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Sammanfattning  
 

För att bästa möjliga kvalitet ska erhållas i ett gjutgods med avseende på defekter 

och mekaniska egenskaper krävs att man som gjutare har full kontroll på sin 

smälta. Det bästa för att förutsäga detta är att utföra mikroskopi på materialet, 

men det tar tid och när materialet väl är gjutet är det för sent. Med hjälp av 

termisk analys finns möjlighet att undersöka effekten av kornförfining och 

förädling av kislet i smältan. En svalningskurva uppvisar då ett beteende som 

visar om kornförfining och modifiering är tillfredställande. Under senare år har 

även möjligheten till att prediktera porositet i godset undersökts med hjälp av 

termisk analys. Teorin är att den s.k. ”dendrite coherency point”, då dendriter 

bildar ett fast nätverk, bidrar till krymprelaterad defekter i godset. Denna ”DCP” 

kan man identifiera mha. termisk analys. 

I detta projekt har svalningskurvor framtagna med ett och två termoelement 

analyserats för att testa olika metoder för att senare kunna implementera denna 

metod industriellt. Samtliga metoder uppvisar svårigheter med att identifiera DCP 

och vi kan även konstatera att man är mer begränsad med endast ett termoelement. 

Med en stabil och kontrollerad provtagningsprocess bör man dock kunna utveckla 

en metod för att identifiera DCP och möjligen då estimera risken för defekter. 

 

Summary 
In order to obtain best quality possible in a casting regarding defects and 

mechanical properties, it is required that the foundry has total control of its melt. 

The best way to predict this is to perform microscopy on the material, but it is 

time consuming and when the material is cast it is to late. By thermal analysis 

there is a possibility to investigate the effect of grain refinement and modification 

of the silicon in the melt. A cooling curve shows if the grain refinement and the 

modification is satisfactory. During the recent years the possibility of predicting 

porosity in the casting has been investigated by thermal analysis. The theory is 

that the so called dendrite coherency point, when dendrites form a solid network, 

causes shrink related defects in the casting. This DCP is possible to identify by 

thermal analysis. 

In this project cooling curves produced by one and two thermoelements have been 

analyzed in order to test different methods to be implemented later in an industrial 

method. All methods show difficulties in identifying DCP and we can also state 

that one is more limited with only one thermoelement. With a stable and 

controlled thermal analysis process it should be possible to develop a method for 

identification of DCP and thereby possibly estimate the risk for defects.  
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1 Tillkomst  

Denna rapport sammanställer arbetet i ett projekt finansierat av Svenska 

Gjuteriföreningen. Syftet med projektet har varit att undersöka möjligheterna med 

att använda termisk analys för att prediktera sugningsporositet i 

aluminiumgjutgods. Deltagande företag är Fundo Components, FM Mattsson 

Mora Group, Novacast Systems samt Mönsterås Metall.  

2 Inledning 

Kvaliteten på den gjutna produkten beror till stor del på kvaliteten på den smälta 

metallen. Det krävs därför att man förstår smältans beteende för att kunna 

kontrollera och förutse det färdiga godset. Defekter som skapas i smältan kommer 

föras med in i gjutgodset. Termisk analys används idag på aluminiumgjuterier för 

att bedöma huruvida kornförfining och/eller förädling har lyckats i smältan. 

Tillvägagångssättet för termisk analys är att man har en kopp av exempelvis 

skalsand, Figur 1. I denna kopp finns ett termoelement som är kopplat till en 

logger.  

 

 

Figur 1 Skalsandskopp för termisk analys, en s.k. Quick cup. 

 

Genom att registrera temperatur och tid kan man plotta detta i ett diagram med 

temperatur på y-axeln och tid på x-axeln och få en s.k. stelnings- och 

svalningskurva för materialet, Figur 2. 



Swerea SWECAST AB  
Rapport nr 2017-007_ 

 

2 

 

Figur 2 Exempel på kurva från termisk analys där primär utskiljning av 

aluminiumdendriter samt den eutektiska platån är markerad. 

 

Genom att analysera kurvans utseende kan viss information fås angående smältan. 

