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Abstract 

Abstract 
The purpose of this report is to document the experiments carried out, methods 
used and results gained during research into how the silicon content of an 
aluminium alloy affects the coefficient of thermal expansion (CTE). 
 
The goal of this paper is to better understand and to find a relation between 
silicon content and the coefficient of thermal expansion. 
 
Experiments were carried out using carefully prepared samples of Al Si alloys (0, 
7, 10 and 20% Si content). Using these alloys, the CTE could be measured using a 
dilatometer. 
 
Comparative analysis carried out could map the effects of silicon content on the 
coefficient of thermal expansion and an equation was created.  
Using simple graphs and the rule of mixture method, the authors were able to 
build a simple tool for calculating the CTE of specific aluminum silicon alloys.
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Sammanfattning 

Sammanfattning 
Denna rapport ska redogöra för de försök som utfördes, metoder som användes 
samt de resultat som erhölls, för hur kiselhalten påverkar 
värmeutvidgningskoefficienten (CTE). 
 
Målet med denna studie är att förstå samt kartlägga ett samband mellan kiselhalten 
hos en aluminiumlegering och dess värmeutvidgningskoefficient. 
 
Försök gjordes med noggrant framtagna provstavar av AlSi legeringar (0%, 7%, 
10% och 20%Si).CTE kunde sedan mätas med hjälp av en dilatometer. 
 
Jämförande analys gjordes som kunde kartlägga kiselhaltens påverkan på 
värmeutvidgningskoefficienten och ett ekvationssamband togs fram. 
 
Med hjälp av enkla grafer och rule of mixture metoden har författarna kunnat 
bygga ett verktyg för framtagning av CTE för specifika aluminiumkisel legeringar. 
 

Nyckelord 
värmeutvidgningskoefficient  
Aluminiumkisellegeringar  
värmeutvidgning  
dilatometer 
aluminium 
kisel  
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Inledning 

1 Inledning 
Aluminium har länge varit ett mycket använt konstruktionsmaterial, mer och mer 
tar den in sig i marknader som tidigare har behövt detaljer av järn. Med dagens 
teknik och kunskap kan aluminiumlegeringar tas fram som kan prestera lika bra, 
eller bättre, än de tyngre järnlegeringarna. Materialen är dock inte alltid direkt 
utbytbara, då de mekaniska och fysikaliska egenskaperna hos järn och aluminium 
skiljer sig.  
 

1.1 Bakgrund 
I dagens miljömedvetna värld eftersträvas det i allt större grad att byta ut 
järndetaljer mot lättare eller billigare alternativ. Ett populärt val är 
aluminiumlegeringar, då dessa väger mindre och kräver en lägre 
framställningstemperatur än gjutjärn. Möjligheten att påverka aluminiumets 
fysikaliska egenskaper med hjälp av legeringselement är också en anledning.  
 
Dock så skiljer sig aluminium och järn vid flera fysikaliska egenskaper. Denna 
studie fokuserar på värmeutvidgning. Järn har en mycket lägre 
värmeutvidgningskoefficient (CTE eller coefficient of thermal expansion) än 
aluminium (Fe = ca 11-12 ppm/K, Al = ca 23 ppm/K), men möjligheten finns att 
genom tillsats av legeringselement få ned CTE hos aluminium till ett värde som 
liknar den hos järn. Det är dock idag okänt hur pass mycket legeringselementen 
påverkar dessa värden, därför görs denna studie för att kartlägga kislets påverkan 
på CTE hos aluminium. Författarna hoppas kunna ta fram ett samband mellan 
procent Si och CTE som möjliggör framtagning av specifika legeringar till 
tillämpningar där CTE är drivande kravspecifikation.  
 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med föreliggande studie är att undersöka inverkan av kiselhalten på 
aluminiumlegeringars värmeutvidgning. 
 
Författarna utgår ifrån en kommersiell legering med 10% kisel samt små mängder 
magnesium och koppar och tillsätter därefter kisel tills dess att legeringen uppnår  
20% kisel. Även rent aluminium och aluminium med 7% kisel kommer att 
studeras. Alla material tillhandahålls av Tekniska Högskolan i Jönköping,  JTH. 
Målet är att skapa förståelse för hur kiselhalten inverkar på värmeutvidgningen hos 
aluminium legeringar, och om möjligt skapa ett matematiskt uttryck för hur denna 
fysikaliska egenskap varierar med varierande halter av kisel i aluminiumlegeringar.  
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1.3 Avgränsningar 
Författarna kommer att fokusera på ett binärt  aluminium–kisel fasdiagram, det 
vill säga ett system av aluminium och kisel där beräknade legeringar antas var en 
blandning av endast de två ingående elementen. 
Istället för en helt ”hemgjord” legering kommer författarna utgå ifrån en 
kommersiell legering med 10% kisel (AlSi10) och därefter tillsätta kisel till 
framtagningen av AlSi20. 
 
Det är vanligt att med små tillsatser strontium eller natrium modifiera kislet från 
nålliknande utskiljningar till noduler eller sfärer, detta för att förbättra hållfasthet. I 
föreliggande studie utgår detta moment då det är en parameter som kan vara 
svårkontrollerad. 
 
Påverkan av små tillsatsämnen som magnesium och koppar antas vara konstanta i 
alla experiment och kan därmed bortses.  
 
 
 

1.4 Disposition 
Rapporten inleds meden teoretisk bakgrund som tar upp de fakta som författarna 
anser som nödvändig för förståelsen av arbetet. Den teoretiska bakgrunden är 
presenterad i rubrikform så att läsaren ska kunna förbise de områden där kunskap 
besitts. Den efterföljande delen beskriver genomförandet av de experiment som 
utfördes och presenterar  arbetsprocessen. Resultats- och diskussionsdel belyser 
de resultaten som erhölls och en utvärdering av desamma presenteras. Slutligen 
presenteras slutsatserna som detta arbete ligger till grund för samt källor. Källor 
presenteras i nummerordning och uppdelade efter textreferenser och 
figurreferenser. Textreferenser anges med det arabiska talsystemet, figurreferenser 
anges med det romerska talsystemet. 
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2 Teoretisk bakgrund 
Häri går författarna genom det de anser vara viktigt för förståelsen av arbetet, 
kapitlet ska täcka det grundläggande som krävs för förståelse av studien. 
 

2.1 Aluminium 
Aluminium (Al)är den näst mest använda metallen i världen efter järn. Det finns 
skillnader i vissa egenskaper, till exempel CTE, som gör att vissa tillämpningar 
kräver järn [1]. 
Aluminium är den vanligaste metallen i jordskorpan, ungefär 8% består av 
aluminium. Den vanligaste källan till aluminium är bauxit [2]. 
Aluminium har många goda egenskaper och har därför blivit en mycket vanlig 
konstruktionsmetall. Några av dessa egenskaper är låg vikt, hög hållfasthet, god 
korrosionshärdighet, hög ledningsförmåga, det är lättbearbetat samt lätt att 
återvinna [3]. 
Aluminium har en relativ hög värmeutvidgningskoefficient, ca 23 ppm/k . Järn, till 
exempel, ligger på ca 11 ppm/k. Aluminium har en smälttemperatur som ligger 
mellan 475°C och 677° C, beroende på legering [4].  
 
Aluminiums värmeutvidgningskoefficient kan påverkas av tillsatsämnen så som 
magnesium, kisel eller koppar. Både koppar och kisel bidrar till att sänka 
koefficienten medan magnesium höjer [5]. 
 

2.2 Kisel 
Kisel (Si) är den näst vanligaste ämnet på jorden. Det förekommer i sällsynta fall 
som rent ämne men oftast i form av kiseldioxider, dvs. sand [6]. 
Kisel används bland annat till precisionsinstrument, i glasframtagning och till 
datorkretsar utöver sin användning som legeringselement [4]. 
Kisel har en smälttemperatur på ca 1414°C [7]. 
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2.3 AlSi legeringar 
Mellan 85 och 90% av alla gjutna aluminiumartiklar består av aluminium- kisel 
legeringar. Dessa legeringar har mycket god slitstyrka och 
tryckspänningsmotstånd, men för ökad Si haltförsvåras svetsning och mekaniskt 
bearbetning.  
Det finns många olika faktorer som påverkar kvalitén hos en legering. Några av 
dessa är  aluminiumdendriternas avstånd (DAS) och morfologi samt kiselfasernas 
storlek och morfologi. Figur 1 visar hur DAS mäts; det ljusa på bilden är 
aluminium, det mörka är kisel.. 

 
 

 
Figur 1. Bilden illustrerar hur DAS mäts i en aluminiumlegering[i]. 

