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Abstract

Abstract
In a multi-year project at Swerea Swecast AB studies on influence of dissolved gas
on inclusions have been made. The knowledge about these parameters could be
used to increase the quality of the final steel casting. The purpose of this thesis
was to closer examine the impact of the oxygen level on inclusions.
The questions asked were:
 What was the amount of inclusions at different levels of oxygen?
 What was the size of these inclusions at different levels of oxygen?
 What does the inclusions consist of at different levels of oxygen?
This was studied by measuring and sampling, sample preparation and microscopic
analysis using an optical microscope and a scanning electron microscope (SEM).
Measurements and sampling was performed at Smålands Stålgjuteri AB in Eksjö
and at Swerea Swecast AB in Jönköping. At Smålands Stålgjuteri AB the
measurements were performed in production while at Swerea Swecast AB the
measurements were made in a way that the oxygen levels were provoked.
The sample preparations were made at Swerea Swecast AB’s workshop and lab.
Scanning electron microscopy (SEM) and light optic microscopy was used for the
analysis. The data from these analyses were processed and charts and tables were
prepared.
The results from the light microscopy shows a difference in microstructure
between the two samplings. The charts and tables that were obtained indicated
that the number of inclusions correlated with the oxygen level. However, only to a
certain extent because other parameters such as time and amount of deoxidizer
have a greater effect. The size of the inclusions decreased with decreased oxygen
level during deoxidation. As mentioned in the pre-study, oxides are the most
common type of inclusions in steel. This was also the case in the current study.
The results showed that the oxygen level can be used as an indicator of the
necessary addition of deoxidiser.
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Sammanfattning

Sammanfattning
I ett flerårigt projekt på Swerea Swecast AB har undersökningar kring gasers
inverkan på mängden inneslutningar i gjutstål genomförts. Kunskap kring hur
parametrarna ser ut skulle användas för att höja kvaliteten på gjutgods. Syftet med
det här arbetet var att noggrannare undersöka den fria syrehaltens påverkan på
inneslutningar.
Frågeställningarna var:
 Hur stort antal inneslutningar fanns vid olika syrehalter?
 Hur stora var dessa inneslutningar vid olika syrehalter?
 Vad innehöll dessa inneslutningar vid olika syrehalter?
Detta undersöktes genom mätning och provtagning, provberedning och analys.
Mätning och provtagning utfördes på Smålands Stålgjuteri AB i Eksjö och på
Swerea Swecast AB i Jönköping. Vid Smålands Stålgjuteri AB utfördes mätningar
under ordinarie produktion medan mätningarna på Swerea Swecast AB gjordes så
att olika syrehalter provocerades fram.
Provberedningen och analysen gjordes i Swerea Swecast ABs verkstad och labb.
Analysen gjordes med hjälp av svepelektronmikroskop (SEM) och ljusmikroskop.
Data från dessa analyser bearbetades i Excel och diagram samt tabeller togs fram.
Resultatet från ljusmikroskopbilderna visar en skillnad i mikrostrukturer mellan de
två gjutförsöken. Ur diagram och tabeller kan utläsas att antalet inneslutningar
korrelerar med syrehalten. Dock bara till viss del eftersom andra parametrar såsom
tid och mängd desoxidationsmedel har större påverkan. Storleken på
inneslutningarna minskade tillsammans med syrehalten vid desoxidation. Vid en
överdriven desoxidation kunde inneslutningar ansamlas i korngränserna vilket
kraftigt försämrar de mekaniska egenskaperna. I förundersökningen nämndes att
oxider var de vanligaste inneslutningarna i stål. Så var fallet även här.
Resultatet visar tydligt att syrehalten kan användas som indikator för hur stor
tillsats av desoxidationsmedel som behövs.

Nyckelord
Stål
Gjutning
Inneslutningar
Syrehalt
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Inledning

1 Inledning
Målet med arbetet var att finna ett samband för hur den fria syrehalten i en
stålsmälta påverkar det färdiga gjutgodset. Detta för att se om en mer kontrollerad
smälta kan nås genom mätning av syrehalten som en del av processkontrollerna i
gjutprocessen. Arbetet är utfört som en del av utbildningen Produktutveckling och
design på maskinteknikprogrammet vid Tekniska Högskolan i Jönköping.

1.1 Bakgrund och problembeskrivning
Projektet Röde Orm, var ett flerårigt forskningsprojekt med syfte att skapa en
förbättrad kunskap för svenska stålgjuterier, inom såväl gjutprocessen som dess
parametrar. Kunskapen kring dessa parametrar skulle tillämpas för att öka
kvaliteten på stålgjutgodset. Projektet genomfördes av Swerea Swecast AB i
samarbete med ett antal svenska stålgjuterier.
Renheten av det slutgiltiga gjutgodset hade ofta en stark koppling till halterna av
lösta gaser i smältan. Hanteringen av smältan från ugn till avgjutning påverkade
stålets renhet. Vid högre temperaturer absorberade smältan syre, kväve och väte
då den exponerades för luften. När smältan stelnade minskade gasernas löslighet
och bildade gasporer eller kemiska föreningar i form av slagger, inneslutningar och
utskiljningar. Fokus låg även på att utvärdera effekten av argonspolning med lans,
med spolsten i ugn, med spolsten i skänk och med SPAL-behandling, Surface
Protection Air Liquide, det vill säga applicering av flytande argon på smältan så att
hela badytan täcks av ett ständigt nybildat gasskikt.
Tidigare i projektet Röde Orm utförde Swerea Swecast AB i samarbete med
gjuterierna provmätningar på gashalterna i stålsmältor under olika steg i
gjutprocessen. Mätningarna på smältan gjordes i ugn, innan och efter tillsats av
desoxidationsmedel samt mellan varje tappning. Gaserna som uppmättes var syre,
kväve och väte. Syre och väte mättes med mätsonder, Celox och Hydris. Kväve
mättes med gnistspektrometer.
I mätningarna ingick både höglegerade och låglegerade stål. Skillnaderna mellan
dessa som kunde påvisas var att argonspolning verkade ha en positiv effekt på
mängden inneslutningar och deras fördelning, något som ledde till förbättrad
seghet för det höglegerade stålet. Det krävdes dock en ansenlig mängd gas för att
uppnå resultatet och effekten var lägre hos låglegerade stål. En annan skillnad var
att för låglegerade stål räckte det med aluminium som desoxidationsmedel men för
höglegerade stål krävdes även en tillsats av kalcium. Om kraven dessutom var
höga på ytjämnhet och bearbetbarhet så tillsattes inget aluminium utan enbart
kalcium. Ännu en slutsats var att desoxidationen bör utföras så sent som möjligt
före tappning.
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För att få gjutstålet så rent som möjligt krävdes noggranna kontroller av
ickemetalliska inneslutningar. De vanligaste inneslutningarna i gjutstål var oxider,
karbider, sulfider och nitrider. Dessa hade en negativ inverkan på stålets
mekaniska egenskaper, såsom hållfasthet och duktilitet. 95 % av inneslutningarna
visade sig vara oxider vilka troligen bildats under desoxidationsprocessen eller
under reoxidation.

1.2 Syfte och frågeställningar
Detta examensarbete skulle syfta till att noggrannare undersöka och försöka ta
reda på vilken inverkan syrehalten hade på inneslutningarna, och hur de
mekaniska egenskaperna påverkades av dessa i det färdiga gjutstålet.
Frågeställningarna var:
 Hur stort antal inneslutningar fanns vid olika syrehalter?
 Hur stora var dessa inneslutningar vid olika syrehalter?
 Vad innehöll dessa inneslutningar vid olika syrehalter?
Denna undersökning skulle bidra till att få en mer kontrollerad gjutprocess genom
att utvärdera huruvida syrehalten i smältan påverkade det färdiga gjutgodset. Hade
syrehalten stor inverkan skulle en syremätning kunna införas som processkontroll.
Detta skulle på så vis leda till att gjutstålet får en mer konstant kvalitet.
Ytterligare mål med examensarbetet var:
 Jämföra och utvärdera olika metoder för provtagning av stålsmälta.
 Utvärdera en halvautomatiserad SEM-baserad metod för analys av
inneslutningsbilden i stålprover.

1.3 Avgränsningar
Arbetet omfattade enbart ett låglegerat stål: SS 2225. Gjutproverna togs från
Smålands Stålgjuteri AB i Eksjö och Swerea Swecast ABs test- och demogjuteri i
Jönköping. Aluminium användes som desoxidationsmedel.
Syremätning låg i fokus på grund av att förstudier påvisade att 95 % av
inneslutningarna är oxider.
Den kemiska analysen av inneslutningarna användes enbart för att bestämma
vilken typ av inneslutning det fanns mest av. Inneslutningarna bedömdes inte efter
form eller typ.
Effekten av argonspolning undersöktes inte i examensarbetet.
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1.4 Disposition
Rapporten fortsätter med en teoretisk bakgrund bestående av en litteraturstudie på
ämnet. Därefter följer Metod och genomförande där gjutförsöken delats upp i
Smålandsproverna och Swereaproverna. Båda dessa är sedan indelade i mätning
och provtagning, provberedning och analys. Resultaten som följer uppvisar
diagram och tabeller som syftar till att svara på frågeställningarna. Även dessa är
uppdelade i Smålands Stålgjuteri AB och Swerea Swecast AB. Diskussion kring
diagrammen och tabellerna förs, även metodiken diskuteras. Utifrån dessa
diskussioner dras slutsatser kring hur väl frågeställningarna besvarats. Även
rekommendationer för framtida undersökningar ges.
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2 Litteraturstudie
Det tros finnas en stark koppling mellan syreinnehållet i en stålsmälta och
inneslutningarna i det färdiga gjutstålet. Majoriteten av inneslutningarna är oxider.
Detta kan innebära att om syrehalten kan sänkas så kan också mängden
inneslutningar minskas. Däremot gäller det inte bara att minska syrehalten för att
minska mängden inneslutningar utan det gäller även att använda rätt metoder för
att undvika att dessa oxider bildas.

