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Sammanfattning 
Projektet är en fortsättning av ett tidigare projekt, med utvärdering av PDA-

metoden vid bedömning av renhet hos stålgjutgods. Målet är att med PDA-

metoden följa process-variationer vid tillverkning av gjutstål, för att förbättra 

stålets renhet och därmed påverka materialegenskaper.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Den övergripande frågeställningen var hur inneslutningsbilden i några utvalda 

gjutstålskvaliteter påverkas av:  

- Tidseffekter i smältprocessen, speciellt Al-desoxidation 

- Användning av olika mängder återgångsmaterial 

- Kvalitet på tillsats av legeringsämnen 

Undersökningarna har utförts på några låglegerade seghärdningsstål och några 

olika rostfria stål, främst duplexa. Intressanta data har tagits fram om hur 

inneslutningar uppför sig vid Al-desoxidation. Förslag på optimal tid för 

avgjutning diskuteras, liksom lämplig Al-tillsats. Ett intressant resultat är att 

inneslutningsbilden förändrar sig relativt lite från skänk till gjutet kölprov. 

När det gäller inverkan av återgång och legeringstillsatser på renheten, så har 

någon tydlig inverkan på mängden mikroslagg inte kunnat ses. De makroslagger 

som också kan förekomma kan inte följas med PDA-metoden. Provtagning av 

manganstål pågår fortfarande hos ett av de deltagande stålgjuterierna. Rapporten 

kommer att kompletteras när dessa prover erhållits och analyserats. 

Projektmålen bedöms i övrigt vara väl uppfyllda.  

 

 

Summary 
The project is a continuation of an earlier project, evaluating the PDA-method for 

cleanliness assessment of steel castings. The goal is to follow process variations in 

the manufacture of cast steel with the PDA method, to improve steel purity and 

thereby affect material properties. 

The overall issue was how the inclusions in some selected cast steel grades is 

affected by: 

- Time effects in the melting process, especially Al-desoxidation 

- Use of different amounts of return material 

- Quality of addition of alloying additions 

The studies have been carried out on some low alloyed quench and tempered 

steels and some stainless steel, mainly duplex. Interesting data have been provided 

on how inclusions behave in Al-desoxidation. Suggestions for optimal time for 

casting are discussed, as well as suitable Al additions. An interesting result is that 

the inclusions change relatively little from the melt in the ladle to cast keel 

samples. 

Regarding the influence of return and alloying additions on cleanliness, there has 

been no clear impact on the amount of micro-inclusions. The macro-inclusions, 

that may also occur, cannot be followed by the PDA method. Sampling of 

manganese steels is still ongoing in one of the participating steel foundries. The 

report will be completed when these samples have been obtained and analyzed. 

In all, the project goals are assessed to be well met. 
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1 Tillkomst 

I detta Gjuteriföreningsprojekt används PDA-metoden, för processförsök hos  

stålgjuterier. För projektet har anslagits 300 kkr, SGF uppdragsnummer 2016-016 

och Swerea SWECAST projektnummer 20926.  

Deltagare i projeket har varit: 

 Sandvik SRP – Johan Ekengård (projektledare) och Jörgen Pettersson 

 Keycast Meko AB – Bernt Lindeborg 

 Smålands Stålgjuteri – Leif Ytterell 

 Österby Gjuteri AB – Mats Fredriksson 

 CWP – Torvald Strand 

 Swerea SWECAST – Åsa Lauenstein (gjutförsök), Pär Guth och Lennart 

Sibeck (provpreparering och PDA-provning) 

 

2 Inledning 

PDA/OES är en metod för att snabbt mäta renhet i stål genom att karakterisera de 

icke-metalliska inneslutningarna. Genom provtagning direkt från smältan och 

PDA-analys med optisk spektrometer (OES) kan man bestämma renheten’on-

line’. Detta gör det möjligt att justera smältan före avgjutning. PDA-metoden 

relativa enkelhet gör den också till ett bra verktyg vid processutveckling. 

Utvecklingen av PDA-metoden har pågått under lång tid och har nu utvecklats till 

en nivå som gör det möjligt att använda den i processtyrning. Några stålverk i 

Europa och Sverige använder tekniken för rutinmässig kvalitetskontroll [1]. 

Nyligen har projekt genomförts inom Jernkontoret med vidareutveckling av 

metoden och anpassning till rostfria stål [2 - 4].  

Rutinmässiga analyser av smälta förekommer i alla stålgjuterier. Ofta begränsar 

man sig dock till att skopa upp ett prov i en kopparkokill och göra en kemisk 

analys med OES-spektrometer. Det finns med PDA/OES stora möjligheter att, 

efter behov, utvidga analyserna till att också omfatta mätning av stålets renhet.  

I ett föregående G-projekt 2016 [8] utvecklades mätmetodiken för PDA-provning 

hos SWECAST, som investerat i programvara till sin OES-spektrometer. Efter 

omfattande provning bedömdes PDA/OES som en mycket lämplig metod för att 

bedöma renhet i stålsmältor och gjutstålskomponenter och som ett utmärkt 

redskap för att studera process-variationer, genom att följa relativa förändringar i 

inneslutningsbilden. 

 

3 Syfte och mål 

Projektet är en fortsättning på 'Prov-tagning av stålsmälta och analys av 

inneslutningar, del I', som rapporterats i [8]. 

 

I denna del ska prover från gjutförsök analyseras, för att spåra föroreningar till 

vissa processteg före avgjutning. Det kan t.ex. vara legeringstillsatser, orenheter 

från formen, orenhet i stålet under smältning eller om det är något som sker vid 

avgjutning. 
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Målet är att bl.a. med PDA-metoden följa process-variationer vid tillverkning av 

gjutstål. Detta ger möjlighet att förbättra stålets renhet och därmed påverka 

materialegenskaper. I förlängningen ska det leda till mer kostnadseffektiva 

produkter med högre kundvärde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

4 Genomförande 

4.1 Upplägg 

Den övergripande frågeställningen var hur inneslutningsbilden i några utvalda 

gjutstålskvaliteter påverkas av:  

1. Tidseffekter i smältprocessen 

2. Användning av återgångsmaterial 

3. Kvalitet på tillsats av legeringsämnen 

Projektet bestod av följande delar: 

- Detaljplanering 

- Processförsök och provtagning 

- Materialanalys 

- Utvärdering och rapportering 

- Resultatspridning 

Försöken delades upp hos deltagarna enligt följande: 

1) Tidseffekter:  

Gjuteri: Swerea SWECAST 

Provtagning: i smälta (Celox + dual-thickness-PDA) och gjutna detaljer 

 

2) Återgång: 

Gjuteri: SSG, SRP och Österby 

Provtagning: från gjutna detaljer 

 

3) Legeringstillsatser (FeCr):  

Gjuteri: Österby 

Provtagning: i smälta (Celox + dual-thickness-PDA). 

 

 

4.2 Beskrivning av PDA-metoden 

PDA/OES (Puls-Distributions-Analys) är en metod för att med en OES-

spektrometer identifiera och kvantifiera icke-metalliska inneslutningar.  

En ”brännfläck” vid analys med optisk spektrometer består av flera gnistor. En 

spektrometer arbetar i allmänhet med 400-800 Hz och en körning ger då flera 

tusen gnistor. 

De flesta av dessa gnistor hamnar i grundmaterialet men några träffar 

inneslutningar som har en sammansättning som avviker från grundmaterialet. 

