la 
microporositat que presenta la mostra T45 (figura 4.25), revela una superfície interna 
plena de dendrites (figura 4.25b) i amb alguns dipòsits de grafit (fletxes figura 4.25c). 
És interessant remarcar l’extrema contracció que es pot veure entre els braços de les 
dendrites (figura 4.25c). En aquest cas, al ser la fosa inicial hipoeutèctica, la primera 
fase en precipitar és austenita, això explicaria les dendrites en l’interior del defecte. La 
pobre quantitat de carboni en el líquid i la manca d’inoculació, provoquen la 
precipitació dins del defecte d’aquests petits dipòsits de grafit en lloc d’una capa 
continua. 
                                                           
92 A. Rickert, S. Engler, “The Physical Metallurgy of Cast Iron”, H. Fredriksson and M. Hillert, Ed., Proc. 
Materials Research Society, North Holland, vol 34, pp 165 (1985). 
93 D.M. Stefanescu, “Cast Iron (in Solidification of Eutectic Alloys), Casting”, vol 15, ASM Handbook, 
D.M. Stefanescu, Ed., ASM International, p 168–181 (1988). 
94 G. Lesoult, M. Castro  and J. Lacaze, “Solidification of Spheroidal Graphite Cast Irons-I. Physical 
Modelling”, Acta Materialia, vol 46 (3), p 983-995 (1998) 
95 M. Zhu, L. Zhang, H. Zhao, D.M. Stefanescu, “Modeling of microstructural evolution during divorced 
eutectic solidification of spheroidal graphite irons”, Acta Materialia, vol 84, pp 413–425 (2015). 
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 (a) 

     (b)                                                                         (c) 
Figura 4.25. a) Defectes de contracció de la peça T45, b) micrografia96 FE-SEM de l’interior del 
defecte i c) detall de les formacions grafítiques dipositades en la superfície interior del defecte. 

  

                                                           
96 A. Regordosa: Honorable Mention, International Metallographic Contest, Class 5: Artistic Microscopy, 
Black and White (2015). 
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4.3.4 Anàlisi de la influència dels paràmetres del procés pel Mètode de Pearson 
 
El coeficient de correlació de Pearson, és un índex que mesura el grau de covariació 
entre diferents variables relacionades linealment. Els valors absoluts que poden 
presentar els coeficients de correlació de Pearson van de 0 a 1. Per tant, si tenim dues 
variables X, Y i definim el coeficient de correlació de Pearson d’aquestes dues variables 
com rx,y, aleshores el coeficient de correlació de Pearson es calcula mitjançant la 
següent expressió97: 

rx,y= ∑ Zx Zy
N  

On Zx i Zy són les dades tipificades i N és el nombre de casos 
0≤rx,y≤1 

 
El signe del coeficient de correlació de Pearson, oscil·la entre -1 i +1. La magnitud de la 
relació ve especificada pel valor numèric del coeficient i el signe reflexa la direcció de 
tal valor. En aquest sentit, és igual de forta una relació de +1 com de -1. En el primer 
cas, la relació és perfectament positiva i en el segon cas és perfectament negativa. Un 
cop calculat el valor del coeficient de correlació, també ens interessa conèixer la 
significança del mateix. Un coeficient de correlació és significatiu si es pot afirmar amb 
una certa probabilitat que és diferent de 0 i serveix per diferenciar entre les correlacions 
que són “casuals” de les que són significatives. Les dades amb significança és marquen 
en la taula 4.2 amb dos asteriscs (**). 
Remarcar que l’anàlisi de les dades pel coeficient de correlació de Pearson necessita un 
comportament lineal de les variables98. Si les variables no es correlacionen linealment 
podem obtenir un coeficient de correlació de Pearson baix tot i existir una relació (no 
lineal) entre les variables. 

                                                           
97 Cohen, J., & Cohen, P. (1983). Applied multiple regression/correlation analysis for the behavioral 
sciences. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Inc. 
98 Achen, C. H. (1982). Interpreting and using regression. London: Sage. 
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Hem utilitzat el paquet estadístic SPSS Statistics de IBM per calcular els coeficients de 
correlació de Pearson de les nostres variables, que es mostren en la taula 4.2, per  la 
peça T i H, ordenades pel seu coeficient de correlació de Pearson en valor absolut de 
més gran a més petit.  Els resultats de l’anàlisi de les dades pel mètode de Pearson, 
seran avaluats en els grups de variables corresponents. Més endavant, es triaran les 
variables per tal d’obtenir una equació per predir els defectes de contracció. 
Taula 4.2. Coeficients de correlació de Pearson 

Pearson_H  Pearson_T 

 
Correlació 
de Pearson 

Sig. 
(bilateral) N   

Correlació 
de Pearson 

Sig. 
(bilateral) N 

NC_H -0.568** 0 160  fc_T 0.622** 0 161 
TEmin_MTI -0.557** 0 148  TL_MT 0.621** 0 149 
C -0.519** 0 160  TL_MTI 0.570** 0 150 
TL_MT 0.518** 0 147   C -0.505** 0 162 
fc_H 0.504** 0 160  MG_T -0.496** 0 162 
MG_H -0.443** 0 160  NC_T -0.476** 0 162 
TEmin_MT -0.380** 0 147  TEmin_MTI -0.403** 0 150 
TL_MTI 0.379** 0 148  Si -0.374** 0 162 
Inoc -0.359** 0 160  f_T -0.342** 0 162 
f_H -0.349** 0 160  Rc_MT -0.330** 0 149 
Perm -0.301** 0 160  Fi 0.310** 0 162 
P -0.267** 0.001 160  Perm -0.301** 0 162 
RCV 0.258** 0.001 160  RC -0.279** 0 162 
Si -0.239** 0.002 160  P -0.256** 0.001 162 
RC -0.224** 0.004 160  B -0.255** 0.001 162 
B -0.210** 0.008 160  TEmin_MT -0.226** 0.006 149 
AM -0.203** 0.010 160  Al -0.226** 0.004 162 
Mn 0.188* 0.017 160  T 0.221** 0.005 162 
Al -0.145 0.067 160  Mn 0.214** 0.006 162 
Fi 0.144 0.070 160  S 0.199* 0.011 162 
Comps 0.140 0.077 160  Inoc -0.194* 0.013 162 
Ti -0.120 0.132 160  RTZH -0.192* 0.014 162 
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Pearson_H  Pearson_T 

 
Correlació 
de Pearson 

Sig. 
(bilateral) N   

Correlació 
de Pearson 

Sig. 
(bilateral) N 

T 0.114 0.153 160  fp_T 0.180* 0.022 162 
Cr -0.111 0.161 160  Ti -0.143 0.070 162 
RTZH -0.107 0.178 160  Ce -0.136 0.084 162 
Cu -0.096 0.228 160  FT 0.125 0.113 162 
FT 0.088 0.270 160  Pprem 0.123 0.120 162 
Mg -0.086 0.282 160  Rc_MTI 0.096 0.242 150 
Pprem 0.083 0.297 160  PInj 0.082 0.300 162 
fp_H 0.078 0.326 160  Comp -0.075 0.344 162 
H -0.068 0.392 147  H -0.072 0.360 162 
Rc_MT -0.062 0.457 160  RM                    0.070 0.378 162 
Comp -0.061 0.447 160  RCV 0.036 0.650 162 
Ce -0.057 0.473 160  Comps -0.033 0.679 162 
Rc_MTI 0.053 0.523 160  Mg -0.032 0.684 162 
S 0.05 0.528 148  Cu -0.028 0.728 162 
RM 0.036 0.651 160  Zn 0.019 0.808 162 
Zn -0.029 0.720 160  AM -0.017 0.831 162 
Pinj -0.002 0.981 160  Cr -0.005 0.948 162 
 
4.3.4.a Característiques fisicoquímiques de la sorra  
Com ja s’ha mencionat en la part experimental els paràmetres de la sorra dels que s’ha 
fet un seguiment són els següents: Humitat (H), compactabilitat (Comp), permeabilitat 
(Perm), resistència a la tracció en la zona humida (RTZH), resistència a la compressió 
en verd (RCV), resistència a la cisellada (RC), bentonita activa (B) i fins (Fi). Els 
resultats del assajos fets a la sorra es mostren en la taula 4.3, com es pot observar hi ha 
mostres que comparteixen els mateixos resultats. Això és degut a que s’ha utilitzat la 
mateixa sorra per fer sèries de mostres variant altres paràmetres. Així per exemple, les 
mostres 1, 2 i 3 s’han produït amb la mateixa sorra d’emmotllament. No sembla que els 
paràmetres de la sorra tinguin una gran influència en els defectes de contracció que 
presenten les peces estudiades, ja que els coeficients de correlació de Pearson són molt 
baixos. 
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Taula 4.3. Característiques fisicoquímiques de la sorra utilitzada pels motlles de cada mostra 
Mostra H (%) Comp 

(%) 
Perm 
(GF) 

RTZH 
(N/cm2) 

RCV 
(N/cm2) 

RC 
(N/cm2) B (%) Fi (%) 

1-3 3.28 37.2 121 0.32 26.28 4.10 8.6 12.9 
4-6 3.37 37.2 108 0.33 25.06 4.12 8.8 12.2 
7-9 3.20 37.2 126 0.30 24.58 4.09 8.8 11.9 

10-12 3.31 37.1 110 0.33 27.15 4.42 9.4 12.9 
13-16 3.12 34.0 123 0.29 23.71 3.83 7.5 12.0 
17-21 3.12 34.3 121 0.26 24.52 3.80 7.5 12.2 
22-29 3.45 35.4 126 0.26 25.49 3.79 8.2 12.5 
30-35 3.09 35.6 123 0.28 25.92 3.93 8.2 12.6 
36-39 3.55 36.7 104 0.26 25.88 3.74 8.7 12.7 
40-44 3.40 38.3 116 0.28 26.40 4.32 8.7 12.6 
45-49 3.19 37.4 113 0.29 22.29 4.15 8.0 12.9 
50-53 3.36 38.0 116 0.28 28.58 4.12 7.8 12.5 
54-57 3.29 36.6 107 0.29 27.21 3.79 7.7 13.0 
58-62 3.24 35.5 108 0.35 28.59 3.87 7.2 12.2 
63-67 3.45 36.7 94 0.31 28.04 4.28 8.4 13.1 
68-72 3.34 36.0 92 0.31 28.58 3.74 8.2 12.8 
73-77 3.28 35.0 92 0.29 24.97 3.56 9.0 13.4 
78-82 3.90 33.2 89 0.30 25.15 3.48 8.7 11.8 
83-87 3.21 35.8 104 0.34 26.60 3.91 8.4 10.6 
88-93 3.34 37.7 117 0.29 25.64 4.39 8.4 11.5 
94-98 3.25 36.4 114 0.35 25.61 3.68 7.6 10.9 
99-105 3.40 35.3 111 0.36 26.23 4.14 8.7 11.6 
106-112 3.53 39.3 109 0.31 24.06 4.40 8.7 11.9 
113-117 3.25 37.3 112 0.30 26.51 4.04 9.3 11.6 
118-120 3.39 37.6 110 0.26 26.68 4.01 8.4 11.5 
121-125 3.18 35.6 110 0.34 26.90 4.00 8.0 11.4 
126-130 3.27 38.4 117 0.32 25.40 4.30 7.5 11.4 
131-135 3.08 37.4 113 0.27 28.04 3.97 7.6 11.8 
136-140 3.45 39.1 108 0.29 25.29 4.25 8.0 12.3 
141-145 3.20 36.4 104 0.23 26.39 3.73 7.0 12.4 

146 3.38 34.3 94 0.26 27.21 3.84 7.0 11.8 
147-148 3.24 34.9 103 0.27 26.89 3.94 7.5 12.2 
149-153 3.28 37.0 108 0.24 25.85 4.11 7.5 12.5 
154-158 3.32 34.9 105 0.26 27.03 4.09 7.5 12.4 
159-163 3.22 37.3 107 0.24 25.43 3.99 7.8 10.9 
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En el cas de la peça H, els paràmetres de la sorra que han obtingut un coeficient de 
correlació de Pearson amb significança són la permeabilitat, la resistència a la cisellada, 
la bentonita i la resistència a la compressió en verd. Pel què fa a la peça T, els 
paràmetres de la sorra que segons el coeficient de correlació de Pearson influirien més 
en la formació de defectes de contracció, són el percentatge de fins, la permeabilitat, la 
resistència a la cisellada i la bentonita. 
La permeabilitat té un coeficient de correlació de Pearson negatiu, pel què al augmentar 
la permeabilitat, que està compresa entre 89-126 GF, els defectes de contracció 
disminuirien en les dues peces. El coeficient de correlació de Pearson no és gaire alt (-
0.301 en les dues peces), però es significant i es repeteix en ambdues. Tot i això, la 
permeabilitat està relacionada amb la mida de gra i el contingut de fins i amb la facilitat 
de la sorra per evacuar els gasos, pel què aquest coeficient de correlació no tindria cap 
sentit més enllà de l’estrictament matemàtic. 
La resistència a la cisellada està compresa entre 3.48-4.42 (N/cm2) i té un coeficient de 
correlació de Pearson de -0.224 per la peça H i de -0.279 per la peça T, ambdós 
coeficients són bastant petits pel què la correlació entre la resistència a la cisellada i els 
defectes de contracció en cas d’existir seria molt feble. 
La bentonita activa durant l’experimentació es va mantenir entre 7.0-9.4 (%), i els 
coeficients de correlació de Pearson són de -0.210 per la peça H i -0.255 per la peça T, 
també molt petits. La resistència a la compressió en verd, només té un coeficient de 
correlació de Pearson amb significança amb els resultats de la peça H, aquesta està 
compresa entre 22.29-28.59 N/cm2 i el coeficient de correlació de Pearson és de 0.258. 
No es pot considerar un valor concloent.  
Pel què fa al contingut de fins, durant l’experimentació es van mantenir entre 10.6-
13.4%, només correlacionen amb els defectes de contracció de la peça T i presenten un 
coeficient de correlació de 0.310. 
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4.3.4.b Paràmetres d’emmotllament 
L’emmotllament amb sorra en verd, té l’inconvenient de que la dilatació de la sorra 
compactada per efecte de la pressió del metall, pot propiciar l’augment del volum dels 
defectes de contracció99. D’altra banda, els motlles rígids, donen lloc als defectes de 
contracció més petits100, per tant, la compactació del motlle i la seva resistència, també 
haurien de tenir influència en referència a la mida dels defectes de contracció. 
Els paràmetres mesurats en la màquina automàtica d’emmotllament Disa 231 durant la 
producció del motlles i en els motlles ja produïts són: Pressió d’injecció de sorra (PInj), 
pressió de premsat (PPrem), compressibilitat (Comps), la força de tancament del motlles 
(FT), l’amplada del motlle (AM) i la resistència del motlle (RM). Els valors 
corresponents a aquests paràmetres es mostren en la taula 4.4. 
Taula 4.4. Paràmetres d'emmotllament utilitzats pels motlles de cada mostra 

Mostra PInj(bar) PPrem 
(kp/cm2) 

Comps 
(%) FT (kp) AM (mm) RM 

(N/cm2) 
1-3 2.5 8 21.7 1000 237 29 
4-6 2.5 8 23.0 1000 233 30 
7-9 1.0 6 28.0 800 216 28 