I ovanstående kurva ses den primära utskiljningen av aluminiumdendriter i den 

vänstra markeringen. Denna utmärker sig som en oregelbundenhet på kurvan. Ju 

fler kärnbildningspunkter som finns i smältan, desto mindre blir underkylningen, 

dvs. en kornförfining där man tillsätter kärnbildningspunkter kommer uppvisa en 

mindre underkylning. Temperaturhöjningen efter underkylningen beror på 

rekalescens då latent värme frigörs vid utskiljningen. Vid nästa avvikelse på 

kurvan börjar eutektikum utskiljas. På liknande sätt kan man även se andra 

utskiljningar vid termisk analys. Det man ser som oregelbundenheter på kurvan är 

exotermiska och endotermiska reaktioner som sker när en smält metall stelnar. En 

exotermisk reaktion avger värme och en endotermisk reaktion absorberar värme 

och därför syns detta på en temperaturkurva.  

Traditionellt används termisk analys i sin enklaste form för att kontrollera 

kornförfining och förädling av kiselpartiklarna i eutektikum. Om kornförfining 

sker blir underkylningen vid den första utskiljningen något mindre och om 

förädling görs sänks den eutektiska platån (den flata delen efter den andra 

oregelbundenheten) samt att den kärnbildningstemperaturen minskar.  

3 Syfte och mål 

 

Syftet med projektet har varit att undersöka vilka parametrar som är viktiga för att 

kunna prediktera krympporositet i aluminiumgjutgods. Denna indata ska sedan 

kunna använas för att industriellt kunna ”ta ett fingeravtryck” av smältan för att se 

om den är normal eller mer defektbenägen – gärna med ett utvecklat system 



Swerea SWECAST AB  
Rapport nr 2017-007_ 

 

3 

liknande vad som idag finns för gjutjärn. Utifrån hur kurvan avviker från ”det 

normala” vill man industriellt lära sig om verksamma motåtgärder. 

 

4 Termisk analys för att prediktera defekter – teori  

När en aluminiumlegering stelnar bildas först primärt aluminium. För att detta ska 

ske krävs att det finns kärnbildare i smältan. Smältan är aldrig helt ren så den 

primära stelningen börjar vid dessa orenheter. För att få fler kärnbildningspunkter 

tillsätts diverse preparat, ofta en kombination av titan och bor.  

Primärt aluminium i gjutlegeringar har en form som påminner om träd och kallas 

därför dendriter efter grekiskans ord för träd, dendro, Figur 3. I bilden ses även 

skillnaden på materialet innan modifiering av kisel då kiselpartiklarna är stora och 

skivformiga. Efter modifiering är dessa små och rundade, vilket förbättrar de 

mekaniska egenskaperna då omodifierat kisel är en spröd fas som kan fungera 

som sprickinitierare. De längre grå ”nålarna” i högra bilden är järnrik β-fas, som 

även denna kan vara skadlig för mekaniska egenskaper. Denna kan göras mindre 

skadlig genom att man genom tillsats av mangan ändrar morfologin på fasen. I 

den aktuella smältan är dock manganhalten något låg för detta ändamål. 

 
 

Figur 3 Exempel på mikrostrukturbild från försök i stålkopp. De vita partierna är 

de s.k. dendriterna som utskiljs först vid stelning. Bilden till vänster visar 

omodifierat tillstånd och bilden till höger visar modifierat tillstånd. 

 

Det är sedan tidigare känt att när en högre andel av materialet är stelnat så 

försämras möjligheten till att mata gjutgodset. John Campbell har förklarat detta 

med en schematisk bild, Figur 4. Liquid feeding betyder att materialet precis 

börjat kärnbilda och matningen går enkelt. Däremot vid interdendritic feeding, 

dvs. interdendritisk matning, så har dendriterna blivit så stora att de möts och 

hakar mer eller mindre fast i varandra. Kvarvarande smälta måste nu ta sig 

emellan dendritarmarna för att mata godset. Det är i detta område man börjar få 

problem med krympporositet. 
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Figur 4 Schematisk bild över olika matningsfenomen vid stelning av en metall [1] 

 

 

4.1 Dendrite coherency point och dendrite rigidity point 

”Dendrite coherency point”, DCP, är punkten då växande dendriter börjar möta 

varandra. Då stelningen framskrider börjar dendriterna haka fast vid varandra och 

bilda ett nätverk som blir mer och mer sammanhållande [2]. Dendritarmarna 

börjar även förgrovas och matningen försämras därför. Det är nu fenomen som 

krympning, porositet och grunden för varmsprickor börjar utvecklas. När 

nätverket av dendriter får en rigid struktur nås den s.k. ”dendrite rigidity point”. 