Dessa avvikande gnistor, s.k. ’outliers/avvikare’, med en högre halt av något 

ämne, mäts med PDA-metoden och ger en identifiering och kvantifiering av 

inneslutningar. Ett exempel för Al visas i figur 1; mätvärden med höga Al-halter 
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kommer från inneslutningar. Avvikande gnistor klassas efter typ av oxid-

inneslutning, Al2O3, CaO,  MnS osv., men även sammansatta inneslutningar kan 

förekomma.  Utifrån intensitet hos den enskilda gnistan beräknas storleken på 

inneslutningarna; ju högre intensitet desto större inneslutning. Metoden kan inte 

avgöra vilken form som inneslutningarna har, utan storleken beräknas med 

antagandet att de är idealt runda. Resultat presenteras som mängd inneslutningar 

av viss typ, storleksfördelning mm. Mängden olöst syre, som är bundet till 

inneslutningar, beräknas också och används som ett viktigt mått på materialets 

renhet. 

PDA-metoden är mindre tillförlitlig vid utvärdering av ämnen som har höga halter 

i grundmassan, t.ex. Mn och Si. Om det förekommer väldigt många små 

inneslutningar, som t.ex. för Ca, kan det vara svårt att detektera ’avvikare’, 

eftersom medelhalten då blir förhöjd. Stora inneslutningar där flera gnistor träffar 

samma inneslutningar kan också ge svårigheter vid utvärderingen. PDA-metoden 

sägs kunna detektera inneslutningar mellan 1 – 10 m. 

 

 

Figur 1: Gnistspektrum för Al. Gnistor med hög intensitet (inramade) räknas som 

’avvikare/outliers’ och bedöms komma från Al-inneslutningar. 

 

Flera undersökningar har gjorts för att se hur väl metoden motsvarar 

inneslutningsbestämningar med andra metoder [1-4]. Syftet är då att på sikt kunna 

ersätta dessa mer tidskrävande provningar, t.ex. SEM, för att kunna använda PDA 

vid jämförelse av materialets renhet hos olika tillverkare.  En försiktig tolkning av 

sådana undersökningar är att en god korrelation mellan PDA och andra metoder 

kan fås hos den enskilda producenten, men att anpassning till lokala förhållanden 

behövs. 

Sammanfattningsvis kan sägas att PDA är utmärkt lämpad vid studier av process-

variationer, för att följa relativa förändringar i inneslutningsbilden. För detta 

ändamål är PDA mycket användbar och oftast fullt tillräcklig. För att använda 

Gnista nr 

Intensitet 
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PDA som en absolut mått på renhet krävs mycket anpassning till lokala 

förhållanden hos resp. stålverk/gjuteri. 

 

4.3 Beskrivning av resultat från PDA-analys 

Flera mätdata fås vid PDA-analys; en komplett lista beskrivs i Bilaga 1. De 

viktigaste resultaten som presenteras i rapporten är: 

- Bunden O-halt: summa mängd syre som är bundet till Al, Ca, Mg osv. 

- Ämneskoncentration av O-bildare: totalhalt av ämnet (summan av mängd 

bunden ti inneslutningar och mängd som är löst i grundmassan) 

- Inneslutningsfördelning: antal inneslutningar per typ och storleksintervall. 

Data presenteras enbart för Al-oxider, eftersom de är vanligast 

förekommande. 

 

Resultaten tolkas så att låg bunden O-halt motsvarar liten mängd inneslutningar, 

dvs. hög renhet. Det är också gynnsamt med små inneslutningar, vilket kan ses i 

inneslutningsfördelningen, se exempel i figur 2, där en ’brant’ lutning på 

fördelningskurvorna innebär många små inneslutningar. Ett ’rent’ stål 

karakteriseras alltså av låg O-halt och ett fåtal stora inneslutningar. 

 

 
Figur 2: Exempel på inneslutningsfördelning för stål med hög resp. låg renhet. 

 

4.4 Provningsutförande 

4.4.1 Provtagning 

Provtagning från smälta gjordes med dual-thicknessprover, skyddade med Ar-

spolning (SWECAST och Österby). Från Laholms togs prover från gjutet material 

i form av kölprover. Provtagning direkt från smälta (skopa) gjordes hos SSG. 
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4.4.2 PDA program-parametrar 

PDA-provningen gjordes på liknande sätt som i föregående undersökning [8]. För 

alla prover i denna rapport, har det fristående programmet Fe-MCI använts. 

Programcykeln visas i tabell 2. 

Tabell 2: Gnistning med Fe-MCI-programmet 

Moment Flushing Förgnistning 

(rengöring) 

Huvudgnista 

(PDA-analys) 

Tid (sek) 3 1 7,5 

Frekvens (Hz) - 300 400 

  

Gnistning 7,5 sek med 400 Hz ger 3000 gnistor per analys. Enligt uppgift från 

Bruker så har man mätt upp att det vid varje gnista avverkas 35 ng, vilket 

motsvarar 0,105 mg för varje brännfläck (3 000×35 ng) med ovanstående 

inställningar. 

Vid utvärderingen användes gränsvärdet 2,5×standardavvikelser för att definiera 

avvikare och beräkningarna gjordes i två iterationer. I Bruker-programmet 

används också en filtrerings-faktor (0,8) för att identifiera avvikare. Alla gnistor 

har använts vid beräkningarna. Inneslutningarna mindre än 1 m togs inte med 

vid beräkningarna av total inneslutningshalt. Vid beräkning av O-halten som var 

bundet till inneslutningar användes Al, Ca och Mg.  

4.4.3 Provberedning och provning 

Provberedning och ev. kontaminering har stor inverkan på resultatet. Alla prover 

från stålgjuterierna provbereddes genom fräsning med HM-skär. (Fräs 50  mm 

huvud (DC=50) vid 120 rpm och matning 45 mm/minut.  Skärhuvudet Sandvik 

Coromill 290. Skären var belagda HM-skär, typ HC som är CVD-belagda med 

Ti(C,N)+Al2O3+TiN.) 

Vid fräsning av prover med hög kolhalt kan skären kontamineras med kol, vilket 

kan leda till att följande prover smutsas ned med kol. Detta kan påverka PDA-

resultaten. Det är också viktigt att proverna är helt plana och att kletning eller 

bränning undviks. Ojämna eller avrundade ytor kan ge läckage vid gnistning som 

påverkar resultatet.  

Fler brännfläckar per prov ger bättre statistik. I RAMSCI-rapporten [1] 

rekommenderas 5 brännfläckar. Vid vår provning kördes minst 5 och ofta 10 st. 

brännfläckar per prov. För några prover med liten yta kördes 3-4 brännfläckar.  

 

4.5 Kort beskrivning av syrets variation vid gjutning 

Den ursprungliga smältan har hög halt av fritt syre. Vid tillsats av ett ämne med 

hög affinitet till syre, som t.ex. Al,  fälls oxid-inneslutningar ut och den lösta 

syrehalten minskar snabbt ned till jämvikt med desoxidationstillsatsen. De 

primära inneslutningarna avskiljs med tiden ur smältan genom att flyta upp till 

ytan. Detta gäller främst de större oxiderna, medan den lägre lyftkraften på de 

mindre inneslutningarna gör att de ’svävar’ kvar i smältan och agglomereras eller 

i vissa fall återlöses. Lösligheten av syre i det stelnade stålet är obefintlig och 
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kvarvarande syre kan bilda sekundära inneslutningar vid stelningen eller ge 

upphov till porositeter. 

