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Sammanfattning  
Vid tillverkning av stålgjutgods har renhet och inneslutningar stor betydelse för 

mekaniska egenskaper, främst duktilitet och seghet, men också andra egenskaper 

som t.ex. skärbarhet och korrosion. Renheten påverkas av hur smältan hanteras 

från det att materialet smälts i ugn ända fram till avgjutningen.  

Projektet Röde Orm (2012-2014) syftar till att ge svenska stålgjuterier förbättrad 

processtyrning och att öka kunskapen om hur olika processparametrar påverkar 

stålgjutgodsets kvalitet. 2014 års arbete ägnades åt vidareutveckling och 

uppföljning av olika metoder för argonspolning respektive ytskydd med flytande 

argon för renare stålsmälta. Mätningar och gjutförsök gjordes på ett antal 

stålgjuterier liksom i försöksgjuteriet på Swerea SWECAST. Bland annat 

användes en egenkonstruerad argonlans för försök med spolning i skänk. Parallellt 

undersöktes de samband mellan gashalter, renhet och materialegenskaper som ger 

möjligheter till indirekt kontroll av stålets slutliga kvalitet.  

Resultaten visar att argonspolning av stålsmältan har positiva effekter på såväl fria 

syrehalten i smältan som inneslutningsbilden i det färdiga stålet. Processen kräver 

dock lokal anpassning för att fungera optimalt. Vidare aktualiserades vikten av 

väldefinierade rutiner för provtagning och analys av smälta och gjutgods. 

 

Summary 
During production of cast steel components, cleanliness and inclusions have a 

large effect on mechanical properties such as ductility, machinability, and 

corrosion properties. The cleanliness is affected by the treatment of the melt from 

furnace to casting.  

The project Röde Orm aims at giving Swedish steel foundries a better process 

control as well as increasing the knowledge about the connection between process 

parameters and the final quality of cast steel. During 2014, different methods for 

argon flushing and surface protection were investigated and evaluated in order to 

achieve a cleaner steel melt.   A large number of measurements were made in six 

different foundries and additional trials have been performed in the pilot foundry 

of Swerea SWECAST AB. Parallell to these activities, the connection between 

gas content, cleanliness and material properties was investigated in order to make 

possible an indirect control of the final steel quality.  

The results show that argon flushing of the steel melt has positive effects on as 

well the free oxygen content of the melt as the resulting inclusions in the final 

steel. The process, however, needs local adjustments to function properly. 

Furthermore, the need for well-defined routines for sampling and analysis of melt 

and castings has been illustrated. 
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1 Tillkomst  

Röde Orm – Argonbehandling för renare stål är ett forskningsprojekt initierat av 

Forskningsgrupp Stål. Det är en del av ett treårigt forskningsprojekt kring renhet i 

stål som bedrivs vid Swerea SWECAST AB. I projektgruppen deltog under 2014 

representanter för KeyCast Group, Kohlswa Gjuteri AB, Norrhults Stålgjuteri AB, 

Smålands Stålgjuteri AB och Österby Gjuteri AB. Åsa Lauenstein från Swerea 

SWECAST AB var projektledare. Arbetet bekostades av medel från 

Gjuteriföreningens forskningsråd bland annat i form av ett G-projekt. Delar av 

arbetet utfördes i form av ett examensarbete på 15 poäng med studenter från 

Jönköpings Tekniska Högskola. 

2 Inledning 

Vid tillverkning av stålgjutgods har renhet och inneslutningar stor betydelse för 

mekaniska egenskaper, främst duktilitet och seghet, men också andra egenskaper 

som t.ex. skärbarhet och korrosion. Renheten påverkas av hur smältan hanteras 

från det att material smälts i ugn – tappas i skänk – till avgjutning.  

Projektet Röde Orm syftar till att ge svenska stålgjuterier förbättrad 

processtyrning och att öka kunskapen om hur olika processparametrar påverkar 

stålgjutgodsets kvalitet [1]. 2012 undersöktes hur gashalter i stålsmältor 

förändrades under olika processteg [2] och 2013 fokuserades på effekten av 

desoxidation respektive argonspolning [3]. Mätningar gjordes på ett antal 

stålgjuterier och gjutförsök i Test- och demogjuteriet på Swerea SWECAST.  

2014 års projekt ägnades åt vidareutveckling och uppföljning av olika metoder för 

argonspolning respektive ytskydd med flytande argon för renare stålsmälta. Bland 

annat användes en egenkonstruerad argonlans för försök med spolning i skänk. 

Parallellt undersöktes de samband mellan gashalter, renhet och 

materialegenskaper som ger möjligheter till indirekt kontroll av stålets kvalitet.  

2.1 Argonspolning av stålsmälta 

Argonspolning av en stålsmälta syftar till att minska innehållet av gaser i smältan, 

särskilt syre, för att producera ett renare stål med minskad mängd oxidiska 

inneslutningar. En vanlig metod för att applicera argonet är att bygga in en 

spolsten i botten av ugn eller skänk. Tekniken rapporteras ge lägre syrehalter, 

minskat behov av tillsatt desoxidationsmedel och lägre tapptemperatur tack vare 

minskat innehåll av oxidiska partiklar. [4] 

Under 2013 utvärderades försök med argonspolning på tre gjuterier, dels i ugn 

och dels i skänk [3]. Argonspolning utförs idag rutinmässigt på alla smältor på ett 

av de besökta gjuterierna. På övriga pågår försöksverksamhet i olika stadier. 