Den interdendritiska matningen som tidigare nämnts sker mellan dessa båda 

punkter [3]. Efter ”dendrite rigidity point” blir det mycket svårt att mata 

krympningen. 

En traditionell svalningskurva ger väldigt lite information då vissa händelser inte 

registreras på kurvan då reaktionen är för liten för att synas. Därför används första 

och andra derivata av svalningskurvan för att tydliggöra dessa reaktioner [4]. 

Bäckerud et al tog fram en metod där två termoelement användes för att lättare 

identifiera DCP [5]. Ett termoelement sattes i centrum av koppen och ett 

termoelement sattes vid väggen. Genom att beräkna differensen mellan 

temperaturen från de båda termoelementen (ΔT) och plotta mot tiden kunde man 

då identifiera DCP [5]. När dendriterna rör varandra sägs den termiska 

konduktiviteten öka, vilket ger ett minimum för kurvan ΔT [2]. 

Mha. två termoelement kan även RP identifieras enligt Djurdjevic och Brûna 

[3,7]. Liksom DCP visar RP ett minimum på kurvan för temperaturdifferens. 

 

5 Genomförande 

5.1 Material 

Tester har utförts på två aluminiumgjuterier, Gjuteri A och Gjuteri B. Båda 

gjuterierna har använt EN AC-43100.  

Tester har även utförts på Swerea SWECAST försöksanläggning. Legeringens 

sammansättning vid dessa försök var enligt Tabell 1.  
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Tabell 1 Legeringssammansättning för aluminiumlegering som använts vid försök 

på Swerea SWECAST försöksgjuteri. Värden anges i vikts-%. Värdena är 

medelvärden från fem prover och tre gnistor per prov.  

 Si Cu Mg Mn Fe Zn 

AlSi10Mg 10,0 0,25 0,12 0,24 0,64 0,12 

 

Aluminiumlegeringen som användes vid försöken på Swerea SWECAST 

uppvisade för hög Cu-halt för att vara EN AC-43100. I detta fall där uppgiften är 

att undersöka möjligheten att identifiera DCP bedömdes detta vara av mindre 

betydelse.  Till ursprungsmaterialet tillsattes titanborid för kornförfining samt 

strontium för förädling av kiselfasen. Titanhalten blev 0,05 % och den 

kornförfinande effekten syns på proverna. 

Bilderna nedan visar skillnader mellan referensprover och proverna med 

kornförfining samt modifierat kisel, Figur 5 och Figur 6. 

  

Figur 5 Bilderna visar skillnader i kornstorlek före resp. efter tillsats av TiB 

(15x). 

 

  

Figur 6 Bilderna visar skillnaden mellan icke förädlad och förädlad kiselfas mha. 

tillsats av strontium. Kisel går från pinnig till sfäroidiserad morfologi (45x). 

 

5.2 Utrustning 

5.2.1 Gjuteri A 

Legering som användes vid Gjuteri A var  EN AC-43100. Smältan modifierades 

med strontium (130-300 ppm) vid impellerbehandling i skänk på ca 350 kg och 

kornförfinas med TiB upp till ca 0,145 % Ti. Man har parallellt använt både 
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skalsandskoppar (QuiK-Cups) och stålkoppar från MK Industrievertretungen 

GmbH. Gjuteri A har normalt en utrustning från MK, TA-100, som man 

använder, men under projektet har man även använt mjukvara från NovaCast 

Systems AB. 