Med PDA-metoder mäts de primära och ev. sekundära inneslutningarna och med 

Celox mäts den fria syrehalten i smältan. Tillsammans ger de den totala 

syrehalten. Förutom dessa inneslutningar kan det även finnas exogena 

inneslutningar från toppslagg, infodring eller större mängder luft som dragits ner i 

smältan. Dessa exogena slagger har oftast en storlek som är större än vad som kan 

mätas med PDA-metoden. 

 

 

Figur 3: Beskrivning av desoxidation med utskiljning oxid-inneslutningar (frpn 

Jernkonorets utbildningspaket ’Skänkmetallurgi och gjutning’, 2000). 

 

5 Resultat 

5.1 Inledning 

I följande avsnitt presenteras PDA-resultat för proverna från stålgjuterierna 

repeterbarhetsmätningar för ett av ’standardproven’. En lista över samtliga prover 

finns i bilaga 2. 

 

5.2 Tidsaspekt vid Al-desoxidation - Swerea SWECAST 

5.2.1 Försöksbeskrivning 

Syftet med dessa försök var att studera tidseffekter i stålsmälta vid desoxidation 

med aluminium. 

Det material som användes vid chargeringen var återgång från tidigare 

sintringssmälta, som legerades upp till SS 2225, ett låglegerat seghärdningsstål. 

Analys visas i tabell 3. 
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Tabell 3: Analys stålsmälta, Swerea SWECAST. 

 C Si Mn P S Cr Mo 

Önskad 
analys 

0,22-0,29 0,15-0,40 0,6-0,9 <0,025 0,02-0,035 0,9-1,2 0,15-0,30 

Slutprov 
smälta 

0,39 0,51 0,56 0,013 0,011 1,12 0,28 

 

Planerad processgång visas i tabell 4 och upplägget var följande: 

- Smältning och legeringsjustering i ugn 

- Al-desoxidation i ugn (200 g per 500 kg smälta) 

- Varmhållning och provtagning under lång tid 

- Al-desoxidation i skänk  

 

Ugnssmältan var inte skyddad under varmhållning, utan öppen för syreupptagning 

från luften. 

 

Provtagning gjordes från ugn och skänk med skyddade provtagning, se dual-

thickness-prover i figur 4. Provberedning och PDA-provning gjordes på den 4 mm 

tjocka delen. Celox-provtagning av fritt syre var planerad, men kunde inte 

genomföras p.g.a. instrumentkrångel. Avgjutning gjordes av totalt 3 st. kölprover. 

 

Tabell 4: Gjutförsök och provtagning hos Swerea SWECAST 2017-05-30. 

Steg Tid Temp [°C] Moment PDA Kölpr Anm. 

1   Uppsmältning – justering av analys    

2 12.23 1625  1  Test av Celox 

 12.28 1638  2  Test av Celox 

3 12.40 1650 Tappning 150 kg till skänk 

Desoxidation med Al i skänk 

   

4 12.43  Avgjutning 3D-form (HS) 

Avgjutning kölprov nr I 

Tackor/spillhink 

 I  

5 12.46  Provtagning i ugn 4  Celox utgick 

6   Fyll på ugn till 500 kg – justering  -  Utgick 

7 12.55  Desoxidation med Al-granulat  -  Efter vikt 
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8 12.56.15 

12.59.30 

13.01.45 

13.04.00 

13.06.00 

13.08.00 

13.10.00 

13.15.00 

13.19.00 

13.20.00 

13.25.00 

- 

- 

- 

- 

- 

1687 

- 

- 

- 

1647 

1633 

Hålltid 30-45 min 7.1 

7.2 

7.3 

7.4 

7.5 

- 

7.6 

7.7 

7.8 

- 

7.9 

  

9 13.42 

13.49.00 

13.51 

1653 

- 

1697 

Desoxidation i ugn - 

8 

- 

 utgick 

10 13.54 

13.55.00 

 Tappa 150 kg till skänk (ingen desox) - 

9 

  

Prov ur skänk 

11   Avgjutning kölprov nr II 

Tackor/spillhink 

 II  

12 13.56.30  Provtagning i ugn 10  Prov ur ugn 

13 13.58.00 

13.59.30 

 Tappning 150 kg till skänk 

Desoxidation med Al i skänk 

- 

11 

  

Prov ur skänk 

14   Avgjutning kölprov nr III 

Tackor/spillhink 

 III  

 

 

Figur 4: Dual-thickness-prover med brännfläckar från PDA-provningen 
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5.2.2 Resultat smältaprovning från ugn 

PDA O-halt (syre bundet till Al, Ca och Mg) som funktion av tid i ugn visas i 

figur 5 och på samma sätt visas total Al-halt och fri Al i ugn i figur 6 resp. 7. 

Kommentar: mängden inneslutningar, främst Al2O3, ökar momentant vid Al-

desoxidation och klingar därefter långsamt av. Efter c:a 20 minuter är 

inneslutningshalten nere på samma nivå som före desoxidation. Den totala Al-

halten (summan av bundet och fritt Al) visar ett liknande förlopp, men sker 

möjligen något snabbare. Den fria Al-halten, som är ett mått på smältans förmåga 

att binda upp syre vid återoxidation, sjunker snabbt efter desoxidation och är 

praktiskt taget förbrukad på mindre tid än 10 minuter. 

Efter Al-desoxidation i skänk så ökar både bundet O-PDA och Al-halten återigen. 

Notera att bundet O-PDA ligger kvar på samma låga nivå både i ugn och efter 

tappning i skänk, men före desoxidation. 

 

Storleksfördelning på inneslutningar efter olika tider i ugn har för tydlighetens 

skull delats upp i flera olika diagram, se figur 8-11. 

Kommentar: antalet och framförallt storleken på Al-oxider ökar kraftigt vid 

desoxidation, för att sedan successivt långsamt minska. Efter c:a 15-20 min är 

inneslutningsfördelningen ganska lika hur det såg ut före desoxidation och vid 

längre tider sker endast små förändringar. Även efter tappning i skänk är 

storleksfördelningen likartad, men ökar sedan återigen kraftigt vid ny Al-

desoxidation och liknar fördelningen efter den tidigare desoxidation i ugn. 

 

 
 

 

Figur 5: PDA-beräknad bunden O-halt efter olika tider. Smältaprover från 

Swerea SWECAST. 
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Figur 6: Total Al-halt efter olika tider. Smältaprover från Swerea SWECAST. 

 

 

 

Figur 7: Fri Al-halt i smältan efter Al-desoxidation (total Al - bundet Al). 

Smältaprover från Swerea SWECAST. 
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Figur 8: Inneslutningsfördelning före Al-desoxidation, vid olika tider. 

Smältaprover från Swerea SWECAST. 

 

Figur 9: Inneslutningsfördelning efter olika tider, strax efter Al-desoxidation. 

Smältaprover från Swerea SWECAST.  
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Figur 10: Inneslutningsfördelning efter olika tider, lång tid efter Al-desoxidation. 

Smältaprover från Swerea SWECAST.  

 

 

Figur 11: Inneslutningsfördelning före/efter Al-desoxidation II, som gjordes i 

skänk. Prover från ugn och skänk. Smältaprover från Swerea SWECAST. 
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5.2.3 Resultat gjutna kölprover  

 

Sammanlagt tre kölprover göts upp under försöket enligt följande, jämför också 

tabell 4: 

- Kölprov 1 efter desoxidation i skänk 

- Kölprov 2 c:a 1 tim efter desoxidation i ugn (ingen desox. i skänk) 

- Kölprov 3 efter desoxidation i skänk 

Proverna visas i figur 12 före/efter kapning i höjdled. Efter fräsning av provytorna 

gjordes PDA-provning gjordes på flera ställen längs proven, se figur 13. Syftet var 

att undersöka deras homogenitet. Medelvärdena användes vid utvärderingen. 

