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Processtyrning i stålgjuterier 
Ökade krav på kvalitet, kostnadseffektivitet och flexibilitet i stålgjuterier 

förutsätter en ständig utveckling av metoder för processtyrning. 2012-2014 bedrev 

Forskningsgrupp Stål ett långsiktigt utvecklingsarbete med avseende på gashalter 

i stålsmältor, ”Röde Orm”. Som en naturlig utveckling av det arbetet har en 

fortsättning med fokus på gjutprocessen i sin helhet genomförts. Arbetet är tänkt 

att löpa över en treårsperiod 2015-2017, men med klart avgränsade ettåriga 

delprojekt. Olika teman kommer dock att behandlas parallellt. 

Initialt avsågs att genomföra provtagning och analysmetoden PDA för 

kvantifiering av icke-metalliska inneslutningar. PDA står för Puls-Distributions-

Analys och genomförs med extrainstallerad mjukvara på en optisk spektrometer 

(OES). 

Målet med arbetet under 2015 var att ta prover från stålsmältor, att analysera 

proven och att prova olika metoder för att minska misstänkt kommande problem 

utifrån provtagning och analys. Av kostnadsbesparingsskäl har endast delprojektet 

”provtagning” genomförts. Fortsättning avseende PDA-analys av dessa prover 

förväntas genomföras under 2016. 

En separat litteraturstudie har gjorts, omfattande områdena ”Minskade halter av 

svavel och fosfor” och ”Aktiva slagger”. Dessa områden är traditionellt något som 

görs av de stora stålverken men på gjuterisidan är användningen begränsad. 

Sammanfattning 

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

identifiera och kvantifiera icke-metalliska inneslutningar. I rapporten ges en kort 

beskrivning av PDA-metoden och vad den kan användas till.  

I denna första del av projektet har, förutom genomgång av PDA-metoden, ca 50 

prover tagits från stålsmältor hos 4 olika stålgjuterier. Dessa kommer att 

analyseras i nästa del av projektet. Vid processkontroll av smältor är en 

förutsättning för tillförlitliga resultat, att provtagningstekniken ger prover som har 

en inneslutningskarakteristik, som säkert kan korreleras till slutprodukten. Den 

använda provtagningsmetoden beskrivs i rapporten. 

Summary 
PDA (Pulse Distribution Analysis) is a method, using an OES-spectrometer to 

identify and quantify non-metallic inclusions. This report gives a brief summary  

of the PDA-method  and what it can do. 

In this first part of the project, in addition to reviewing the PDA method, about 50 

samples were taken from steel melts at 4 different steel foundries. These will be 

analyzed in a coming part of the project. When using the PDA-method for process 

control, a prerequisite for reliable results, is that the sampling technique provides 

samples that have an inclusion characteristics, which can be correlated to the final 

product. The used sampling method is described in the report. 
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1 Syfte och mål 

Målet med årets begränsade aktiviteter har varit att dels lära sig ta prover och 

att skaffa fram analyserbart material inför 2016 års fortsättningsprojekt 

omfattande PDA-analys. 

1.1 Problembeskrivning 

Kvaliteten på stålgjutgods ökar om mängden inneslutningar minskar. Idag 

finns ingen på golvet användbar analysmetod för att se hur 

inneslutningsbilden ser ut. Kända metoder är SEM-analys och t ex 

elektrolytisk extraktion, men dessa metoder är både kostsamma och tids- 

och utrustningskrävande. 

Gjuterierna är därför hänvisade till att genomföra sin gjutprocess på normalt 

sätt och hoppas att utfallet med avseende på  inneslutningar blir tillräckligt 

bra. 

Processförändringars påverkan på inneslutningsbilden kan heller inte spåras 

annat än indirekt via reklamation från kund. 

Inom stålbranschen är inneslutningarnas inverkan på stålets egenskaper 

kända sedan lång tid, se t ex [1]. I ref [2] beskrivs hur icke-metalliska 

inneslutningar påverkar: 

- Seghet 

- Brott-beteende 

- Väteinducerade sprickor 

- Utmattning 

- Skärbarhet 

- Ytfinhet 

- Korrosion 

- m m 

Inneslutningarna har mestadels en negativ effekt på stålegenskaperna. Ett 

undantag är att vissa inneslutningar kan gynna skärbarheten; sulfider och 

Ca-modifierade oxider. Med tillgång till en snabb och enkel metod för 

identifiering och kvantifiering av inneslutningarna skulle det vara möjligt att 

styra processen för att enklare uppfylla kundkraven. PDA-analys skulle 

kunna vara en sådan metod. 