10-12 1.0 6 27.5 800 227 27 
13-16 2.5 6 19.3 800 244 23 
17-18 1.0 6 24.1 800 230 24 
19-21 4.0 15 21.0 1800 240 40 
22-29 1.0 6 26.0 800 222 27 
30-33 1.0 6 24.7 800 228 24 
34-35 2.5 8 21.0 1000 240 29 
36-39 4.0 15 22.0 1800 229 37 
40-44 2.5 8 22.0 1000 223 30 
45-49 2.5 8 21.7 1000 227 27 
50-53 2.5 8 22.0 1000 227 28 
54-57 1.0 6 27.0 800 224 23 
58-62 1.0 6 28.0 800 225 24 

                                                           
99 H. Kambayashi, Y. Kurokawan, H. Miyake, “Observation of Defects in Cast Iron Castings by Surface 
Analysis (Blow Hole, Shrinkage, Orange Peel, Cold Shut, Cracks and Veining)”, AFS Transactions, vol 
113, paper 05-016 (2005). 
100 J. Sertucha, R. Suárez, J. Legazpi, P. Gacetabeitia, “Influencia de las condiciones de moldeo y las 
características de los moldes sobre la formación de defectos de contracción en piezas de fundición 
esferoidal”, Revista de Metalurgia, vol 43 (3), pp 188-195 (2007). 
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63-67 1.0 6 26.5 800 223 23 
68-72 1.0 6 25.0 800 224 24 
73-77 2.5 8 21.0 1000 227 28 
78-82 2.5 8 20.0 1000 227 28 
83-87 4.0 15 21.0 1800 227 36 
88-93 4.0 15 21.0 1800 228 34 
94-98 1.0 6 26.0 800 227 22 
99-105 2.5 8 21.0 1000 228 27 
106-112 2.5 8 23.0 1000 226 28 
113-117 1.0 6 29.5 800 219 24 

118 4.0 15 21.4 1800 230 37 
119 2.5 8 20.8 1000 225 27 
120 1.0 6 22.2 800 223 24 

121-125 1.0 6 24.5 800 225 22 
126-130 4.0 15 21.3 1800 226 34 
131-135 4.0 15 21.3 1800 228 37 
136-140 2.5 8 22.9 1000 228 28 
141-145 4.0 15 21.3 1800 227 35 

146 1.0 6 24.1 800 222 23 
147-148 1.0 6 24.2 800 225 23 
149-153 1.0 6 24.3 800 217 23 
154-158 1.0 6 23.3 800 223 23 
159-163 2.5 8 20.7 1000 227 24 

Com es pot observar, la majoria de mostres estan agrupades en grups que comparteixen 
els mateixos paràmetres d’emmotllament i durant la seva producció s’han variat altres 
paràmetres com per exemple la inoculació. També en alguns casos, s’han variat 
precisament els paràmetres d’emmotllament mantenint els altres paràmetres constants, 
per tal d’observar directament el seu efecte sobre la mida dels defectes de contracció. 
Segons els resultats del coeficient de correlació de Pearson (taula 4.2), l’únic paràmetre 
que correlaciona amb els defectes de contracció és l’amplada del motlle i només en el 
cas de les dades de la peça H. Aquesta variable presenta un coeficient de correlació de 
Pearson de signe negatiu i molt petit (-0.203).  
Tampoc sembla que els paràmetres d’emmotllament tinguin una gran influència en 
l’aparició dels defectes de contracció en les peces estudiades. 
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De totes formes, en el cas de les mostres T118. T119 i T120, produïdes variant només 
les variables d’emmotllament, s’observa que els defectes que mostren les peces, sí que 
presenten una lleugera correlació amb els paràmetres d’emmotllament. S’observa que al 
augmentar la resistència del motlle, disminueix el defecte de contracció. En la figura 
4.26, es poden veure els defectes de contracció de les tres peces, que augmenten 
lleugerament al disminuir la resistència del motlle. No s’observa la mateixa correlació 
per les corresponents peces H. El fet de tenir un temps de solidificació més ràpid, podria 
ser la causa de que les peces H no es veiessin tant afectades per les propietats del motlle, 
a l’hora de presentar defectes de contracció o no. 

        
(a)                                                                  (b) 

 
(c) 

Figura 4.26. Defectes de contracció de les peces: a) T118 produïda amb una resistència del motlle de 
37 N/cm2, b) T119 produïda amb una residència del motlle de 27 N/cm2 i c) T120 produïda amb una 

residència del motlle de 24 N/cm2. 
  

6 mm2 9 mm2 

16 mm2 
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4.3.4.c Composició química de la fosa 
En la taula 4.5 es mostra la composició química amb la que s’ha produït cada mostra. 
En aquest cas també hi ha grups de mostres que comparteixen la mateixa. 
Segons els resultats del coeficient de correlació de Pearson (taula 4.2), les variables 
relatives a la composició química que afecten a l’aparició dels defectes de contracció 
pel què respecta a la peça H, són la concentració de carboni, de fòsfor i de silici i per la 
peça T, la concentració de carboni, de silici, de fòsfor, d’alumini i de manganès. 
Taula 4.5. Composició química de les foses utilitzades per cada mostra (% en pes) 

Mostra CE*  C Mn  Si  S P Cr  Cu Mg  Al Ti   Ce  
1-3 4.49 3.80 0.29 2.37 0.007 0.028 0.053 0.20 0.039 0.009 0.022 0.011 
4-6 4.51 3.82 0.30 2.34 0.004 0.027 0.058 0.29 0.042 0.007 0.020 0.011 
7-9 4.40 3.71 0.30 2.29 0.003 0.026 0.06 0.45 0.041 0.008 0.023 0.011 

10-12 4.50 3.82 0.28 2.32 0.004 0.024 0.065 0.19 0.034 0.007 0.025 0.009 
13-16 4.56 3.79 0.30 2.59 0.004 0.028 0.049 0.38 0.044 0.006 0.018 0.011 
17-21 4.57 3.77 0.28 2.69 0.003 0.024 0.056 0.38 0.035 0.007 0.022 0.009 
22-29 4.40 3.70 0.36 2.37 0.005 0.027 0.055 0.28 0.035 0.006 0.017 0.010 
30-35 4.40 3.67 0.30 2.55 0.003 0.027 0.045 0.09 0.036 0.012 0.021 0.010 
36-39 4.22 3.52 0.33 2.36 0.004 0.028 0.054 0.32 0.038 0.009 0.021 0.007 
40-44 4.54 3.77 0.36 2.66 0.005 0.025 0.048 0.13 0.034 0.007 0.021 0.008 
45-49 4.12 3.44 0.40 2.32 0.007 0.022 0.063 0.26 0.027 0.006 0.016 0.008 
50-53 4.19 3.44 0.31 2.60 0.005 0.031 0.054 0.10 0.038 0.008 0.020 0.008 
54-57 4.03 3.44 0.36 2.01 0.004 0.023 0.056 0.20 0.030 0.005 0.018 0.007 
58-62 4.28 3.66 0.35 2.11 0.004 0.024 0.058 0.20 0.028 0.007 0.018 0.007 
63-67 4.20 3.60 0.32 2.1 0.007 0.021 0.048 0.08 0.028 0.007 0.019 0.010 
68-72 4.15 3.49 0.29 2.31 0.008 0.019 0.039 0.10 0.046 0.006 0.022 0.012 
73-77 4.28 3.60 0.34 2.34 0.005 0.025 0.048 0.17 0.046 0.007 0.019 0.013 
78-82 4.52 3.72 0.32 2.71 0.003 0.025 0.058 0.30 0.056 0.007 0.020 0.017 
83-87 4.38 3.62 0.31 2.66 0.004 0.022 0.051 0.07 0.034 0.007 0.019 0.009 
88-93 4.46 3.76 0.29 2.34 0.005 0.032 0.053 0.31 0.038 0.014 0.019 0.006 
94-98 4.37 3.69 0.30 2.30 0.004 0.025 0.057 0.25 0.031 0.007 0.018 0.010 
99-105 4.53 3.75 0.28 2.67 0.004 0.022 0.048 0.25 0.032 0.006 0.018 0.009 
106-112 4.52 3.76 0.36 2.59 0.008 0.023 0.059 0.23 0.032 0.007 0.018 0.009 
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Mostra CE*  C Mn  Si  S P Cr  Cu Mg  Al Ti   Ce  
113-117 4.27 3.61 0.38 2.26 0.004 0.022 0.044 0.24 0.032 0.006 0.016 0.009 
118-120 4.54 3.73 0.36 2.73 0.004 0.022 0.051 0.37 0.036 0.007 0.016 0.009 
121-125 4.55 3.79 0.36 2.65 0.003 0.026 0.045 0.11 0.035 0.007 0.015 0.012 
126-130 4.35 3.61 0.34 2.55 0.004 0.021 0.042 0.23 0.033 0.008 0.019 0.010 
131-135 4.33 3.57 0.28 2.59 0.004 0.023 0.043 0.28 0.033 0.009 0.019 0.010 
136-140 4.39 3.78 0.30 2.11 0.005 0.025 0.044 0.13 0.036 0.008 0.021 0.009 
141-145 4.07 3.49 0.35 1.97 0.004 0.023 0.048 0.25 0.032 0.006 0.016 0.007 

146 4.08 3.49 0.36 1.96 0.007 0.023 0.052 0.34 0.032 0.007 0.017 0.007 
147 4.34 3.67 0.33 2.31 0.004 0.021 0.056 0.19 0.029 0.008 0.019 0.008 
148 4.15 3.55 0.33 2.07 0.003 0.021 0.055 0.16 0.037 0.008 0.018 0.011 

149-153 4.31 3.52 0.27 2.72 0.004 0.022 0.04 0.25 0.040 0.009 0.026 0.011 
154-158 4.44 3.71 0.28 2.56 0.003 0.022 0.043 0.08 0.040 0.011 0.022 0.011 
159-163 4.49 3.80 0.31 2.33 0.004 0.022 0.053 0.26 0.030 0.006 0.020 0.009 
*CE calculat amb la següent expressió101 :  

wCE=wC+0.28·wSi-0.007·wMn+0.303·wP+0.092·wCu 
Punt eutèctic =4.34, on wi és el contingut de l’element i expressat en % en pes 
Pel què fa a la peça T, el coeficient de correlació de Pearson que presenta la 
concentració de manganès, és bastant baix i de signe positiu (0.214), pel què al 
augmentar la concentració de manganès a la fosa, augmentaria la mida dels defectes de 
contracció. Tot i ser un coeficient baix, hi ha una explicació per aquesta correlació, per 
preparar les foses amb baix contingut de carboni, es va utilitzar acer, que té una 
concentració més elevada de manganès que les colades o els lingots. Per tant les foses 
baixes en carboni, que sí que presenten defectes de contracció més grans, indirectament 
tenen una concentració més elevada de manganès. Per tant, tot i tenir una explicació, 
aquesta petita correlació entre el manganès i els defectes de contracció és una 
coincidència matemàtica. 

                                                           
101 M. Castro, M. Herrera, M.M. Cisneros, G. Lesoult, J. Lacaze, “Simulation of thermal analysis applied 
to the description of the solidification of hypereutectic SG cast irons”, International Journal of Cast 
Metals Research, vol 11, pp 369-374 (1999). 



 
 
4. Influència dels paràmetres de procés sobre els defectes de contracció 
 
 

178 
 

El coeficient de correlació que presenta la concentració d’alumini també és baixa però 
de signe negatiu (-0.226). És a dir, en aquest cas, al augmentar l’alumini en la fosa 
disminuirien els defectes de contracció. L’interval de concentració de l’alumini va de 
0.005 a 0.014 % en pes i en un principi no és prou ampli com per observar cap efecte. El 
coeficient de correlació de Pearson del fòsfor, -0.267 per la peça H i -0.256 per la peça 
T,  també baix i de signe negatiu, no té cap sentit més enllà del matemàtic, a més, 
l’interval de concentracions d’aquest element 0.019-0.032 % en pes, no és prou ampli 
com per considerar una variabilitat que pugui afectar a la formació o no dels defectes de 
contracció. 
Pel què fa a la influència de la concentració de carboni, és evident i de fet té un dels 
coeficients de correlació més alts per ambdues peces (-0.519 per la peça H i -0.505 per 
la peça T). Al augmentar el percentatge de carboni en la fosa, hi ha més precipitació de 
grafit, i per tant més expansió, que permet compensar la contracció del metall. Per tant 
al augmentar el percentatge de carboni, disminueixen els defectes de contracció. El 
mateix s’observa amb el percentatge de silici, (-0.239 per la peça H i -0.374 per la peça 
T), tot i que no té un coeficient de correlació de Pearson tan alt com el carboni, al 
augmentar la seva concentració també disminueixen els defectes de contracció. Com 
explicarem més endavant, les dues variables i sobretot la seva combinació, presenten un 
punt d’inflexió respecte la seva concentració i la mida afectada pels defectes de 
contracció, degut a això els coeficients de correlació de Pearson no són molt alts. 
En la figura 4.27 i en la figura 4.28 es mostra la dependència de l’àrea dels defectes de 
contracció en mm2 per les peces T i H respectivament, amb el carboni equivalent. Les 
dades s’han representat diferenciant els diferents percentatges d’inoculació, paràmetre 
que sense dubte, té una influència molt important com veurem més endavant. Si ens 
centrem en la gràfica de la figura 4.27, corresponent als defectes de contracció de la 
peça T, podem veure que al augmentar el carboni equivalent, disminueix l’àrea afectada 
pels defectes de contracció, tant per les peces inoculades com per les no inoculades, tot i 
que evidentment, aquestes últimes sempre presenten uns defectes de contracció més 
grans. Però al arribar a un carboni equivalent de 4.50 % en pes aproximadament, 
s’observa un lleuger increment de l’àrea afectada pels defectes de contracció, superior 
en les peces amb una inoculació elevada (0.3% d’inoculació) que en les altres. 
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Figura 4.27. Àrea afectada pel defecte de contracció en la peça T en funció del carboni equivalent. 

 

 
Figura 4.28. Àrea afectada pel defecte de contracció en la peça H en funció del carboni equivalent.
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Si ens fixem en la gràfica de la figura 4.28, on es presenten els defectes de contracció 
corresponents a la peça H, podem veure que aquesta peça té un comportament molt més 
sensible al carboni equivalent que la peça T. Per sota d’una concentració de carboni 
equivalent determinada, aquesta peça sempre presenta un defecte de contracció primari 
(cavitat oberta a l’exterior) molt més gran. S’ha provat que el disseny de la peça H és 
molt més sensible que el de la peça T. 
Degut a que les peces produïdes amb una inoculació elevada, presenten un augment més 
evident de la mida dels defectes de contracció a partir d’un carboni equivalent, es va 
representar el carboni equivalent final, obtingut després de la inoculació, en funció dels 
defectes de contracció com es pot veure en la figura 4.29. Per una millor visualització, 
s’ha eliminat la sèrie de les peces sense inocular. En aquesta gràfica encara queda més 
palès que a partir d’un carboni equivalent situat aproximadament en un 4.50 % en pes, 
hi ha un augment de la mida dels defectes de contracció. Segons aquesta gràfica, hi ha 
un interval de producció ideal entre 4.35 i 4.50 % en pes de carboni equivalent, en que 
els defectes de contracció es minimitzen. L’efecte de la inoculació segurament en part, 
es deu a l’augment del carboni equivalent que provoca l’inoculant en sí mateix al 
augmentar indirectament el contingut de silici. 
Pel què fa al comportament de la peça H en funció del carboni equivalent final després 
d’inocular, és el mateix que en el cas de la peça T però com ja hem mencionat aquesta 
peça té més tendència a presentar defectes de contracció oberts a l’exterior que la peça 
T i com es mostra en la gràfica de la figura 4.30, per sota d’un carboni equivalent final 
de 4.40 % en pes, tots els defectes són exteriors. 