 

Figur 12: Kölprover och utkapade provämnen, Swerea SWECAST 

 

 

Figur 13: Provämnen utkapade från kölprover, Swerea SWECAST. PDA-provning mitt på 

ämnena och olika avstånd från änden. 
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Mängden bundet O-PDA var relativt jämnt längs proverna, se figur 14, med 

undantag för ett provläge i kölprov 1 med ett större slaggstråk. Kölprov 1 och 3, 

där smältan desoxiderats i skänk strax före avgjutningen, hade relativt höga halter 

bundet O-PDA, se figur 15. Kölprov 2, som göts efter lång varmhållning efter 

ugns-desoxidation, hade lågt bundet O. Bilderna av de snittade proverna, med 

mycket porositeter, antyder att den fria O-halten kan ha varit hög. 

Inneslutningsfördelningen för de olika kölproven bekräftar att kölprov 1 har lägst 

renhet, följt av kölprov 3, medan kölprov 2 har mindre och färre oxider, se figur 

16.  

Jämförelse av inneslutningar hos smältaprov tagit före avgjutning och hos 

motsvarande kölprov, har ett nära identiskt utseende, se figur 17-18. Detta betyder 

att inneslutningsfördelning inte ändrar på sig mätbart under avgjutning, vilket 

skulle kunna innebära att kölprov kan vara representativa för inneslutningsbilden i 

smälta.  

 

 

Figur 14: PDA O-halter tvärs kölprover, jämför figur 13. 
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Figur 15: PDA-beräknad O-halt tagna från kölprover från Swerea SWECAST. 

 

 

 

 

 

 

Figur 16: Inneslutningsfördelning (medelvärden av flera provlägen) från 

kölprover från Swerea SWECAST. 
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Figur 17: Kölprov 2: jämförelse av inneslutningsfördelning mellan smältaprover 

och kölprover från Swerea SWECAST. 

 

 

 

 

Figur 18: Kölprov 3: jämförelse av inneslutningsfördelning mellan smältaprover 

och kölprover från Swerea SWECAST. 
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5.3 Återgång - smältaprover från SSG 

Syftet med försöken hos SSG var att studera hur olika mängder återgång påverkar 

renheten i det gjutna materialet. Stålsorterna var SS-2225 eller liknande och med 

provmatris enligt tabell 5, med dubbelprov från varje smälta. Proverna togs 

oskyddat från smältan i ugn som förprov och efterprov med c:a 30 min mellan 

varje prov. SSG utför desoxidation både i ugn och skänk och proverna var tagna 

efter genomförd ugns-desoxidation. Mängden återgång varierades från 0 till 80 %. 

Proverna frästes före PDA-provningen, se prover med brännfläckar i figur 19. 

 

Resultaten visas i tabell 6 och figur 20-25. 

 

Tabell 5: Sammanställning smältaprover hos SSG. 

Smälta nr Charge Stålsort Andel återgång 

SSG:01 A112-17 SS 2225-liknande 0% 

SSG:05 A112-18 ” 0% 

SSG:02 A112-16 ” 20% 

SSG:06 A112-14 ” 20% 

SSG:03 A111-40 2225 50% 

SSG:08 A112-30 SS 2225-liknande 80% 

 

   
Figur 19: Prover tagna från ugnssmälta hos SSG. 
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Tabell 6: Sammanställning Ti-halt hos SSG smältaprover 

Prov Återgång O-PDA Al-bundet Al-totalt Ti-bundet Ti-totalt 

  (%) (ppm) (ppm) (%) (ppm) (%) 

 1-1 0 70.7 79 0.058 30.4 0.024 

 1-2 0 57.3 57 0.047 30.9 0.027 

 5-1 0 101.9 113 0.061 36.4 0.026 

 5-2 0 135.7 151 0.074 32.9 0.024 

 2-1 20 98.8 111 0.071 49.9 0.027 

 2-2 20 94.4 105 0.072 56.3 0.035 

 6-1 20 105.4 118 0.078 54.7 0.033 

 6-2 20 87.9 98 0.064 56 0.034 

 8-1 80 76.5 85 0.061 26 0.023 

 8-2 80 83.3 93 0.071 45.8 0.030 

 3-1 50 15.0 17 0.002 10.8 0.003 

 3-2 50 13.1 14 0.002 9.5 0.003 

 

 

Renheten eller mängd bundet O-PDA visas i figur 20 för olika mängd återgång. 

Vid 0 % återgång är spridningen mellan smältorna stor och medelvärdet visar 

ingen signifikant inverkan på bundet O vid olika andel återgång. Däremot avviker 

en av smältorna (charge 111) genom att ha betydligt lägre mängd bunden O-halt. 

Även fördelningen av Al-oxider, se figur 21, visar på betydligt färre 

inneslutningar i denna charge. De övriga smältorna har relativt fler större 

inneslutningar och skillnaden sinsemellan dem är liten, dvs. mängden återgång 

synes inte påverka renheten mätt på detta sätt. Förutom Al-oxider innehåller 

smältorna betydande antal Ti-inneslutningar, se figur 22, men charge 111 avviker 

även här genom att innehålla betydligt färre. 

 

Närmare granskning av den avvikande smältan visar att denna har betydligt lägre 

total Al- och Ti-halt, se tabell 6 och figur 23-25. Allt tyder på att denna charge 

inte desoxiderats före provtagningen. 
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Figur 20: O bundet till inneslutningar i prover från smältor med olika mängd 

återång, SSG. 

 

 

Figur 21: Inneslutningsfördelning i prover från smältor med olika mängd 

återgång, SSG. 
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Figur 22: Fördelning av Ti-inneslutningar i prover från smältor med olika mängd 

återgång, SSG. 

 

 

 
Figur 23: Total Al-halt vs. mängd återgång. Smältaprover från SSG. 
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 Figur 24: Total Ti-halt vs. mängd återgång. Smältaprover från SSG. 

 

 

 
 

Figur 25: Bundet Ti (Ti-oxider) och total Ti-halt vs. O bundet till Al-oxider. 

Smältaprover från SSG. 
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5.4 Återgång –Laholms stålgjuteri 

5.4.1 Återgång – gjutna prover från Laholms 

Syftet med dessa försök var att studera hur olika mängder återgång påverkar 

renheten i ett gjutet duplex rostfritt stål. Stålsorten var 2205 (SS 2377) med prov 

från totalt tre smältor med variation av andelen återgång enligt tabell 7. Totalt 6 st. 

olika kölprover göts upp med återgång från 30 till 70 %. Desoxidation har inte 

gjorts av detta stål. 

 

Ett snitt från nedre delen av kölproven kapades, provbereddes hos SWECAST 

med fräsning. PDA-provning gjordes mitt på provet och ¼ från ena änden, se 

figur 26. 