2.1 Smält- och Gjutprocessen
Vid gjutning är tanken att produkten ska bli nästan helt färdig i ett enda
tillverkningssteg. Detta genom att gjutformen som smältan hälls i, är utformad så
att endast liten bearbetning efter gjutning krävs, för att nå den önskade geometrin.
Metallen smälts i ugn och tappas sedan till skänk. Eventuella legeringstillsatser och
raffineringstillsatser görs i ugn men ytterligare raffinering görs ibland i skänken.
Smältan tappas från skänken till gjutformen och får sedan stelna.
Elektriska ugnar är de vanligaste ugnarna ute på dagens gjuterier, detta räknat i
antal ugnar och mängden smält material. Dessa ugnar ger en större kontroll över
analys av den kemiska sammansättningen och temperatur. De kan användas för
både nedsmältning av kall charge och som varmhållningsugn.
Induktionsugn utan järnkärna (degelugn) är en av de elektriska ugnstyperna som
används för att smälta metallen. Dessa kan delas in i högfrekvensugnar (HF-ugn)
som använder högfrekvent växelström (500-2000Hz), och lågfrekvensugnar (LFugn) som använder nätfrekvensen (50Hz). Tekniken bygger på att när växelström
matas i spolen så genereras ett växelfält i chargen. Det skapar så kallade
virvelströmmar i chargen som får den att smälta.
HF-ugnar är lämpliga att använda:
 Som smältugn då man i en liten ugn vill uppnå hög effektkoncentration.
 Om varje smältning utgörs av kall charge.
 Då för stor omrörning vill undvikas, vid stålsmältning eller då risk finns för
slaggindragning i chargen.
 För smältning av höglegerade stål och smått skrot.
LF-ugnar är lämpliga att använda:
 Om relativt låg effekt krävs, till exempel vid smältning av gjutjärn och
tungmetall.
 När en större ugn krävs som samtidigt fungerar som samlare.
 Vid kontinuerlig smältning då sump kan lämnas kvar utan problem.
 I kombination med kupolugn, som legeringsugn.

8

Litterturstudie

Rännugnar med låg frekvens används vanligtvis för smältning av koppar-,
mässings-, och aluminiumlegeringar men används även i järngjuterier som
varmhållningsugn.
Kupolugnen är den vanligaste för järngjutning eftersom den är enkel, lättskött,
robust, och billig i både drift och anläggningskostnad.
Från ugnen tappas smältan över i skänkar. Det finns olika typer av
avgjutningsskänkar, till exempel kanttömmande skänk, bottentömmande skänk,
teapotskänk och tryckskänk. När smältan hälls från skänken i gjutformen kallas
det avgjutning. Man vill vid detta skede hålla en jämn oavbruten stråle för att inte
slagg och föroreningar ska dras med ner i formen. Val av avgjutningsmetod kan
påverka kvaliteten, utbytet, kostnaden och arbetsbehovet. [1] [2]
Ett turbulent flöde in i formen måste undvikas men formen måste fyllas tillräckligt
snabbt för att undvika defekter. Vanligtvis styr ingjutsystemet hastigheten medan
tappningen är konstant. Under tappningen exponeras smältan för atmosfären och
den tar då upp gaser från atmosfären. Om strålen inte är samlad och oavbruten
kommer gasupptagningen att vara flerfaldigt gånger större. Luftbubblor kan även
följa med smältan ned i formen. Strömvirvlarna hindrar luftbubblorna från att
stiga och det är ytterligare en anledning till varför ett laminärt flöde är att föredra,
om möjligt. En undersökning av olika parametrars påverkan på
inneslutningsbildningen i stål visade att den viktigaste parametern var just
ingjutsystemet. En väl kontrollerad smälta kan alltså vara förgäves om
ingjutsystemet inte är korrekt utformat.
Processkontroller som utförs under gjutprocessen är vanligtvis temperaturmätning
och mätning av kemisk sammansättning. Mätningar av gashalter används i
dagsläget inte som processtyrande kontroller. [3]

2.2 Effekten av porositet och inneslutningar
Om ett gjutgods innehåller porer och/eller inneslutningar uppstår svårigheter med
att förutse de mekaniska egenskaperna. Detta gör att konstruktörer måste
överdimensionera eller att stora testserier måste köras för att få en god
säkerhetsfaktor. Det i sin tur ökar kostnaderna avsevärt och kan trots allt inte
garantera kvaliteten.
Kvalitetskontroller av gjutgodsen görs ofta men det är lätt att väldigt små porer
eller inneslutningar missas. Finns defekterna i kritiska delar av gjutgodset kan de
orsaka försämrade mekaniska egenskaper.
Ett annat sätt att försöka förutse egenskaperna är att använda simulering och finita
element analyser (FEA).
Inneslutningar orsakar försämrad seghet i stålet eftersom inneslutningarna skapar
spänningskoncentrationer och underlättar spricktillväxt. De kan även orsaka
sprickbildning genom att porer uppstår och samverkar med varandra. Stålets
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seghet kan alltså förbättras genom att antalet inneslutningar minskas och avståndet
mellan dem ökar. Större delen av inneslutningarna uppstår under desoxidation
eller reoxidation, varför noggrann kontroll av smältan är avgörande för kvaliteten
hos gjutgodset. [4] [5]

2.3 Inneslutningar i stål
2.3.1

Endogena inneslutningar

Detta är inneslutningar som tillkommer på grund av interna reaktioner inuti
smältan.
2.3.1.1

Oxider

Det är mängden kol i järnet som kontrollerar mängden inlöst syre. Med lägre
kolhalt ökar mängden inlöst syre i smältan. Lösligheten av syre i järn är låg, så vid
stelningsprocessen av en smälta förskjuts syret till den övriga smältan. Där
reagerar det med kolet och bildar koloxider som orsakar porositeter i stålet. Dessa
gasporositeter vill man minimera genom att använda sig av desoxidationsmedel,
vanligtvis i form av aluminium eller kisel. Tillsatserna reagerar med koloxiderna
och bildar aluminiumoxider och kiseloxider. Tillsatser av aluminium är mer
effektivt att använda då aluminiumoxiderna har en lägre bildningsenergi än
kiseloxiderna. Tanken är att dessa nybildade oxider ska flyta upp till ytan och
minska risken för porositet. [6]
2.3.1.2

Sulfider

I stålet finns även svavel där halten svavel styrs till stor del av
slaggraffineringsprocessen som sker i ugnen. Lägre syrehalt ger lägre svavelhalt.
Det finns alltid lite svavel i smältan vilket reagerar med järnet och bildar
järnsulfidinneslutningar. Dessa inneslutningar har lägre smältpunkt och kommer
att stelna mycket senare än resterande smälta. För att bli av med järnsulfiderna
tillsätts mangan som istället bildar mangansulfidinneslutningar.
Mangansulfidinneslutningarna kan anta många olika utseenden beroende av vilka
andra ingående element som finns i smältan. Dessa inneslutningar delas in i fyra
kategorier. Typ 1 bildas vid en degenererad monotektisk reaktion, Typ 2 bildas vid
en normal monotektisk reaktion, Typ 3 bildas vid en degenererad eutektisk
reaktion och Typ 4 bildas vid en normal eutektisk reaktion. Typ 1 till Typ 3 kan
bildas vid snabb kylning eller snabb bildningshastighet. Typ 2 till Typ 4 kan bildas
vid långsam kylning eller låg bildningshastighet. Typ 2 och Typ 4 har en större
negativ påverkan än Typ 1 och Typ 3. De mekaniska egenskaperna påverkas mest
negativt vid Typ 2-inneslutningar. Dessa inneslutningar lägger sig som pärlband i
korngränserna och ger upphov till bland annat försämrad duktilitet och slagseghet.
[6] [7]
2.3.1.3

Nitrider

Bildandet av nitrider sker mer eller mindre på samma sätt som bildandet av oxider.
De element som reagerar med kvävet kontrollerar mängden inlöst kväve både i
smältan och i den solida fasen. Vanadin och mangan ökar kvävets löslighet medan
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kol och fosfor minskar den. Vid en desoxidation med aluminium reagerar
aluminiumet med kvävet och bildar aluminiumnitrider. Även titan, zirkon och
vanadin kan bilda nitrider genom reaktion med kvävet. Tillsats av titan görs för att
sänka kvävehalten i smältan, detta sker innan desoxidation för att
desoxidationsmedlet endast ska reagera med syret i smältan. Desoxidationsmedlet
kan annars delvis reagera med kvävet vilket gör att desoxidationen blir mindre
effektiv. Nitridinneslutningar kan vara fördelaktiga i låga halter då de verkar stärka
bindningen mellan korngränserna. Vid högre halter gör nitriderna materialet mer
sprött. [6] [7]
2.3.2

Exogena inneslutningar

Detta är inneslutningar som beror av att stålsmältan reagerar med element från
omgivningen.
Vid desoxidation med aluminium finns det ofta kvar aluminiumrester i smältan.
Dessa rester kan vid kontakt med infodringsmaterial, ofta kiseloxid, från ugnar
och skänkar bilda aluminiumoxid. När denna reaktion sker lossnar även upplöst
infodringsmaterial vilket bildar inneslutningar i smältan tillsammans med
aluminiumoxiderna.
Liknande reaktioner sker när smältan möter gjutformen, men i detta fall med
järnoxider och kiseloxider som resultat av reaktionerna.
Eroderad sand från formen eller ingjutsystemet kan också bidra till inneslutningar.
Detta sker om ingjutsystemet är dåligt konstruerat eller att man fyller formen för
hastigt. [6]