 

Det är vanligt med små tillsatser av strontium eller natrium i legeringen för att 
förbättra spridning och morfologi av kiselfaserna. Detta görs för att förbättra 
hållfastheten [8]. Dessa tillsatser ger upphov till en mer sfärisk, eller nodulär, 
struktur hos kiselfaserna. Samma effekt kan observeras i kolstål med små tillsatser 
magnesium, där grafiten övergår från fjäll- till nodulärform [1]. 
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I detta fasdiagram , figur 2, tagen från University of Cambridge och avdelningen 
för materiallära och metallurgi [9] visas hur kiselhalten påverkar 
smälttemperaturen av aluminium. 
 

 
Figur 2.  Fasdiagram för aluminium-kisel system[ii]. 
 

De hypoeutektoida legeringarna(<12% Si),se figur 3,  kännetecknas av god 
gjutbarhet och hög korrosionstålighet medan de hypereutektoida (>12% Si),se 
figur 4, kännetecknas av låg värmeutvidgningskoefficient. Figur 3 visar stora 
partier av ren aluminium och fina utskiljningar av eutektiskt kisel. De vita 
partierna är aluminium och de mörka är kisel. Figur 4 visar en 
hypereutektisklegering, AlSi17. Denna sammansättning består av primära 
kiselkristaller i en matris av rent aluminium och eutektikum.    
Genom små tillsatser av magnesium, koppar och nickel kan man förstärka 
legeringen, i praktiken modifierar dessa tillsatser alla fysikaliska egenskaper, även 
CTE [8]. 
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Figur 3.  Hypoeutektisk legering, AlSi8[iii]. 

 
 
 

 
Figur 4.  Hypereutektisk legering, AlSi17[iv]. 
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2.4 Värmeutvidgning 
Värmeutvidgning är ett mått på längdförändringen hos ett material vid 
uppvärmning. De flesta material utvidgar sig när de värms upp och följaktligen 
krymper då de kyls. Värmeutvidgningskoefficienten är unikt för varje material, 
dock så ändras den inom vissa gränser i samband med ett materials temperatur 
[10]. 
Det bör dock beaktas att värmeutvidgning kan både vara negativ och positiv (dvs. 
kan både krympa och växa), ibland kan det även vara så att ett material både kan 
ha negativ och positiv längdförändring. Man kan även modifiera CTE (coefficient 
of thermal expansion) genom tillsatser av andra ämnen [5]. 
Längdförändringen hos ett material som en funktion av temperatur och CTE kan 
skrivas som: 
 

              Δl/l0 = α * ΔT   ekv1 
 
där Δ l är längdförändringen och l0 är den ursprungliga längden, ΔT är  
temperaturförändringen och α är värmeutvidgningskoefficienten och har enheten 
K-1  [5]. 
Generellt är att längdförändringen inte är enaxlig, den ger en förändring i alla 
riktningar vilket leder till en volymförändring av materialet [10]. 
I CES (Cambridge Engineering Selector) kan det läsas att material utvidgas på 
grund av att tillförd energi får ett ämnes atomer att oscillera; dvs. förändring i läge 
kring en fast punkt under en tid. Oscillationen ger upphov till en töjning av 
atombindningarna, vilket  i sin tur leder till en förändring av ämnets längd, se figur 
5. Värmeutvidgningskoefficienten är ett mått på styvheten hos atombindningarna. 
Ju högre temperatur som ämnet utsätts för, desto större blir oscillationens 
amplitud (avstånd från den fasta punkten) och därmed ökar avståndet mellan 
atomerna [4].  
En av de stora teknikerna som används för att mäta 
värmeutvidgningskoefficienten är genom användning av en dilatometer. Med 
denna metod uppvärms ett materialprov och eventuell förlängning mäts av en 
sensor som vilar på provet. Dilatometermetoden fungerar på material med en 
värmeutvidgningskoefficient på över 5 * 10-6 /K [5]. 
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Figur 5 . Schematisk bild på samverkan mellan energi och atomavstånd[v]. 

 

Figur 5, tagen från CES, visar grafiskt hur tillförd energi i form av ökande 
temperatur ger ett ökat atomavstånd. Den visar även att de inre krafterna kan vara 
både drag och trycklaster, beroende på om utvidgningen är negativ eller positiv.  
Observera också att förlängningen inte är linjär; expansionskoefficienten blir 
större och större för ökande temperatur [4]. 
 

2.5 Modifiering av värmeutvidgning 
Ett enkelt och mycket använt sätt att modifiera värmeutvidgningskoefficienten 
hos material är genom tillsatser av främmande atomer.  
I en rapport från Key to Metals databas[12] kan det noteras att kisel sänker 
värmeutvidgningskoefficienten markant i aluminium, där andra ämnen har en 
mindre uttalad påverkan med undantaget magnesium, som har egenskapen att 
höja värmeutvidgningskoefficienten [13]. 
Ett sätt att manipulera värmeutvidgningskoefficienten hos aluminium är, som T. 
Huber m.fl. förklarar i sin artikel från 2005 [10], genom tillsatser av kiselkarbid. I 
samma studie utfördes prov på legeringar med kisel istället för kiselkarbid. Figur 6 
visar dilatometer prov på AlSi7Mg från Huberts studie. 
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Figur 6.  Dilatometri på AlSi7,[10][vi]. 
 
En skillnad i utfall observeras mellan första och andra värmningen. Detta förklaras 
senare kapitlet. I figur 7 visas resultat från samma experiment med skillnaden att 
grafen visar den ögonblickliga koefficienten, "instantaneous CTE". 
 

 
Figur 7.  Dilatometri på AlSi7, visande "intantaneous CTE", [10][vii]. 
  
Här är skillnaden i resultat mycket tydligare. Grafen visar även för 99.5% rent 
aluminium. Figur 8 visar dilatometri som utfördes av Huber på AlSi10 med 10% 
SiC.  
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Figur 8. Dilatometri på AlSi10 med 10% SiC[10][viii]. 
 
I dessa figurer observeras en topp vid 300°C eller senare både hos legeringen med 
kisel och legeringen med kiselkarbid. En jämförande dilatometercykel som gjordes 
med AlSi7 (ingen Mg) gav liknande resultat [10]. 
 
Den stora skillnaden i utfallsdata syns bara under första körningen, därefter följer 
kurvorna varandra inom rimliga gränser. Liknande toppar har observerats av F. 
Lasagni m.fl. i en artikel om utskiljning av kisel i aluminium [14]. I figur 9 som 
visar dilatometerprov på en rad olika aluminiumlegeringar (samtliga med kisel) 
syns toppen mer eller mindre utpräglad kring eller efter 300°C. 

13 



Teoretisk bakgrund  

 
Figur 9. Dilatometri på aluminiumlegeringar med varierande kiselhalt, visandes 
instantaneous CTE, [14][ix]. 

 

Denna topp på expansionskurvan förklaras i [14] med kiseldiffusion. Detta 
innebär en vandring av kiselpartiklar, eller i [10] fall, kiselkarbider, under vissa 
temperaturer. Toppen på kurvan beror på en ökande volymfraktion av ren kisel. 
Då detta sker endast under första uppvärmning syns toppen endast på första 
körningen, därefter beter sig materialet lika. 
 
I artikeln av Huber kan också läsas vilka resultat författarna fått på CTE vid olika 
halter Si och SiC. Vid 7% Si, AlSi7Mg, blev resultatet ett CTE mellan 21ppm/K 
och 25ppm/K. Därefter testades AlSi10 som innehåller ungefär 10% Si. Resultatet 
blev ett CTE på ungefär 1 ppm/K lägre än föregående. Detta förklaras i artikeln 
av den 3% högre kiselhalten.[10] 
 
Bland andra legeringar testades AlSi10 med 10% SiC och resultatet blev ytterligare 
något lägre CTE, ungefär 16 – 22 ppm/K. Ytterligare tester gjordes med AlSi7Mg 
med tillsatt 55% SiC. Detta gjorde att CTE sjönk till 9-14 ppm/K [10] 
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3 Genomförande 
Fyra olika legeringar förbereddes med stigande kiselhalt. Teoretiskt var 
legeringarna aluminium med 0, 7, 10, och 20% kisel. Verklig uppsättning 
säkerställdes senare. 
AlSi10 uppnås genom att använda en kommersiell aluminiumlegering med 10 
procent kisel. I den kan det förväntas hitta små mängder magnesium, men deras 
påverkan bedöms som ointressant i föreliggande studie (se kapitel 1.3).  
Till legeringen med 20 procent kisel utgår författarna från grundlegeringen med 
10%Si och tillsätter kisel till dess att önskad mängd uppnås.  
Smältor på 4 kg vardera gjuts i en kopparkokill till provstavsgafflar. Dessa kapades 
till provstavar och används sedan till framtagning av prov till mikroskopi och 
dilatiomering. Rent aluminium och AlSi7 tillhandahålls redan i provstavs form. En 
separat kokill används till gjutningen av en s.k. mynt från vilken ett prov till 
gnistspektrometern tas fram. 
 