1.2 Analysmetoden PDA 

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 stålföretag i Europa och Sverige använder tekniken för rutinmässig 

kvalitetskontroll [4]. Nyligen har projekt genomförts inom Jernkontoret med 

vidareutveckling av metoden och anpassning till rostfria stål [4], [5]. 

1.2.1 Metodbeskrivning 

En brännfläck på ett prov som analyserats via spektrometer har gjorts av ”en 

gnista”. I verkligheten är gnistan inte ”en gnista” utan flera tusen korta 

gnistor. En spektrometer arbetar i allmänhet med 400-800 Hz och en 

tiosekunderskörning ger då 4000-8000 korta gnistor. 

Varje gnista ger upphov till en ljusstråle från det undersökta materialet. 

Ljusstrålen består av en blandning av våglängder, blandningen beroende på 
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sammansättningen på materialet på den oerhört lilla yta som gnistan träffar. 

Då lokala variationer alltid finns krävs och då varje enskild yta som träffas 

av en gnista är väldigt liten, krävs många gnistor för att få gott statistiskt 

underlag för beräkning av materialets sammansättning som helhet. 

En del av gnistorna träffar inneslutningar, inneslutningar som har en 

sammansättning som klart avviker från själva grundmaterialet. Dessa 

gnistor ger upphov till analysvärden som klart avviker från det ”brus” av 

signaler som kommer från grundmaterialet. Det är dessa avvikare som 

analyseras separat och ger inneslutningsbilden. Denna statistiska 

databehandling kallas PDA (Pulse Distribution Analysis) och på detta sätt 

kan inneslutningar identifieras och även kvantifieras. 

Åtminstone inledningsvis behöver metoden kalibreras eller stämmas av mot 

andra metoder som t ex inneslutningsanalys i SEM. 

Exempel på PDA-analyser visas i Figur 1 och 2. (Provmaterialet kommer 

från förförsök inför detta projekt.) I figur 1 visas storleksfördelning för SS 

2225, som behandlats på olika sätt, vilket har gett skillnader i antalet stora 

slagger.  I figur 2 visas inneslutningarnas sammansättning i ett tre-

fasdiagram, med i detta fall övervägande Al-oxider [7]. 

1.3 Processfönster och åtgärdsmöjligheter 

PDA-metoden har givetvis vissa begränsningar, men väl anpassad och 

kalibrerad för den aktuella situationen anses den mycket användbar. Vid 

jämförelser med andra metoder som exempelvis SEM och elektrolytisk 

extraktion fås annorlunda resultat med delvis god överensstämmelse [4]. 

1.4 Användningsområden 

Med en väl fungerande PDA-analysmetod kan gjuterierna dels verifiera att 

slutresultatet är ungefär detsamma från gång till gång, dels kan olika 

processförändringar spåras och processtegens påverkan kan utvärderas.  

Prov ur gods kan utgöra statistiskt underlag för acceptgränser om 

motsvarande undersökning görs på reklamerat gods och korreleras. 

Prov vid avgjutning kan korreleras mot gods och ge ”early warning” 

alternativt ge en bild av hur väl Al/Ti-behandlingen i skänk vid tappning 

fungerat. 

Kontinuerlig provtagning kan ge underlag för utvärdering av 

processvariationer. Detta kan visa både hur stabil existerande process är och 

hur andra utvecklingssteg påverkar process och produkt. På sikt skulle det 

vara möjligt att finna samband mellan PDA-data och egenskaper som t ex 

slagseghet och ytdefekter. 

Kundreklamationer kan kontrolleras både med avseende på det lagrade 

provet/resultatet för den smältan och på den reklamerade produkten. 
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2 Genomförande av provtagning 

2.1 Allmänt 

Provtagning har skett hos de deltagande gjuterierna Smålands Stålgjuteri 

AB, Österby Gjuteri AB, Kohlswa Gjuteri AB, Combi Wear Parts AB och 

Sandvik SRP AB. Totalt har ca 50 st prover tagits. 