2.4 Renhet och desoxidation
Syre, svavel och delvis kväve bildar inneslutningar i stålgjutgodset. På gjuterier
kontrolleras kväve-och svavelinnehållet med raffinering och val av råmaterial.
Syrehalten kontrolleras med desoxidationsmedel som vanligtvis tillsätts under
tappning till skänken. Desoxidationsmedlet bildar oxidinneslutningar som finns
kvar i smältan om de inte elimineras. Lock eller ett skyddande slagg- eller gasskikt
används för att skydda smältan från att ta upp gaser ur atmosfären.
Mikroinneslutningar kan vanligtvis relateras till raffineringsmetoden, främst i
vilken ordning syrebindande medel tillsätts. Erfarenheter har visat att om både
aluminium och kisel tillsätts, bör kisel tillsättas först för att aluminiumoxiderna då
flyter upp snabbare. Om kväverening, med till exempel titan eller zirkon krävs,
bör detta ske efter tillsatsen av aluminium.
Inneslutningar elimineras genom att de tillåts flyta upp och absorberas av slaggen.
Små inneslutningar, från till exempel desoxidation med aluminium flyter långsamt
upp. Inneslutningar från till exempel desoxidation med zirkon flyter inte alls.
Inneslutningar kan kategoriseras i tre kategorier Typ I, Typ II och Typ III. Typ I
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fås då inget aluminium tillsats och kännetecknas av stora sfäriska inneslutningar.
Typ II fås då otillräcklig mängd aluminium tillsätts och kännetecknas av små
utfällningsinneslutningar i korngränserna. Inneslutningar av Typ II har störst
negativ inverkan på segheten. Typ III fås då aluminium tillsätts i överskott och
kännetecknas av stora kantiga utfällningsinneslutningar. [5] [8]
Desoxidationens syfte är att eliminera oxiderna från smältan för att minska
mängden inneslutningar. Vanliga desoxidationsmedel är aluminium, kisel, titan och
zirkon. Mängden desoxidationsmedel bör anpassas efter syrehalten då risk för
överbehandling finns. Överbehandling leder till inneslutningar av storleksordning
15 mikrometer. [6] [9] [10]
Desoxidation av stål bör ske i både ugn och i skänk. Det finns olika metoder för
hur man tillsätter desoxidationsmedlet i skänken. Ett tillvägagångsätt är att tillsätta
aluminiumtackor i botten av skänken och därefter hälla över smältan. En annan
metod beskriver hur man fäster aluminiumringar runt ett stålrör för att sedan
doppa ner detta i skänken när den redan är en tredjedel fylld. Därefter bör
tillsatser av trådformade små aluminiumbitar även adderas till smältan under
tappningen. Mängden aluminium som används vid en desoxidationsprocess är
uppskattningsvis kring 1-1,5kg/ton smälta. Detta beror helt på syrehalten vilken i
sin tur beror på kolhalten i stålet. Har stålet en hög kolhalt krävs mindre mängd
och vid låg kolhalt krävs det mer tillsatts. Detta beror på att syrehalten är högre i
ett stål med låg kolhalt. [6] [9] [10]
Reoxidation sker då smältan exponeras för atmosfären och syre tas upp. Detta då
smältan hälls till skänk vid tappning. Turbulent flöde i ingjutsystemet orsakar
också reoxidation. Oxider bildas då de främsta desoxidanterna överexponeras för
syre och mättas. Detta leder till att stora inneslutningar med hög andel svaga
desoxidanter kan bildas. Dessa inneslutningar kan bli 5 mm eller större. För att
undvika reoxidation bör ett lock sättas på ugnen och skänkarna, detta för att
eliminera smältans kontakt med atmosfären helt. Ett filter i ingjutsystemet kan
hjälpa till att ta bort slaggprodukter och ge ett mer laminärt flöde. [6] [9] [10]
Kalciumbehandling kan användas för att oxider från aluminiumdesoxidationen
snabbare ska flyta upp ur smältan vilket ger ett renare stål. I höglegerade stål krävs
kalciumbehandlingen dessutom för att bli av med inneslutningar av typ II. Denna
behandling ökar stålets flytbarhet genom att minska mängden inneslutningar och
genom att vissa solida inneslutningar istället blir flytande. Det gör att en 25-60 °C
lägre temperatur kan användas. Kalciumet bör tillsättas genom matning av
kalciumtråd ned i smältan för att undvika att kalciumet avdunstar innan det hinner
reagera med smältan. [11]
Ett annat alternativ är att använda titan som desoxidationsmedel. Detta kan vara
fördelaktigt om filter används eftersom aluminiumoxiderna annars kan täppa igen
filtren. Det kan orsaka att filtren går sönder och delar av dem följer med smältan
in i formen eller att formen inte fylls helt. Titandesoxidation verkar även ge lägre
gasporositet jämfört med aluminiumdesoxidation. En annan fördel är att man inte
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riskerar att få aluminiumnitrider i korngränserna som kan påverka de mekaniska
egenskaperna mycket negativt. [11]

2.5 Analys
I ett projekt från 2008 publicerat i ‘Steel founders’ society of America’
utvärderades en automatisk analysmetod för inneslutningar, kallad ASPEX PICA1020. Metoden bygger på energy dispersive spectroscopy (EDS) i ett svep elektron
mikroskop (SEM). En elektronstråle förs i grova steg över en provyta som delas in
i mindre grupper. Strålen kan sedan också delas upp så att den analyserade ytan
delas in i flera separata ytor. På så sätt minskas drastiskt antalet tidskrävande
mekaniska moment som måste genomföras av apparaten. Information om ljus och
intensitet från varje yta samlas in och lagras i datorns minne för att representera
varje pixel. En tillräckligt ljus pixel innebär att där finns en inneslutning och
datorn påbörjar en analys av dess storlek. När den grova svepningen upptäcker en
inneslutning letar den upp dess mittpunkt och strålen sveper över den för att
bestämma form och storlek. Varje inneslutning identifieras även med hjälp av ett
spektrum från EDS. Med “Automated feature analysis” mjukvaran kan
inneslutningarna även kategoriseras efter sammansättning om så önskas. Denna
metod var förhållandevis snabb eftersom EDS endast används då en inneslutning
upptäckts istället för att användas över hela ytan. [5]
Tidigare gjordes manuella SEM-analyser av inneslutningarna. Nackdelen var då att
det krävdes mycket tid av operatören för att leta upp och analysera varje
individuell inneslutning. [5]
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3 Metod och genomförande
Projektet genomfördes på experimentell väg eftersom arbetet var en del av ett
pågående forskningsprojekt vid företaget. Tanken var att både ta prover ur
produktion och att göra gjutförsök på Swerea Swecast AB för att jämföra
resultaten med avseende på inneslutningsbild. Vid försöket på Swerea Swecast AB
skulle olika syrehalter medvetet provoceras fram för att få så tydliga skillnader som
möjligt. Undersökningen skulle genomföras genom gjutning av prover, mätning av
gashalter, provberedning, kemisk analys och analys i SEM och ljusmikroskop.
Särskild vikt skulle läggas vid att utvärdera dels metoden för provtagning ur smälta
och dels den SEM-baserade metodiken för karaktärisering av inneslutningarna.

3.1 Smålands Stålgjuteri AB
3.1.1

Mätning och provtagning

Vid Smålands Stålgjuteri AB i Eksjö utfördes torsdagen den 30de januari 2014,
gjutning och syreaktivitetsmätning. Proverna och mätningarna gjordes under
ordinarie produktion i 2225 stål med en kolhalt på 0.3 - 0.4 %, enligt den kemiska
analysen, bilaga 1 - 5. Vid varje syremätning noterades även temperaturen med
hjälp av Celox. Vid provningen medtogs:





Skyddsutrustning
Celox syremätsond
Sandform för 9 prover (Kutsprover)
Skopa.

Traditionellt tas prover för materialanalys genom avgjutning av kölprover i
sandform. Detta säkerställer uttag av homogena prover för analys från botten av
provet medan den övre delen av gjutformen fungerar som matare. Tanken med att
ta kutsprover var att undvika den extra exponering för luftsyre som tappning till
skänk utgör och istället plocka upp smältan med skopa direkt ur ugnen. Frågan var
om inneslutningsbilden skulle bli entydig och jämförbar med traditionella
kölprover. Gjutförsöket började med smältning av stålet, vilket visas i Figur 1.
Syremätningarna och temperaturmätningarna på smältan utfördes vid fem
tillfällen:
1.
2.
3.
4.
5.

Före desoxidation
Efter desoxidation
Efter första tappningen
Efter andra tappningen
Efter tredje tappningen
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Vid varje syremätningstillfälle, Figur 2, gjordes två avgjutningar, Figur 3, i
sandformen förutom i den sista då endast en avgjutning gjordes, detta på grund av
att sandformen endast hade 9 platser, Figur 4. I varje avgjutning gjöts det även in
en nummerbricka för att enkelt veta vilket prov som hörde till vilken mätning.
Efter utförda syremätningar och provtagningar sprack sandformen och proverna
fick en okontrollerad svalning. Eftersom proverna behövdes tas med tillbaka till
Jönköping kyldes dessa i okontrollerad hastighet och miljö.(Bilderna som följer
nedanför är tagna i Swerea Swecast ABs gjuteri men processen är den samma).

Figur 2. Syremätning.

Figur 1. Smältning

Figur 2. Sandform.