 
Pot ser que l’augment de la mida dels defectes de contracció a partir d’un carboni 
equivalent donat, es deu a que la precipitació primària de grafit pot provocar una 
expansió inicial del motlle de sorra i que aleshores finalment el volum a compensar per 
la fosa és més gran i per tant empitjoren els defectes de contracció. Aquesta situació, 
estaria recolzada pel fet que al disminuir la resistència del motlle empitjorin els defectes 
de contracció. Per altra banda, la relació entre la concentració de silici, la concentració 
de carboni, la inoculació i els defectes de contracció s’ha demostrat que es basa amb el 
carboni equivalent final que presenten les peces després d’inocular. 
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 Figura 4.29. Àrea afectada pels defectes de contracció en funció del carboni equivalent després de 
la inoculació en la peça T 

 
 

 Figura 4.30. Àrea afectada pels defectes de contracció en funció del carboni equivalent després de 
la inoculació en la peça H 
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Tanmateix, en peces amb baix percentatge de carboni o sense inocular, la mida dels 
defectes de contracció disminueix amb l’augment del silici. Aquest actua com a 
grafititzador i fa que augmenti la precipitació de grafit i la seva expansió contraresta 
millor la contracció del metall. En canvi, en el cas de peces d’elevat carboni equivalent i 
amb una inoculació també elevada, l’augment del silici, augmenta la mida dels defectes 
de contracció. Per exemple en la figura 4.31, es pot veure tres provetes T fabricades 
amb el mateix percentatge de carboni (3.44 % en pes) i amb el mateix grau d’inoculació 
(0.1%), però amb diferent contingut de silici. Es pot veure de forma molt clara, que la 
peça amb el percentatge de silici més elevat (c), ha sofert una contracció més baixa i a la 
inversa, aquesta peça s’hauria fabricat amb un carboni equivalent final de 4.26 % en 
pes, més proper a l’eutèctic que les altres dues peces. 
  

     
(a)                                                                           (b) 

  
(c) 

Figura 4.31. Peces fabricades amb el mateix percentatge de carboni (3.44 % en pes) i mateix 
percentatge d'inoculació (0.1%) variant el percentatge de silici a) T55=2.01% en pes Si, b) 

T47=2.32 % en pes Si  i c) T51=2.60 % en pes Si 
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       (a)                                                (b)                                                       (c) 
Figura 4.32. Defectes de contracció de les peces a) T139, b) T162 i c) T124 

En canvi en la figura 4.32, es mostra un exemple del contrari, els defectes de contracció 
d’una sèrie de peces fabricades amb un carboni similar, una inoculació del 0.3% i 
incrementant el percentatge de silici (T139, T162 i T124). En aquest cas com més 
elevada és la concentració de silici, més gran és l’àrea afectada pel defecte de contracció 
(0, 3 i 25 mm2 respectivament). Les corresponents peces H de la mateixa sèrie, també 
presenten el mateix increment en l’àrea de contracció al augmentar el silici (H139=0 
mm2, H162= 4 mm2 i H124= 7 mm2). 
Aquest canvi en la correlació entre la concentració de silici i l’àrea afectada pels 
defectes de contracció, és el que provoca que el coeficient de correlació de Pearson no 
sigui gaire alt per la concentració de silici, ja que com s’ha comentat, per obtenir 
coeficients de correlació bons utilitzant el Mètode de Pearson, és necessari que la 
correlació sigui lineal. 
4.3.4.d Anàlisi tèrmica de la fosa 
De l’anàlisi tèrmica s’han avaluat els següents paràmetres: Temperatura de liquidus 
després del tractament amb FeSiMg (TL_MT), temperatura de liquidus de la fosa 
inoculada (TL_MTI), temperatura eutèctica mínima després del tractament amb FeSiMg 
(TEmin_MT), temperatura eutèctica mínima després d’inocular (TEmin_MTI), recalescència 
després del tractament amb FeSiMg (Rc_MT) i recalescència després d’inocular (Rc_MTI). 
En la taula 4.6 es poden veure els resultats de l’anàlisi tèrmica després del tractament 
amb magnesi sense inocular de cada grup de mostres i en la taula 4.7 es poden veure els 
paràmetres de l’anàlisi tèrmica després d’inocular i el percentatge d’inoculació amb el 
que s’ha produït cada mostra. 
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Taula 4.6. Resultats de l'anàlisi tèrmic de la fosa després del tractament amb FeSiMg per cada 
mostra 
Mostra TL_MT  

(oC) 
TEmin_MT  

(oC) 
Rc_MT 
 (oC) 

 Mostra TL_MT  
(oC) 

TEmin_MT  
(oC) 

Rc_MT 
 (oC) 

1-3 1140.0 1135.6 4.6  83-87 1146.4 1138.3 6.5 
4-6 1140.4 1133.7 6.8  88-93 1140.3 1135.1 8.8 

10-12 1138.5 1131.3 11.7  94-98 1148.5 1138.4 8.4 
13-16 1145.7 1141.8 3.8  99-105 1144.0 1136.9 7.2 
17-21 1146.3 1144.7 1.6  106-112 1144.1 1136.1 8.2 
30-35 1147.0 1131.0 10.7  113-117 1155.1 1121.2 4.1 
36-39 1167.3 1122.7 5.1  118-120 1144.1 1136.0 8.3 
40-44 1142.5 1136.8 5.8  121-125 1144.0 1134.7 9.5 
45-49 1180.2 1118.3 4.2  126-130 1149.4 1124.9 12.2 
50-53 1169.0 1126.6 6.9  131-135 1155.3 1131.9 8.8 
54-57 1191.5 1124.4 0  136-140 1138.8 1138.1 2.8 
58-62 1154.8 1130.2 13.2  141-145 1175.9 1128.6 4.6 
63-67 1171.7 1133.0 9.1  146 1176.0 1123.1 4.9 
68-72 1171.3 1138.5 5.9  149-153 1156.4 1129.2 10.0 
73-77 1158.0 1132.7 6.9  154-158 1138.8 1118.0 6.1 
78-82 1138.3 1117.4 7.0  159-163 1133.5 1129.9 11.5 

Taula 4.7. Paràmetres d'anàlisi tèrmic de la fosa després d'inocular i percentatge d'inoculació per 
cada mostra 
Mostra TL_MTI  

(oC) 
TEmin_MTI  

(oC) 
Rc_MTI  
(oC) 

Inoc  
(%) 

 Mostra TL_MTI  
(oC) 

TEmin_MTI  
(oC) 

Rc_MTI  
(oC) 

Inoc  
(%) 

1 1149.6 1140.4 9.2 0.1  83 1147.7 1135.5 10.6 0.03 
2 1150.7 1143.2 7.6 0.2  84 1150.1 1148.6 1.7 0.1 
3 1150.5 1142.7 7.8 0.3  85 1150.9 1148.8 2.2 0.2 
4 1151.5 1144.3 7.2 0.1  86 1152.0 1149.1 3.0 0.3 
5 1151.5 1144.9 6.7 0.2  87 1146.4 1138.3 6.5 0 
6 1152.5 1149.7 3.0 0.3  88 1149.0 1143.2 5.8 0.03 
7 1148.6 1147.6 1.2 0.1  89 1150.0 1144.3 5.8 0.1 
8 - - - 0.2  90 1150.4 1144.9 5.6 0.2 
9 1149.0 1146.6 2.5 0.3  91-93 1151.0 1145.1 6.0 0.3 

10 1149.5 1143.2 6.4 0.1  94 1150.5 1145.6 1.1 0.03 
11 1151.0 1144.6 6.5 0.2  95 1151.0 1147.3 1.0 0.1 
12 1150.5 1143.8 6.8 0.3  96 1151.1 1148.0 0.8 0.2 
13 - - - 0.03  97 1152.0 1148.7 0.8 0.3 

14-15 1154.0 1151.1 1.9 0.1  98 1148.5 1138.4 8.4 0 
16 1155.6 1149.8 1.4 0.3  99 1151.5 1146.6 4.9 0.03 
17 - - - 0.03  100 1151.5 1148.3 3.4 0.1 
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Mostra TL_MTI  
(oC) 

TEmin_MTI  
(oC) 

Rc_MTI  
(oC) 

Inoc  
(%) 

 Mostra TL_MTI  
(oC) 

TEmin_MTI  
(oC) 

Rc_MTI  
(oC) 

Inoc  
(%) 

18-19 1158.5 1152.9 1.8 0.1  101 1151.9 1150.4 1.1 0.2 
20 1160.8 1153.0 2.1 0.2  102-104 1152.0 1150.2 2.1 0.3 
21 1161.0 1153.8 2.0 0.3  105 1144.0 1136.9 7.2 0 

22,26 - - - 0.03  106 1150.5 1143.7 6.9 0.03 
23,27 1149.6 1146.8 3.0 0.1  107 1149.0 1142.8 6.4 0.1 
24,28 1148.3 1147.8 0.6 0.2  108 1150.0 1148.9 3.1 0.2 
25,29 1150.0 1148.2 1.9 0.3  109-111 1150.8 1146.4 4.5 0.3 
30,34 - - - 0.03  112 1144.1 1136.1 8.2 0 
31,35 1149.9 1148.8 1.1 0.1  113 1156.9 1144.3 1.8 0.03 

32 1151.5 1147.8 3.7 0.2  114 1155.8 1146.2 1.6 0.1 
33 1150.9 1148.5 2.4 0.3  115 1157.0 1146.4 1.9 0.2 
36 - - - 0.03  116 1156.6 1147.4 1.4 0.3 
37 - - - 0.1  117 1155.1 1121.2 4.1 0 
38 1170.6 1148.7 1.6 0.2  118-120 1151.6 1151.1 2.2 0.3 
39 1170.5 1149.1 1.8 0.3  121 1150.5 1148.7 1.9 0.03 
40 1142.5 1136.8 5.8 0  122 1154.0 1151.2 2.2 0.1 
41 1147.9 1147.4 2.3 0.03  123 1150.5 1149.5 1.5 0.2 
42 1150.5 1149.3 2.3 0.1  124 1154.6 1152.0 2.7 0.3 
43 1156.5 1152.3 2.2 0.2  125 1144.0 1134.7 9.5 0 
44 1157.5 1151.8 1.6 0.3  126 1150.8 1147.5 1.0 0.03 
45 1180.2 1118.3 4.2 0  127 1151.4 1148.6 0.7 0.1 
46 1183.2 1145.2 2.9 0.03  128 1151.8 1148.9 0.7 0.2 
47 1184.7 1145.3 3.5 0.1  129 1152.0 1148.6 1.1 0.3 
48 1184.0 1147.2 2.4 0.2  130 1149.4 1124.9 12.2 0 
49 1185.4 1147.2 2.5 0.3  131 1156.8 1143.9 2.6 0.03 
50 1170.5 1146.4 2.9 0.03  132 1157.5 1144.3 2.0 0.1 
51 1170.1 1146.9 2.3 0.1  133 1157.9 1147.2 1.2 0.2 
52 1170.0 1147.6 2.9 0.2  134 1157.5 1147.0 1.6 0.3 
53 1169.5 1148.3 2.5 0.3  135 1155.3 1131.9 8.8 0 
54 1190.1 1143.0 2.6 0.03  136 1147.0 1142.1 5.0 0.03 
55 1189.7 1146.1 2.4 0.1  137 1148.0 1141.3 6.8 0.1 
56 1190.3 1146.6 2.4 0.2  138 1150.0 1144.1 6.0 0.2 
57 1191.1 1146.2 2.2 0.3  139 1148.4 1142.8 5.7 0.3 
58 1160.7 1144.4 2.0 0.03  140 1138.8 1138.1 2.8 0 
59 1161.6 1144.1 2.4 0.1  141 - - - 0.03 
60 1162.8 1146.8 1.6 0.2  142 1178.0 1146.7 1.8 0.1 
61 1162.1 1145.1 1.8 0.3  143 1178.5 1146.8 3.0 0.2 
62 1154.8 1130.2 13.2 0  144 1177.9 1147.1 3.0 0.3 
63 1172.9 1143.7 2.9 0.03  145 1175.9 1128.6 4.6 0 
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Mostra TL_MTI  
(oC) 

TEmin_MTI  
(oC) 

Rc_MTI  
(oC) 

Inoc  
(%) 

 Mostra TL_MTI  
(oC) 

TEmin_MTI  
(oC) 

Rc_MTI  
(oC) 

Inoc  
(%) 

64 1173.8 1144.4 2.7 0.1  146 1179.3 1146.8 1.5 0.2 
65 1172.8 1146.4 1.9 0.2  147 - - - 0 
66 1173.8 1147.0 2.2 0.3  148 - - - 0.2 
67 1171.7 1133.0 9.1 0  149 1157.4 1147.0 2.9 0.03 
68 1171.9 1145.5 2.0 0.03  150 1161.6 1149.2 1.8 0.1 
69 1171.4 1145.7 2.1 0.1  151 1160.5 1148.2 1.5 0.2 
70 1171.3 1146.3 1.6 0.2  152 1160.6 1149.9 1.5 0.3 
71 1169.8 1146.3 2.3 0.3  153 1156.4 1129.2 10.0 0 
72 1171.3 1138.5 5.9 0  154 1148.4 1142.4 6.0 0.03 
73 1159.3 1143.4 3.3 0.03  155 1149.0 1143.7 5.3 0.1 
74 1159.1 1145.2 2.0 0.1  156 1150.8 1144.3 6.6 0.2 
75 1159.7 1145.8 1.9 0.2  157 1150.6 1144.9 5.9 0.3 
76 1159.2 1145.5 2.0 0.3  158 1138.8 1118.0 6.1 0 
77 1158.0 1132.7 6.9 0  159 1147.9 1138.5 9.4 0.03 
78 1140.2 1140.0 6.8 0.03  160 1149.5 1140.9 8.6 0.1 
79 1140.0 1139.8 6.8 0.1  161 1151.6 1145.9 5.8 0.2 
80 1142.6 1142.5 5.9 0.2  162 1152.9 1147.2 5.7 0.3 
81 1144.5 1144.4 5.2 0.3  163 1133.5 1129.9 11.5 0 
82 1138.3 1117.4 7.0 0  

Pel què fa al coeficient de correlació de Pearson dels paràmetres de l’anàlisi tèrmica 
(taula 4.2), tant per la peça T com per la peça H, s’han obtingut bons coeficients de 
correlació amb significança per les temperatures eutèctiques mínimes tant abans com 
després d’inocular i per la temperatura de liquidus també abans i després d’inocular. 
Addicionalment en la peça H, també s’ha obtingut un bon coeficient de correlació de la 
recalescència del metall tractat amb magnesi abans d’inocular. 
Com es pot veure en la gràfica que es mostra en la figura 4.33, la temperatura de 
liquidus està molt relacionada amb el carboni equivalent. En peces de baix carboni 
equivalent, augmenta la temperatura de liquidus i conseqüentment l’àrea afectada pels 
defectes de contracció. Com es pot veure en la mateixa gràfica, hi ha un determinat 
carboni equivalent (aproximadament 4.50 % en pes), a partir del qual la temperatura de 
liquidus augmenta al augmentar el carboni equivalent. Aquest és el mateix percentatge 
de carboni equivalent en que torna a augmentar la mida dels defectes de contracció. 
Aquest augment de la temperatura de liquidus es deu a la precipitació de grafit primari.  
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Aquesta precipitació de grafit en el líquid és la que provoca l’augment dels defectes de 
contracció en les peces. Tot i que la precipitació de grafit en el metall líquid comença 
molt abans, un cop s’ha sobrepassat el punt eutèctic (4.34 % en pes CE), aquest efecte 
no s’observa ni en l’anàlisi tèrmica ni en la mida dels defectes de contracció fins que 
s’arriba a un CE de 4.50 % en pes. 