Gnispektromering används på AlSi10% och AlSi20%, DVS de legeringar 
författarna själv mäter upp. Övriga legeringar antas vara korrekta i sin uppsättning. 
Genom gnistspektrometri (spektroMAX) framställs den aktuella legeringens 
verkliga sammansättning. Gnistspektrometern utsätter ett materialprov för en 
högspänningsgnist som ”spränger” bort atomerna vid ytan. Dessa tas upp och 
analyseras av maskinens inbyggda sensorer. I kapitel 4.3 och 4.4 presenteras 
spektrometerresultat för de viktigaste legeringselementen, fullständiga resultat 
återfinns i bilaga 1. 
För att fastställa en legerings mikrostruktur i syfte att studera fasutskiljningarna,  
slipades och polerades materialprover och analys i ljusmikroskop utfördes. 
Mikroskopi av ren aluminium provet uteblir då den bara kommer att visa en fas av 
alfa aluminium. 
 
Värmeutvidgningskoefficient tas fram genom användning av en dilatometer 
(Netzch). Cylindriska prov på 25 x 6mm placeras i maskningens ugn. Dessa stavar 
värms upp till ca 400°C där de stannar i ca 10 minuter, därefter kyler maskinen 
stavarna. Detta sker enligt en inprogrammerad kurva. Kurvan programmerades så 
att uppvärmning och nedkylning skulle vara så linjär som möjligt med en gradient 
på 10° / min. En inbyggd sond känner av materialets expansion och plottar en 
kurva från vilken CTE kan räknas ut. Den skriver även ut ett datablad där alla 
mätdata från försöket samlas, dessa datablad återfinns i bilaga 2. Innan 
författarnas experiment kalibreras maskinen med en stav av ren aluminiumoxid. 
Två provstavar av vardera material körs i dilatometern med undantag rent 
aluminium och AlSi20. Först görs en cykel med stav 1, därefter 2 körningar med 
stav 2. Två körningar görs med avsikt att i första körningen se kiseldiffundering 
(som förklaras i kap2.5) , i den andra ska då de diffunderade kiselfaserna inte störa 
resultaten. Rent aluminium körs två gånger för att säkerställa resultaten men i och 
med den obefintliga kiselhalten förväntas ingen diffusion. 
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Tabell 1 visar experimentförteckning på de av författarna utförda experiment och 
på vilka materialprov de utförs på.  
Författarna döpte provlegeringarna enligt tabell. Observa att målvärden och 
praktiska värden är ej detsamma. Tabellen visar målvärden, aktuella värden 
säkerställs av gnistspektrometri och redovisas i kap 4.1-4. 
Dubbelkörningen av provstavar i dilatometern är för att verifiera korrekt 
inställning och resultat. Då första körningen av stav 1 och stav 2 gav liknande 
resultat kunde andra körningen av stav 1 strykas. Detta görs för att spara tid. 
Anledningen till att legering D endast körs en gång är materialbrist. 
Tabell 1. Experimentförteckning 

 
 

Legering 
A

Legering 
B

Legering 
C

Legering 
D 

Målvärden, % Si 0% 7% 10% 20% 

Dilatometer, stav #1          X         X   

Dilatometer, stav #2         X         X         X         X 

Dilatometer, stav2, körning 2         X         X         X         X 

Gnistspektromering           X         X 

Mikroskopi          X         X         X 
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4 Resultat och Analys 
Resultat redovisas för var legering för sig med relevanta observationer och 
diskussion. 
 

4.1 Legering A – Rent Al 
Legering A består av rent aluminium, då mikroskopbild på detta skulle endast visa 
en fas uteblev detta i experimentförteckningen. Resultat från dilatometern 
redovisas i figur 10.  
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Figur 10.  Reslutat av dilatometri på Legering A, Rent Al[x]. 
 
 
Här observeras det att det homogena materialet expanderar  i princip linjärt mellan 
100 och 400 °C. Saknaden av kisel gör att ingen diffusionsbuckla syns på kurvan. 
Räkning enligt ekvation 2 på data som samlats från dilatometern gav en CTE på ca 
27,1 ppm/K. Figur 10 kan jämföras med Figur 11 tagen från Hubers 
doktorsavhandling [16]. 
 
  ΔY / ΔX = k   ekv2 
 
Värdet på CTE räknades på intervallet 100-400°C enligt ekvation 2. Den visar ett 
något högre värde än vad som återfinns i läroböcker eller annan litteratur. Denna 
avvikelse kan förklaras med att författarna räknar över ett stort intervall. Det är 
vanligt att bara presentera CTE för intervallet 20-100°C, detta kopplat med att 
CTE ökar för ökande temperartur (se kap 2.4) ger en självklar förklaring till 
avvikelsen. Intervallet 100-400°C  valdes då det är då dilatometern ger bäst resultat 
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samt att det är intressant att titta på intevall som ligger inom vanliga 
användningsområden för AlSi legeringar, till exempel i förbränningsmotorer. 
Ovanstående gäller för samtliga legeringar. 
  

 
Figur 11.  Dilatometri av rent aluminium, [16][xi] 

 
Hubers graf visar på liknande kurvor, ett tecken på att en eventuell CTE uträkning 
skulle ge upphov till ett snarlikt resultat. 
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4.2 Legering B – AlSi7 
Legering B består av aluminium med 7% kisel, AlSi7.  Mikroskopi på denne visar 
jämn spridning av eutektisk kisel och aluminium dendriter, se figur 12. Aluminium 
dendriterna utgör det vita i figuren och eutektiskt kisel utgör det mörka. Jämför 
gärna med figur 3 i kapitel 2.3. 

 
Figur 12. Mikrostrukturen av  AlSi7-legering illustreras [xii]. 

Dilatometerprov på legering B visas i figur 13. Notera hur endast den första 
körningen ger upphov till en svacka i grafen. Detta är alltså samma typ av 
diffusion som observerades av Huber och Lasagni i [10] respektive [14] som 
förklaras i kapitel 2.5. Legeringselementet kisel ger en mindre expansion än för 
legering A, detta sker enligt kap 2.  
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Figur. 13 Dilatometri på legering B AlSi7[xiii]. 
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Räkning enligt ekvation 2 på data som samlades av dilatometern gav en 
värmeutvidgningskoefficient på ca 25,9 ppm/K ,också här på intervallet 100-
400°C. Figur 14 tagen från Huber [16] visar på ett snarlikt beteende. Men vissa 
avvikelser förekommer, förmodligen på grund av att Hubers prov har 
värmebehandlats. Notera att endast första körningen av provet har gett upphov till 
en diffusionssvacka, i enlighet med författarnas prov. 

 
Figur 14.  Dilatometeri av AlSi7-legering i ett värmebehandlat tillstånd [16][xiv]. 
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4.3 Legering C – AlSi10 
Legering C utsätts för gnistspektrometri för att säkerställa kemisk 
sammansättning. Målvärdet är 10% kisel. Resultat från spektrometern visas i tabell 
2. 
 
Tabell 2.  Resultat av spektrometri på legering C, AlSi10. 

Legering % Al % Si % Mg % Cu 
C bal 11,297 0,4192 0,1377

 
Tabellen visar de viktigaste legeringselementen, även om magnesiums och koppars  
effekt försummas i denna studie (Kap 1.3). Aluminiumhalten antas vara i balans. 
Mikroskopi på legering C, se figur 15, visar på mer eutektiskt kisel än legering B, 
figur 12, men fortfarande en jämn spridning.  
 
 

 
Figur 15.  Mikroskopi av AlSi10-legering illustreras [xv] . 
 
 
I figur 16 redovisas resultat från dilatometerprov. Som i legering Bs fall (AlSi7) är 
det endast den första körningen som visar en svacka. Den andra körningen visar 
på ett mer linjärt beteende. Den ökade kiselhalten ger flackare kurvor än i tidigare 
prov.  
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Figur 16.  Dilatometri på legering C, AlSi10[xvi]. 
 
Beräkning enligt ekvation 2 på data som samlades av dilatometern ger en CTE på 
ca 25,4 ppm/K, också här på intervallet 100-400°C.  
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4.4 Legering D – AlSi20 
Legering D utsättes för gnistspektrometri för att säkerställa kemisk 
sammansättning. Målvärdet är 20% kisel. Resultat från spektrometern visas i tabell 
3. 
 
Tabell 3. Resultat av spektrometri på legering D, AlSi20. 

Legering % Al % Si % Mg % Cu 
D bal 20,113 0,3595 0,0948

 
Mikroskopi på legering D, se figur 17, visar hypereutektiskta primär utskiljda 
kiselpartiklar av olika slag. Jämför gärna med figur 4 i kapitel 2.3. 
 

 
Figur 17.  Mikroskopi av AlSi20-legeringen visar de olika kiselutskiljningarna som 
kan tänkas förekomma.[xvii]. 