Figur 1. Avgjutning.
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3.1.2

Provberedning

Provberedningen utfördes genom att kutsproverna först blästrades, Figur 5, och
sedan kapades, Figur 6, i fyra bitar vardera, alltså åtta bitar per mätning.





Fem prover till SEM
Ett prov till kemisk analys
Ett prov till etsning och mikroskopi
Ett reservprov

Figur 4. Blästring

Figur 3. Kapning

Slipning utfördes på alla åtta bitar där sex av bitarna även polerades, Figur 7. Det
prov som skulle till kemisk analys krävde ingen polering. Slipning skedde i tre steg
och polering i två avslutande steg. Vid slipningen användes slipskivor med
minskande grovlek och vid poleringen användes polerduk med
diamantsuspension. Även denna i minskande grovlek. En markeringspenna
användes för att kunna skilja proverna åt.






Steg 1: 120 (Slipning)
Steg 2: 600 (Slipning)
Steg 3: 1200 (Slipning)
Steg 4: 3µm (Polering)
Steg 5: 1µm (Polering)

Figur 5. Slip – och polermaskin
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Mellan slipsteg tre och första polersteget sköljdes proverna och torkades med
bomull. Detta för att inte partiklar från slipningen skulle följa med och orsaka
repor i proverna under poleringen. Därefter snabbtorkades dessa noga med
varmluftsfön för att undvika torkfläckar och eventuell rostbildning på proverna.
Fem av de förberedda proverna placerades i provbehållare i väntan på SEM-analys
medan det sjätte provet skulle etsas, Figur 8.

Figur 6. Polerade prover

Vid etsningen användes en glasskål där provet placerades med polerade ytan
uppåt. Därefter tillsattes Nital-lösning på 0,2 % över hela ytan. Detta för att stålet
skulle reagera och framhäva en tydligare mikrostruktur i materialet. När en tydlig
struktur kunde urskiljas sköljdes provet med vatten och spritades. Även dessa
torkades med varmluftsfön.
3.1.3
3.1.3.1

Analys
Analys av prover

Fem prover från varje mätning analyserades i SEM, Figur 9, för att identifiera och
bestämma antal inneslutningar. Detta gjordes med hjälp av en automatisk metod
som var mycket lik den som nämnts i avsnittet Teoretisk Bakgrund.
På varje prov valdes ett område på 0,4x0,4mm ut för analys. I detta område valdes
tio fält ut där fotografering och identifiering av inneslutningar skedde. Fältens
placering gick i spiralformation med fält nummer ett i mitten, Figur 10. Bilderna
analyserades genom att operatören kalibrerade in vad som skulle räknas som en
inneslutning. Mjukvaran kunde sedan hitta alla inneslutningar i varje bild, Figur 11.
Först när alla inneslutningar hittats i en bild började maskinen mätningen och
identifieringen, en inneslutning i taget med hjälp av energy dispersive X-ray
spectroscopy (EDS). Samma procedur fält efter fält tills alla tio fälten var klara.
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Figur 7. Svepelektronmikroskop (SEM)

Figur 9. Fotoplacering

Figur 8. Typisk SEM-bild

Analys och fotografering av mikrostrukturen gjordes på ett etsat prov från varje
mätning. Detta gjordes i ett ljusmikroskop med inbyggd kamera. Två bilder med
olika förstoring togs per prov.
Kemisk analys gjordes med gnistspektrometer på ett prov från varje mätning (Se
bilaga 1-5). Denna data användes för att räkna ut den verkliga syrehalten i
stålsmältan. Detta måste göras eftersom Celox syremätsond inte tar hänsyn till
legeringsämnena i smältan under mätningen.
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3.1.3.2

Analys av data

Data över inneslutningarnas antal, storlek och innehåll bearbetades i ett Exceldokument där diagram och en tabell skapades.
 Ett diagram som visade spridningen av antalet inneslutningar vid varje
mätning tillsammans med medelantalet inneslutningar.
 Ett diagram som visade syrehalten och medelantalet inneslutningar vid
varje mätning.
 Ett diagram som visade spridningen av storleken på inneslutningarna vid
varje mätning tillsammans med medelstorleken.
 Ett diagram som visade syrehalten och medelstorleken vid varje mätning.
 En tabell över inneslutningarnas mest förekommande sammansättning och
den uppmätta syrehalten vid varje mätning.
Innehållet av inneslutningarna bestämdes genom kontroll av bilder och data som
ficks i Excel-filer ur SEM-analysen, Figur 12 och Tabell 1. Detta gjordes för
samtliga inneslutningar för att visa vilken typ av inneslutningar som var mest
förekommande. Sammanställning av detta visas i resultatet.

Figur 12. En av 50 tagna SEM-bilder
från mätning två (efter desoxidation).
Tabell 1. Den kemiska analysen med EDS, av inneslutningen i figur 12.
C

N
4.66

5.04

O
Mg
Al
Si
S
34.50 1.95 46.23 1.62 1.61
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Ca
Ti
Mn
1.34 0.44 2.61
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3.2 Swerea Swecast AB
3.2.1

Mätning och provtagning

Vid Swerea Swecast ABs egna gjuteri i Jönköping utfördes onsdagen den 19de
mars 2014, gjutningar och gasaktivitetsmätningar. Proverna och mätningarna
gjordes på stål av 2225-typ med en kolhalt på 0.2 – 0.3 %. Innan mätningarna
påbörjades kontrollerades den kemiska sammansättningen på smältan som syns i
Figur 13. Detta gjordes genom ett coin-test. Coin-testet var en liten gjutning till ett
myntliknande prov som kyldes och kördes i gnistspektrometern. Vid provningen
användes:







Skyddsutrustning
Celox syremätsond
Hydris Vätemätsond
Sandform för nio prover (Kutsprover)
Formar för fyra kölprover, Figur 14
En skopa.

Figur 14. Kölprover

Figur 13. Avgjutning
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Totalt gjordes gasmätningar och gjutprover på smältan vid fyra tillfällen:
1.
2.
3.
4.

När sintringen och smältningen var klar
Efter en timmes varmhållning
Efter desoxidation med 200g Al. Figur 15
Efter desoxidation med ytterligare 600g Al.

Figur 15. Desoxidationsmedel

Varje tillfälle omfattade en syremätning med Celox syremätsond och en
vätemätning med Hydris vätemätsond, där även temperaturen på smältan
noterades med hjälp av Celox. För mätning av syret placerades en sond i smältan
10-15s. Vätemätningen tog längre tid cirka 40-50s. Därefter gjöts kutsprover och
ett kölprov. På grund av en dålig skopa så blev vissa kutsprover så dåliga att en ny
gjutning krävdes.

3.2.2

Provberedning

Till skillnad från proverna från Smålands stålgjuteri AB då kutsproverna var de
som provbereddes så användes en bottenbit av kölproven till provberedning,
Figur 16. Dessa bottenbitar svarvades ner till en diameter på 27-30 mm, detta för
att de skulle passa in i provhållaren i slip- och poleringsmaskinen. Därefter
kapades de även i svarven vilket ledde till raka och jämna bitar. Provberedningen
av dessa prover gjordes i övrigt på samma sätt som proverna från Smålands
stålgjuteri AB, med undantag för antalet prover, Figur 18.




Tre prover till SEM
Ett prov till kemisk analys
Ett prov till etsning och mikroskopi

Figur 16. Uppdelning kölprov.(Del 1
till dragprov och del 2 till Provbitar)
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Även dragproverna togs från bottenbitarna av kölproven. Dessa bitar svarvades
till rundstavar på en extern verkstad till 14 mm i diameter och en ”gauge length”
på 70 mm, Figur 17. Standarden som användes till dessa dragprover var SS-EN
ISO 6892-1:2009 A224.

Figur 18. Uppkapade provbitar

Figur 17. Svarvade och dragna stavar
3.2.3
3.2.3.1

Analys
Analys av prover

SEM-analyserna, analysen av de etsade proverna och den kemiska analysen gick
till på samma sätt som analyserna på proverna från Smålands stålgjuteri AB.
Liksom syrehalten måste vätehalten räknas om med hänsyn till legeringsämnen.
Dragprovtesterna utfördes i Swerea Swecast ABs verkstad. Detta genom att ett
dragprov i taget drogs i en dragprovmaskin. Vid varje dragning erhölls data över
kraften, förlängningen och tiden.
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3.2.3.2

Analys av data

Analysen av data från Swerea Swecast ABs prover utfördes på samma sätt som
analysen av data från Smålands stålgjuteri AB. (Den kemiska analysen från
Swereaproverna kan ses i bilaga 6-9).
Innehållet av inneslutningarna bestämdes genom kontroll av bilder och data som
ficks i Excel-filer ur SEM-analysen, Figur 19 och Tabell 2. Detta gjordes för
samtliga inneslutningar för att visa vilken typ av inneslutningar som var mest
förekommande. Sammanställning av detta visas i resultatet.

Figur 19. En av trettio SEM-bilder från
mätning 3 (efter beräknad desoxidation, 200g
Al).
Tabell 2. Den kemiska analysen med EDS, av inneslutningen i figur 19.
C

N
8.46

O
Mg
Al
Si
S
Ca
Ti
MnK
4.95 26.94 2.29 7.13 27.49 4.80
1.11 2.84 14.01

Data från dragningarna bearbetades i Excel och ett spänning-töjningdiagram
skapades. Även en tabell över värdena sträckgräns, brottgräns och E-modul
sammanställdes.
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4 Resultat och analys
4.1 Smålands Stålgjuteri AB
Här visas resultaten från mätningarna och provtagningarna vid Smålands
stålgjuteri AB i Eksjö.
4.1.1

Bilder på etsade prover i ljusmikroskop

Två bilder per mätning presenteras. De vänstra bilderna är överblicksbilder i
relativt låg förstoring som visar korn och dess gränser. De högra är i högre
förstoring och ska tydliggöra porositet och inneslutningar i mikrostrukturen. På
bilderna syns en tydlig martensitisk struktur. Inneslutningarna syns som svarta
fläckar i bilderna, Figur 20-29.