 
Figura 4.33. Gràfica TL_MTI en funció del CE (% en pes) 

 
En la figura 4.33, també s’observa que al augmentar la inoculació també augmenta 
lleugerament la TL en les foses hipereutèctiques. Degut a això, al sobrepassar la 
inoculació òptima que determinarem més endavant, augmenta l’àrea afectada pels 
defectes de contracció. S’observa, que sobretot en les peces produïdes amb un CE 
hipereutèctic, al augmentar la inoculació augmenta l’àrea afectada per la contracció 
perquè s’augmenta indirectament el CE i per tant la TL. Això fa que la fosa iniciï la 
solidificació abans en temperatura i això dificulta l’alimentació en zones crítiques. Per 
tant establiríem com a millor interval per minimitzar els defectes de contracció una 
temperatura de liquidus entre 1145 i 1155oC fet que estaria relacionat amb un carboni 
equivalent entre 4.35 i 4.50 % en pes i amb una inoculació del 0.1%. 
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 Figura 4.34. Comparativa de corbes d'anàlisi tèrmica de mostres de composició hipereutèctica. 
hipoeutèctica i eutèctica. 

Degut a la precipitació primària de grafit en el metall líquid, en els primers moments de 
la solidificació, les corbes d’anàlisi tèrmica de les mostres hipereutèctiques, també 
tenen, encara que d’una forma menys evident, l’escala que en les mostres 
hipoeutèctiques correspon a la precipitació de l’austenita (marcada amb fletxes en la 
corba de la figura 4.34 de la mostra hipereutèctica T21), però en aquest cas es deu a la 
precipitació de grafit en el líquid en lloc de ser per la precipitació d’austenita. Les 
composicions hipereutèctiques, depenent del mòdul de refredament de la peça, són 
susceptibles de presentar flotacions de grafit i nòduls esclatats. La precipitació del grafit 
en el líquid fa que aquest, de menor densitat que el metall, suri i es concentri en la part 
superior de les peces segons el sistema de colada. En la figura 4.35 es pot veure una 
micrografia extreta de la part superior de la peça T21 en la que es mostra aquest 
fenomen. 

 
Figura 4.35. Flotacions de grafit i nòduls esclatats presents en la part superior de la peça T21 
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Pel què fa a la temperatura eutèctica mínima TEmin, segons el coeficient de correlació de 
Pearson (taula 4.2), el seu augment provoca una disminució de l’àrea afectada pel 
defecte de contracció. En la gràfica de la figura 4.36, es representa la variació de la 
temperatura eutèctica mínima amb el carboni equivalent per peces no inoculades i 
inoculades. Com es pot veure en el cas de les peces no inoculades, que solidifiquen 
segons el diagrama metaestable, la temperatura eutèctica mínima és molt més baixa que 
en el cas de les inoculades. Les foses inoculades presenten una TEmin més o menys 
constant fins que s’arriba a un carboni equivalent de 4.50 % en pes en el qual augmenta, 
punt que coincideix amb l’augment de la mida dels defectes de contracció observat 
anteriorment. Un augment de la qualitat metal·lúrgica de les peces, entès com un 
augment de la temperatura eutèctica mínima, no sempre es tradueix en la disminució 
dels defectes de contracció, més aviat al contrari, per temperatures eutèctiques mínimes 
superiors a 1150oC observem un augment de l’àrea afectada pels defectes de contracció. 
Per tant establiríem un interval de valors de temperatura eutèctica mínima ideal entre 
1140 i 1150oC. 

 
 

Figura 4.36. Temperatura eutèctica mínima del metall tractat amb magnesi i inoculat en funció del 
carboni equivalent 
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4.3.4.e Temperatura de colada 
En la taula 4.8 es mostren les temperatures de colada amb les que s’ha produït cada 
mostra.  
Taula 4.8. Temperatura (ºC) de la fosa per cada mostra 
Mostra T (oC)  Mostra T (oC) 
1-3 1400  68-72 1399 
4-6 1386  73-77 1396 
7-9, 113-117, 148 1380  78-82 1398 
10-12. 83-87 1405  88-93 1383 
13-16, 17-21, 40-44 1390  94-98, 154-158 1378 
22-25, 54-57 1397  99-105 1389 
26-29 1375  121-125 1376 
30-35, 118-120 1385  126-130 1356 
36-39, 147, 159-163 1370  131-135 1406 
45-49, 106-112 1410  136-140 1377 
50-53 1392  146 1360 
58-62 1414  149-153 1403 
63-67, 141-145 1407  
 
El coeficient de correlació de Pearson (taula 4.2) de la temperatura de colada, només 
presenta un resultat amb significança en el cas de la peça T de sentit positiu i una mica 
baix. És a dir, un augment de la temperatura provocaria un augment de la mida dels 
defectes de contracció. Això estaria relacionat amb una solidificació més lenta i per tant 
la peça T que és la més massiva i que té un refredament més lent seria la que es veuria 
més afectada per l’increment de la temperatura. 

    
Figura 4.37. Peces T25 i T29 produïdes a 1397 i 1375ºC respectivament. 

11 mm2 5 mm2 
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Un exemple de l’augment de la mida dels defectes de contracció al augmentar la 
temperatura s’observa en la sèrie de mostres de la 22 a la 29 que s’han fabricat en les 
mateixes condicions però a una temperatura de 1397oC per les mostres de la 22 a la 25 i 
de 1375oC per les mostres de la 26 a la 29. En aquest cas s’observa una disminució molt 
lleugera de l’àrea afectada pels defectes de contracció en el cas de la sèrie de mostres 
produïda a 1375oC com es mostra en la figura 4.37. 
4.3.4.f Percentatge d’inoculació 

Com ja s’ha anat mencionant, des del primer moment la inoculació ha estat un dels 
paràmetres amb una influència més clara en l’aparició i la mida dels defectes de 
contracció. Com que s’han fet sèries de diferents motlles amb els mateixos paràmetres 
però variant la inoculació, la seva influència encara ha estat més evident. Per una banda, 
com es podia esperar, les peces que s’han produït sense inoculant, totes presenten 
defectes de contracció (excepte la peça T40 produïda amb un carboni equivalent 
hipereutèctic, 2.66 % en pes de silici i amb més de 100 nòduls·mm-2, fet que demostra 
que tant el carboni equivalent hipereutèctic com l’addició de silici podrien haver tingut 
un lleuger efecte inoculant). Normalment les peces produïdes sense inocular, són les que 
tenen els defectes de contracció d’una mida més gran. Aquest resultat era esperable, 
degut a que com menys inoculació, menys precipitació de grafit que pugui compensar la 
contracció del metall i això augmenta la mida dels defectes de contracció.  

La inoculació augmenta el poder de nucleació de la fosa i disminueix la capacitat de 
contracció102. A mida que s’augmenta la inoculació, els defectes de contracció cada 
vegada són més petits, fins que s’arriba a un percentatge d’inoculació òptim en que la 
mida dels defectes de contracció es minimitza. A partir d’aquest mínim, al augmentar la 
inoculació torna a augmentar lleugerament la mida dels defectes de contracció. Tot i ser 
un paràmetre de procés que afecta de forma evident a la formació i a la mida dels 
defectes de contracció, només presenta un coeficient de correlació de Pearson (taula 4.2) 
amb significança per la peça H (-0.359).  
                                                           
102 R. Suárez, J.M. Gutiérrez, A. Loizaga, P. Larrañaga, J. Sertucha, “Influencia de diferentes productos 
inoculantes sobre el poder de nucleación y la tendencia a la contracción de la fundición con grafito 
esferoidal”, Revista de Metalurgia, vol 45 (5), pp 339-350 (2009). 
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Per la peça T el coeficient de correlació de Pearson no és tant bo, però això es deu com 
en d’altres casos a que la correlació ha de ser lineal i en aquest cas té un canvi de 
comportament molt clar a partir de la inoculació òptima, és a dir, la inoculació igual que 
el carboni equivalent i el contingut de silici, té una correlació no lineal amb l’àrea 
afectada pels defectes de contracció. 

    (a) 0% Inoculació                                                      (b) 0.03% Inoculació 

    (c) 0.1% Inoculació                                                     (d) 0.2% Inoculació 

 (e) 0.3% Inoculació 
Figura 4.38. Defectes de contracció d'una sèrie de provetes T, que s'han fabricat amb un carboni 

equivalent proper a l’eutèctic amb diferent inoculació 
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En la figura 4.38 i en la figura 4.39, es mostren els defectes de contracció detectats en 
una sèrie de peces T i H respectivament que pertanyen al mateix experiment. Aquestes 
peces només es diferencien en el percentatge d’inoculant addicionat i s’han fabricat amb 
un carboni equivalent proper a l’eutèctic. Com es pot veure, aquesta sèrie il·lustra 
perfectament el que s’ha comentat anteriorment. En el cas de la peça T el percentatge 
d’inoculació en el que s’observa una mida mínima dels defectes de contracció és en el 
0.03% d’inoculant i en el cas de la peça H la inoculació òptima pel què fa a la mida dels 
defectes de contracció està entre el 0.1% i el 0.2% d’inoculant.  

 

   (a) 0% Inoculació                                                          (b) 0.03% Inoculació 

    (c) 0.1% Inoculació                                                         (d) 0.2% Inoculació 

 
(e) 0.3% Inoculació 

Figura 4.39. Defectes de contracció d'una sèrie de provetes H, que s'han fabricat amb un carboni 
equivalent proper a l’eutèctic amb diferent inoculació 
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En la figura 4.40, es mostren els defectes de contracció detectats en una sèrie de peces T 
fetes en el mateix experiment amb diferents percentatges d’inoculació. En aquest cas, 
l’experiment s’ha fet a una composició hipoeutèctica (CE=4.12 % en pes). Com es pot 
veure, la mida dels defectes de contracció és molt més gran i amb un aspecte dendrític 
en el seu interior, tot i que es segueix mantenint la relació de la mida amb el percentatge 
d’inoculació, en aquest cas el percentatge d’inoculació òptima es situa en el 0.1%. A 
més, la contracció del metall és tant gran, que el defecte de contracció surt a l’exterior 
de la peça. 

     (a) 0% Inoculació                                                    (b) 0.03% Inoculació

     (c) 0.1% Inoculació                                                    (d) 0.2% Inoculació

 (e) 0.3% Inoculació 
Figura 4.40. Defectes de contracció d'una sèrie de provetes T corresponents a l'experiment 11 que 

s'han fabricat amb un carboni equivalent hipoeutèctic amb diferent inoculació 
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Com ja s’intueix, el percentatge d’inoculació òptim no és sempre el mateix, varia en 
cada experiment. Depèn també, del poder de grafitització de la fosa i del percentatge de 
carboni i silici principalment. Pel mateix percentatge de carboni, com més baix és el 
percentatge de silici, més inoculació es necessita per optimitzar la mida del defecte de 
contracció. Aquest fet està relacionat amb el què s’ha observat anteriorment referent a 
l’augment de la mida dels defectes de contracció al augmentar la temperatura eutèctica 
mínima, en peces hipereutèctiques inoculades en excés, es creen molt punts per la 
nucleació del grafit, fet que com ja veurem es tradueix en un elevat nombre de nòduls i 
que dificulta l’alimentació a través de la xarxa ja creada de les últimes zones en 
solidificar. 
4.3.4.g Micrografies de la zona d’última solidificació  
S’han fet les micrografies del centre tèrmic de les peces, per avaluar el nombre de 
nòduls·mm-2 (NC) i la mida dels mateixos (MG). Després s’han atacat les provetes amb 
Nital al 4% i se n’ha avaluat la fracció de carburs (fc), de ferrita (f) i de perlita (fp). 
S’ha volgut determinar la influència d’aquests paràmetres en els defectes de contracció. 
En la taula 4.9, es mostren tots els resultats de la inspecció metal·logràfica, aquests 
resultats són una mitja de l’avaluació feta en sis camps diferents a 100x augments. 
Taula 4.9. Resultats de la inspecció metal·logràfica de les peces T i H 
Mostra NC_T MG103_T fc_T 

(%) 
f_T 
(%) 

fp_T 
(%) NC_H MG102_H fc_H 

(%) 
f_H 
(%) 

fp_H 
(%) 

1 402 6.0 0 70 30 420 6.0 0 30 70 
2 430 6.0 0 75 25 445 6.0 0 35 65 
3 475 6.0 0 80 20 520 6.0 0 40 60 
4 380 6.0 0 45 55 505 6.0 0 25 75 
5 390 6.0 0 45 55 540 6.0 0 30 70 
6 495 6.0 0 55 45 550 6.0 0 30 70 
7 385 5.8 0 10 90 510 6.0 0 5 95 
8 445 6.0 0 10 90 610 6.7 0 10 90 
9 485 6.0 0 15 85 700 6.7 0 10 90 
10 365 5.5 0 50 50 660 6.7 0 40 60 
11 425 5.7 0 60 40 675 6.4 0 45 55 

                                                           
103 Mida del grafit segons norma estàndard de l’ASTM A 247-67 (Reaprovada l’any 1998), Standard Test 
Method for Evaluating the Microstructure of Graphite in Iron Castings. 
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Mostra NC_T MG103_T fc_T 
(%) 

f_T 
(%) 

fp_T 
(%) NC_H MG102_H fc_H 

(%) 
f_H 
(%) 

fp_H 
(%) 