 
 

Jämförs figur 17 med figur 18 tagen från boken the treatment of liquid aluminum-silicon 
alloys av Gruzleski och Closset (1990) [15] kan det konstateras att 
kiselutskiljningarna är av en typ som är vanligt förekommande. Samtliga av dessa 
faser (stjärna, polyhedral och dendritisk), se figur 17, förekommer i den typen av 
legeringar. 
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Figur 18. Vanliga kiselfaser, a: stjärnformade, b: Polyhedrala och c: dendritiska,  
Gruzlski & Closset[xviii]. 
 
 
Dilatometerprov resultat på legering D redovisas i figur 19.. Här observeras de 
flackaste av resultatkurvorna vilket tyder på den minsta utvidgningen. I enlighet 
med [10] och [14] är det endast den första körningen som innehåller en svacka 
från kiseldiffusion, jämför gärna med figur 13 och 16.   
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Figur 19.  Dilatometri på legering D, AlSi20, [xix]. 
 
 
Räkning enligt ekvation 2 på data om samlas av dilatometern ger en CTE på ca 
22,6 ppm/K, också här på intervallet 100-400°C. 
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4.5 Diskussion 
I föregående kapitel kan det observaeras hurkiselhalt påverkar värmeutvidgnings 
egenskaperna hos aluminium och dess legeringar. Denna studien överskådas 
tydligare när samtliga andrakörningar från dilatometern plottas i samma graf, figur 
20, där en tydlig tendens kan observeras.En ökad kiselhalt i aluminium bidrar till 
en förminskad CTE; detta i enlighet med  den forskning som presenterandes i 
kapitel 2.5.  
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Figur 20 . Samlade resultat från dilatometri [xx]. 

 
 
 
I denna studie har CTE räknats på intervallet 100-400°C vilket har gett något 
högre värden än vad som återfinns i litteraturen. Det bör observeras att CTE ökar 
vid stigande temperatur, för att ge en mer överskådlig bild av forskningen har 
författarna även valt att också räkna på intervallet 100-200°C, även här på 
dilatometerns andra körning. 
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Tabell 4. Variationen av CTE beroende på temperaturspann redovisas. 

Legering  CTE 100‐400°C (ppm/K) CTE 100‐200°C (ppm/K)

A ‐ Rent AL  27,5 25,5

B‐ AlSi7  25,9 25,4

C ‐ AlSi10  25,4 24,3

D ‐ AlSi20  22,8 21,7
 
 
Värden från tabellen plottas i figur 21 och visar på en sjunkande CTE för ökad 
viktsprocent kisel. Den sista punkten i grafen: 100% kisel och CTE 2 ppm/K 
antas från CES [4].  
 

 
 

Figur 21. CTE som en funktion av kiselhalt [xxi]. 
 
 
 
Analys av denna graf visar ett relativt linjärt beteende på samspelet mellan CTE 
och kiselhalt.  
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4.6 Framtagning av ett enkelt samband mellan CTE 
och kiselhalten 
Det är känt att för komposita material kan materialegenskaper beräknas genom 
användning av ”Rule of Mixture”-metoden, även kallad ”blandregeln”. 
Egenskaperna hos komposita material är då en funktion av de ingående 
materialens egenskaper samt volymen av desamma. Med denna metod kan det tas 
fram det utgående materialets samlade egenskap [1]. 
 
Formeln som används i kompositmaterial är väldigt beroende på fiberriktning i 
matrisen och dess tillämpning kan variera. Vid slumpmässig fiberorientering  
används en faktor framför den term i ekv 3 som avser fiberns inverkan . 
 
En enkel skrivning av Rule of Mixture görs av författarna som följer: 

 
 
CTEleg= (VfAl * CTEAl) + (VfSi * CTESi)   ekv3 
 

Där CTEleg är den färdiga legeringens CTE och Vf är volymfraktion av de 
ingående elementen. 
 
Arbetet börjar med att räkna ut en teoretisk CTE för de experimentella legeringar 
A, B, C och D och dessa jämförs med resultat från dilatometern enligt tabell 5. 
 
 
CTE för kisel har valts till 2 ppm/K i första blandregel uträkningen då det värdet 
återfinns ofta i litteraturen samt tidigare användning i rapporten. I den andra 
valdes CTE till 4 ppm/K för att kompensera för den högre temperaturspannet 
(100 - 400°C) samt att CTE ökar med ökad temperatur (se kap 2.4) 
Värdet på aluminiums CTE tas från författarnas dilatometerresultat. 
Volymfraktion räknas på den teoretiska uppsättningen. 
 
 
Tabell 5. Jämförelse av CTE från experiment och rule of mixture beräkningar. 

  CTE 100‐400°C (ppm/K) CTE (kisel) = 2 ppm/K CTE (kisel) = 4 ppm/K
Legering  Dilatometer  rule of mixture rule of mixture 
A ‐ Rent AL  27,5 27,5 27,5
B‐ AlSi7  25,9 25,7 25,9
C ‐ AlSi10  25,4 25,0 25,2
D ‐ AlSi20  22,8 22,4 22,8
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CTE från dilatometerkörningar och från rule of mixture uträkningen redovisas i 
figur 22. Datan till grafen återfinns i tabell 5. Värdena ligger mycket nära varandra 
och därav kan det antas att ekvationsmodellen fungerar. 
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Figur 22. Jämförande graf med data från tabell 5. CTE som en funktion av kiselhalt 
[xxii]. 

 
 
För att studera samt jämföra om blandregelmetoden kan tillämpas generellt för 
denna typ av material och egenskap har fler data från litteraturen, Huber [16] samt 
G. Kim Byung m.fl. [17], samlats och plottats. Samlade värden från författarnas 
experiment och från litteraturen återfinns i tabell 6 med beräkningar enligt 
blandregelmetoden. 
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Tabell 6. Samlade jämförande värden från författarna och litteraturen. 

   CTE 100‐400°C (ppm/K) CTE (Si / SiC) = 2 ppm/K CTE (Si / SiC) = 4 ppm/K

Legering  Dilatometer: rule of mixture rule of mixture
A ‐ Rent AL  27,5 27,5  27,5
B‐ AlSi7  25,9 25,7  25,9
C ‐ AlSi10  25,4 24,9  25,2

D ‐ AlSi20  22,8 22,4  22,8
Huber Rent Al  27,3 27,3  27,3
Huber AlSi7  25,7 25,5  25,7
Huber AlSi12  24 24,3  24,5

Huber AlSi7Sic70  8 7,8  9,3

Byung AlSiC50  13 14,6  15,7
 
För att tydliggöra jämförelsen mellan de samlade samt, i detta arbete, erhållna 
värden återskapas resultaten från tabell 6 i figur 23.  
 

Figur 23. Jämförelse mellan CTE framtagen med hjälp av Rule of Mixture och 
litteraturvärden samt resultat från denna studie [xxiii]. 
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Figur 23 visar att Rule of Mixture fungerar bättre vid de lägre kiselhalterna, men 
även vid högre halter är resultat tillräckligt nära litteraturvärden för att kunna 
fungera till att ge en överblick. Metoden kan användas i syfte att kunna ge ett 
approximativt värde på värmeutvidgningskoefficienten för en befintlig eller ny 
framtagen legering.  
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Det bör dock observeras att antagelsen att CTE för både Si och SiC är densamma 
bygger på att de har snarlika värden enligt CES [4]. Eventuella skillnader på CTE 
blir så små i praktiken att de kan försummas. Det bör dock beaktas att SiC och Si 
har olika materialegenskaper och är mycket olika i hur de kan införas vid gjutning. 
 
 



Slutsatser 

5 Slutsatser 
Genom dilatometri och jämförande analyser har författarna observerat att 
sänkningen av CTE beroende på kiselhalt är , inom vissa gränser, linjär i sitt 
beteende. Detta betyder att enkla analysverktyg borde fungera på legeringar inom 
detta spann. 
Blandregeln (Rule of Mixture) fungerar som en enkel modelleringsmetod för att ta 
fram ett CTE värde för en AlSi-legering, som bevisas av föreliggande studie. Dock 
så krävs vidare forskning i om metoden är tillämpningsbar på flera 
legeringselement. Gränserna av denna metod utforskas inte i denna studie, bara 
möjligheten till användning. 
 
Den framtagna metoden fungerar som ett enkelt verktyg för att ta reda på ett 
ungefärligt värde på värmeutvidgningskoefficienten hos kommersiella legeringar 
eller vad en ny legering kommer att ha. Blandregeln kan hjälpa både konstruktörer 
och designer vid utformning av detaljer som måste fungera i en miljö där små 
toleranser är viktiga och värmen är hög eller där expansionen av detalj är av stor 
vikt. 
 