Figur 20. Före desoxidation.
Låg förstoring.

Figur 21. Före desoxidation.
Hög förstoring.

Figur 22. Efter desoxidation.
Låg förstoring.

Figur 23. Efter desoxidation.
Hög förstoring.
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Figur 24. Efter en tappning.
Låg förstoring.

Figur 25. Efter en tappning.
Hög förstoring.

Figur 26. Efter två tappningar.
Låg förstoring.

Figur 27. Efter två tappningar.
Hög förstoring.

Figur 28. Efter tre tappningar.
Låg förstoring.

Figur 29. Efter tre tappningar.
Hög förstoring.
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4.1.2

Temperatur vid olika syrehalter

Diagram 1 visar temperaturen vid varje syremätning.
Temperatur

Syrehalt

1675

120

1650

80
60

1625

40

Syrehalt (ppm)

Temperatur (°C)

100

20
1600

0
0

1

2

3

4

5

6

Mätningar

Diagram 1. Mätning 1 – Före desoxidation (1672°C). Mätning 2 –
Efter desoxidation (1672°C). Mätning 3 – Efter en tappning (1669°C).
Mätning 4 – Efter två tappningar (1664°C). Mätning 5 – Efter tre
tappningar (1652°C).
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4.1.3

Antal inneslutningar vid olika syrehalter

Antal inneslutningar (st/mm²)

I diagram 2 visas antalet inneslutningar och deras spridning vid varje mätning.
Även medelantalet visas och någon tydlig förändring kan inte ses då medelantalet
håller sig på en jämn nivå. Spridningen i antal vid varje mätning är större än
skillnaden på medelvärdet för antalet.
Prov 1 & 2

Prov 3 & 4

Prov 5 & 6

Prov 7 & 8

Prov 9

Medel

1400
1200
1000
800
600
400
200
0
0

1

2

3

4

5

6

Mätning

Diagram 2. Spridning av antal inneslutningar vid varje mätning. Mätning 1 – Före
desoxidation. Mätning 2 – Efter desoxidation. Mätning 3 – Efter en tappning.
Mätning 4 – Efter två tappningar. Mätning 5 – Efter tre tappningar.

27

Resultat och analys

I diagram 3 visas medelantalet tillsammans med syrehalten vid varje mätning.
Något tydligt samband finns inte mellan fria syrehalten i smältan och medelantalet
inneslutningar för de här proverna.
Syrehalt

900

120

800

100

700
600

80

500

60

400
300

40

200

Syrehalt (ppm)

Antal inneslutningar (st/mm²)

Medelantal

20

100
0

0
0

1

2

3

4

5

6

Mätningar

Diagram 3. Medelantal inneslutningar med standardavvikelse vid uppmätta
syrehalter. Mätning 1 – Före desoxidation. Mätning 2 – Efter desoxidation.
Mätning 3 – Efter en tappning. Mätning 4 – Efter två tappningar. Mätning 5 –
Efter tre tappningar.
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4.1.4

Storlek av inneslutningar vid olika syrehalter

Diagram 4 visar inneslutningarnas storlek och deras spridning vid varje mätning.
En nedgång av arean syns i prov tagna efter desoxidation. Spridningen vid varje
mätning är stor.
Prov 1 & 2

Prov 3 & 4

Prov 5 & 6

Prov 7 & 8

Prov 9

Medel

3,5

Area (µm²)

3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
0

1

2

3

4

5

6

Mätning

Diagram 4. Spridning av inneslutningar vid varje mätning. Mätning 1 – Före
desoxidation. Mätning 2 – Efter desoxidation. Mätning 3 – Efter en tappning.
Mätning 4 – Efter två tappningar. Mätning 5 – Efter tre tappningar.
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Diagram 5 visar medelstorleken av inneslutningarna tillsammans med syrehalten
vid varje mätning. Syrehalten sjunker vid desoxidationen.
Syrehalt

3

120

2,5

100

2

80

1,5

60

1

40

0,5

20

0

Syrehalt (ppm)

Area (µm²)

Medelarea

0
0

1

2

3

4

5

6

Mätning

Diagram 5. Medelarea av inneslutningar med standardavvikelse vid uppmätta
syrehalter. Mätning 1 – Före desoxidation. Mätning 2 – Efter desoxidation.
Mätning 3 – Efter en tappning. Mätning 4 – Efter två tappningar. Mätning 5 –
Efter tre tappningar.
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4.1.5

Innehåll av inneslutningar vid olika syrehalter

Tabell 3 visar vilka de vanligaste inneslutningarna var i varje prov samt på vilken nivå
syrehalten låg för det aktuella provet. De mest förekommande inneslutningstyperna
var oxider, främst kiseloxid och aluminiumoxid. Före desoxidationen var kisel
vanligast. Efter desoxidationen erhölls oxider innehållande mestadels aluminium. Det
fanns även en del sulfider, nitrider och karbider men inte i lika stor mängd.
Tabell 3. Tabell över vilka de vanligaste typerna av inneslutningar var i varje prov (tio
bilder per prov)
Prov
1B
1C
2A
2B
2C
3B
3C
4A
4B
4C
5B
5C
6A
6B
6C
7B
7C
8A
8B
8C
9B
9C

Vanligaste inneslutningen
Oxid
Oxid
Oxid
Oxid
Oxid
Oxid
Oxid
Oxid
Oxid
Oxid
Oxid
Oxid
Oxid
Oxid
Oxid
Sulfid
Sulfid
Oxid
Oxid
Sulfid
Oxid
Oxid

Typ av oxid
Si, Ti
Si, Al, Ti
Si, Al, Ti
Si, Ti, Al
Si, Ti, Al
Al, Ti
Al
Ti, Al
Al, Ti
Ti, Al
Al, Ti
Ti, Al
Al, Ti
Al
Al, Ti Ca

Al, Ti
Al, Ti
Al, Ti
Al, Ti
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Syrehalt Temperatur
Typ av sulfid (ppm)
(°C)
103
1672
103
1672
103
1672
103
1672
103
1672
46
1672
46
1672
46
1672
46
1672
46
1672
33
1669
33
1669
33
1669
33
1669
33
1669
Mn?
37
1664
Mn?
37
1664
37
1664
37
1664
Mn?
37
1664
54
1652
54
1652
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4.2 Swerea Swecast AB
Här visas resultaten från mätningarna och provtagningarna vid Swerea Swecast
ABs testgjuteri i Jönköping.
4.2.1

Bilder på etsade prover i ljusmikroskop

Två bilder per mätning presenteras. De vänstra bilderna är överblicksbilder i
relativt låg förstoring som visar korn och dess gränser. De högra är tagna i högre
förstoring och ska tydliggöra porositet och inneslutningar i mikrostrukturen. Här
syns en perlitisk struktur med ferritiska områden. De ljusa fälten är ferrit och de
gråa områdena är perlit. Inneslutningarna syns som svarta fläckar, Figur 30-37.

Figur 30. Färdig smälta. Låg
förstoring.

Figur 31. Färdig smälta. Hög
förstoring.

Figur 32. Efter en timme. Låg
förstoring.

Figur 33. Efter en timme. Hög
förstoring.
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Figur 34. Efter beräknad desoxidation
(200g Al). Låg förstoring.

Figur 35. Efter beräknad desoxidation
(200g Al). Låg förstoring.

Figur 36. Efter överdriven desoxidation
(600g Al). Låg förstoring.

Figur 37. Efter överdriven desoxidation
(600g Al). Låg förstoring.
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4.2.2

Temperatur vid olika syrehalter

Diagram 6 visar temperaturen vid uppmätta syrehalter.

Medelarea av inneslutningar vid uppmätta
syrehalter
Syrehalt

1760

250

1750

200

1740

150

1730
100

1720

50

1710
1700

Syrehalt (ppm)

Temperatur (°C)

Temperatur

0
0

1

2

3

4

5

Mätning

Diagram 6. Mätning 1 – Färdig Smälta (1743°C). Mätning 2 – Efter en
timmes varmhållning (1755°C). Mätning 3 – Efter beräknad
desoxidation (200g Al), (1744°C). Mätning 4 – Efter överdriven
desoxidation(600g Al), (1735°C).
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4.2.3

Antal inneslutningar vid olika syrehalter

I diagram 7 visas antalet inneslutningar och deras spridning vid varje mätning.
Även medelantalet visas och vid den beräknade desoxidationen minskade antalet.
Vid andra desoxidationen ökade antalet.
Prov 1

Prov 2

Prov 3

Prov 4

Medel

Antal Inneslutningar (st/mm²)

600
500
400
300
200
100
0
0

1

2

3

4

5

Mätning

Diagram 7. Spridning av antal inneslutningar vid varje mätning. Mätning 1 –
Färdig Smälta. Mätning 2 – Efter en timmes varmhållning. Mätning 3 – Efter
beräknad desoxidation (200g Al). Mätning 4 – Efter överdriven desoxidation(600g
Al).
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I diagram 8 visas medelantalet tillsammans med syrehalten vid varje mätning. Här
ses att syrehalten och medelantalet korrelerade ända fram till andra
desoxidationen. Där ökade istället antalet inneslutningar medan syrehalten
fortsatte att sjunka.