12 485 5.8 0 65 35 690 6.0 0 45 55 
13 315 6.0 0 15 85 335 6.0 0 10 90 
14 410 6.0 0 20 80 555 6.2 0 10 90 
15 - - - - - 675 6.5 0 15 85 
16 460 6.0 0 30 70 735 7.0 0 15 85 
17 280 5.8 0 20 80 390 6.0 0 15 85 
18 450 5.8 0 25 75 470 6.2 0 15 85 
19 425 6.0 0 25 75 535 6.2 0 15 85 
20 450 5.7 0 30 70 500 6.2 0 15 85 
21 475 6.0 0 35 65 585 6.0 0 20 80 
22 360 6.0 0 30 70 440 6.0 0 25 75 
23 445 6.0 0 40 60 645 7.0 0 25 75 
24 465 6.0 0 45 55 670 6.8 0 25 75 
25 505 6.0 0 50 50 700 6.5 0 30 70 
26 310 6.0 0 35 65 375 6.0 0 25 75 
27 445 6.0 0 45 55 565 6.2 0 25 75 
28 450 6.0 0 45 55 635 7.0 0 30 70 
29 445 6.0 0 50 50 570 6.7 0 35 65 
30 375 6.0 0 85 15 540 6.3 0 65 35 
31 425 6.0 0 90 10 715 7.0 0 65 35 
32 545 6.0 0 95 5 695 7.0 0 75 25 
33 690 6.5 0 100 0 825 7.0 0 75 25 
34 395 6.0 0 85 15 435 6.8 0 70 30 
35 485 6.0 0 85 15 685 6.8 0 70 30 
36 265 6.0 0 25 75 230 6.0 0 5 95 
37 410 6.0 0 25 75 455 6.5 0 10 90 
38 460 6.0 0 30 70 445 6.2 0 15 85 
39 470 6.0 0 30 70 425 6.0 0 15 85 
40 155 5.7 0 70 30 110 5.2 0 25 75 
41 340 6.0 0 75 25 240 6.0 0 35 65 
42 360 6.0 0 80 20 395 5.8 0 50 50 
43 495 6.0 0 85 15 435 5.8 0 55 45 
44 610 6.7 0 90 10 450 6.0 0 60 40 
45 45 4.3 10 20 70 30 5.0 15 10 75 
46 225 6.0 0 40 60 250 6.0 0 20 80 
47 285 6.0 0 45 55 375 6.2 0 25 75 
48 365 6.2 0 60 40 360 6.5 0 25 75 
49 395 6.0 0 60 40 595 7.0 0 30 70 
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Mostra NC_T MG103_T fc_T 
(%) 

f_T 
(%) 

fp_T 
(%) NC_H MG102_H fc_H 

(%) 
f_H 
(%) 

fp_H 
(%) 

50 265 6.0 0 80 20 245 6.0 0 50 50 
51 395 6.0 0 80 20 410 6.0 0 55 45 
52 415 6.0 0 80 20 390 6.0 0 65 35 
53 465 6.2 0 80 20 445 6.0 0 75 25 
54 160 5.0 0 15 85 200 6.0 0 20 80 
55 255 5.8 0 15 85 320 6.0 0 20 80 
56 345 6.0 0 30 70 395 7.0 0 25 75 
57 350 6.0 0 30 70 585 7.0 0 30 70 
58 195 6.0 0 40 60 215 6.0 0 15 85 
59 330 6.0 0 50 50 470 6.0 0 20 80 
60 385 6.0 0 55 45 680 6.7 0 25 75 
61 435 6.0 0 60 40 785 7.0 0 30 70 
62 35 4.3 15 15 70 55 5.0 35 5 60 
63 225 5.8 0 45 55 220 6.0 0 30 70 
64 375 6.0 0 50 50 355 6.0 0 35 65 
65 455 6.0 0 55 45 455 6.0 0 40 60 
66 460 6.0 0 60 40 465 6.0 0 45 55 
67 40 4.0 35 20 45 - - - - - 
68 145 6.0 0 65 35 180 6.0 0 25 75 
69 255 6.0 0 75 25 390 6.0 0 35 65 
70 315 6.0 0 80 20 455 6.7 0 40 60 
71 390 6.0 0 85 15 625 7.0 0 50 50 
72 25 5.0 30 20 50 40 5.0 35 10 55 
73 155 6.0 0 30 70 - - - - - 
74 335 6.0 0 35 65 310 6.0 0 20 80 
75 375 6.0 0 45 55 625 6.5 0 25 75 
76 405 6.2 0 45 55 735 7.0 0 35 65 
77 30 4.0 15 10 75 35 5.0 25 5 70 
78 155 5.7 0 20 80 230 6.0 0 10 90 
79 425 6.0 0 25 75 385 6.0 0 15 85 
80 520 6.0 0 30 70 560 6.0 0 20 80 
81 520 6.2 0 30 70 720 6.3 0 20 80 
82 65 4.0 15 10 75 45 5.0 40 5 55 
83 310 6.0 0 80 20 420 6.0 0 65 35 
84 445 6.0 0 90 10 545 6.0 0 70 30 
85 535 6.3 0 90 10 585 6.5 0 75 25 
86 540 6.2 0 95 5 720 7.0 0 80 20 
87 75 5.0 20 55 25 65 5.0 15 30 55 
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Mostra NC_T MG103_T fc_T 
(%) 

f_T 
(%) 

fp_T 
(%) NC_H MG102_H fc_H 

(%) 
f_H 
(%) 

fp_H 
(%) 

88 255 6.0 0 20 80 425 6.0 0 10 90 
89 440 6.0 0 25 75 655 6.8 0 20 80 
90 440 6.0 0 25 75 735 7.0 0 20 80 
91 505 6.3 0 30 70 710 7.0 0 25 75 
92 505 6.0 0 30 70 610 6.8 0 25 75 
93 515 6.0 0 30 70 695 7.0 0 25 75 
94 250 6.0 0 55 45 415 6.0 0 30 70 
95 435 6.0 0 55 45 495 6.3 0 35 65 
96 520 6.0 0 60 40 675 6.3 0 40 60 
97 525 6.0 0 65 35 775 7.0 0 45 55 
98 150 5.0 0 45 55 125 6.0 5 10 85 
99 290 6.0 0 55 45 335 6.0 0 40 60 
100 420 6.0 0 65 35 500 6.0 0 40 60 
101 510 6.0 0 65 35 535 6.2 0 45 55 
102 545 6.0 0 70 30 615 6.0 0 50 50 
103 565 6.0 0 70 30 675 6.0 0 50 50 
104 560 6.0 0 70 30 665 6.3 0 50 50 
105 110 5.0 0 40 60 155 5.2 15 15 70 
106 235 6.0 0 45 55 240 6.0 0 35 65 
107 425 6.0 0 50 50 455 6.3 0 35 65 
108 440 6.0 0 50 50 505 6.0 0 40 60 
109 465 6.0 0 55 45 545 6.8 0 40 60 
110 460 6.0 0 55 45 585 6.3 0 40 60 
111 440 6.0 0 55 45 565 6.2 0 40 60 
112 70 5.0 5 20 75 100 5.3 15 15 70 
113 280 6.0 0 35 65 - - - - - 
114 400 6.0 0 40 60 480 6.0 0 25 75 
115 425 6.0 0 40 60 525 6.0 0 25 75 
116 505 6.0 0 45 55 450 6.0 0 30 70 
117 85 5.0 15 20 65 95 5.7 20 10 70 
118 575 6.2 0 30 70 795 6.4 0 20 80 
119 435 6.0 0 30 70 645 6.2 0 20 80 
120 530 6.0 0 30 70 650 6.5 0 20 80 
121 215 5.5 0 65 35 355 6.0 0 60 40 
122 400 6.0 0 80 15 465 6.0 0 65 35 
123 415 5.8 0 85 15 525 6.0 0 70 30 
124 505 6.0 0 85 15 600 6.2 0 70 30 
125 125 5.0 0 60 40 145 5.0 5 35 60 
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Mostra NC_T MG103_T fc_T 
(%) 

f_T 
(%) 

fp_T 
(%) NC_H MG102_H fc_H 

(%) 
f_H 
(%) 

fp_H 
(%) 

126 340 6.0 0 70 30 460 6.0 0 45 55 
127 475 6.0 0 70 60 545 6.4 0 45 55 
128 640 6.0 0 75 25 610 6.2 0 50 50 
129 655 6.0 0 75 25 630 6.0 0 55 45 
130 45 5.0 15 30 55 25 5.0 30 15 55 
131 80 5.0 0 25 75 170 6.0 0 20 80 
132 180 5.7 0 35 65 330 6.0 0 25 75 
133 340 6.0 0 40 60 470 6.0 0 30 70 
134 545 6.0 0 45 55 630 6.4 0 35 65 
135 35 4.4 10 30 60 40 5.0 40 10 50 
136 295 5.3 0 60 40 350 6.0 0 30 70 
137 480 6.0 0 80 20 505 6.2 0 55 45 
138 580 6.0 0 80 20 580 6.6 0 60 40 
139 625 6.0 0 85 15 685 6.6 0 60 40 
140 60 5.0 10 30 60 95 5.0 20 10 70 
141 220 6.0 0 30 70 230 6.0 0 15 85 
142 305 6.0 0 35 65 440 6.0 0 20 85 
143 310 6.0 0 40 60 450 6.0 0 25 80 
144 385 6.0 0 45 55 545 6.0 0 30 70 
145 10 4.2 50 10 40 15 5.0 80 5 15 
146 475 6.3 0 20 80 470 7.0 0 15 85 
147 45 5.0 15 25 60 58 5.0 20 10 70 
148 370 6.0 0 65 35 427 6.2 0 25 75 
149 186 6.0 0 45 55 217 6.0 0 20 80 
150 311 6.0 0 60 40 347 6.0 0 35 65 
151 378 6.0 0 65 35 528 6.5 0 35 65 
152 404 6.0 0 65 35 547 6.8 0 50 50 
153 63 5.0 0 40 60 71 5.0 5 15 80 
154 420 6.2 0 85 15 366 6.0 0 55 45 
155 551 6.0 0 85 15 595 6.4 0 60 40 
156 580 6.0 0 90 10 722 6.2 0 65 35 
157 642 6.2 0 90 10 810 6.8 0 70 30 
158 29 4.0 15 20 65 14 5.0 50 10 40 
159 383 6.0 0 50 50 322 6.0 0 30 70 
160 430 6.0 0 55 45 609 6.2 0 30 70 
161 499 6.0 0 60 40 817 7.0 0 35 65 
162 645 6.0 0 60 40 899 7.0 0 40 60 
163 62 5.0 10 15 75 69 5.0 10 15 75 
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Les variables de la inspecció metal·logràfica que tenen un coeficient de correlació de 
Pearson amb significança per les dues peces, són el nombre de nòduls, la mida dels 
nòduls, la fracció de carburs i la fracció de ferrita. El nombre de nòduls té un coeficient 
de correlació de Pearson (taula 4.2) de -0.568 per la peça H i de -0.476 per la peça T. 
Segons aquest coeficient al augmentar el nombre de nòduls disminueixen els defectes de 
contracció. La mida del grafit té un coeficient de correlació de Pearson de -0.443 per la 
peça H i de -0.496 per la peça T. Segons aquest coeficient al disminuir la mida del grafit 
disminueixen els defectes de contracció. Les peces no inoculades tenen pocs nòduls i 
d’una mida gran. Al augmentar la inoculació augmenta el nombre de nòduls per mm2 en 
les dues provetes i disminueix la mida del defecte. Les peces sense inocular de la peça 
H sempre tenen més carburs que les que estan sense inocular de la peça T. Per altra 
banda al augmentar la inoculació també augmenta el percentatge de ferrita i aquest 
sempre és més elevat en les peces T que en les H degut també al temps de solidificació. 
Al augmentar el nombre de nòduls per mm2 disminueixen els defectes de contracció 
presents en les peces. Tot i que aquesta tendència també s’observa en les peces 
inoculades, encara és més acusada en el cas de les peces sense inocular, ja que el 
nombre de nòduls per mm2 a part de dependre de la inoculació i de la velocitat de 
refredament, com veurem més endavant, també depèn del contingut en carboni i del 
contingut en silici. 

     
(a) (b) 

Figura 4.41. a) Micrografia de la peça T56, CE hipoeutèctic, 0.2% d'inoculació, 374 nòduls per mm2 
i b) micrografia de la peça T128, CE lleugerament hipereutèctic, 0.2% d'inoculació i 639 nòduls per 

mm2 
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Per exemple en la figura 4.41 es mostren dues micrografies. una de la peça  T56 
fabricada amb un carboni equivalent hipoeutèctic (CE= 4.03 % en pes) amb un 0.2 % 
d’inoculació  
Les peces amb els defectes de contracció més grans són les que no estan inoculades i 
tenen menys nòduls per mm2. Cal destacar aquí que pel mateix percentatge d’inoculació 
les peces H sempre tenen més nòduls per mm2 i d’una mida més petita en el seu centre 
tèrmic que les peces T, això es deu a la major velocitat de refredament de les peces H.  
En la figura 4.42 es mostren una sèrie de micrografies de provetes T fetes en el mateix 
experiment només variant la inoculació. En aquest cas, no s’observen carburs en les 
micrografies de les peces sense inocular. Aquestes s’han fabricat amb un carboni 
equivalent lleugerament hipereutèctic amb el silici a 2.65 % en pes i això facilita la 
grafitització i que no hi hagi carburs. Al augmentar el silici augmenta el poder de 
nucleació de la fosa i disminueix la tendència a la formació de carburs104. Però en el cas 
de les micrografies de les provetes H (figura 4.43) sense inocular del mateix experiment 
si que hi ha carburs ja que aquestes solidifiquen més ràpid. Per altra banda, les provetes 
T passen de tenir 123 nòduls per mm2 d’una mida mitja de 5 i un 60/40 % de rati 
ferrita/perlita en la peça sense inocular a tenir 504 nòduls per mm2 d’una mida 
aproximada de 6 i un rati de 80/15 % de ferrita/ perlita en la peça amb un 0.3% 
d’inoculació. Pel què fa a les provetes H, les micrografies es mostren en la figura 4.43 i 
de 143 nòduls per mm2 amb una mida mitja de 5 i 5/35/60/ % de rati 
carburs/ferrita/perlita per la peça sense inocular passem a tenir 597 nòduls per mm2 amb 
una mida de 7 aproximadament i un rati de 70/30 % ferrita/perlita. 
La tendència que s’observa entre el percentatge de ferrita i de carburs i els defectes de 
contracció està altament influenciada per la presència de peces no inoculades o amb una 
inoculació insuficient entre les dades a tractar. Les peces sense inocular al tenir una 
grafitització menor també tenen un percentatge de ferrita inferior que les inoculades. 
 

                                                           
104 E. Fras, M. Górny, H.F. López, “Mechanism of the Silicon Influence on Absolute Chilling Tendency 
and Chill of Cast Iron”, AFS Transactions, vol 116, paper 08-028 (2008). 
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       (a)                                                               (b) 

        (c)                                                             (d)   

       (e)                                                          (f)  

       (g)                                                              (h)  

       (i)                                                          (j)  
Figura 4.42. Micrografies de les provetes T corresponents a l'experiment 27, a), b) 0% d’inoculació, 
c), d) 0.03% d’inoculació, e), f) 0.1% inoculació, g), h) 0.2% d’inoculació i i) j) 0.3% d’inoculació, 
columna esquerra partícules de grafit i columna dreta composició de la matriu atac químic amb 

Nital 4% 
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          (a)                                                              (b)  

       (c)                                                            (d) 

       (e)                                                         (f) 

        (g)                                                        (h)  

       (i)                                                           (j)  
Figura 4.43. Micrografies de les provetes H corresponents a l'experiment 27, a), b) 0% d’inoculació, 

c), d) 0.03% d’inoculació, e), f) 0.1% inoculació, g), h) 0.2% d’inoculació i i) j) 0.3% d’inoculació, 
columna esquerra partícules de grafit i columna dreta composició de la matriu atac químic amb 

Nital 4% 
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Destacar que com ja s’ha mencionat, les peces hipereutèctiques sobreinoculades 
mostren un increment de la temperatura eutèctica mínima, que es pot veure en la figura 
4.36, també hem vist que aquest augment de la TEmin comportava un augment de la 
mida dels defectes de contracció i per tant, tot i que l’augment del nombre de nòduls 
disminueixi els defectes de contracció, la presència de molts nòduls de mida petita 
tindria l’efecte contrari. 