För att kunna använda aluminium istället för järn bör 
värmeutvidgningskoefficienten för aluminium sänkas till ungefär 12 ppm/K. 
Detta värde kan uppnås via en viss mängd tillsatt kisel eller kiselkarbid. Med hjälp 
av blandregeln kan vi ta fram kiselhalten som krävs, ungefär 65% kisel (eller 
kiselkarbid) behövs för en värmeutvidgningskoefficient på 12 ppm/K. Det bör 
dock observeras att hållfasthetsberäkningar måste göras på materialet om detaljen i 
fråga utsätts för belastning vid högre temperaturer. 
 
Att gjuta med 65% kisel är dock krävande. Därför föreslår författarna en 
blandning av kisel och kiselkarbid för att uppnå en kiselekvivalent på 65% vilket 
ger den efterfrågade CTE på 12 ppm/K.
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8 Bilagor 
I detta kapitel presenteras resultat från författarnas spektrometri och dilatometri.  
 

8.1 Bilaga 1 
Fullständiga resultat på spektrometri på legering C 
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Fullständiga resultat på spektrometri på legering D 
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8.2 Bilaga 2 
Datablad från dilatometri på samtliga av författarnas legeringar (A,B,C och D) 
 
Legering A 
 
#FILE: A1_1TEC.dle 
#FORMAT: NETZSCH5 
#IDENTITY: A1_1TEC 
#DECIMAL: POINT 
#SEPARATOR: SEMICOLON 
#MTYPE: DIL 
#MSUBTYPE: 
#INSTRUMENT: NETZSCH DIL 402 C 
#PROJECT: TEC 
#DATE/TIME: 2010‐03‐19 13:40:47 
#CORR. FILE: correction_file.cle 
#LABORATORY: E1316 
#OPERATOR: Andie Phil 
#REMARK: 
#SAMPLE: AdvCast_corr 
#SAMPLE LENGTH /mm:25.510 
#MATERIAL: Al2O3 
#MEASMODE: Standard Expansion 
#PURGE GAS 1: const He 
#FLOW RATE 1: 
#CORR. CODE: 010 
#RANGE: 20/10.0(K/min)/400 
#SEGMENT: S1/3 
 
 
 
##Temp./°C;Time/min;dL/Lo 
100.00000; 
8.94304;1.4067e‐003 
102.50000; 
9.14257;1.4678e‐003 
105.00000; 
9.34247;1.5298e‐003 
107.50000; 
9.54271;1.5908e‐003 
110.00000; 
9.74161;1.6514e‐003 
112.50000; 
9.94648;1.7139e‐003 
115.00000;10.15198;1.7766
e‐003 
117.50000;10.36050;1.8402
e‐003 
120.00000;10.56721;1.9033
e‐003 
122.50000;10.77625;1.9675
e‐003 

125.00000;10.98900;2.0314
e‐003 
127.50000;11.19909;2.0957
e‐003 
130.00000;11.41107;2.1591
e‐003 
132.50000;11.62533;2.2238
e‐003 
135.00000;11.84057;2.2879
e‐003 
137.50000;12.05675;2.3524
e‐003 
140.00000;12.27362;2.4162
e‐003 
142.50000;12.49498;2.4808
e‐003 
145.00000;12.71728;2.5451
e‐003 
147.50000;12.94176;2.6098
e‐003 

150.00000;13.16526;2.6735
e‐003 
152.50000;13.39440;2.7381
e‐003 
155.00000;13.61921;2.8012
e‐003 
157.50000;13.84775;2.8661
e‐003 
160.00000;14.07788;2.9298
e‐003 
162.50000;14.31719;2.9950
e‐003 
165.00000;14.55643;3.0597
e‐003 
167.50000;14.79273;3.1231
e‐003 
170.00000;15.02968;3.1876
e‐003 
172.50000;15.27008;3.2515
e‐003 
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175.00000;15.50959;3.3152
e‐003 
177.50000;15.75186;3.3797
e‐003 
180.00000;15.99276;3.4434
e‐003 
182.50000;16.23753;3.5082
e‐003 
185.00000;16.48271;3.5728
e‐003 
187.50000;16.72770;3.6384
e‐003 
190.00000;16.97174;3.7030
e‐003 
192.50000;17.21614;3.7681
e‐003 
195.00000;17.46291;3.8334
e‐003 
197.50000;17.70720;3.8984
e‐003 
200.00000;17.95361;3.9639
e‐003 
202.50000;18.20527;4.0309
e‐003 
205.00000;18.45543;4.0968
e‐003 
207.50000;18.70709;4.1634
e‐003 
210.00000;18.95668;4.2292
e‐003 
212.50000;19.20507;4.2958
e‐003 
215.00000;19.45647;4.3632
e‐003 
217.50000;19.70680;4.4290
e‐003 
220.00000;19.95550;4.4961
e‐003 
222.50000;20.19907;4.5622
e‐003 
225.00000;20.44791;4.6297
e‐003 
227.50000;20.70066;4.6972
e‐003 
230.00000;20.95056;4.7661
e‐003 
232.50000;21.20138;4.8344
e‐003 
235.00000;21.45271;4.9031
e‐003 
237.50000;21.70641;4.9728
e‐003 
240.00000;21.96157;5.0421
e‐003 
242.50000;22.21433;5.1117
e‐003 

245.00000;22.46825;5.1824
e‐003 
247.50000;22.72541;5.2529
e‐003 
250.00000;22.98228;5.3221
e‐003 
252.50000;23.24382;5.3940
e‐003 
255.00000;23.50348;5.4653
e‐003 
257.50000;23.76592;5.5367
e‐003 
260.00000;24.02979;5.6074
e‐003 
262.50000;24.29356;5.6786
e‐003 
265.00000;24.55497;5.7491
e‐003 
267.50000;24.81946;5.8192
e‐003 
270.00000;25.08074;5.8893
e‐003 
272.50000;25.34104;5.9600
e‐003 
275.00000;25.60514;6.0295
e‐003 
277.50000;25.87507;6.0983
e‐003 
280.00000;26.18446;6.1605
e‐003 
282.50000;26.54379;6.2227
e‐003 
285.00000;26.79433;6.3005
e‐003 
287.50000;27.04100;6.3762
e‐003 
290.00000;27.28843;6.4494
e‐003 
292.50000;27.53311;6.5211
e‐003 
295.00000;27.78169;6.5925
e‐003 
297.50000;28.02827;6.6637
e‐003 
300.00000;28.27705;6.7339
e‐003 
302.50000;28.53504;6.8077
e‐003 
305.00000;28.79209;6.8812
e‐003 
307.50000;29.05094;6.9557
e‐003 
310.00000;29.30923;7.0293
e‐003 
312.50000;29.56552;7.1023
e‐003 

315.00000;29.82263;7.1757
e‐003 
317.50000;30.08310;7.2490
e‐003 
320.00000;30.33578;7.3207
e‐003 
322.50000;30.59112;7.3927
e‐003 
325.00000;30.85174;7.4655
e‐003 
327.50000;31.11123;7.5383
e‐003 
330.00000;31.36680;7.6094
e‐003 
332.50000;31.62313;7.6808
e‐003 
335.00000;31.87775;7.7530
e‐003 
337.50000;32.13380;7.8247
e‐003 
340.00000;32.38860;7.8952
e‐003 
342.50000;32.63641;7.9651
e‐003 
345.00000;32.88922;8.0371
e‐003 
347.50000;33.14311;8.1085
e‐003 
350.00000;33.39706;8.1796
e‐003 
352.50000;33.64778;8.2508
e‐003 
355.00000;33.90604;8.3241
e‐003 
357.50000;34.16165;8.3959
e‐003 
360.00000;34.41719;8.4675
e‐003 
362.50000;34.67552;8.5407
e‐003 
365.00000;34.92916;8.6128
e‐003 
367.50000;35.18473;8.6862
e‐003 
370.00000;35.43979;8.7580
e‐003 
372.50000;35.69313;8.8300
e‐003 
375.00000;35.94715;8.9024
e‐003 
377.50000;36.20066;8.9742
e‐003 
380.00000;36.45342;9.0469
e‐003 
382.50000;36.70407;9.1189
e‐003 
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385.00000;36.95744;9.1916
e‐003 
387.50000;37.20751;9.2632
e‐003 
390.00000;37.45817;9.3358
e‐003 
392.50000;37.70544;9.4076
e‐003 
395.00000;37.95666;9.4806
e‐003 
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Legering B 

#FILE: B2_2TEC.dle 
#FORMAT: NETZSCH5 
#IDENTITY: B2_2TEC 
#DECIMAL: POINT 
#SEPARATOR: SEMICOLON 
#MTYPE: DIL 
#MSUBTYPE: 
#INSTRUMENT: NETZSCH DIL 402 C 
#PROJECT: TEC 
#DATE/TIME: 2010‐03‐18 12:27:25 
#CORR. FILE: correction_file.cle 
#LABORATORY: E1316 
#OPERATOR: Andie Phil 
#REMARK: 
#SAMPLE: AdvCast_corr 
#SAMPLE LENGTH /mm:24.860 
#MATERIAL: Al2O3 
#MEASMODE: Standard Expansion 
#PURGE GAS 1: const He 
#FLOW RATE 1: 
#CORR. CODE: 010 
#RANGE: 400/10.0(K/min)/20 
#SEGMENT: S3/3 
 