Medelantal

Syrehalt
250

500

200

400
150
300
100
200

Syrehalt (ppm)

Antal inneslutningar (st/mm²)

600

50

100
0

0
0

1

2

3

4

5

Mätning

Diagram 8. Medelantal inneslutningar med standardavvikelse vid uppmätta
syrehalter. Mätning 1 – Färdig Smälta. Mätning 2 – Efter en timmes varmhållning.
Mätning 3 – Efter beräknad desoxidation (200g Al). Mätning 4 – Efter överdriven
desoxidation(600g Al).
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4.2.4

Storlek av inneslutning vid olika syrehalter

Diagram 9 visar inneslutningarnas storlek och deras spridning vid varje mätning.
Storleken på inneslutningarna minskade succesivt.
Prov 1

Prov 2

Prov 3

Prov 4

medel

10
9
8

Area (µm²)

7
6
5
4
3
2
1
0
0

1

2

3

4

5

Mätning

Diagram 9. Spridning av inneslutningsareor vid varje mätning. Mätning 1 – Färdig
Smälta. Mätning 2 – Efter en timmes varmhållning. Mätning 3 – Efter beräknad
desoxidation (200g Al). Mätning 4 – Efter överdriven desoxidation(600g Al).
Diagram 10 visar medelstorleken av inneslutningarna tillsammans med syrehalten
vid varje mätning. Storleken ser ut att korrelera med syrehalten.
Medelarea

Syrehalt

10

250

9
200

Area (μm²)

7
6

150

5
4

100

3
2

Syrehalt (ppm)

8

50

1
0

0
0

1

2

3

4

5

Mätning

Diagram 10. Medelarea av inneslutningar med standardavvikelse vid uppmätta
syrehalter. Mätning 1 – Färdig Smälta. Mätning 2 – Efter en timmes varmhållning.
Mätning 3 – Efter beräknad desoxidation (200g Al). Mätning 4 – Efter överdriven
desoxidation(600g Al).
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4.2.5

Innehåll av inneslutningar vid olika syrehalter

Tabell 4 visar vilka de vanligaste inneslutningarna var i varje prov samt på vilken
nivå syrehalten låg för det aktuella provet. De mest förekommande
inneslutningstyperna var oxider, främst kiseloxid och aluminiumoxid. Före
desoxidationen var kisel vanligast. Efter den beräknade desoxidationen erhölls lika
många oxider av aluminium som kisel. Efter andra desoxidationen erhölls oxider
innehållande mestadels aluminium där kiselmängden minskat kraftigt. Även titan
och kalcium ökar vid desoxidationerna. Det fanns även en del sulfider, nitrider
och karbider men inte i lika stor mängd.
Tabell 4. Tabell över vilka de vanligaste typerna av inneslutningar var i varje prov (tio
bilder per prov)
Prov
1a
1b
1c
2a
2b
2c
3a
3b
3c
4a
4b
4c

Vanligaste Inneslutningen
Oxid
Oxid
Oxid
Oxid
Oxid
Oxid
Oxid
Oxid
Oxid
Oxid
Oxid
Oxid

Typ av oxid
Syrehalt (ppm)
Si, Ti
214
Si, Ti Ca Mg
214
Si, Ti Ca Mg
214
Si, Ti Ca, Mg
190
Si, Ti Ca, Mg
190
Si, Ti Ca, Mg
190
Si Al, Ti Ca
94
Si Al, Ti, Ca Mg
94
Si Al, Ti Ca Mg
94
Al, Ti Ca
23
Al Ti Ca, Mg
23
Al, Ti Ca Si Mg
23
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4.2.6

Dragprov

I tabell 5 visas resultatet från dragproverna. Det kan tydligt ses att dragprov fyra
utmärker sig med lägre sträckgräns och brottgräns. Dragprov 2 har bäst duktilitet.
Tabell 5. Tabellen visar sträckgräns, brottgräns och E-modul från de fyra kölproverna.
Prov 1- Färdigsmälta, Prov 2- Efter en timmes varmhållning, Prov 3- Efter beräknad
desoxidation (200g Al), Prov 4- Efter överdriven desoxidation (600g Al).
Prov
1
2
3
4

Rp0.2 (MPa) Rm (MPa)
E-modul (GPa)
508
645
183
468
660
229
471
581
192
441
444
208

I Diagram 11 visas dragprovkurvorna från kölproverna.
Dragprov 1

Dragprov 2

Dragprov 3

Dragprov 4

700

Spänning (MPa)

600
500
400
300
200
100
0
0

1

2

3

4

5

6

7

Töjning %

Diagram 11. Dragprover. Dragprov 1 – Färdig Smälta. Dragprov 2 – Efter en
timmes varmhållning. Dragprov 3 – Efter beräknad desoxidation (200g Al).
Dragprov 4 – Efter överdriven desoxidation(600g Al).
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5 Diskussion och slutsatser
5.1 Resultatdiskussion
5.1.1
5.1.1.1

Smålands Stålgjuteri AB
Bilder på etsade prover i ljusmikroskop

På bilderna tagna i ljusmikroskopet syns en tydlig skillnad i provernas
mikrostruktur från de olika gjutförsöken. De prover som gjöts på Smålands
stålgjuteri AB hade en martensitisk struktur till följd av den snabba kylningen.
Detta medförde att materialet fick en finare struktur än planerat.
5.1.1.2

Temperatur

I diagram 1 ses att temperaturen och syrehalten inte korrelerar helt. Det beror på
att smältan har påverkats av desoxidationen. Syrehalten har sänkts och strävar
efter att höjas för att nå jämvikt. Syrehalten ökar därför trots att temperaturen
sjunker.
5.1.1.3

Antal inneslutningar

I diagram 2 ses att spridningen av antalet inneslutningar är stor vid varje mätning
relativt skillnaden mellan mätningarna. Varje punkt i sig representerar däremot ett
medelvärde beräknat från tio bilder tagna med SEM. Varje punkt på medelkurvan
är alltså ett medelvärde på data från 50 sådana bilder (förutom punkt fem där all
data kommer från 20 bilder). Spridningen kan antas ha förvärrats av förhållandena
vad gäller stelning och turbulens vid avgjutning av kutsprover.
I diagram 3 ses att direkt efter desoxidationen minskade syrehalten medan antalet
inneslutningar ökade. Detta kan ha varit en nybildning av aluminiumoxider som
inte haft tid att flyta upp ur smältan. Det ser ut som att det finns ett fördröjt
samband. Därefter ses en nedgång av antalet då inneslutningarna fått tid till att
flyta upp och syrehalten fortsatte gå ned. Antalet började sedan återigen öka
samtidigt som en reoxidation av smältan satte igång.
5.1.1.4

Storlek av inneslutningar

I diagram 4 ses att storleken på inneslutningarna också har stor spridning jämfört
med skillnaden mellan varje mätning. Precis som för antalet inneslutningar är varje
punkt ett medelvärde av data från 50 SEM-bilder (förutom punkt fem där all data
kommer från 20 bilder).
I diagram 5 syns syrehalten och medelarean för varje mätning. Det syns att
storleken minskade tillsammans med syrehalten direkt vid desoxidationen.
Minskningen av storleken kan bero på att många nya små inneslutningar bildades.
Vid samma mätning kan även en ökning av antalet ses. Mätningen därefter började
40

Diskussion och slutsatser

medelstorleken öka eftersom de små inneslutningarna med tiden klumpar ihop sig
till större. Dock ingen markant ökning då de större inneslutningarna lättare flyter
upp ur smältan. Antalet inneslutningar minskar till följd av detta. Vid nästa
mätning fås ytterligare en ökning i medelstorleken vilken dock är mer markant.
Efter det går medelstorleken ned. Kanske på grund av att det skedde en
reoxidation vilket återigen gjorde att många små nya inneslutningar bildades. Här
kan de större inneslutningarna ha fortsatt flyta upp i slaggen vilket också kan
tänkas bidra till denna minskning av medelstorleken.
5.1.1.5

Innehåll av inneslutningar

I tabell 3 var som förväntat oxider mest förekommande, vilket också
förundersökningen visade på. Aluminiumoxiderna som erhölls efter
desoxidationen tillkom på grund av att aluminium användes som
desoxidationsmedel.

5.1.2
5.1.2.1

Swerea Swecast AB
Bilder på etsade prover i ljusmikroskop

Proverna från Swerea Swecast AB visar till skillnad från Smålandsproverna en
tydlig perlitisk struktur då de fått en långsam kontrollerad kylning. Strukturen var
grövre vilket gör att kornen och korngränserna syns tydligt. Detta stämmer bra
med vad man kan förvänta sig av sandgjutet material.
5.1.2.2

Temperatur

I diagram 6 ses att både temperaturen och syrehalten från början var högre än vid
Smålands Stålgjuteri AB. Detta beror på att sintring av ugnsinfodringen utfördes
innan gjutförsöket. Sintringen tog ca tio timmar och krävde en högre temperatur.
Temperaturökningen som skedde från första till andra mätningen kan bero på att
smältan delvis isolerades av slaggen, att ugnsoperatören höjde temperaturen eller
felmätning. Därefter ses en nedgång i temperaturen.
5.1.2.3