 
Figura 4.44. Micrografia de la peça T128 on es poden apreciar malformacions grafítiques 

En algunes provetes T fabricades amb el silici entre 2.50-2.70 % en pes i un percentatge 
d’inoculació elevat (0.2-0.3%) s’han observat malformacions grafítiques, com en la 
figura 4.44, en la que s’observa la micrografia d’una zona de la peça T128 en la que es 
mostren aquests defectes. Per exemple les foses de ferro ferrítiques endurides per 
solució sòlida de silici, mostren freqüentment una desviació de la forma del grafit105, 
depenent d’altres factors com el refredament i el percentatge d’inoculació. Aquestes 
desviacions de la forma desitjable del grafit estan associades als centres tèrmics de les 
peces fabricades, igual que el grafit anomenat Chunky que està relacionat amb les foses 
de ferro nodular d’elevat gruix. S’ha demostrat, que es pot provocar l’aparició d’aquest 
defecte en peces amb velocitats de refredament relativament altes (mòduls de 
refredament inferiors a 1.5 cm) augmentant la concentració de silici fins 
aproximadament al 4.00 % en pes, augmentant el contingut de ceri  i  sobreinoculant106.  

                                                           
105 W. Stets, L. Herbert, G. Gassner, P. Schumacher, “Solution strengthened ferritic ductile cast iron 
properties, production and application”, Keith Millis Symposium Proceedings (2013). 
 
106 I. Asenjo, P. Larrañaga, J. Sertucha, “Formación de grafito Chunky en piezas de pequeño espesor 
fabricadas utilizando fundición de hierro con grafito esferoidal”, Revista de Metalurgia, vol 47 (5), pp 
402-411 (2011). 
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4.3.5 Equació per predir els defectes de contracció 
Per obtenir una equació que permetés predir els defectes de contracció es van triar les 
variables amb un valor de coeficient de correlació de Pearson més gran i amb 
significança. Es van triar variables que es poguessin avaluar abans d’omplir els motlles, 
per aquest motiu, no es van triar les variables de la inspecció metal·logràfica, perquè tot 
i tenir un bon coeficient de correlació, no es poden avaluar fins que les peces ja estan 
foses. A més els paràmetres de la inspecció metal·logràfica estan relacionats amb altres 
paràmetres com la composició química i la inoculació que sí que es tenen en compte en 
la equació. Pel què fa a les variables de l’anàlisi tèrmica es van triar les variables 
obtingudes després d’inocular. Per tant finalment les variables que es van triar per 
extreure la equació per cada tipus de peça van ser: % en pes C, % en pes Si, %Inoc, 
TEmin_MTI i TL_MTI. Les equacions obtingudes per funció matemàtica directa són: 
DCT=1999.487+5.303·TL_MTI+(–7.242)·TEmin_MTI+31.350·wC+31.958·wSi+51.396·%Inoc  

DCH=6456.470+0.627·TL_MTI+(–5.363)·TEmin_MTI+(–276.958)·wC+13.105·wSi+(–23.364)·%Inoc  

On wi és el contingut de cada element expressat en % en pes 
Es va representar la probabilitat d’obtenir els diferents valors experimentals, dins de 
cada interval de defecte de contracció teòric obtingut a través de les equacions. En les 
gràfiques de la figura 4.45 i de la figura 4.46 es mostra la correlació existent entre la 
probabilitat d’obtenir un defecte de contracció d’una mida en concret i l’interval teòric 
del defecte de contracció. Observem que el model predictiu tot i no tenir un 
comportament lineal, presenta una bona capacitat predictiva. Com es pot veure fins que 
el model no prediu l’aparició d’uns defectes de contracció d’una mida considerable. 
aquests no comencen a aparèixer experimentalment i a la inversa. Tot i així quan les 
dues equacions prediuen que el defecte de contracció serà inferior a 10 mm, només el 70 
% dels casos experimentals té un defecte inferior a 10 mm. La possibilitat d’obtenir 
defectes de contracció d’una mida considerable quan les dues equacions prediuen 
defectes petits no és nul·la i és la principal limitació d’aquest mètode predictiu. Per tant 
també es van tractar les dades per dos mètodes que no necessiten que les variables es 
comportin linealment com són els arbres de decisió i les xarxes Bayesianes. 
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Figura 4.45. Distribució dels defectes de contracció experimentals per la peça T 

 

 
Figura 4.46. Distribució dels defectes de contracció experimentals per la peça H 
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4.3.6 Arbres de decisió 
Els arbres de decisió són un tipus de classificadors d’aprenentatge automàtic que són 
representats gràficament com arbres. Els nodes interns representen condicions en relació 
amb les variables del problema mentre que els nodes finals representen la última decisió 
de l’algoritme107. 
En la figura 4.47 i  en la figura 4.48 es mostren els arbres de decisió obtinguts amb les 
dades experimentals de la peça T i H respectivament. Si ens centrem en l’arbre de 
decisió de la peça T observem que els defectes de contracció més grans es prediuen per 
l’interval de 3.44-3.60 % en pes C. En aquestes condicions s’observa que un increment 
del percentatge de silici fa disminuir els defectes de contracció. Els defectes de 
contracció més petits o inexistents s’obtenen en el cas de l’interval de 3.61-3.75 % en 
pes C o 3.75-3.82 % en pes C tot i que en aquest últim cas s’observa que els defectes de 
contracció augmenten al augmentar el percentatge de silici i la inoculació. 
Pel què fa a l’arbre de decisió de la peça H els defectes de contracció més grans també 
s’obtenen en l’interval de carboni més baix 3.44-3.60 % en pes C, tot i que en aquest 
cas el percentatge de silici no sembla tenir cap influència ja que tant per l’interval de 
silici alt com per l’interval de silici baix, la mida dels defectes de contracció que prediu 
és la mateixa 4_(101-150 mm2). De fet aquesta peça test és molt dependent del 
percentatge de carboni, ja que per sota de cert valor els defectes de contracció són molt 
grans i són cavitats obertes a l’exterior originades al principi de la solidificació. Al tenir 
un comportament tant dependent a percentatges de carboni baixos és molt difícil veure 
la influència dels altres paràmetres. En canvi la tendència del silici a disminuir els 
defectes de contracció s’observa en l’interval intermedi de carboni, 3.61-3.75 % en pes 
C i en el cas d’una inoculació baixa o nul·la, en que els defectes més petits es troben en 
l’interval de silici més elevat. Aquest fet està relacionat amb l’efecte grafititzant del 
silici. Els defectes de contracció més petits 1_(0-10 mm2) també s’observen en els 
intervals de 3.61-3.75 % en pes C i de 3.75-3.82 % en pes C i, com en el cas de la peça 
T, la mida dels defectes augmenta al incrementar el percentatge d’inoculació. 

                                                           
107 J. Quinlan, “Induction of decision trees”, Machine learning, vol 1(1), pp 81–106 (1986). 
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Figura 4.47. Arbre de decisió peça T 
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Figura 4.48. Arbre de decisió peça H 
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 Figura 4.49. Capacitat predictiva de l'arbre de decisió de la peça T 
 

  
Figura 4.50. Capacitat predictiva de l’arbre de decisió de la peça H 
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Pel què fa a la capacitat predictiva dels arbres de decisió, en la figura 4.49 i en la figura 
4.50 es mostren les corresponents representacions gràfiques. Com es pot observar quan 
l’arbre de decisió de la peça T prediu un defecte de 0 mm2, hi ha una probabilitat del 
75% de que les peces presentin un defecte nul i fins el 85% de que les peces tinguin un 
defecte inferior a 10 mm2. Pel què respecta a la peça H quan l’arbre de decisió prediu un 
defecte inferior a 10 mm2 el 80% de les peces presenta un defecte inferior a 10 mm2.  
Com que la predicció del arbres de decisió tampoc és exacte i només tenen en compte 
les variables que surten als nodes de l’arbre, es va decidir utilitzar les xarxes Bayesianes 
per tenir un mètode de predictiu més acurat. En els arbres de decisió s’han referenciat en 
cada node final el corresponent codi de la xarxa Bayesiana que representarem més 
endavant. Així podrem comparar els resultats d’ambdós mètodes predictius. 
4.3.7 Xarxes Bayesianes 
Les xarxes Bayesianes es basen en el teorema de Thomas Bayes108. D’acord amb la seva 
formulació, donats dos esdeveniments A i B, la probabilitat condicional P(A\B) de que 
A tingui lloc si B succeeix es pot obtenir si coneixem la probabilitat de que A succeeixi, 
P (A), la probabilitat de que B succeeixi P (B), i la probabilitat condicional de B donat 
A, P (B\A): 

 ( \ ) =  ( \ ).  ( )
 ( )  

Estenent aquest model, les xarxes Bayesianes són models probabilístics per l’anàlisi 
multivariable basats en un gràfic directe acíclic i la funció de distribució de probabilitats 
associada a aquest gràfic109.  
Per tant, el model gràfic representa el conjunt de relacions probabilístiques entre totes 
les variables per modelar un problema en particular mentre que la funció de probabilitat 
il·lustra la força d'aquestes relacions en el gràfic110. 

                                                           
108 T. Bayes, “An essay towards solving a problem in the doctrine of chances”, Philosophical 
Transactions of the Royal Society, vol 53, pp 370–418 (1763). 
109 E. Castillo, J. M. Gutiérrez, A. S. Hadi, “Expert systems and probabilistic network models”. Springer-
Verlag (1997). 
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Les xarxes Bayesianes permeten l’aprenentatge automàtic basat en històric de dades 
(aprenentatge estructural i paramètric), examinació d’una gran base de dades pel 
descobriment de noves relacions, ajust de patrons sobre dades ambigües o incompletes, 
deducció de variables no observades donades la resta de variables del conjunt111. Per la 
nostra necessitat l’habilitat més important de les xarxes Bayesianes és la capacitat de 
deduir la probabilitat de que una hipòtesis sigui certa. En el nostre cas les variables 
escollides per la correlació de Pearson són les que hem utilitzat per la creació de la 
xarxa Bayesiana i l’aparició dels defectes de contracció és la hipòtesis a validar. 
Com ja s’ha mencionat en els arbres de decisió de cada peça (figura 4.47 i figura 4.48) 
s’han referenciat les xarxes Bayesianes de cada node final de manera que es pot 
comparar el resultat de l’arbre de decisió amb el de la Xarxa Bayesiana corresponent. 
Les Xarxes Bayesianes de la peça T es mostren de la figura 4.51 a la figura 4.73. 
Comparant el resultat de l’arbre de decisió amb la probabilitat més alta de la xarxa 
Bayesiana observem que estan en bon acord en la majoria dels casos excepte en el 
resultat XB_T_3. XB_T_17 i XB_T_20.  
En el cas de la XB_T_3 (figura 4.47), l’arbre de decisió prediu un defecte de 5 (101-200 
mm2) i la xarxa Bayesiana corresponent (figura 4.53), un defecte 6 (>200 mm2) i està 
més encertada la xarxa bayesiana ja que experimentalment hi ha un cas de defecte 6 
(>200 mm2) i un cas de defecte 5 (101-200 mm2) i per tant a igualtat de probabilitats és 
millor que el sistema predictiu doni el pitjor resultat.  
Pel què fa a la XB_T_17 (figura 4.47) l’arbre de decisió prediu un defecte de 3 (11-30 
mm2) i amb les mateixes dades la xarxa bayesiana (figura 4.67) prediu un defecte de 2 
(1-10 mm2). en aquest cas l’arbre està més encertat tenint en compte que hi ha un cas de 
defecte 1 (0 mm2). un cas de defecte 2 (1-10 mm2) i un cas de defecte 3 (11-30 mm2).  
 
                                                                                                                                                                          
110 J. Pearl, “Graphical models for probabilistic and causal reasoning”, in Handbook of Defeasible 
Reasoning and Uncertainty Management Systems, vol1: Quantified Representation of Uncertainty and 
Imprecision, D. M. Gabbay, P. Smets, Eds. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, pp 367–389 (1998). 
111 J. Pearl, S. Russell, “Bayesian networks”, Tech. Rep. R-216, Computer Science Department, 
University of California, Los Angeles (2000). 



 
 

4.3. Resultats i Discussió 
 
 

213 
 

Per últim en el cas de la XB_T_20 (figura 4.47), l’arbre prediu un defecte de 4 (31-100 
mm2) i la xarxa bayesiana (figura 4.70) de 3 (11-30 mm2). en aquest cas també està més 
encertat l’arbre ja que experimentalment hi ha tres casos de defecte 4 (31-100 mm2) i un 
cas de 3 (11-30 mm2).  
Pel què fa als casos de XB_ T_A (figura 4.72) i XB_T_B (figura 4.73), que són els que 
hi ha més discrepància entre la predicció de l’arbre (figura 4.67) i de la xarxa Bayesiana 
no es pot comprovar amb les dades experimentals quin dels dos sistemes està més 
encertat perquè no hi ha dades experimentals que compleixin tots els requisits, 
precisament per això són els casos en que els dos mètodes discrepen més. De totes 
formes sembla que en el cas de la XB_T_A l’arbre de decisió estaria més encertat al 
predir un defecte de 1 (0 mm2) ja que sembla difícil obtenir el defecte de 5 (101-200 
mm2) pronosticat per la xarxa bayesiana en aquestes condicions d’interval de carboni ja 
que en l’interval de carboni intermedi de 3.61-3.75 % en pes no hi ha cap node final que 
pronostiqui defectes d’aquesta mida.  
En el cas de la XB_T_B sembla que la xarxa bayesiana estaria més encertada al 
pronosticar majoritàriament un defecte de 4 (31-100 mm2) en front del defecte de 2 (1-
10 mm2) predit per l’arbre de decisió. Sobretot si es compara XB_T_B amb XB_T_17 
ambdós produïdes en les mateixes condicions amb la única diferència del percentatge 
d’inoculació, tenint en compte que XB_T_B té com a requisit un 0% d’inoculació i 
XB_T_17 un 0.03%, sembla lògic pensar que si les dues només es diferencien en això el 
defecte de contracció esperable per la peca que es produeixi sense inocular hauria de ser 
més gran i per tant hauria de ser de la mida de 4 (31-100 mm2) 
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Figura 4.51. Xarxa Bayesiana XB_T_1 

 
Figura 4.52. Xarxa Bayesiana XB_T_2 

 
Figura 4.53. Xarxa Bayesiana XB_T_3 

 
Figura 4.54. Xarxa Bayesiana XB_T_4 
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 Figura 4.55. Xarxa Bayesiana XB_T_5

 
Figura 4.56. Xarxa Bayesiana XB_T_6 

 
Figura 4.57. Xarxa Bayesiana XB_T_7 

 
Figura 4.58. Xarxa Bayesiana XB_T_8 
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Figura 4.59. Xarxa Bayesiana XB_T_9 

 
Figura 4.60. Xarxa Bayesiana XB_T_10 

 
Figura 4.61. Xarxa Bayesiana XB_T_11 

 
Figura 4.62. Xarxa Bayesiana XB_T_12 
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Figura 4.63. Xarxa Bayesiana XB_T_13 

 
Figura 4.64. Xarxa Bayesiana XB_T_14 

 
Figura 4.65. Xarxa Bayesiana XB_T_15 

 
Figura 4.66. Xarxa Bayesiana XB_T_16 
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Figura 4.67. Xarxa Bayesiana XB_T_17 