 
##Temp./°C;Time/min;dL/Lo 
100.00000;82.57979;1.2843e‐
003 
102.50000;82.07483;1.3466e‐
003 
105.00000;81.59409;1.4079e‐
003 
107.50000;81.12273;1.4694e‐
003 
110.00000;80.66566;1.5319e‐
003 
112.50000;80.20726;1.5954e‐
003 
115.00000;79.76303;1.6590e‐
003 
117.50000;79.34089;1.7216e‐
003 
120.00000;78.91753;1.7851e‐
003 
122.50000;78.51476;1.8486e‐
003 
125.00000;78.11916;1.9117e‐
003 
127.50000;77.73953;1.9742e‐
003 
130.00000;77.35807;2.0381e‐
003 

132.50000;76.99057;2.1010e‐
003 
135.00000;76.62548;2.1654e‐
003 
137.50000;76.27335;2.2285e‐
003 
140.00000;75.92768;2.2924e‐
003 
142.50000;75.59247;2.3553e‐
003 
145.00000;75.26318;2.4183e‐
003 
147.50000;74.93920;2.4818e‐
003 
150.00000;74.62041;2.5454e‐
003 
152.50000;74.30722;2.6088e‐
003 
155.00000;74.00273;2.6720e‐
003 
157.50000;73.70271;2.7344e‐
003 
160.00000;73.40260;2.7990e‐
003 
162.50000;73.10572;2.8631e‐
003 

165.00000;72.81479;2.9266e‐
003 
167.50000;72.52747;2.9905e‐
003 
170.00000;72.24221;3.0543e‐
003 
172.50000;71.95963;3.1185e‐
003 
175.00000;71.68081;3.1828e‐
003 
177.50000;71.40677;3.2462e‐
003 
180.00000;71.13652;3.3104e‐
003 
182.50000;70.86613;3.3742e‐
003 
185.00000;70.59618;3.4382e‐
003 
187.50000;70.32684;3.5031e‐
003 
190.00000;70.06242;3.5668e‐
003 
192.50000;69.79942;3.6301e‐
003 
195.00000;69.53999;3.6932e‐
003 
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197.50000;69.28136;3.7565e‐
003 
200.00000;69.02051;3.8198e‐
003 
202.50000;68.75981;3.8836e‐
003 
205.00000;68.50041;3.9468e‐
003 
207.50000;68.23719;4.0110e‐
003 
210.00000;67.97537;4.0760e‐
003 
212.50000;67.71584;4.1402e‐
003 
215.00000;67.46057;4.2033e‐
003 
217.50000;67.20613;4.2668e‐
003 
220.00000;66.95143;4.3306e‐
003 
222.50000;66.69553;4.3943e‐
003 
225.00000;66.44134;4.4581e‐
003 
227.50000;66.18153;4.5224e‐
003 
230.00000;65.92203;4.5869e‐
003 
232.50000;65.66492;4.6514e‐
003 
235.00000;65.40821;4.7161e‐
003 
237.50000;65.15264;4.7801e‐
003 
240.00000;64.89700;4.8456e‐
003 
242.50000;64.64230;4.9106e‐
003 
245.00000;64.38627;4.9751e‐
003 
247.50000;64.13085;5.0402e‐
003 
250.00000;63.87703;5.1048e‐
003 
252.50000;63.62058;5.1703e‐
003 
255.00000;63.36259;5.2365e‐
003 
257.50000;63.10783;5.3016e‐
003 
260.00000;62.85636;5.3669e‐
003 
262.50000;62.60217;5.4324e‐
003 
265.00000;62.34996;5.4978e‐
003 

267.50000;62.09724;5.5634e‐
003 
270.00000;61.84267;5.6295e‐
003 
272.50000;61.59147;5.6964e‐
003 
275.00000;61.33947;5.7621e‐
003 
277.50000;61.08445;5.8278e‐
003 
280.00000;60.83247;5.8942e‐
003 
282.50000;60.58192;5.9596e‐
003 
285.00000;60.33013;6.0260e‐
003 
287.50000;60.07759;6.0919e‐
003 
290.00000;59.82600;6.1577e‐
003 
292.50000;59.57452;6.2249e‐
003 
295.00000;59.32822;6.2902e‐
003 
297.50000;59.08320;6.3562e‐
003 
300.00000;58.83446;6.4229e‐
003 
302.50000;58.58459;6.4908e‐
003 
305.00000;58.33470;6.5588e‐
003 
307.50000;58.08609;6.6269e‐
003 
310.00000;57.83966;6.6947e‐
003 
312.50000;57.59151;6.7624e‐
003 
315.00000;57.34773;6.8305e‐
003 
317.50000;57.10673;6.8976e‐
003 
320.00000;56.86627;6.9643e‐
003 
322.50000;56.62568;7.0318e‐
003 
325.00000;56.38576;7.0987e‐
003 
327.50000;56.14636;7.1661e‐
003 
330.00000;55.90549;7.2329e‐
003 
332.50000;55.66851;7.2998e‐
003 
335.00000;55.43478;7.3659e‐
003 

337.50000;55.19918;7.4316e‐
003 
340.00000;54.96567;7.4977e‐
003 
342.50000;54.73378;7.5634e‐
003 
345.00000;54.50331;7.6286e‐
003 
347.50000;54.27521;7.6939e‐
003 
350.00000;54.04437;7.7594e‐
003 
352.50000;53.81148;7.8254e‐
003 
355.00000;53.58150;7.8906e‐
003 
357.50000;53.35285;7.9559e‐
003 
360.00000;53.12617;8.0203e‐
003 
362.50000;52.90098;8.0847e‐
003 
365.00000;52.67346;8.1496e‐
003 
367.50000;52.44442;8.2144e‐
003 
370.00000;52.21948;8.2773e‐
003 
372.50000;51.99500;8.3394e‐
003 
375.00000;51.76672;8.4016e‐
003 
377.50000;51.53606;8.4631e‐
003 
380.00000;51.30348;8.5235e‐
003 
382.50000;51.06880;8.5831e‐
003 
385.00000;50.83165;8.6398e‐
003 
387.50000;50.58715;8.6926e‐
003 
390.00000;50.33380;8.7390e‐
003 
392.50000;50.07058;8.7835e‐
003 
395.00000;49.78825;8.8257e‐
003 
397.50000;49.47398;8.8650e‐
003 
400.00000;49.09967;8.9020e‐
003 
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Legering C 

#FILE: C2_2TEC.dle 
#FORMAT: NETZSCH5 
#IDENTITY: C2_2TEC 
#DECIMAL: POINT 
#SEPARATOR: SEMICOLON 
#MTYPE: DIL 
#MSUBTYPE: 
#INSTRUMENT: NETZSCH DIL 402 C 
#PROJECT: TEC 
#DATE/TIME: 2010‐03‐18 17:30:11 
#CORR. FILE: correction_file.cle 
#LABORATORY: E1316 
#OPERATOR: Andie Phil 
#REMARK: 
#SAMPLE: AdvCast_corr 
#SAMPLE LENGTH /mm:24.460 
#MATERIAL:Al2O3 
#MEASMODE: Standard Expansion 
#PURGE GAS 1:const He 
#FLOW RATE 1: 
#CORR. CODE:010 
#RANGE:20/10.0(K/min)/400 
#SEGMENT:S1/3 
 
 
##Temp./°C;Time/min;dL/Lo;Al
pha/(1/K) 
 
100.00000; 9.63788;9.0174e‐
004;2.1499e‐005 
102.50000; 9.82120;9.5586e‐
004;2.1762e‐005 
105.00000;10.00508;1.0109e‐
003;2.2283e‐005 
107.50000;10.18980;1.0667e‐
003;2.2207e‐005 
110.00000;10.37482;1.1229e‐
003;2.3265e‐005 
112.50000;10.56494;1.1811e‐
003;2.3124e‐005 
115.00000;10.75234;1.2388e‐
003;2.3179e‐005 
117.50000;10.94099;1.2965e‐
003;2.3091e‐005 
120.00000;11.12853;1.3548e‐
003;2.3534e‐005 
122.50000;11.31800;1.4139e‐
003;2.3639e‐005 
125.00000;11.50801;1.4735e‐
003;2.3659e‐005 
127.50000;11.69855;1.5326e‐
003;2.3930e‐005 