Dessa prover avses i en fortsättning av projektet att analyseras av 

forskningsingenjörer på Swerea SWECAST AB för att utvärdera 

processresultat på respespektive gjuteri.  

Prov har tagits med argonskyddad provtagare, ”stålprovtagare”, och 

provkroppen har varit 6 mm tjock, sk ”lollipop”. Provtagningsmetodiken har 

utvecklats i ett projekt inom Jernkontoret [3]. 

Referensprover med väl kartlagd inneslutningsbild saknas. Swerea KIMAB 

har tidigare genomfört ett antal projekt inom PDA mot stålverken och de 

proven som analyserades då och därmed är väl kartlagda, finns för utlåning 

till SWECAST när så blir nödvändigt.  

Sedan tidigare finns ett antal prover som analyserats i SEM på SWECAST, 

både som examensarbete av studenter och under praktikperioder av 

doktorander och andra. Dessa kan också användas vid "kalibrering” av 

PDA-metoden. 

2.2 Provtagning, utförande 

En absolut förutsättning för att använda PDA i processkontroll är en 

provtagningsteknik som ger prover med en inneslutningskarakteristik som 

säkert kan korreleras till karakteristiken hos slutprodukten. Vid 

provtagningen i projektet har s k ”lollipop-prover” använts. 

Provtagningen kräver viss utrustning och en viss vana hos operatören. 

Provtagningsutrustningen är en s k ”stålprovtagare” som tillverkas och säljs 

av Heraeus Elektro-Nite AB. Utrustningen består av en lans med gaskran/-

reglage, en slang till en argon-källa (oftast en flaska med tryckregulator) och 

en provhylsa. Provhylsan innehåller en liten kylkokill av järnbaserat 

material omgiven av skalsand och allt inbakat i en grov papphylsa. Hylsan 

är i nedre änden klädd med ett stänkminskande skal. 

Operatören sätter hylsan på lansen, trycker in gasflödesreglaget, försiktigt!, 

och låter argon flöda i minst 5 sekunder. Gasflödet agerar dels som skydd 

mot slagginträngning i provvolymen under nersänkningsfasen och dels 

blåses befintlig luft ut ur hylsan och atmosfären i provvolymen blir inert. 

Operatören trycker ner provhylsan ganska djupt i stålbadet, med argongasen 

fortfarande flödande, och efter cirka tre sekunder släpper han gasflödes-

reglaget. Då rinner stålet in i provvolymen och stelnar snabbt. 3-5 sekunder 

efter att gasflödesreglaget släppts lyfts provhylsan upp och provet är taget. 

Provet tas ur hylsan/kylkokillen, visst våld via hammare brukar krävas. 

Med lite träning kan prover tas både fort och pålitligt. Bristfälligt fyllda 

provvolymer beror på antingen för litet nerdoppningsdjup och/eller för kort 

väntetid efter gasflödesreglaget släppts. 
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3 Sammanfattning 

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

spektrometer identifiera och kvantifiera icke-metalliska inneslutningar. I 

rapporten ges en kort beskrivning av PDA-metoden och vad den kan 

användas till.  

I denna del av projektet har, förutom genomgång av PDA-metoden, ca 50 

prover tagits från stålsmältor hos 4 olika stålgjuterier. Dessa kommer att 

analyseras i nästa del av projektet. Vid processkontroll av smältor är en 

förutsättning för tillförlitliga resultat, att provtagningstekniken ger prover 

som har en inneslutningskarakteristik, som säkert kan korreleras till 

slutprodukten. Den använda provtagningsmetoden beskrivs i rapporten. 

4 Fortsatt arbete 

I nästa del av projektet planeras för  analys av proverna från stålgjuterierna. 

Detta förutsätter investering av programvara för PDA/OES-analys  och 

upplärning av personal för att utföra PDA-mätningar och utvärdering av 

resultat. 
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Figur 1: Storleksfördelning hos inneslutningar i SS 2225 behandlat på olika sätt 

[7]. 

 

 

 
Figur 2: Sammansättning hos inneslutningar i SS 2225-fresh i figur 1 [7]. 
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