Antal inneslutningar

I diagram 7 ses en skillnad på spridningen gentemot smålandsproverna.
Spridningen ter sig aningen mindre och detta kan grunda sig i det faktum att
proverna från Smålands var kutsprover och proverna från Swerea Swecast AB var
kölprover. Såväl turbulensen vid formfyllnaden som svalningsprocessen skilde sig
kraftigt åt. Dessutom analyserades enbart botten av kölprovet medan kutsarna
kapades upp och analyserades i sin helhet Varje punkt i sig representerar ett
medelvärde beräknat från tio bilder tagna med SEM. Varje punkt på medelkurvan
är alltså ett medelvärde på data från 30 sådana bilder. Medelantalet inneslutningar
blir även färre för varje mätning fram till sista mätningen då det skett en
överdriven desoxidation. Denna överdrivna tillsats avgör att antalet ökar kraftigt.
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I diagram 8 ses tydligt hur syrehalten och antal inneslutningar korrelerar fram till
den överdrivna desoxidationen. Efter den överdrivna desoxidationen ökar antalet
inneslutningar medan syrehalten fortsätter neråt. Detta beteende kan grunda sig på
att antalet inneslutningar inte bara styrs av syrehalten utan mer styrs av den mängd
desoxidationsmedel som tillsatts. En beräknad mängd aluminium håller syrehalten
och antalet inneslutningar på en acceptabel nivå. Det gäller att hålla smältan i en
bra balans, syrehalt kontra desoxidationsmedel.
Från mätning ett till mätning två gick syrehalten ner vilket inte var väntat. Detta
grundar sig förmodligen i att smältan vid första mätningen redan mättats på syre.
Dessutom gjordes inga temperaturmätningar under själva varmhållningen. Ett
möjligt scenario är att temperaturen sjönk för att sedan höjas av ugnsoperatören
inför avgjutningen. I så fall kan syrehalten tillfälligt ha sänkts till en lägre nivå för
att sedan ligga kvar där med viss fördröjning vid en snabb temperaturhöjning.
Att syrehalten redan från början uppmätte mycket högre värden än de på
Smålands har förmodligen att göra med smältningen i ugnen. Smältningen på
Swerea Swecast AB pågick i runt 10 timmar för att samtidigt sintra den nya
infodringen. Smältningen på Smålands stålgjuteri AB pågick bara några timmar.
Detta gjorde att smältan på Swerea Swecast AB fick mer tid på sig att mättas på
syre. Sintringen av ugnsinfodringen gör även att det finns exogena partiklar i
smältan. Det kalcium som kan ses i tabell 2 kommer troligtvis från infodringen.
5.1.2.4

Storlek av inneslutningar

I diagram 9 ses att inneslutningarna i Swerea Swecast ABs prover är större jämfört
med de i Smålands stålgjuteri ABs prover. Detta kan bero på att smältan på
Swerea Swecast AB hölls varm mycket längre tid innan avgjutning. Det ledde
förmodligen till att större inneslutningar hann bildas. Detta då små inneslutningar
hinner klumpa ihop sig till större. Även storleken minskar för varje mätning och
verkar minska som mest efter tillsatts av en överdriven mängd
desoxidationsmedel. Man kan även anta ett samband mellan storleksminskningen
vid sista mätningen och att antalet inneslutningar ökar. Det betyder förmodligen
nybildning av små inneslutningar medan de stora försvinner.
I diagram 10 ses att storleken verkar korrelera med syrehalten. Det vill säga att ju
högre syrehalt ju större area på inneslutningarna. Det betyder dock inte att det är
syret som styr inneslutningarnas storlek. Förmodligen styrs storleken mer av
mängd tillsatt desoxidationsmedel och av tiden. Små inneslutningar klumpar ihop
sig och bildar med tiden större inneslutningar. Dessa vill senare flyta upp ur
smältan medan desoxidationsmedlet gör att det bildas nya små inneslutningar. En
kombination av dessa är mer troligt än att enbart syrehalten påverkar storleken.
Syrehalten är snarare ett mått på hur mycket aluminium som finns tillgängligt i
smältan. I takt med att aluminium förbrukas ökar syrehalten och omvänt. En
stadigt ökande syrehalt indikerar alltså att ytterligare desoxidationsmedel behöver
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tillsättas.
5.1.2.5

Innehåll av inneslutningar

I tabell 4 ses tydligt att de vanligaste typerna av inneslutningar är oxider. Det finns
även karbider, nitrider och sulfider men oxiderna är de mest framträdande. Detta
stämmer överens med förundersökningen. Mätningarna har skett vid fyra olika
tillfällen då syrehalten har blivit manipulerad. Inneslutningarna går från att vara
övervägande kiseloxider till att efter tillsatts av aluminium skifta till mestadels
aluminiumoxider. Detta beror på att aluminiumoxider har en lägre bildningsenergi
än kiseloxiderna. Kiseloxiden tappar sitt syre och löses in i smältan. Under
mätningarna ökar även halterna av titanoxid och kalciumoxid medan kiseloxiderna
nästan helt försvinner efter den överdrivna tillsatsen av aluminium.
5.1.2.6

Dragprover

I tabell 5 och diagram 11 ses tydligast två saker. Det första är att prov 2 uppvisar
bäst mekaniska egenskaper med en töjning på 6 % innan brott. Det andra är att
prov 4 har sämst egenskaper med en töjning på under en procent innan brott.
Detta kan förklaras genom att titta på mikroskopbilderna där det kan ses att
inneslutningarna ligger i korngränserna vilket gynnar spricktillväxt.
Att prov 2 har bäst mekaniska egenskaper var oväntat då smältan från mätning 1
till 2 stått på varmhållning i en timme. Tanken var att syrehalten skulle öka, denna
minskade istället. Temperaturen var något högre vid den andra mätningen vilket i
sin tur snarare skulle gett en högre syrehalt. Minskningen av syrehalten kan ha
berott på bristfällig avslaggning vilket ledde till att slaggen lade sig som ett
skyddande lock på ytan. Locket kan då ha förhindrat smältan från att ta upp mer
syre från atmosfären. Det kan också vara fråga om en långsam
temperatursänkning följd av en snabb temperaturökning, vilket skulle resultera i
en tillfälligt lägre syrehalt. Antalet och storleken av inneslutningarna minskade
under varmhållningen, samtidigt som locket förhindrade reoxidation. Förhindrad
reoxidation begränsade därmed nybildning av inneslutningar. Det kan förklara att
prov 2 får bättre egenskaper än prov 1.
Dragprovet med beräknad desoxidation uppvisar en nedgång i brottgräns och i
töjning i jämförelse med stavarna från före desoxidation. Detta kan bero på
tillsatsen av aluminium. Tydligare blev det då provet med den överdrivna
desoxidationen var ännu sämre. En orsak till försämringarna kan vara att
provtagningen skedde för tätt inpå desoxidationen av smältan. Då proverna tas
hastigt efter desoxidationen har inte oxiderna fått tid att flyta upp ur smältan.
Detta återspeglar å andra sidan praxis på de flesta gjuterier, där en andra
desoxidation av smältan sker i skänken omedelbart före avgjutning.
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Tabell 6. Jämförelse av gjutningarna och dess resultat.
Företag
Provtyp
Antal prover
Spridning - antal
Spridning - storlek
Ursprunglig syrehalt
Kylning
Mikrostruktur
Desoxidationsmedel

Smålands Stålgjuteri AB
Provkutsar
22 st
160-780 st/mm²
0,4-1,6 µm²
100 ppm syre
Snabb
Martensit
Aluminium

Swerea SWECAST AB
Kölprover
12 st
150-440 st/mm²
1,9-6,6 µm²
200 ppm syre
Långsam
Perlit
Aluminium

5.2 Metoddiskussion
5.2.1

Mätning och provtagning

Vid gjutningen på Swerea Swecast AB utfördes, utöver gjutförsöken, sintring av
ungsinfodringen. Det innebär att uppvärmningen av smältan i ugnen skett mycket
långsamt, på ca 10 timmar. På Smålands stålgjuteri AB skedde uppvärmningen
betydligt snabbare. Vid gjutningen på Swerea Swecast AB hade dessutom
legeringsämnena behövts justeras då stålets smälta hade låga värden för kisel och
mangan. Gjutningen utfördes dock utan justering.
Vid Smålands stålgjuteri AB utfördes gjutningar och mätningar av syrehalten
under ordinarie produktion medan Swerea Swecast ABs gjutning var mer av
experimentell karaktär. Under provtagning från ordinarie produktion begränsades
inflytandet på själva gjutningen till skillnad från Swerea Swecast AB där gjutningen
och mätningarna kontrollerades från början till slut.
Endast ett värde på syrehalten togs ut vid de olika mätningstillfällena. Det kan
tänkas att fler mätningar skulle gett ett mer korrekt värde. Erfarenhet visar dock
att en mätning är fullt tillräcklig. Rekommendationer från leverantören, Hereaus
säger även de att en mätning ska vara tillräcklig.
Mätningarna som utfördes på Swerea Swecast AB hade inte samma processteg
som de på Smålands stålgjuteri AB. Dessa mätningar hade som syfte att provocera
fram olika syrehalter till skillnad mot Smålands stålgjuteri ABs, vars mätningar
syftade till att undersöka situationen efter de olika processtegen. Analyserna från
de två försöken är därför inte direkt jämförbara.
Vid provtagning med hjälp av skopa fanns risk att partiklar och syre drogs med
ned i smältan. Provtagningsmomentet utfördes vid båda provtagningarna och kan
påverkat båda smältorna i lika stor grad. Vid gjutningen vid Swerea Swecast AB
gjöts kölproverna via tappning direkt från ugnen, detta för att undvika
kontamination. Dock användes skopan för provtagning till kutsprover precis
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innan. Det går därmed inte dra några slutsatser kring hur användandet av skopa
påverkat resultatet.
Vid gjutningen av kutsproverna på Smålands stålgjuteri AB, som alla var i samma
sandform, erhölls olika stelningsförhållanden. För till exempel första provet var
sandformen rumstempererad till skillnad mot femte provet då sandformen blivit
uppvärmd. Kölproverna från Swerea Swecast AB gjöts däremot i varsin egen
sandform. Detta var att föredra då dessa prover fick en mer kontrollerad stelning.
Tanken var även att analysera kutsproverna från Swerea Swecast AB för att
undersöka om resultatet från dem var jämförbara med kölproverna. På grund av
tidsbrist och till viss del misslyckade avgjutningar fick det momentet utgå.
Problem uppstod vid gjutningen på Smålands stålgjuteri AB eftersom sandformen
sprack när kutsproverna skulle svalna. Proverna kyldes då okontrollerat vilket
ledde till att stelningshastigheten skiftade för varje prov. Det hade varit att föredra
att kutsarna fått svalna kontrollerat i sandformen.
Gjutningarna som utfördes kunde gjorts under mer kontrollerade former för att få
ett mindre turbulent flöde då ett turbulent flöde i sig orsakar fler inneslutningar.
Syftet i denna undersökning var dock bland annat att utvärdera olika metoder för
att få fram prover och slutsatsen är att traditionella kölprover var överlägsna
kutsprover tagna direkt ur ugnen, trots det extra moment som krävs för själva
avgjutningen.