 
Figura 4.68. Xarxa Bayesiana XB_T_18 

 Figura 4.69. Xarxa Bayesiana XB_T_19 

 Figura 4.70. Xarxa Bayesiana XB_T_20 
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 Figura 4.71. Xarxa Bayesiana XB_T_21 

 Figura 4.72. Xarxa Bayesiana XB_T_A 

 
Figura 4.73. Xarxa Bayesiana XB_T_B 

 
Les Xarxes Bayesianes de la peça H corresponents als nodes finals de l’arbre de decisió 
de la peça H es mostren de la figura 4.74 a la figura 4.94. Els resultats de l’arbre de 
decisió (figura 4.48) i de la xarxa Bayesiana corresponent estan en bon acord excepte en 
els casos XB_H_3, XB_H_6 i XB_H_8.  
En el cas de la XB_H_3 l’arbre (figura 4.48) pronostica un defecte de 4 (101-150 mm2) 
i la xarxa Bayesiana (figura 4.76) un defecte de 3 (31-100 mm2) i hi ha més casos de 
defecte 4 (101-150 mm2) per tant la predicció de l’arbre és més encertada.  
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Pel què fa a la XB_H_6 l’arbre (figura 4.48) prediu un defecte de 4 (101-150 mm2) i la 
xarxa Bayesiana (figura 4.79) de 1 (0-10 mm2), fet que no té cap lògica perquè 
experimentalment hi ha dos casos de defecte 4 (101-150 mm2) i un cas de defecte 3 (31-
100 mm2).  
Per últim, en el cas de la XB_H_8 l’arbre de decisió (figura 4.48) prediu un defecte de 2 
(11-30 mm2), i la xarxa bayesiana (figura 4.81) un defecte de 1 (0-10 mm2). Els dos 
mètodes discrepen entre ells i amb les dades experimentals,  perquè hi ha dos casos de 
defecte 3 (31-100 mm2) i dos casos de defecte 2 (11-30 mm2) i per tant els mètodes 
haurien d’haver pronosticat un defecte de 3 (31-100 mm2).  
En el cas de XB_H_16 (figura 4.89), ambdós mètodes també prediuen el mateix defecte 
1 (0-10 mm2) però en la realitat hi ha un cas de defecte de 1 (0-10 mm2) i un altre de 2 
(11-30 mm2). El mètode predictiu a igualtat de probabilitats hauria de donar com a 
resultat el defecte més greu. 
Per altra banda en els casos de XB_H_A, XB_H_B i XB_H_C no es poden comprovar 
les discrepàncies entre l’arbre de decisió (figura 4.48) i les xarxes bayesianes (figures 
4.92, 4.93 i 4.94 respectivament), amb dades experimentals ja que no hi ha cap peça 
produïda en aquestes condicions. De totes formes en els tres casos les prediccions són 
bastant semblants, en el cas de XB_H_A seria difícil decidir quin dels dos mètodes 
estaria més encertat, ja que la xarxa bayesiana prediu un defecte 3 (31-100 mm2) i 
l’arbre de decisió un defecte 2(11-30 mm2) però en el cas de XB_H_B i XB_H_C al 
estar en unes condicions de baixa inoculació seria més lògic pensar que el defecte 
esperable seria de l’ordre de 2 (11-30 mm2) més que de 1 (0-10 mm2) i per tant estaria 
més encertada la predicció de la xarxa bayesiana. 
 
Arribat a aquest punt, cal remarcar que els errors de la xarxa Bayesiana observats fins 
ara es deuen a que només tenim en compte les variables que surten dels nodes de l’arbre 
per arribar al node final i no totes les variables que hem decidit que són rellevants i que 
sí que estan implicades en la xarxa bayesiana. 
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Figura 4.74. Xarxa Bayesiana XB_H_1 

 

 
Figura 4.75. Xarxa Bayesiana XB_H_2 

 
Figura 4.76. Xarxa Bayesiana XB_H_3 

 

 
Figura 4.77. Xarxa Bayesiana XB_H_4 



 
 
4. Influència dels paràmetres de procés sobre els defectes de contracció 
 
 

222 
 

 
Figura 4.78. Xarxa Bayesiana XB_H_5 

 
Figura 4.79. Xarxa Bayesiana XB_H_6 

  
Figura 4.80. Xarxa Bayesiana XB_H_7 

 

 
Figura 4.81. Xarxa Bayesiana XB_H_8 
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Figura 4.82. Xarxa Bayesiana XB_H_9 

 
Figura 4.83. Xarxa Bayesiana XB_H_10 

 
Figura 4.84. Xarxa Bayesiana XB_H_11 

 
Figura 4.85. Xarxa Bayesiana XB_H_12 
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 Figura 4.86. Xarxa Bayesiana XB_H_13 

 
Figura 4.87. Xarxa Bayesiana XB_H_14 

 
Figura 4.88. Xarxa Bayesiana XB_H_15 

 

 
Figura 4.89. Xarxa Bayesiana XB_H_16 
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Figura 4.90. Xarxa Bayesiana XB_H_17 

 
Figura 4.91. Xarxa Bayesiana XB_H_18 

 Figura 4.92. Xarxa Bayesiana XB_H_A 
 

 
Figura 4.93. Xarxa Bayesiana XB_H_B 
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Figura 4.94. Xarxa Bayesiana XB_H_C 

 
En la figura 4.95 i en la figura 4.96 es mostra la capacitat predictiva de les xarxes 
bayesianes de la peça T i de la peça H respectivament. Com es pot observar en la gràfica 
de la peça T quan la xarxa bayesiana prediu un defecte de contracció nul, un 85% de les 
peces té un defecte inferior a 10 mm2. 
Pel què fa a la xarxa bayesiana corresponent a la peça H la correlació no és tant bona 
perquè quan el mètode prediu un defecte de contracció inferior a 10 mm2, el 80% de les 
peces té un defecte de contracció de la mateixa magnitud. El problema de la predicció 
de la xarxa bayesiana de la peça H, és principalment que quan el mètode prediu un 
defecte petit hi ha una peça que presenta un defecte de nivell 4 (101-150 mm2). 
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Figura 4.95. Capacitat predictiva de les Xarxes Bayesianes de la peça T 

 
Figura 4.96. Capacitat predictiva de les Xarxes Bayesianes de la peça H 
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4.3.8 Validació dels resultats de l’anàlisi multivariable 
Per validar els resultats obtinguts amb l’anàlisi multivariable es van fer proves amb 
quatre referències de peces reals. El disseny de les referències escollides es mostra en la 
figura 4.97. Com es pot veure hi ha dues referències pels dos tipus de peça de seguretat 
d’automoció escollides. Cada una de les referències té un mòdul diferent en el centre 
tèrmic que s’especifica en la mateixa figura 4.97. 

     a)                                                                                       b) 

     c)                                                                                       d) 
Figura 4.97. Esquema de les peces utilitzades per validar la predicció de l’anàlisi multivariable: a) 
Peça A: mòdul 0.65 cm, b) Peça B: mòdul 0.70 cm, c) Peça C: mòdul 1.13 cm i d) Peça D: mòdul 

0.86 cm. 

En la taula 4.10 es mostren els defectes de contracció obtinguts en les peces utilitzades 
per validar l’equació, els paràmetres de producció involucrats en les xarxes bayesianes i 
els resultats de les probabilitats de les  prediccions tant de la xarxa bayesiana de la peça 
T com de la peça H. Les gràfiques amb la capacitat predictiva de cada peça es mostren 
en la figura 4.98 i en la figura 4.99. En la figura 4.100 es mostren diferents exemples 
dels defectes de contracció obtinguts en les peces de validació en les diferents franges 
de mida dels defectes. 
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Taula 4.10. Paràmetres de validació de la predicció de l’anàlisi Multivariable 

Peça % en 
pes C 

% en 
pes Si 

TL_MTI 
oC 

TEmin_MT
I oC 

INOC 
% 

DC 
mm2 

% P (DC_XB_T) % P (DC_XB_H) 
0 

mm2 
1-10 
mm2 

11-30 
mm2 

31-100 
mm2 

101-200 
mm2 

>200 
mm2 

0-10 
mm2 

11-30 
mm2 

31-100 
mm2 

101-150 
mm2 

>150 
mm2 

D1 3.74 2.36 1146.9 1140.9 0.1 0 89.9 8.5 0 1.7 0 0 88.7 4.3 5.6 1.4 0 
D2 3.74 2.36 1146.9 1140.9 0.1 0 89.9 8.5 0 1.7 0 0 88.7 4.3 5.6 1.4 0 
D3 3.73 2.40 1146.0 1142.0 0.1 0 83.2 15.4 0 0 1.3 0 88.7 4.3 5.6 1.4 0 
D4 3.70 2.34 1145.0 1141.6 0.1 0 83.2 15.4 0 0 1.3 0 88.7 4.3 5.6 1.4 0 
D5 3.70 2.34 1145.0 1141.6 0.1 0 83.2 15.4 0 0 1.3 0 88.7 4.3 5.6 1.4 0 
D6 3.73 2.40 1148.7 1144.5 0.3 0 59.1 14.1 25.1 0 1.7 0 93.6 1.7 4 0.7 0 
D7 3.73 2.40 1139.6 1128.8 0 20 25.2 0 74.8 0 0 0 0 0 54.4 0 45.6 
C1 3.72 2.29 1146.8 1142.4 0.1 0 83.2 15.4 0 0 1.3 0 88.7 4.3 5.6 1.4 0 
C2 3.72 2.29 1146.8 1142.4 0.1 0 83.2 15.4 0 0 1.3 0 88.7 4.3 5.6 1.4 0 
C3 3.70 2.35 1145.4 1140.4 0.1 0 83.2 15.4 0 0 1.3 0 88.7 4.3 5.6 1.4 0 
C4 3.70 2.35 1148.5 1143.9 0.3 11 59.1 14.1 25.1 0 1.7 0 93.6 1.7 4 0.7 0 
C5 3.58 2.53 1155.7 1144.0 0.1 0 35.9 52.2 0 12 0 0 0 0 30.4 69.6 0 
C6 3.70 2.35 1139.0 1131.6 0 10 25.2 0 74.8 0 0 0 0 0 54.4 0 45.6 
C7 3.58 2.53 1156.4 1145.2 0.3 0 13.3 24.9 5.9 55.9 0 0 11.3 0 47.7 41 0 
C8 3.58 2.53 1155.1 1117.1 0 205 0.9 6.9 2.8 89.4 0 0 0 0 11.5 9.8 78.7 
B1 3.73 2.33 1147.9 1141.8 0.21 1 68.3 17.5 11.2 0 3 0 81.2 0 17.4 1.2 0.2 
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Peça % en 
pes C 

% en 
pes Si 

TL_MTI 
oC 

TEmin_MT
I oC 

INOC 
% 

DC 
mm2 

% P (DC_XB_T) % P (DC_XB_H) 
0 

mm2 
1-10 
mm2 

11-30 
mm2 

31-100 
mm2 

101-200 
mm2 

>200 
mm2 

0-10 
mm2 

11-30 
mm2 

31-100 
mm2 

101-150 
mm2 

>150 
mm2 

B2 3.73 2.33 1147.9 1141.8 0.21 0 68.3 17.5 11.2 0 3 0 81.2 0 17.4 1.2 0.2 
B3 3.80 2.25 1133.9 1133.0 0 20 0 5.2 74.3 20.5 0 0 0 6.4 93.6 0 0 
B4 3.80 2.25 1144.9 1138.3 0.1 0 0 100 0 0 0 0 0 13.1 86.9 0 0 
B5 3.80 2.25 1146.5 1140.0 0.3 0 56.9 6.9 23 13.3 0 0 98.6 1.4 0 0 0 
B6 3.77 2.36 1150.2 1146.0 0.21 3 73.7 9.3 14.8 2.1 0 0 100 0 0 0 0 
B7 3.77 2.36 1150.2 1146.0 0.21 6 73.7 9.3 14.8 2.1 0 0 100 0 0 0 0 
B8 3.81 2.37 1149.6 1148.0 0.21 5 77.8 10.1 12.1 0 0 0 100 0 0 0 0 
B9 3.81 2.37 1149.6 1148.0 0.21 11 77.8 10.1 12.1 0 0 0 100 0 0 0 0 
A1 3.58 2.53 1155.7 1144.0 0.1 24 35.9 52.2 0 12 0 0 0 0 30.4 69.6 0 
A2 3.58 2.53 1156.4 1145.2 0.3 35 13.3 24.9 5.9 55.9 0 0 11.3 0 47.7 41 0 
A3 3.58 2.53 1155.1 1117.1 0 783 0.9 6.9 2.8 89.4 0 0 0 0 11.5 9.8 78.7 
A4 3.70 2.35 1145.4 1140.4 0.1 2 83.2 15.4 0 0 1.3 0 88.7 4.3 5.6 1.4 0 
A5 3.74 2.29 1148.1 1142.6 0.29 2 59.1 14.1 25.1 0 1.7 0 93.6 1.7 4 0.7 0 
A6 3.74 2.29 1148.1 1142.6 0.29 0 59.1 14.1 25.1 0 1.7 0 93.6 1.7 4 0.7 0 
A7 3.70 2.35 1148.5 1143.9 0.3 1 59.1 14.1 25.1 0 1.7 0 93.6 1.7 4 0.7 0 
A8 3.70 2.35 1139.0 1131.6 0 332 25.2 0 74.8 0 0 0 0 0 54.4 0 45.6 
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 Figura 4.98. Capacitat predictiva de la xarxa Bayesiana de la peça T en peces reals 

 Figura 4.99. Capacitat predictiva de les xarxes Bayesianes de la peça H en peces reals 
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Figura 4.100. Defectes de contracció obtinguts en les peces de validació 
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Com es pot veure tant el model de la peça H com el model de la peça T quan prediuen 
un defecte nul, un 90% de les peces produïdes mostra un defecte de contracció inferior a 
10 mm2. Si analitzem els casos en que els models predictius no han predit el valor 
correcte de defecte de contracció, es pot veure que el model de la peça T sembla tenir un 
comportament més coherent segons la distribució de defectes teòrics i reals. Els defectes 
de mida considerable no apareixen fins que el model ho prediu, tot i que el model prediu 
defectes més petits que els que apareixen realment a la peça. En general, 
independentment del tipus de peça validada, el model predictiu de la peça H prediu 
defectes més grans dels que apareixen realment i no només en els casos de defectes de 
contracció reals de mida gran sinó també en els casos de defectes de contracció petit. 
Per tant considerem que els mètode predictiu de la peça T és més fiable tot i cometre 
errors d’ordre de magnitud en la mida del defecte. 
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4.4 CONCLUSIONS DE L’ESTUDI DELS DEFECTES DE 
CONTRACCIÓ 

 
S’han realitzat una sèrie d’experiments amb dues peces test per relacionar els 
paràmetres del procés amb la mida dels defectes de contracció i s’han observat només 
els quatre tipus de defectes de contracció diferents proposats per Stefanescu que s'han 
pogut descriure amb més precisió: cavitats obertes a l’exterior, tibats de paret, 
macroporositats i microporositats, aquestes defectes s’han examinat per microscòpia 
electrònica de rastreig amb els següents resultats: 

1. En les foses hipereutèctiques inoculades només s’han detectat macroporositats 
que mostren una superfície interna llisa però amb irregularitats i amb una capa 
continua de grafit relacionada amb la composició hipereutèctica que promou un 
contingut de carboni elevat en l’últim líquid en solidificar. 