 

Tabell 7: Försöksplan hos Laholms stålgjuteri 

Smälta nr 9520 9521 9523 

Prov-nr 1 2 1 2 1 2 

Rent mtrl (leg-ämnen) 30 % 30 % 30 % 30 % 30 % 30 % 

Returspån (återgång) 70 % 30 % 50 % 30 % 70 % 50 % 

Köpt mtrl (AOD skrot) - 40 % 20 % 40 % - 20 % 

 

 
Figur 26: Provämnen utkapade från kölprover, Laholms. PDA-provning mitt på ämnena 

och c:a ¼ från änden. 
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Resultaten visar på låga mängder bundet O-PDA för samtliga prover, med halter mellan 10 

– 25 ppm, se figur 27. Även antalet Al-oxider är lågt, se figur 28, vilket är naturligt 

eftersom Al-desoxidation inte har utförts. Även mängden av andra inneslutningar är låg.  

 

Någon signifikant skillnad mellan smältorna med olika mängd återgång går inte att se, 

tendensen är snarast att renheten mätt med PDA ökar med ökande mängd återgång. 

 

 

Tabell 8: Resultat från PDA-mätning av kölprover från Laholms. 

       

       

       

       

 

 

 
Figur 27: O bundet till inneslutningar (Al, Ca och Mg) i gjutna kölprover från 

smältor med olika mängd återgång, Laholms.. 
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Figur 28: Fördelning av Al-oxider i gjutna kölprover från smältor med olika 

mängd återgång, Laholms. 

 

5.4.2 Återgång – dragprover från Laholms 

Laholms har även gjort egna försök med uttag av dragprov från kölprov som 

gjutits upp från smältor med olika mängd återgång. Materialet var duplex rostfritt 

SS 2377. Dragprovresultaten visas i tabell 9, tillsammans med resultat från PDA-

mätning av prov från dragprovskallar. 

Mängden återgång har en tydlig påverkan på duktiliteten vid dragprovning, så att 

högre andel återgång ger lägre duktilitet, se figur 30. Även sträckgränsen 

påverkas, se tabell 9. 

PDA-mätning gav motsägelsefulla resultat, med olika mängd bundet O-PDA på 

olika ändar av dragprovet, se tabell 9. Al-halten varierade också, med några höga 

värden som pekar på att stålet hade Al-desoxiderats, trots att någon sådan inte 

gjorts enligt gjuteriet. Någon förklaring till de avvikande värdena kan inte ges och  

PDA-värdena utvärderades därför inte vidare. 
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Figur 29: PDA-provning av dragprovskallar från Laholms. 

 

Tabell 9: Resultat från dragprov från Laholms 
Prov 

nr 
Charge Retur 

(%) 
Rp0,2 
(MPa) 

Rm 
(MPa) 

A 
(%) 

Z 
(%) 

O-PDA 
(ppm) 

Al-tot 
(%) 

1 9439 70 % 506 681 17 23 100 / 140 0,038 / 0,052 

2 9440 50 % 523 710 19 42 10 / 140 0,008 / 0,031 

3 9441 30 % 568 716 23 55 6 / 90 0,007 / 0,018 

 

 

 

Figur 30: Duktilitet (A, Z) vid dragprovning av material med olika mängd 

återgång. Laholms gjuteri. 
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5.5 Återgång och legeringstillsats - smältaprover från Österby 

Gjuteri 

Provningen hos Österby Gjuteri gjordes med skyddad provtagare från smälta, 

samtidigt med mätning av fria O-halten med Celox. Provning gjordes både i ugn, 

före Al-desoxidation, och i skänk efter desoxidation. Syftet var dels att studera 

inverkan av olika mängd tillsatt återgång samt att jämföra renheten i smältor med 

enbart förlegerat skrot resp. enbart 100 % legeringstillsatser. Flera olika typer av 

rostfria stål testades liksom ett 14 % manganstål. 

Proverna frästes och PDA-analyserades på den tjocka delen, se exempel i figur 31.  

Provtagningsplan och resultat visas i tabell 10. 

 

 
Figur 31: Smältaprover, typ dual-thickness, från Österby Gjuteri. 

 

 

Tabell 10: Provtagning och resultat hos Österby Gjuteri 

Prov- 
nr Grade 

Charge- 
nr 

Prov från 
Vikt 
 (kg) 

O-halt 
Celox 
(ppm) 

O-PDA 
(ppm) 

Al-tot 
(%) 

Retur 
(%) 

Material smält 

56 U1 1.4470 7956 Ugn, prov 1 3800 13.80 6.6 0.007 0 100% RF plåt 

56 U2 1.4470 7956 Ugn, prov 2 3800 18.82 6.4 0.007 0   

56 S 1.4470 7956 Skänk 3800 5.60 141.00 0.042 0   

58 U 1.4470 7958 Ugn 4500 16.77 5.3 0.007 0 100% RF plåt 

58 S 1.4470 7958 Skänk 4500 11.24 111 0.029 0   

64 U 1.4470 7964 Ugn 3600 16.46 4.5 0.007 0 100% RF plåt 

64 S 1.4470 7964 Skänk 3600 8.74 127 0.032 0   

70 U 1.4470 7970 Ugn 3700 17.49 4 0.006 25 25%  retur, 75% plåt 

70 S 1.4470 7970 Skänk 3700 13.01 190 0.038 25   

51 U SS 2324 7951 Ugn 3000   ------ 2.9 0.006 67 67%  retur, 33% plåt 

51 S SS 2324 7951 Skänk 3000   ------     67   

65 U SS 2324 7965 Ugn 3300 13.02 12.2 0.008 67 67%  retur, 33% plåt 

65 S SS 2324 7965 Skänk 3300 4.38 137 0.056 67   

67 U SS 2324 7967 Ugn 4500 13.40 2.40 0.01 67 67%  retur, 33% plåt 

67 S SS 2324 7967 Skänk 4500 6.59 135 0.036 67   

62 U SS 2324 7962 Ugn 3800 16.24 3.1 0.006 75 75%  retur, 25% plåt 
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62 S SS 2324 7962 Skänk 3800 10.76 171 0.033 75   

57 U SS 2324 7957 Ugn 2000 14.16 3.00 0.01 100 100% legeringar 

57 S SS 2324 7957 Skänk 2000   284 0.074 100   

72 U SS 2324 7972 Ugn 1900 15.25 2.9 0.006 100 100% legeringar 

72 S SS 2324 7972 Skänk 1900 10.44 142.5 0.033 100 100% legeringar 

59 U SS 2387 7959 Ugn 2000 14.84 10.3 0.007 25/75 
25% retur, 75% 
legeringar 

59 S S 2387 7959 Skänk 2000 10.21 162 0.046 25/75   

69 U Mn-stål  7969 Ugn 2300 5.82 22     100%  retur 

69 S Mn-stål  7969 Skänk 2300 4.65       
100% egen retur 
(dåligt prov) 

 

Ugnsproven(före desoxidation) och proven från skänk (efter Al-desox.) redovisas 

var för sig i följande diagram och de duplexa stålen, med liknande samman-

sättning, 1.4470 och SS 2324 behandlas tillsammans. 

 

 I ugn är mängden O bundet till inneslutningar mycket låg och skillnaden mellan 

smältorna med olika mängd återgång är mestadels liten, se figur 32-33. En av 

chargerna avviker med högre halt jämfört med de övriga, men värdet är 

fortfarande lågt. Det är inte heller någon skillnad mellan smältorna med förlegerat 

skrot (0 % återgång) och 100 % legeringstillsatser. 

 

Vid provtagning efter desoxidation i skänk är mängden bundet O betydligt högre 

än i ugn, se figur 34-35. En trend med svagt ökande O-PDA kan ses, men 

skillnaden är mestadels ganska liten. Ett av proven med enbart legeringstillsats 

avviker med en markant högre andel bundet O; större ’orenhet’. 