5.2.2 Gjuteri B 

Legering som användes vid Gjuteri B var EN AC-43100. Denna modifierades 

med natrium och kornförfinades med TiB. Smältning skedde i en elektrisk ugn 

från Hindenlang med kapacitet för 600 kg. 

Utrustningen för termisk analys var en s.k. ATAS Metstar från NovaCast Systems 

AB. Runda koppar med ett termoelement användes, Figur 7.  

 

Figur 7 Rund kopp med ett termoelement som användes vid Gjuteri B. 

 

5.2.3 Swerea SWECAST  

Aluminiumlegeringen smältes i en elektrisk smältugn från Stötek med en 

kapacitet på knappt 70 kg. 

Termisk analys utfördes i olika typer av koppar; s.k. Quik-Cup, 3D-printad rund 

kopp i furansand med två termoelement, specialframtagen kopp från NovaCast 

samt en stålkopp som bestod av ett svetsat stålrör som gav prover med en 

diameter på ca 30 mm som monterades i en utrustning med termoelement, Figur 

8. 

  

Figur 8 Längst upp till vänster; Quik-Cup med ett inbyggt termoelement. Längst 

ner till vänster; 3D-printad kopp med två termoelement tagna från QuiK-Cup.  

Till höger; båda halvorna av specialframtagen 3D-printad form med två 

termoelement. 
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QuiK-Cup hade ett termoelement typ K där kvartsröret tagits bort för att inte 

riskera missa en reaktion på grund av den tröghet som ett element i ett kvartsrör 

kan innebära. Detta gällde även för den 3D-printade runda koppen samt den 

specialframtagna koppen. Elementen i dessa koppar var av typ K. 

Termoelementen i koppen av stålrör var av typ N och hade en diameter på 1.5 

mm. Små stålrör användes för att skydda dessa mot smältan så att de gick att 

återanvända. 

Alla koppar av sand fylldes med smälta från en skopa. Koppen av stål doppades i 

smältan och fördes in i en utrustning där termoelementen sedan fördes ner i 

smältan, Figur 9. 

 

Figur 9 Utrustning för stålkopp där termoelementen förs ner i den smältafyllda 

koppen (Tillhör Jönköping University). 

 

Temperatur loggades var 160 ms. 

 

6 Resultat 

6.1 Swerea SWECAST 

Avsikten var att utvärdera ett resp. två termoelement och samtidigt testades olika 

utformning på koppar. I försöken finns risk för fel pga. mätnoggrannhet i 

termoelement samt i logger. Då kurvorna även är filtrerade från brus finns även 

här en viss felkälla. 

Framtagning av DCP har gjorts på två sätt; dels med två termoelement enligt 

Bäckerud [13] och dels med ett termoelement enligt Djurdjevic [13]. 

Nedanstående kurvor kommer från omodifierat material där bilderna visar 

identifiering av DCP mha. två termoelement och skillnaden i temperatur mellan 

dessa mot tid i sekunder resp. ett termoelement och första derivatan mot 

temperatur, Figur 10. 
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Figur 10 Vänster figur visar temperaturskillnad mot tid och höger figur visar 

förstaderivatan mot temperatur. De röda linjerna visar DCP. Provet kommer från 

test i stålkopp. 

 

DCP i vänstra figuren är definierad som då temperaturskillnaden mellan 

termoelementen uppvisar ett minimum efter den första primära utskiljningen. 

Detta ger en temperatur på 592 °C. DCP i den högra figuren är definierad som 

temperaturen då förstaderivatan ändrar riktning, dvs. kurvan börjar luta. Detta ger 

en temperatur på ca 591-592 °C. I detta fall är alltså överensstämmelsen mellan 

dessa båda metoder god. 

I nedanstående figur ses dels temperaturdifferensen och dels andraderivatan 

plottade mot tid, Figur 11.  

Det första minimum efter den primära utskiljningen ger DCP i det övre fallet. 

Denna korresponderar mot minimum i andraderivatan. Detta isolerade försök 

visar alltså att överensstämmelsen är god även i detta fall. 

 

Figur 11 Temperaturdifferens samt andraderivatan plottade mot tid. Den röda 

linjen visar att DCP överensstämmer på dessa båda kurvor. Test utfört i stålkopp 

(prov JU-5). 