5.2.2

Provberedning

Kapning av kutsproverna och kölproverna utfördes på olika sätt, detta gav en
tydlig indikation att tillvägagångssättet för Swerea Swecast ABs prover var att
föredra. Genom kapning med hjälp av svarv erhölls provbitar med en jämnare
tjocklek och med en planare yta. Vid kapning av kutsproverna bör man även vara
noga med att markera vilken provbit som är från toppen ner till botten för att
kunna jämföra de olika kutsprovernas nivåer. Detta är inget man behöver tänka på
för kölproverna då alla provbitar kommer från samma nivå.
Slipning och polering av proverna skedde på samma sätt. Kutsproverna fick dock
köras om ett antal gånger då sugningar som bildats vid stelningen bildade ett stort
hål genom ett flertal prover. Dessa sugningar ledde till att smuts vibrerade ner på
polerdukarna och resultatet av poleringen blev så dålig att hela proceduren fick
göras om.
Etsningen av några av proverna fick göras om ett par gånger eftersom provet blev
överetsat om syran fick ligga på några sekunder för länge.
Från kölproven tillverkades även dragprovstavar, en stav från varje kölprov. Detta
för att kontrollera de mekaniska egenskaperna. För att få mer statistik på
resultaten borde fler stavar tillverkats.
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5.2.3

Analys

Tanken var från början att ta 100 bilder per prov men efter konsultation ändrades
uppfattningen. Eftersom ett stort antal prover fanns till förfogande var 10-20
bilder tillräckligt. Tester gjordes med 20 bilder, 15 bilder och 10 bilder. Efter
beräkningar drogs slutsatsen att 10 bilder var likvärt med 20 bilder eftersom
testerna gav samma antal inneslutningar per mm².
För analys i SEM var prover som kapats i svarv att föredra. Detta eftersom dessa
prover blev betydligt planare än de sågade proverna. Vid automatisk bildtagning
blev fokuseringen sämre ju mer kameran flyttade sig över provytan. Om ytan
lutade blev fokuseringen betydligt sämre för varje ny bild, bilden blev dessutom
mörkare för varje stegning. Detta gjorde att operatören var tvungen att sitta med
vid varje körning och justera kontrasten och i värsta fall vara tvungen att göra om
den automatiska analysen och kalibrera om. Detta tillvägagångsätt var ändå att
föredra mot att ta en bild i taget.

5.3 Slutsatser och rekommendationer
5.3.1

Slutsatser

Resultaten som går att utläsas ur diagrammen och tabellerna tyder alla på att
syrehalten inte är en direkt faktor till varken antalet, storleken eller innehållet av
inneslutningarna. Syrehalten korrelerar till viss del med medelkurvorna men dessa
kurvor styrs till större del av andra parametrar så som tiden och
desoxidationsmängd. Att mängden desoxidationsmedel har en viktig inverkan blir
väldigt tydligt i diagram 8 på Swerea Swecast ABs prover då den överdrivna
tillsatsen får antalet inneslutningar att öka istället för att som förväntat minska.
Detta är inte vad man vill åstadkomma eftersom man får ett material som får
sämre mekaniska egenskaper då dessa inneslutningar tydligt sätter sig i
korngränserna. Alltså bör överdriven desoxidation undvikas.
Några korta slutsatser är:
 Syrehalten kan användas som indikator för hur mycket desoxidationsmedel
som behöver tillsättas.
 SEM-metoden fungerar bra och en användbar metodik för denna har
utvecklats.
 Kölproverna är överlägsna kutsproverna med avseende på homogenitet
och spridning av data.
 Dragprovningen indikerar trots få mätningar att de mekaniska
egenskaperna kan korreleras till mängden inneslutningar, särskilt när dessa
är placerade i korngränserna.
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5.3.2

Rekommendationer

Vid fortsatta undersökningar bör kutsprover undvikas och istället bör kölprover
gjutas. Orsaker till detta:




För att få en gjutning som stämmer bra överens med en verklig gjutning i
industrin.
Proverna från kölproverna är smidigare att provbereda då kutsproverna var
mer benägna till att få sugningar inuti vid stelningen.
Proverna från kutsarna var från olika nivåer.

Vid kapning av proverna rekommenderas användning av svarv då proverna får
samma tjocklek och planare yta.
Ta i fortsättningen fler än ett dragprov per gjutning för att få mer pålitligt underlag
för slutsatser angående de mekaniska egenskaperna. Vid kvalitetskontroll på
gjuterier tas vanligtvis 6 prov.
Vidare utvärdering av syrehaltsmätningar som processkontroll bör göras för att se
om det är något som kan användas i industrin.
En mätning av totala syrehalten i proverna med spektrometer skulle bidra till
förståelsen av den totala bilden av inneslutningarna i materialet.
En sintring av ugnsinfodring bör ha gjorts innan gjutförsök påbörjas. Då
infodringen annars kan påverka smältan.
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6 Tackord
Detta examensarbete utfördes som en del av projektet ”Röde Orm” vilket drevs
av Swerea Swecast AB på uppdrag av Svenska Gjuteriföreningen som även stod
som finansiär. Ett stort tack vill författarna sända Swerea Swecast AB för
möjligheten att utföra examensarbetet. Ett speciellt tack till handledarna på Swerea
Swecast AB, Åsa Lauenstein och Ralf Lisell, som underlättat arbetet genom deras
expertis från början till slut. Tack också till de medarbetare på företaget som
kommit till undsättning då diverse utrustning strulat. Ett tack till Smålands
Stålgjuteri AB i Eksjö för att vi fick komma och utföra våra mätningar. Ett sista
tack till handledaren på skolan, Attila Dioszegi, och examinatorn, Anders Jarfors,
vars synpunkter och rådgivning kring rapporten varit till stor hjälp.
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9 Bilagor
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5
Bilaga 6
Bilaga 7
Bilaga 8
Bilaga 9

Kemisk analys på prov från första syremätningen vid Smålands
Stålgjuteri AB.
Kemisk analys på prov från andra syremätningen vid Smålands
Stålgjuteri AB.
Kemisk analys på prov från tredje syremätningen vid Smålands
Stålgjuteri AB.
Kemisk analys på prov från fjärde syremätningen vid Smålands
Stålgjuteri AB.
Kemisk analys på prov från femte syremätningen vid Smålands
Stålgjuteri AB.
Kemisk analys på prov från första syremätningen vid Swerea Swecast
AB.
Kemisk analys på prov från andra syremätningen vid Swerea Swecast
AB.
Kemisk analys på prov från tredje syremätningen vid Swerea Swecast
AB.
Kemisk analys på prov från fjärde syremätningen vid Swerea Swecast
AB.
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Bilagor

Bilaga 1
Kemisk analys på prov från första syremätningen vid Smålands Stålgjuteri AB.
Tre mätningar utfördes och ett medelvärde av dessa är angivet i fet stil.
Andel ingående ämnen anges i procent.
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Bilagor

Bilaga 2

Kemisk analys på prov från andra syremätningen vid Smålands Stålgjuteri AB.
Tre mätningar utfördes och ett medelvärde av dessa är angivet i fet stil.
Andel ingående ämnen anges i procent.
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Bilagor

Bilaga 3
Kemisk analys på prov från tredje syremätningen vid Smålands Stålgjuteri AB.
Tre mätningar utfördes och ett medelvärde av dessa är angivet i fet stil.
Andel ingående ämnen anges i procent.
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Bilagor

Bilaga 4
Kemisk analys på prov från fjärde syremätningen vid Smålands Stålgjuteri AB.
Tre mätningar utfördes och ett medelvärde av dessa är angivet i fet stil.
Andel ingående ämnen anges i procent.
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Bilagor

Bilaga 5
Kemisk analys på prov från femte syremätningen vid Smålands Stålgjuteri AB.
Tre mätningar utfördes och ett medelvärde av dessa är angivet i fet stil.
Andel ingående ämnen anges i procent.
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Bilagor

Bilaga 6
Kemisk analys på prov från första syremätningen vid Swerea Swecast AB.
Tre mätningar utfördes och ett medelvärde av dessa är angivet i fet stil.
Andel ingående ämnen anges i procent.
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Bilagor

Bilaga 7
Kemisk analys på prov från andra syremätningen vid Swerea Swecast AB.
Tre mätningar utfördes och ett medelvärde av dessa är angivet i fet stil.
Andel ingående ämnen anges i procent.
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Bilagor

Bilaga 8
Kemisk analys på prov från tredje syremätningen vid Swerea Swecast AB.
Tre mätningar utfördes och ett medelvärde av dessa är angivet i fet stil.
Andel ingående ämnen anges i procent.
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Bilagor

Bilaga 9
Kemisk analys på prov från fjärde syremätningen vid Swerea Swecast AB.
Tre mätningar utfördes och ett medelvärde av dessa är angivet i fet stil.
Andel ingående ämnen anges i procent.
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