 

Inneslutningsfördelningen för dessa två stål, har ett liknande utseende, se figur 36-

37, med markant fler och större inneslutningar efter desoxidation än innan. 

Skillnaden mellan flertalet smältor med olika mängd återgång är liten, med 

undantag från de tidigare nämnda smältorna. 

 

Mätning av fritt O i smältan med Celox visas i figur 38-39.  

 

Provning gjordes också av enstaka smältor av SS 2387 resp. 14 % Mn-stål. Dessa 

jämförs med resultaten för 1.4470 i figur 40-42, som visar att SS 2387 har något 

lägre eller samma renhet både före desoxidation (ugn) och efter desoxidation 

(skänk). Manganstålet innehåller däremot fler oxider i ugn. 
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Figur 32: Ugnsprover. Bundet O-PDA vid olika mängd återgång för duplext 

rostfritt 1.4470 resp. SS 2324 Österby Gjuteri. 

 

 
Figur 33: Ugnsprover. Bundet O-PDA vs. återgång för duplext rostfritt 1.4470 

resp. SS 2324, Österby Gjuteri. 
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Figur 34: Prover från skänk. Bundet O-PDA vid olika mängd återgång för 

duplext rostfritt 1.4470 resp. SS 2324 Österby Gjuteri. 

 

 
Figur 35: Prover från skänk. Bundet O-PDA vs. återgång för duplext rostfritt 

1.4470 resp. SS 2324 Österby Gjuteri. 
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Figur 36: Fördelning av Al-oxider i prover från smältor av 1.4470 med olika 

mängd återgång, Österby Gjuteri. 

 

 

Figur 37: Fördelning av Al-oxider i prover från smältor av SS 2324 med olika 

mängd återgång, Österby Gjuteri. 
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Figur 38: Celox-prover från ugn. Fritt syre vid olika mängd återgång. ÖGAB. 

 

 

 
Figur 39: Celox-prover från skänk. Fritt syre vid olika mängd återgång.ÖGAB. 
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Figur 40: Prover från ugn. Bundet O-PDA vid olika mängd återgång för duplex 

rostfritt 1.4470 resp. SS 2387 och Mn-stål. Österby Gjuteri. 

 

Figur 41: Prover från skänk. Bundet O-PDA vid olika mängd återgång för duplex 

rostfritt 1.4470 resp. SS 2387 och Mn-stål. Österby Gjuteri. 
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Figur 42: Fördelning av Al-oxider i prover av SS 2387 från ugn resp. skänk, 

Österby Gjuteri. 

 

5.6 Återgång – smältaprover från Sandvik SRP 

Denna provtagning har blivit försenad. Rapporten kommer att senare kompletteras 

med dessa resultat. 

 

5.7 Repeterbarhet för prov IARM28H 

Provet IARM28H erhölls från Bruker vid installation av PDA-/MCI-

programvaran. Det är ett prov ur valsad stång som är väl utprovat och har bl.a. 

använts i RAMSCI-undersökningen [1]. Provet har använts som en typ av internt 

’referensprov’ vid vår provning, vid alla tillfällen som andra PDA- prover har 

undersökts och det finns därför en mätserie under en längre tidsperiod. Fördelen 

med detta är att ev. variationer i provberedning, spektrometerinställningar, 

stabilitet mm. har kunnat kontrolleras mot ett känt prov. 

Till skillnad från tidigare redovisade prover så slipades IARM28H-provet för att 

minimera avverkningen. Omslipningen gjordes på SiC-papper, grovlek P60. 

Totalt har provet avverkats några mm från första till sista PDA-mätning, varför 

inneslutningsbilden kan ha förändrats från tidiga till senare mätningar. 

Resultaten av olöst O-halt (bundet till Al, Ca och Mg) vid upprepade mätningar 

visas i figur 43. Variationerna är små, men med några enstaka mätningar som gav 

en högre O-halt.  

Medelvärdet för samtliga mätningar är  

 O = 17,0 ± 2,7 ppm 
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att jämföra med O-halt 15-17 ppm vid förbränningsanalys. Den genomsnittliga 

relativa standardavvikelsen för mätserien ligger på RSD = 16,1 %.  

 

I figur 44 visas mängd och antal av Al-oxider vid de upprepade mätningarna. 

Mätningarna visar mycket god repeterbarhet; resultat för varje storleksintervall 

visas i tabell 11. 

 

 

Tabell 11: Medelvärden och standardavvikelse av Al-oxider hos IARM28H, vid 

upprepade mätningar. 
Alla 

mätningar 
Antal Al-oxider / storleksintervall 

1-2µm 2-3µm 3-5µm 5-8µm >8µm 

Medel 188 16 7 0.6 0.1 

Std.-avvikelse ± 11.5 ± 3.6 ± 1.8 ± 0.3 - 

 

 

 

 

 

Figur 43: Beräknad O-halt (bundet till Al, Ca och Mg) från upprepade PDA-

mätningar av prov IARM28H; med medelvärde och standardavvikelse för 

samtliga. 
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Figur 44: Inneslutningsfördelning (Al-oxider) i referensprovet IARM28H, vid 

upprepade mätningar. 

 

 

6 Diskussion 

6.1 Provningsteknik 

6.1.1 Spridning i PDA-beräknad O-halt 

Spridningen för resp. prov har tidigare redovisats för de olika stålgjuterierna. I 

detta avsnitt har spridningen för alla prover, i total O-halt, beräknats som variation 

i RSD (relativ standardavvikelse). 

Den relativa standardavvikelsen ligger mellan 20-50 % på proverna tagna från 

smältor, dvs. mätresultaten kan anges som: X ± 35 % × X. Något tydligt samband 

mellan RSD och uppmätt O-halt verkar inte finnas även om något prov med hög 

O-halt uppvisar stor spridning.  

För referensprovet IARM 28H är genomsnittlig relativ standardavvikelse (RSD) 

för alla mätningar 16 %. Detta prov är taget från valsad stång och är betydligt mer 

homogent än proverna från smältorna. 

6.1.2 Provtagning i smälta jämfört med provning av gjutgods 

Vid gjutförsöken hos SWECAST kunde jämförelser av PDA-mätningar göras 

mellan prov tagna från smältan och prov från uppgjutna kölprover. Skillnaden var 

liten. Detta bör testas under andra förutsättningar på andra gjuterier, eftersom det 

skulle kunna underlätta provtagningen. 
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6.1.3 Mätning på olika tjocklek av smältaprover  

Provberedning med fräsning gjordes på olika delar av smältaprover för att se ev. 

skillnad i inneslutningsmängd. Bearbetning gjordes på den tjockare delen med 

olik nedfräsning resp. på den tunnare delen. PDA-resultaten visas i figur 45-46. 

Lägst halt inneslutningar återfanns efter 1 mm nedslipning på den tjockare delen. 

Denna användes sedan vi de fortsatta mätningarna; se också föregående avsnitt 

med jämförelse mellan smältaprover och gjutna kölprover. 

 

 

Figur 45: Bundet O-PDA från olika delar av dual-thicknessproverna och vid olika 

nedslipning. 
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Figur 46: Inneslutningsfördelning från olika delar av dual-thicknessproverna och 

vid olika nedslipning. 