130.00000;11.89116;1.5921e‐
003;2.3634e‐005 
132.50000;12.08477;1.6519e‐
003;2.4225e‐005 
135.00000;12.28069;1.7119e‐
003;2.3926e‐005 
137.50000;12.47536;1.7722e‐
003;2.4446e‐005 
140.00000;12.67342;1.8334e‐
003;2.4191e‐005 
142.50000;12.87344;1.8941e‐
003;2.4157e‐005 
145.00000;13.07279;1.9543e‐
003;2.4362e‐005 
147.50000;13.27923;2.0161e‐
003;2.4843e‐005 
150.00000;13.48196;2.0778e‐
003;2.4479e‐005 
152.50000;13.68993;2.1398e‐
003;2.4960e‐005 
155.00000;13.89929;2.2014e‐
003;2.4600e‐005 
157.50000;14.10796;2.2625e‐
003;2.4468e‐005 
160.00000;14.32032;2.3245e‐
003;2.5128e‐005 

162.50000;14.53746;2.3873e‐
003;2.5035e‐005 
165.00000;14.75814;2.4503e‐
003;2.5061e‐005 
167.50000;14.97829;2.5129e‐
003;2.4998e‐005 
170.00000;15.20107;2.5757e‐
003;2.4978e‐005 
172.50000;15.42526;2.6385e‐
003;2.5271e‐005 
175.00000;15.65165;2.7013e‐
003;2.5164e‐005 
177.50000;15.88086;2.7647e‐
003;2.5092e‐005 
180.00000;16.10584;2.8267e‐
003;2.5084e‐005 
182.50000;16.34036;2.8899e‐
003;2.5305e‐005 
185.00000;16.57198;2.9523e‐
003;2.5124e‐005 
 
187.50000;16.80533;3.0153e‐
003;2.5230e‐005 
190.00000;17.04174;3.0786e‐
003;2.5040e‐005 
192.50000;17.27822;3.1408e‐
003;2.5081e‐005 
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195.00000;17.51567;3.2035e‐
003;2.5036e‐005 
197.50000;17.75359;3.2663e‐
003;2.5481e‐005 
200.00000;17.99476;3.3290e‐
003;2.4947e‐005 
202.50000;18.23995;3.3918e‐
003;2.5492e‐005 
205.00000;18.48752;3.4557e‐
003;2.5613e‐005 
207.50000;18.73810;3.5196e‐
003;2.5250e‐005 
210.00000;18.98488;3.5830e‐
003;2.5469e‐005 
212.50000;19.23177;3.6454e‐
003;2.4698e‐005 
215.00000;19.47965;3.7088e‐
003;2.5399e‐005 
217.50000;19.72547;3.7718e‐
003;2.4941e‐005 
220.00000;19.97076;3.8345e‐
003;2.5132e‐005 
222.50000;20.21676;3.8969e‐
003;2.4926e‐005 
225.00000;20.46079;3.9590e‐
003;2.4866e‐005 
227.50000;20.71015;4.0226e‐
003;2.5357e‐005 
230.00000;20.95809;4.0856e‐
003;2.5700e‐005 
232.50000;21.20961;4.1491e‐
003;2.5199e‐005 
235.00000;21.45760;4.2122e‐
003;2.5066e‐005 
237.50000;21.70236;4.2752e‐
003;2.5497e‐005 
240.00000;21.95289;4.3397e‐
003;2.5544e‐005 
242.50000;22.20082;4.4030e‐
003;2.5877e‐005 
245.00000;22.44725;4.4665e‐
003;2.5121e‐005 
247.50000;22.69398;4.5301e‐
003;2.5495e‐005 
250.00000;22.94174;4.5940e‐
003;2.6052e‐005 
252.50000;23.19514;4.6586e‐
003;2.5572e‐005 
255.00000;23.44620;4.7230e‐
003;2.5526e‐005 
257.50000;23.69266;4.7871e‐
003;2.6134e‐005 
260.00000;23.94577;4.8518e‐
003;2.5587e‐005 
262.50000;24.19690;4.9163e‐
003;2.6155e‐005 

265.00000;24.44433;4.9806e‐
003;2.4967e‐005 
267.50000;24.69210;5.0439e‐
003;2.5260e‐005 
270.00000;24.93807;5.1076e‐
003;2.6037e‐005 
272.50000;25.18883;5.1730e‐
003;2.5977e‐005 
275.00000;25.43995;5.2383e‐
003;2.5807e‐005 
277.50000;25.69407;5.3029e‐
003;2.6618e‐005 
280.00000;25.95201;5.3689e‐
003;2.5810e‐005 
282.50000;26.20995;5.4344e‐
003;2.6758e‐005 
285.00000;26.46935;5.5002e‐
003;2.6507e‐005 
287.50000;26.72822;5.5659e‐
003;2.5892e‐005 
290.00000;26.98563;5.6311e‐
003;2.6127e‐005 
292.50000;27.24097;5.6957e‐
003;2.6380e‐005 
295.00000;27.50173;5.7618e‐
003;2.6014e‐005 
297.50000;27.76089;5.8268e‐
003;2.6334e‐005 
300.00000;28.01882;5.8920e‐
003;2.6215e‐005 
302.50000;28.28186;5.9594e‐
003;2.6516e‐005 
305.00000;28.54300;6.0258e‐
003;2.6731e‐005 
307.50000;28.80364;6.0918e‐
003;2.6452e‐005 
310.00000;29.06583;6.1582e‐
003;2.6290e‐005 
312.50000;29.32836;6.2245e‐
003;2.6764e‐005 
315.00000;29.58965;6.2904e‐
003;2.6419e‐005 
317.50000;29.84996;6.3558e‐
003;2.5840e‐005 
320.00000;30.10623;6.4211e‐
003;2.6181e‐005 
322.50000;30.36364;6.4860e‐
003;2.6090e‐005 
325.00000;30.62401;6.5512e‐
003;2.5789e‐005 
327.50000;30.88415;6.6159e‐
003;2.6349e‐005 
330.00000;31.14076;6.6807e‐
003;2.5471e‐005 
332.50000;31.39845;6.7450e‐
003;2.5647e‐005 

335.00000;31.65857;6.8096e‐
003;2.6200e‐005 
337.50000;31.91408;6.8737e‐
003;2.4966e‐005 
340.00000;32.16605;6.9373e‐
003;2.5082e‐005 
342.50000;32.41826;7.0009e‐
003;2.6040e‐005 
345.00000;32.67288;7.0648e‐
003;2.5174e‐005 
347.50000;32.92570;7.1277e‐
003;2.4999e‐005 
350.00000;33.17940;7.1917e‐
003;2.6248e‐005 
352.50000;33.43838;7.2562e‐
003;2.5819e‐005 
355.00000;33.69861;7.3212e‐
003;2.5645e‐005 
357.50000;33.95815;7.3850e‐
003;2.5961e‐005 
360.00000;34.21397;7.4491e‐
003;2.5308e‐005 
362.50000;34.47422;7.5137e‐
003;2.5687e‐005 
365.00000;34.73275;7.5777e‐
003;2.5671e‐005 
367.50000;34.98620;7.6410e‐
003;2.5281e‐005 
370.00000;35.24358;7.7049e‐
003;2.5708e‐005 
372.50000;35.50147;7.7682e‐
003;2.5548e‐005 
375.00000;35.75608;7.8318e‐
003;2.5184e‐005 
377.50000;36.01157;7.8946e‐
003;2.4707e‐005 
380.00000;36.26561;7.9574e‐
003;2.5591e‐005 
382.50000;36.51640;8.0199e‐
003;2.4892e‐005 
385.00000;36.77166;8.0825e‐
003;2.4844e‐005 
387.50000;37.02632;8.1450e‐
003;2.5380e‐005 
390.00000;37.27939;8.2075e‐
003;2.5057e‐005 
392.50000;37.53331;8.2704e‐
003;2.4670e‐005 
395.00000;37.78810;8.3330e‐
003;2.5208e‐005 
397.50000;38.03969;8.3954e‐
003;2.5215e‐005 
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Legering D 

 
#FILE: D1_2TEC.dle 
#FORMAT: NETZSCH5 
#IDENTITY: D1_2TEC 
#DECIMAL: POINT 
#SEPARATOR: SEMICOLON 
#MTYPE: DIL 
#MSUBTYPE: 
#INSTRUMENT: NETZSCH DIL 402 C 
#PROJECT: TEC 
#DATE/TIME: 2010‐03‐19 10:45:15 
#CORR. FILE: correction_file.cle 
#LABORATORY: E1316 
#OPERATOR: Andie Phil 
#REMARK: 
#SAMPLE: AdvCast_corr 
#SAMPLE LENGTH /mm:24.970 
#MATERIAL: Al2O3 
#MEASMODE: Standard Expansion 
#PURGE GAS 1:const He 
#FLOW RATE 1: 
#CORR. CODE:010 
#RANGE:20/10.0(K/min)/400 
#SEGMENT:S1/3 
 
##Temp./ｰC;Time/min;dL/Lo;Alpha/(1/K) 
 