2. Les foses hipereutèctiques no inoculades han provocat peces amb tibats de paret, 
microporositats i macroporositats. Encara que les superfícies internes de les 
microporositats i de les macroporositats mostren dendrites cobertes per una capa 
continua de grafit, les dendrites trobades en les microporositats són més 
nombroses i punxegudes perquè la seva formació té lloc en els últims moments 
de la solidificació. 

3. Les peces produïdes amb una fosa hipoeutèctica inoculades presenten com a 
defecte de contracció, cavitats obertes a l’exterior amb superfícies internes llises 
que no s’han trobat en cap de les peces hipereutèctiques. En aquest tipus de 
peces també s’han detectat tibats de paret i un gran nombre de macroporositats. 
La inspecció per FE-SEM de les macroporositats ha mostrat dos tipus de 
morfologia: algunes macroporositats similars a les trobades en les foses 
hipereutèctiques no inoculades (amb dendrites cobertes per una capa de grafit) i 
d’altres que contenen dendrites arrodonides i nòduls de grafit agregats sense 
capa de grafit. Aquesta última morfologia es deu a la comparativament menor 
quantitat de carboni respecte les foses hipereutèctiques i a la formació dels 
nòduls de grafit. 
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4. Les peces produïdes amb una fosa hipoeutèctica i sense inocular presenten els 
defectes de contracció oberts a l’exterior, cavitats i tibats i també mostren els 
defectes de contracció interns com són les macroporositats i les microporositats. 
Les superfícies internes de les microporositats examinades estan plenes de 
dendrites amb dipòsits de grafit i arrugues produïdes per la contracció extrema 
entre els braços de les dendrites. Aquest fet és la conseqüència d’una intensa 
contracció degut a la composició hipoeutèctica i a la falta d’ inoculació. 

Per altra banda s’han analitzat les dades extretes experimentalment pel coeficient de 
correlació de Pearson, de l’anàlisi d’aquestes dades s’han extret les següents 
conclusions: 

5. No s’ha trobat que els paràmetres obtinguts de l’anàlisi de la sorra o els 
paràmetres d’emmotllament tinguin una gran influència en la mida dels defectes 
de contracció pel tipus d’emmotllament automàtic en vertical amb motlle de 
sorra utilitzat i per les peces estudiades. 

6. S’ha trobat que les peces produïdes amb una composició hipereutèctica mostren 
uns defectes de contracció més petits que les hipoeutèctiques. Tot i que a partir 
d’un carboni equivalent del 4.50 % en pes s’observa un augment de la mida dels 
defectes de contracció sobretot en les peces sobreinoculades. Addicionalment, la 
inoculació en un nivell òptim també redueix la mida dels defectes de contracció. 
Aquests resultats es deuen als diferents nivells d’expansió grafítica durant la 
solidificació. S’ha establert com a interval ideal de carboni equivalent de 4.35 a 
4.50 % en pes per disminuir la mida dels defectes de contracció. 

7. El contingut de carboni equivalent ha demostrat tenir un efecte més potent en la 
reducció de la mida dels defectes de contracció que la inoculació. L’increment 
del percentatge d’inoculació té un efecte molt feble en peces produïdes amb un 
elevat percentatge de carboni. Aquestes observacions s’expliquen per la gran 
expansió grafítica que tenen les foses amb un elevat contingut en carboni que 
amaguen l’efecte de la inoculació.  
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8. La inoculació tant de les foses hipoeutèctiques com de les hipereutèctiques ha 
evitat la formació de microporositats en les peces test produïdes, mentre que les 
cavitats i els tibats de paret han estat eliminats quan s’ha augmentat el carboni 
equivalent de la fosa, és a dir, en el cas de les peces produïdes amb una fosa 
hipereutèctica.  

9. S’ha demostrat que elevats percentatges d’inoculació sobretot en peces 
hipereutèctiques han provocat un increment en la mida dels defectes de 
contracció. 

10. El comportament de les peces pel què respecta al percentatge de silici, és molt 
depenent del contingut en carboni i de la inoculació, fet que estaria relacionat 
amb la dependència de la mida dels defectes de contracció amb el carboni 
equivalent. En peces amb baix contingut de carboni i falta d’inoculació, al 
augmentar el percentatge de silici disminueix la mida dels defectes de contracció 
i a la inversa. 

11. Els paràmetres de l’anàlisi tèrmica també tenen una relació molt forta amb la 
mida dels defectes de contracció. S’ha demostrat que al augmentar la 
temperatura de liquidus augmenta la mida dels defectes de contracció, s’ha 
arribat a la conclusió que l’interval de temperatura de liquidus més adient per 
evitar els defectes de contracció seria de 1145 a 1155oC, interval que coincideix 
amb un carboni equivalent entre 4.35 i 4.50 % en pes que s’ha demostrat ser el 
més adient per minimitzar els defectes de contracció en peces correctament 
inoculades (0.1% d’inoculació). 

12. Pel què fa a la temperatura eutèctica mínima s’ha demostrat que té una forta 
correlació tant amb el carboni equivalent com amb el nombre de nòduls i els 
defectes de contracció. S’ha demostrat que existeix un interval ideal de 
temperatura eutèctica mínima entre 1140 i 1150oC. Per sobre de 1150oC es tracta 
de foses hipereutèctiques sobreinoculades amb un gran nombre de nòduls i 
aquest suposat augment de la qualitat metal·lúrgica no es tradueix en una 
disminució dels defectes de contracció, al contrari. 
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13. La temperatura de colada tot i no tenir un gran efecte s’ha demostrat que quan 
augmenta la temperatura de colada augmenta lleugerament la mida dels defectes 
de contracció, sobretot en la peça T que al tenir una solidificació més lenta 
presenta un comportament més depenent de la temperatura. 

14. S’han utilitzat els paràmetres del procés amb una correlació significativa pel què 
fa al coeficient de correlació de Pearson que es poguessin avaluar abans de la 
fosa de les peces, per obtenir una equació per cada peça test per predir els 
mateixos. Aquestes equacions no han estat un model de predicció satisfactori 
perquè les variables utilitzades no tenen un comportament lineal. 

15. Les mateixes variables es van utilitzar per elaborar els arbres de decisió i les 
xarxes bayesianes per les dues peces test. Els arbres de decisió estan limitats 
perquè només tenen en compte les variables que surten en els seus nodes, en 
canvi les xarxes bayesianes es poden construir amb les variables que desitgem i 
en general han estat més encertades. La xarxa bayesiana de la peça T ha resultat 
tenir un millor i més coherent comportament predictiu respecte les dades reals. 

16. En conseqüència, s’ha desenvolupat un mètode per predir els defectes de 
contracció en peces produïdes amb foses de ferro amb grafit esferoïdal. El 
mètode desenvolupat és capaç de predir en un 90% dels casos abans de produir 
les peces, quan tindran un defecte de contracció inferior a 10 mm2. Aquesta eina 
és molt útil per implantar-la com un control a tenir en compte durant la 
producció de les peces ja que així es pot decidir si produir una determinada 
referència en funció dels resultats de la predicció. 

D’una part de l’estudi de la influència dels paràmetres del procés sobre la formació dels 
defectes de contracció presents en les foses de ferro amb grafit esferoïdal n’ha sorgit 
una publicació: 
A. Regordosa, N. Llorca-Isern, “Microscopic Characterization of different shrinkage 
defects in ductile irons and their relation with composition and inoculation process”, 
International Journal of Metalcasting, published online 19 December 2016, DOI 
10.1007/s40962-016-0120-9. 
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De l’estudi dels dos defectes més importants que ens podem trobar en peces produïdes 
amb foses de ferro amb grafit esferoïdal i de la seva relació amb els paràmetres del 
procés productiu, n’hem extret varies conclusions que s’han exposat al final de cada 
capítol i de les quals se’n fa a continuació, un resum de forma més general:  
Després d’analitzar la composició i les fases presents en l’escòria formada en totes les 
parts del procés productiu de les foses de ferro nodular, s’han pogut constatar les grans 
diferències entre l’escòria formada en cada moment. S’ha trobat, que la composició de 
l’escòria en la fosa dels forns de fusió no té res a veure amb l’escòria que després es 
troba adherida en el revestiment dels mateixos. Aquest coneixement ha estat molt útil 
per eliminar el problema d’adhesió de l’escòria als revestiments. S’ha d’evitar l’ús 
d’acer i d’additius amb concentracions elevades d’alumini, si es vol evitar la formació 
d’aquests òxids d’elevat punt de fusió, i els recreixements d’escòria en el revestiment, 
que escurcen la seva vida útil degut a la formació d’esquerdes i al desgast i 
disminueixen la potència de treball del forn al augmentar el seu diàmetre. Un balanç 
favorable entre els òxids MgO, SiO2 i Al2O3 durant la fusió, ajuda a prevenir la 
formació de la fase espinel·la MgAl2O4 i, conseqüentment, d’aquesta perillosa escòria.  
Pel què fa a l’escòria després del tractament amb magnesi, es va trobar que contenia els 
òxids dels elements presents en el ferroaliatge de FeSiMg, a part del majoritari òxid de 
silici. També òxids que no es van trobar en una quantitat significativa en l’escòria dels 
forns d’inducció. A mida que la fosa es va oxidant es va enriquint en escòries d’òxids de 
magnesi, que juntament amb l’òxid de silici, conformen la fase majoritària de l’escòria 
dels forns de colada, la forsterita (Mg,Fe)2SiO4. 

Aquest silicat és un dels components majoritaris de les inclusions d’escòria trobades en 
les peces produïdes amb fosa nodular, tant de les inclusions d’escòria massives com de 
les inclusions d’escòria de forma filamentosa tipus dross. Tot i que en les inclusions 
d’escòria més massives s’han pogut trobar altres òxids de calci i de terres rares 
acompanyant-les, que no s’han detectat en les inclusions de dross, també s’ha vist, la 
presència esporàdica de grans de sorra i restes d’inoculant associades. Per tant s’ha 
determinat que la majoria d’inclusions trobades són de tipus dross i que tenen el seu 
origen en sistemes de colada turbulents que provoquen que es formi escòria durant 
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l’omplerta del motlle i aquesta acabi en forma d’inclusió en les peces produïdes, tot i 
que el metall s’hagi netejat de l’escòria formada inicialment. Aquest fet s’ha corroborat 
amb la confirmació de la presència de filaments d’òxids de ferro en alguna d’aquestes 
inclusions que s’haurien format després de la completa oxidació de tot el magnesi 
disponible localment en la zona de la turbulència. 
S’han pogut remarcar les similituds entre l’escòria formada en les foses amb grafit 
esferoïdal i els nuclis trobats formant part dels nòduls de grafit. Els òxids que es formen 
en les foses o actuen com a punt de nucleació pel grafit o s’acaben agregant, flotant i 
passant a formar part de l’escòria. Com a futur treball en aquest àmbit es podria 
considerar el reciclatge de l’escòria formada per la seva posterior utilització com a 
potenciador de la nucleació del grafit. 
S’ha demostrat, que existeix un mínim en la mida dels defectes de contracció que 
correspon a una carboni equivalent entre 4.35-4.50 % en pes. Per sobre d’un carboni 
equivalent de 4.50 % en pes, els defectes de contracció augmenten de mida degut a la 
precipitació de grafit en el líquid. Aquest fet provoca que augmenti el volum de la fosa 
en els primers moments de la solidificació, una deformació de les parets del motlle de 
sorra i que finalment el volum a compensar per l’expansió sigui major.  
Per altra banda, sempre mantenint aquest interval de carboni equivalent, i sempre que 
l’espessor de les peces a fabricar ho permeti, és millor fabricar a una concentració més 
elevada de carboni i més baixa de silici, degut a que realment el carboni és l’element 
que al precipitar en forma de grafit contraresta la contracció de la fosa. 
També s’ha trobat, que existeix un mínim en la mida dels defectes de contracció pel què 
fa al percentatge d’inoculació utilitzat. Aquest mínim per una banda està relacionat amb 
l’interval de carboni equivalent ja mencionat, ja que al aportar inoculant a la fosa s’està 
aportant silici i per altra banda està relacionat amb l’augment dels nuclis disponibles per 
la precipitació del grafit, un demostrat augment del nombre de nòduls i un augment dels 
defectes de contracció per la dificultat d’alimentar. Per tant, es recomana treballar en un 
interval d’inoculació entre 0.1-0.2% per tal d’evitar els defectes de contracció. 
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Pel què fa als altres paràmetres del procés, la seva incidència en la mida dels defectes de 
contracció no és tant evident, tot i que s’ha trobat que la rigidesa del motlle ajuda a 
disminuir la mida dels defectes de contracció i que una temperatura de colada alta 
augmenta la mida els defectes de contracció, sobretot en les peces massives de 
solidificació lenta. Per tant, tot i que no són els paràmetres que més afecten a l’hora 
d’evitar els defectes de contracció s’hauria de fabricar amb un motlle el més rígid 
possible i a una temperatura que no hauria de superar els 1400ºC. 
Per altra banda, s’ha trobat, que tant la temperatura de liquidus com la temperatura 
eutèctica mínima, degut a la seva íntima relació amb el carboni equivalent i la 
inoculació, també tenen una influència molt gran en la mida dels defectes de contracció. 
S’han determinat com a intervals ideals de producció per evitar els defectes de 
contracció l’interval de 1145 a 1155 oC per la temperatura de liquidus, interval que 
coincideix amb un carboni equivalent entre 4.35 i 4.50 % en pes i l’interval de 1140 i 
1150 oC per la temperatura eutèctica mínima. Per sobre d’una temperatura eutèctica 
mínima de 1150 oC, es tracta de foses hipereutèctiques sobreinoculades amb un gran 
nombre de nòduls, aquest suposat augment de la qualitat metal·lúrgica no es tradueix en 
una disminució dels defectes de contracció, al contrari, s’incrementa la dificultat per 
alimentar les zones d’última solidificació i es produeix un augment de la mida dels 
defectes de contracció. 
S’han utilitzat tots aquests paràmetres, per obtenir equacions utilitzant el Mètode de 
Pearson. Aquestes no han sigut del tot efectives degut al comportament no lineal de les 
variables i, conseqüentment, s’ha fet l’anàlisi multivariable de les dades, utilitzant els 
arbres de decisió i les xarxes Bayesianes, per predir amb èxit, en un 90% dels casos 
avaluats en prototips de peces de seguretat reals, la mida dels defectes de contracció. 
Per tant, s’ha aconseguit obtenir un mètode d’avaluació de la mida dels defectes de 
contracció en peces produïdes amb fosa de ferro nodular, que en un 90% dels casos i 
abans de produir les peces ens proporciona una orientació del resultat final i que es pot 
implantar en les zones de producció per tal d’evitar la fosa de peces defectuoses. 
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En aquest annex es mostren les publicacions, els premis i les participacions en 
congressos derivats d’aquesta tesi: 
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Second Place International Metallographic Contest, Class 5: Artistic Microscopy, Black and White, 

ASM International, 2014. 
 
 

 
Honorable Mention, International Metallographic Contest, Class 5: Artistic Microscopy, Black and 

White , ASM International, 2015. 
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Honorable Mention, International Metallographic Contest, Class 5: Artistic Microscopy, Black and 

White, ASM International, 2015. 

 
 
PARTICIPACIONS EN CONGRESSOS 
European Cast Iron Meeting, Schaffhausen, Switzerland, 2016 
European Cast Iron Meeting, Verona, Italia, 2017 
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