 

Det finns dock kurvor som inte visar detta lika tydligt.  
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6.2 Gjuteri A 

Gjuterierna använder koppar med endast ett termoelement, vilket gör att man inte 

kan analysera kurvorna för att ta fram DCP genom temperaturdifferensen mellan 

termoelement. Nedanstående bild visar första och andra derivata av en 

representativ kurva, Figur 12. Man kan här se att det inte syns något tydligt 

minimum efter den primära utskiljningen, vilket gör det svårt att använda denna 

metod på dessa kurvor. 

 

Figur 12 Svalningskurva och första resp. andra derivata av denna. Det röda 

strecket representerar DCP enligt Djurdjevic i Figur 13. 

 

Kurvans första derivata plottades även mot temperatur enligt Djurdjevics 

angreppssätt [6]. DCP skulle då ligga på 589-590 °C, dvs. där kurvan får en 

lutning. Det är dock redan här osäkert vart denna första lutning är då kurvan 

uppvisar ett beteende som gör det svårt att identifiera denna punkt.  Det kan heller 

inte bekräftas att DCP ligger här mha. derivata. Då denna DCP förs in i Figur 12 

ses inga tydliga minimum där dessa borde vara. Möjligen ses en tendens i första 

derivatan vid samma punkt.  
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Figur 13 Första derivata plottad mot temperatur där det röda strecket märker ut 

en ungefärlig DCP enligt ref. 6. 

 

Ett antal kurvor har tagits ut och undersökts. Det finns svårigheter med att 

identifiera DCP genom att finna vart kurvan börjar luta när första derivatan plottas 

mot temperatur, Figur 15. Samma problematik uppstår i Figur 16. 

 

 

 

Figur 14 Svalningskurva och första derivata för prov X2015_12_11_0717 
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Figur 15 Första derivata som funktion av temperatur för prov 

X2015_12_11_0717 

 

 

Figur 16 Första derivata som funktion av temperatur för prov 

X2016_03_02_0721 

 

6.3 Gjuteri B 

Nedanstående bild visar samma diagram för Gjuteri B, Figur 17. Möjligen ser vi 

här ett minimum i den första derivatan, vilket i så fall skulle ge en DCP på ca 583-

584 °C. 
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Figur 17 Svalningskurva och första resp. andra derivata av denna. Det röda 

strecket representerar DCP enligt Djurdjevics metod i Figur 18. 

 

I nedanstående diagram där Djurdjevics metod åter använts ser man en möjlig 

överrensstämmelse med DCP enligt första derivatan i Figur 17 då DCP även här 

visar ca 583-584 °C. Andra derivatan visar dock inte detta och kan alltså inte 

bekräfta detta resultat. 

 

 

Figur 18 Första derivata plottad mot temperatur där det röda strecket märker ut 

en ungefärlig DCP enligt ref. 6. 
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7 Diskussion  

DCP (Dendrite coherency point) och RP (Rigidity Point) anses vara relaterade till 

bildandet av porositet under  stelningsprocessen och mellan dessa punkter sker 

den interdendritiska matningen [7]. Genom att försena DCP kan man dra 

slutsatsen att man då skulle minska tendensen till matningsrelaterade defekter. 

Detta kan teoretiskt göras med en optimerad kornförfining och snabbare svalning. 

Svårigheter med att detektera DCP har visats genom detta projekt. Derivering av 

kurvorna ger inte alltid tydliga resultat. Det finns också flera möjliga felkällor 

som beror på mätonogrannhet. Med den i projektet använda utrustningen för två 

termoelement finns risk att termoelementen inte hamnar på exakt samma plats 

varje gång. Dessutom finns viss mätonogrannhet i både termoelement och logger. 

Vid ett eventuellt fortsatt arbete bör dessa felkällor därför kontrolleras noggrant 

och minimeras. 

Med en stabil och kontrollerad provtagningsprocess bör man dock kunna utveckla 

en metod för att identifiera DCP och möjligen då estimera risken för defekter och 

därigenom styra smältans kvalitet för att producera högkvalitativt gjutgods. 
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