 

6.2 Projektresultat 

6.2.1 Tidseffekter vid Al-desoxidation 

Tidseffekten vid Al-desoxidation har följts vid en omfattande försöksserie och har 

givit flera intressanta resultat. Omedelbart efter desoxidation är mängden 

inneslutningar hög, för att sedan successivt minska. Efter c:a 15-20 minuter har 

inneslutningarna försvunnit från smältan (egentligen inom provtagningsområdet). 

Optimal tidpunkt för avgjutning bör ligga inom detta tidsintervall. Vid snabb 

avgjutning har smältan hög halt inneslutningar och låg halt fritt O – vid längre 

tider har inneslutningsmängden minskat, medan upptag av fritt syre ökat och 

därmed risken för porositeter i gjutgodset. Tyvärr fungerade inte Celox-mätaren 

vid försöken, varför mätning av fritt syre inte kunde göras. Optimal tidpunkt för 

avgjutning kan vara c:a 5 minuter. Obs. att vid försöken användes ingen toppslagg 

för skydd av smältytan. Om re-oxidation förhindras så ökar den tillgängliga tiden 

och därmed renheten i smältan. Fortsatta försök hos fler stålgjuterier 

rekommenderas.  

Samtidigt förbrukas överskotts-Al, eller det Al som inte har bundits upp till 

oxider. Smältan är då oskyddad för fortsatt syreupptag till ny jämvikt. Detta tyder 

på att Al-tillsatsen vid desoxidation var i underkant och borde ökas. 

6.2.2 Andelen återgång och renhet 

Jämförelsen hur olika mängd återgång bör helst göras i ugn, före Al-desoxidation. 

Med PDA-metoden mäts renheten som antal oxid-inneslutningar, eller 

mikroslagger, mellan c:a 1 – 10 m. Det är ingen tydlig skillnad i bunden O-PDA 

mellan de olika smältorna vid dessa mätningar, dvs. det är ingen signifikant 

skillnad mellan smältorna med olika mängd återgång. Efter Al-desoxidation ökar 

den bundna O-halten kraftigt, vilket döljer ev. skillnader. Vid användning av 
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återgång kan smältorna också vara nedsmutsade av makroinneslutningar, sk. 

exogena slagger, jämför avsnitt 4.5. Dessa slagger är dock oftast för stora för att 

detekteras med PDA-metoden. 

Slutsatsen av provningen är att det inte finns någon tydlig skillnad i mängden 

mikroslagg vid användning av återgång. Däremot är det inte uteslutet att mängden 

makroslagg kan skilja sig åt. 

6.2.3 Legeringstillsatser 

Resonemanget när det gäller renhetsjämförelse vid användning av förlegerat skrot 

resp. enbart legeringstillsatser, är liknande som i föregående avsnitt om återgång. 

Det finns ingen skillnad i mikroslagg mellan de olika processvägarna. Samtidigt 

är mätunderlaget begränsat och fler försök skulle behövas för att verifiera detta. 

6.2.4 Mätning av total Al-halt 

Med PDA-metoden mäts mängden inneslutningar och i Al-desoxiderade stål 

framförallt Al-oxider. Al tillsätts ju för att binda upp fritt syre i smältan och p.s.s. 

undvika porer i gjutgodset. Analys av provmaterial visar att Al-halterna ofta är 

höga, i vissa fall upp till 0,08% (800 ppm). Mängden Al som är bundet till oxider 

varierar, men är vanligen 100 – 200 ppm efter desoxidation. Frågan är om 

stålgjuterierna överdesoxiderar sina smältor, med vilket kan ge fler inneslutningar 

och lägre renhet? I stålverken är en vanlig Al-halt i färdigt material c:a 0,025% 

(250 ppm), dvs. betydligt lägre än vad som är praxis hos stålgjuterierna. Å andra 

sidan tillämpar stålverken skydd av smältan (toppslagg, vakuum) och skyddad 

gjutning i högre grad och viss övrdesoxidation kan vara nödvändig för att ta 

reoxidation hos gjuterierna. 

I figur 47-50 visas diagram med samband mellan total Al-halt och oxid-mängd 

(O-PDA) för några av de olika gjutförsöken. Sambandet mellan ökad Al-tillsats 

och oxidmängd är tydligt och Al-mängden är i flertalet fall större än vad som 

binds upp i Al-oxider. 

 
Figur 47: Bundet O-PDA vs. total Al-halt för smältaprover från SWECAST. 
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Figur 48: Bundet O-PDA vs. total Al-halt för kölprover från SWECAST. 

 

 

 
Figur 49: Bundet O-PDA vs. total Al-halt för smältaprover från SSG. 
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Figur 50: Bundet O-PDA vs. total Al-halt för smältaprover från Österby Gjuteri. 

 

 

7 Slutsats 

Projektet är en fortsättning av ett tidigare projekt, med utvärdering av PDA-

metoden vid bedömning av renhet hos stålgjutgods. Målet är att med PDA-

metoden följa process-variationer vid tillverkning av gjutstål, för att förbättra 

stålets renhet och därmed påverka materialegenskaper.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Den övergripande frågeställningen var hur inneslutningsbilden i några utvalda 

gjutstålskvaliteter påverkas av:  

- Tidseffekter i smältprocessen, speciellt Al-desoxidation 

- Användning av olika mängder återgångsmaterial 

- Kvalitet på tillsats av legeringsämnen 

Undersökningarna har utförts på några låglegerade seghärdningsstål och några 

olika rostfria stål, främst duplexa. Intressanta data har tagits fram om hur 

inneslutningar uppför sig vid Al-desoxidation. Förslag på optimal tid för 

avgjutning diskuteras, liksom lämplig Al-tillsats. Ett intressant resultat är att 

inneslutningsbilden förändrar sig relativt lite från skänk till gjutet kölprov. 

När det gäller inverkan av återgång och legeringstillsatser på renheten, så har 

någon tydlig inverkan på mängden mikroslagg inte kunnat ses. De makroslagger 

som också kan förekomma kan inte följas med PDA-metoden. Provtagning av 

manganstål pågår fortfarande hos ett av de deltagande stålgjuterierna. Rapporten 

kommer att kompletteras när dessa prover erhållits och analyserats. 

Projektmålen bedöms i övrigt vara väl uppfyllda.  
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8 Industrinytta med projektet 

PDA/OES-metoden har nu använts rutinmässigt hos SWECAST i två större 

projekt. Den har visat sig vara vid stor användning för processoptimering och för 

utveckling av renare gjutstål, men har även vissa begränsningar.  

Projektet har gett stor industrinytta med stor praktisk information om 

processföring, speciellt i samband med Al-desoxidation. Metoden kan fortsatt 

användas som ett verktyg hos svenska stålgjuterier för processoptimering. 

9 Förslag till fortsatt arbete 

PDA-metoden bedöms som mycket lämplig för att studera processvariationer. 

Exempel på användning kan vara: 

 Följa inverkan av desoxidation; för stor eller för liten desoxidationstillsats, 

mäta den tid det tar för avskiljning av Al-oxider mm. 

 Mäta vilka inneslutningstyper som bildas; Al2O3, TiO2 osv. 

 Storleksfördelning av inneslutningar; renhetsindex, extrapolering av 

storlek 

 Mäta inneslutningar i olika områden i komponenter – jämföra ’erfarenhet’ 

och simulering 

 Inverkan på mekaniska egenskaper 

 Inverkan på skärbarhet 

 Processkontroll 

 Acceptabel renhetsnivå 
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Bilaga 1: Beskrivning av resultat från PDA-provning 

Resultaten från en gnista med Brukers PDA-program (MCI) visas i figur 1-1.  