100.00000;10.24691;1.0452e‐
003;1.9723e‐005 
102.50000;10.40253;1.0944e‐
003;1.9702e‐005 
105.00000;10.55737;1.1443e‐
003;2.0050e‐005 
107.50000;10.71289;1.1947e‐
003;2.0170e‐005 
110.00000;10.87050;1.2457e‐
003;2.0608e‐005 
112.50000;11.03177;1.2975e‐
003;2.0877e‐005 
115.00000;11.19453;1.3499e‐
003;2.1002e‐005 
117.50000;11.35853;1.4025e‐
003;2.1103e‐005 
120.00000;11.52326;1.4550e‐
003;2.1159e‐005 
122.50000;11.68843;1.5082e‐
003;2.1365e‐005 
125.00000;11.85424;1.5621e‐
003;2.1522e‐005 
127.50000;12.02316;1.6155e‐
003;2.1452e‐005 

130.00000;12.19350;1.6695e‐
003;2.1622e‐005 
132.50000;12.36488;1.7235e‐
003;2.1712e‐005 
135.00000;12.53834;1.7776e‐
003;2.1589e‐005 
137.50000;12.71324;1.8320e‐
003;2.1883e‐005 
140.00000;12.89098;1.8868e‐
003;2.1896e‐005 
142.50000;13.07325;1.9419e‐
003;2.2092e‐005 
145.00000;13.25596;1.9970e‐
003;2.1979e‐005 
147.50000;13.44155;2.0522e‐
003;2.2320e‐005 
150.00000;13.62906;2.1080e‐
003;2.2292e‐005 
152.50000;13.81862;2.1633e‐
003;2.1963e‐005 
155.00000;14.01006;2.2187e‐
003;2.2340e‐005 
157.50000;14.20465;2.2742e‐
003;2.2253e‐005 

160.00000;14.40156;2.3299e‐
003;2.2402e‐005 
162.50000;14.60233;2.3851e‐
003;2.2058e‐005 
165.00000;14.80946;2.4416e‐
003;2.2657e‐005 
167.50000;15.01809;2.4980e‐
003;2.2513e‐005 
170.00000;15.22879;2.5537e‐
003;2.2098e‐005 
172.50000;15.43976;2.6096e‐
003;2.2890e‐005 
175.00000;15.65539;2.6660e‐
003;2.2245e‐005 
177.50000;15.87199;2.7214e‐
003;2.2485e‐005 
180.00000;16.09373;2.7781e‐
003;2.2858e‐005 
182.50000;16.32225;2.8347e‐
003;2.2408e‐005 
185.00000;16.55058;2.8910e‐
003;2.2671e‐005 
187.50000;16.77892;2.9468e‐
003;2.2364e‐005 
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190.00000;17.01162;3.0030e‐
003;2.2525e‐005 
192.50000;17.24149;3.0585e‐
003;2.2200e‐005 
195.00000;17.47620;3.1142e‐
003;2.2174e‐005 
197.50000;17.71103;3.1695e‐
003;2.2088e‐005 
200.00000;17.94788;3.2248e‐
003;2.2109e‐005 
202.50000;18.19277;3.2815e‐
003;2.3023e‐005 
205.00000;18.44001;3.3382e‐
003;2.2512e‐005 
207.50000;18.68821;3.3950e‐
003;2.2409e‐005 
210.00000;18.93109;3.4501e‐
003;2.2363e‐005 
212.50000;19.17781;3.5062e‐
003;2.2322e‐005 
215.00000;19.42774;3.5627e‐
003;2.2516e‐005 
217.50000;19.67493;3.6184e‐
003;2.2674e‐005 
220.00000;19.92486;3.6742e‐
003;2.1886e‐005 
222.50000;20.17177;3.7298e‐
003;2.2649e‐005 
225.00000;20.42125;3.7856e‐
003;2.2567e‐005 
227.50000;20.67484;3.8426e‐
003;2.2615e‐005 
230.00000;20.92558;3.8991e‐
003;2.2493e‐005 
232.50000;21.17773;3.9550e‐
003;2.2315e‐005 
235.00000;21.43248;4.0119e‐
003;2.2915e‐005 
237.50000;21.68581;4.0685e‐
003;2.2878e‐005 
240.00000;21.93954;4.1256e‐
003;2.2357e‐005 
242.50000;22.19388;4.1821e‐
003;2.2868e‐005 
245.00000;22.44705;4.2390e‐
003;2.2540e‐005 
247.50000;22.70438;4.2961e‐
003;2.2809e‐005 
250.00000;22.95953;4.3529e‐
003;2.2659e‐005 
252.50000;23.21830;4.4096e‐
003;2.2657e‐005 
255.00000;23.47802;4.4673e‐
003;2.2868e‐005 
257.50000;23.74024;4.5253e‐
003;2.3043e‐005 

260.00000;24.00336;4.5828e‐
003;2.2713e‐005 
262.50000;24.26441;4.6398e‐
003;2.2946e‐005 
265.00000;24.52045;4.6967e‐
003;2.2798e‐005 
267.50000;24.78177;4.7541e‐
003;2.2819e‐005 
270.00000;25.03852;4.8113e‐
003;2.3090e‐005 
272.50000;25.29528;4.8679e‐
003;2.2504e‐005 
275.00000;25.55680;4.9253e‐
003;2.3244e‐005 
277.50000;25.81937;4.9832e‐
003;2.3329e‐005 
280.00000;26.08088;5.0408e‐
003;2.2626e‐005 
282.50000;26.34298;5.0979e‐
003;2.3208e‐005 
285.00000;26.60229;5.1558e‐
003;2.3570e‐005 
287.50000;26.86548;5.2136e‐
003;2.2779e‐005 
290.00000;27.12507;5.2712e‐
003;2.3571e‐005 
292.50000;27.38814;5.3294e‐
003;2.3191e‐005 
295.00000;27.64701;5.3869e‐
003;2.3085e‐005 
297.50000;27.90734;5.4452e‐
003;2.3349e‐005 
300.00000;28.16405;5.5033e‐
003;2.3534e‐005 
302.50000;28.42832;5.5626e‐
003;2.3646e‐005 
305.00000;28.69379;5.6222e‐
003;2.4284e‐005 
307.50000;28.95693;5.6814e‐
003;2.3157e‐005 
310.00000;29.21762;5.7404e‐
003;2.3543e‐005 
312.50000;29.47753;5.7997e‐
003;2.4117e‐005 
315.00000;29.73790;5.8590e‐
003;2.3610e‐005 
317.50000;29.99986;5.9182e‐
003;2.3511e‐005 
320.00000;30.25998;5.9772e‐
003;2.3757e‐005 
322.50000;30.51610;6.0355e‐
003;2.3214e‐005 
325.00000;30.77678;6.0941e‐
003;2.3318e‐005 
327.50000;31.03151;6.1519e‐
003;2.3350e‐005 

330.00000;31.28668;6.2099e‐
003;2.3064e‐005 
332.50000;31.54701;6.2678e‐
003;2.2858e‐005 
335.00000;31.80363;6.3252e‐
003;2.3283e‐005 
337.50000;32.05862;6.3825e‐
003;2.2654e‐005 
340.00000;32.31535;6.4398e‐
003;2.2598e‐005 
342.50000;32.56837;6.4956e‐
003;2.2744e‐005 
345.00000;32.82042;6.5524e‐
003;2.2700e‐005 
347.50000;33.07416;6.6096e‐
003;2.2236e‐005 
350.00000;33.32686;6.6661e‐
003;2.3211e‐005 
352.50000;33.58639;6.7232e‐
003;2.2520e‐005 
355.00000;33.84844;6.7806e‐
003;2.2490e‐005 
357.50000;34.09992;6.8366e‐
003;2.2794e‐005 
360.00000;34.35553;6.8932e‐
003;2.2703e‐005 
362.50000;34.61077;6.9489e‐
003;2.2055e‐005 
365.00000;34.86451;7.0047e‐
003;2.2653e‐005 
367.50000;35.12101;7.0612e‐
003;2.2312e‐005 
370.00000;35.37828;7.1174e‐
003;2.2323e‐005 
372.50000;35.63539;7.1737e‐
003;2.2319e‐005 
375.00000;35.88699;7.2290e‐
003;2.1916e‐005 
377.50000;36.14331;7.2843e‐
003;2.2382e‐005 
380.00000;36.39737;7.3394e‐
003;2.2459e‐005 
382.50000;36.64969;7.3947e‐
003;2.1875e‐005 
385.00000;36.90620;7.4501e‐
003;2.1537e‐005 
387.50000;37.15664;7.5043e‐
003;2.1958e‐005 
390.00000;37.40703;7.5583e‐
003;2.1936e‐005 
392.50000;37.65940;7.6127e‐
003;2.1339e‐005 
395.00000;37.91371;7.6669e‐
003;2.1864e‐005 
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