De viktigaste resultaten är: 

- PDA code: mått på mängden inneslutningar uttryckt som intensitet 

- Number of inclusions: totalt antal inneslutningar av alla typer 

- (Dense inclusions och Degree of purity: beräknad motsvarighet vid 

bedömning i ljusmikroskop. Begränsat till vissa material/tillverkare och 

används ej vidare. 

- Approximate sum of oxygen: totalhalt syre beräknat från andelen olösta 

syrebindande ämnen (Al, Ca, Mg osv.) 

- (Statistics: data för interna beräkningar i programmet) 

- Concentration outlier (ppm): mängden olöst ämne (dvs. andelen av ett 

ämne som är bundet till inneslutningar och som detekteras som ’avvikare’) 

- Concentration oxygen (ppm): beräknad mängd O som binds i 

inneslutningar med detta ämne 

- Concentration Approximate total (ppm): totalhalt av ämnet (summan av 

olöst  och det som är löst i grundmassan) 

- Inclusion analysis: antal inneslutningar per typ och storleksintervall.  

Vidare visas alla inneslutningar i ternära fasdiagram, t.ex. Al2O3-CaO-MgO, för 

snabb presentation av vilken inneslutningstyp som är vanligast. 

De resultat man har använt mest inom det europeiska RAMSCI-projektet [1] är total 

syrehalt och s.k. B-faktorer för olika oxidbildare, som är desamma som mängden av 

olöst andel enligt ovan. Man uppger att B-faktorerna visar god korrelation till renhet. 

 

Figur 1-1: Resultat-tabell för Brukers MCI-program. 
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Bilaga 2: PDA-resultat för prover från SWECAST-smälta, tagna vid olika 

tider efter Al-desoxidation. 

 Prov-nr Antal         Antal (st) Ber. O-halt (ppm)      Olöst halt = B-faktor (ppm)  

/ tid gnistor   Totalt Al203 Al-Ca-Mg (Alla) Al Ca Mg Ti 

SSC 1 10 Medel 174 91 2.8 (48.3) 3.0 0.3 0.1 (0.2) 

-32 min   SD ± 25 ± 23 ± 1.4   ± 1.6 ± 0.1 ± 0.1 (± 0.1) 

    RSD % ± 14% ± 25% ± 52%   ± 54%       

SSC 2 7 Medel 188 109 2.7 (36.2) 2.9 0.2 0.1 (0.1) 

-27 min   SD ± 41 ± 49 ± 1.4   ± 1.5 ± 0.0 ± 0.0 (± 0.1) 

    RSD % ± 22% ± 45% ± 51%   ± 52%       

SSC 4 7 Medel 243 173 9.0 (40.2) 10.0 0.2 0.1 (0.5) 

-9 min   SD ± 35 ± 27 ± 3.7   ± 4.2 ± 0.1 ± 0.1 (± 0.8) 

    RSD % ± 14% ± 15% ± 41%   ± 42%       

SSC 7.1 10 Medel 576 531 96.7 (111.0) 108.6 0.2 0.1 (0.3) 

1.3 min   SD ± 69 ± 61 ± 22.3   ± 25.1 ± 0.1 ± 0.0 (± 0.1) 

    RSD % ± 12% ± 12% ± 23%   ± 23%       

SSC 7.2 11 Medel 538 489 93.8 (108.5) 105.3 0.2 0.1 (0.2) 

4.5 min   SD ± 133 ± 134 ± 48.2   ± 54.2 ± 0.1 ± 0.1 (± 0.1) 

    RSD % ± 25% ± 27% ± 51%   ± 51%       

SSC 7.3 12 Medel 383 327 59.7 (81.2) 67.0 0.2 0.1 (0.1) 

6.8 min   SD ± 99 ± 95 ± 23.7   ± 26.6 ± 0.0 ± 0.0 (± 0.1) 

    RSD % ± 26% ± 29% ± 40%   ± 40%       

SSC 7.4 13 Medel 317 267 33.9 (50.9) 38.0 0.2 0.1 (0.2) 

9.0 min   SD ± 101 ± 105 ± 17.0   ± 19.1 ± 0.0 ± 0.0 (± 0.1) 

    RSD % ± 32% ± 40% ± 50%   ± 50%       

SSC 7.5 10 Medel 233 186 27.6 (40.6) 30.8 0.3 0.1 (0.6) 

11.0 min   SD ± 41 ± 46 ± 20.4   ± 23.0 ± 0.1 ± 0.1 (± 0.8) 

    RSD % ± 18% ± 24% ± 74%   ± 75%       

SSC 7.6 11 Medel 258 180 12.3 (45.6) 13.7 0.2 0.1 (0.2) 

15.0 min   SD ± 27 ± 29 ± 2.9   ± 3.2 ± 0.1 ± 0.0 (± 0.1) 

    RSD % ± 11% ± 16% ± 24%   ± 24%       

SSC 7.7 11 Medel 228 141 6.4 (50.1) 7.1 0.2 0.1 (0.3) 

20.0 min   SD ± 30 ± 26 ± 2.3   ± 2.5 ± 0.0 ± 0.0 (± 0.1) 

    RSD % ± 13% ± 18% ± 35%   ± 36%       

SSC 7.8 10 Medel 249 148 6.7 (58.7) 7.4 0.2 0.1 (0.2) 

24.0 min   SD ± 38 ± 33 ± 3.4   ± 3.8 ± 0.0 ± 0.1 (± 0.1) 

    RSD % ± 15% ± 22% ± 51%   ± 52%       

SSC 7.9 11 Medel 265 142 7.5 (74.9) 8.4 0.2 0.1 (0.2) 

30.0 min   SD ± 56 ± 42 ± 5.1   ± 5.7 ± 0.1 ± 0.0 (± 0.1) 

    RSD % ± 21% ± 30% ± 67%   ± 68%       
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Bilaga 2, forts:  

 Prov-nr Antal         Antal (st) Ber. O-halt (ppm)      Olöst halt = B-faktor (ppm)  

/ tid gnistor   Totalt Al203 Al-Ca-Mg (Alla) Al Ca Mg Ti 

SSC 8 10 Medel 273 139 7.7 (44.7) 8.1 1.1 0.1 (0.2) 

54.0 min   SD ± 79 ± 39 ± 5.1   ± 5.5 ± 1.2 ± 0.1 (± 0.1) 

    RSD % ± 29% ± 28% ± 66%   ± 67%       

SSC 9 10 Medel 280 131 7.4 (99.1) 8.2 0.4 0.1 (0.2) 

60.0 min   SD ± 49 ± 20 ± 7.6   ± 8.5 ± 0.2 ± 0.1 (± 0.1) 

    RSD % ± 17% ± 15% ± 102%   ± 104%       

SSC 10 10 Medel 242 133 5.1 (49.7) 5.6 0.2 0.1 (0.2) 

61.5 min   SD ± 40 ± 28 ± 3.1   ± 3.5 ± 0.1 ± 0.0 (± 0.1) 

    RSD % ± 16% ± 21% ± 60%   ± 62%       

SSC 11 10 Medel 750 712 123.7 (134.2) 139.0 0.2 0.1 (0.2) 

64.5 min   SD ± 45 ± 41 ± 25.3   ± 28.5 ± 0.1 ± 0.0 (± 0.1) 

    RSD % ± 6% ± 6% ± 20%   ± 21%       

SD = ± standardavvikelse, RSD = ± relativ standardavvikelse. 

 

 

 

 

 

 