Parametrar att utvärdera är bland annat vilket flöde och vilken total gasmängd 

som krävs för att få en effekt på smältan, vilken effekt spolningen har på olika 

gaser samt vilka metoder som ger bäst resultat på stålets slutliga renhet.  

Erfarenheterna från spolning i skänk var delvis positiva men utvärderingen av 

spolning i ugn visade att den med den aktuella utformningen inte hade någon 

påvisbar effekt. Resultaten i rapporten [3] kan sammanfattas: 

 En positiv effekt på kvävehalten i smältan dokumenterades på de gjuterier 

som spolade argon i skänk. Här minskade kvävehalten med upp till 70%. 

En bidragande orsak var att spolningen ger en omrörning som gör 

titanbehandlingen av smältan mer effektiv. 
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 Någon effekt på vätehalten kunde inte påvisas. Underlaget var dock litet 

på grund av mättekniska problem. 

 En minskning av fria syrehalten kunde dokumenteras i ett fall, när smältan 

spolades kraftigt i skänk med hjälp av spolsten. Spolning med lans i 

samma typ av skänk gav ingen mätbar effekt. 

 I ett gjuteri sågs ingen som helst skillnad i fria syrehalten mellan smältor 

av samma stålsort med och utan argonspolning i ugn. I ett annat ökade 

tvärtom syrehalten under spolning i skänk genom snabb reoxidation med 

nytt luftsyre. I båda fallen var argonflödet lågt. Den totala mängden gas 

som spolas genom stålsmältan kan vara avgörande för effekten på 

gashalterna. 

 Minst två olika effekter av argonspolningen är tänkbara: dels transport av 

syre, väte och kväve ut ur smältan med argongasen och dels en 

omrörningseffekt som påskyndar desoxidationen och andra kemiska 

behandlingssteg. För en fullständig utvärdering av argonspolning som 

metod räcker det därför inte att mäta de fria gashalterna i smältan. Även 

det färdiga gjutgodset måste utvärderas.    

2.2 SPAL i gjutprocessen 

SPAL står för Surface Protection Air Liquide. Det är en av Air Liquide tidigare 

patenterad metod för applicering av ett skydd av argongas på ytan av en stålsmälta 

genom tillförsel av flytande argon. Metoden används sedan 1980-talet främst i 

USA där Air Liquide har ett 60-tal gjuterier som kunder. Flytande gas levereras 

från en kryotank genom välisolerade ledningar till induktionsugnen. Där flödar 

den genom ett munstycke ner på smältan, förgasas och expanderar 700 gånger. 

Omgivande luft trycks bort och smältans yta skyddas för exponering. Jämfört med 

applicering av argongas på ytan slipper man den injektorverkan som annars anses 

kunna öka syrehalten genom att ny luft dras in över smältan. [5] 

I Sverige har Air Liquide i dagsläget endast två kunder som använder metoden, 

Carpenter i Torshälla (pulvermetall) och Harald Pihl (titan). En orsak till det låga 

intresset för metoden i Sverige och Europa antas vara priset och tillgången på 

flytande argon. [5]  

2013 patenterade Air Liquide en ny variant på metoden, EGAL, vilket står för 

Expanded Gas Air Liquide. Skillnaden ska vara en lägre argonförbrukning, men i 

övrigt är det i princip samma metod. Den utvecklades av Terence La Sorda, Air 

Liquide, och Bryan Tiger, American Foundry Group. En utvärdering gjordes på 

ett amerikanskt stålgjuteri under 2014 [6]. Höglegerade och rostfria stål smältes i 

induktionsugnar om 90-1600 kg. Där visades bland annat att med hjälp av EGAL-

tekniken  

 kunde större andel skrot (återgång?) användas i processen, 

 fick gjutgodset bättre mekaniska egenskaper, 

 minskade elförbrukningen och behovet av svetslagningar, 

 ökade ugnsinfodringens livslängd, 

 kunde tillsats av desoxidationsmedel helt uteslutas för vissa stålsorter. 

Det är dock svårt att få tillgång till siffror eller bilder som stöder dessa påståenden 

och inte ens Air Liquide själva har kunnat ge oss några referenser. Kostnaden för 

att använda SPAL-tekniken i en liten induktionsugn uppges av annan källa vara 

tio gånger högre jämfört med argonspolning med spolsten [4].  

Utrustningen för att applicera SPAL/EGAL tillhandahålls av AL och bygger på 

standardlösningar från andra branscher, t ex livsmedelsindustrin. Installationen är 
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tämligen enkel men anläggningen måste sedan trimmas in med avseende på 

kylning av ledningar och utrustning samt argonförbrukningen. Dessutom måste 

oönskad turbulens minimeras. [6] 

3 Syfte och mål 

Syftet med den aktuella undersökningen var att undersöka och utvärdera effekten 

av argonspolning i ugn och skänk. Huvudmålet var att genomföra, följa upp och 

utvärdera försök med argonbehandling i ett par gjuterier. Ett viktigt delmål var att 

definiera en funktionell metodik för provtagning och analys av det framställda 

gjutstålets renhet. Detta beskrivs i avsnitt 4, Sambandet mellan gashalter och 

renhet. Avsnitt 5 sammanfattar uppföljningar av argonspolade smältor på två 

stålgjuterier under sommaren 2014 och avsnitt 6 är en redogörelse för försök med 

argonspolning i skänk med hjälp av lans i november 2014.  

 

4 Sambandet mellan gashalter och renhet 

Närvaron av lösta gaser i en stålsmälta resulterar i porer och inneslutningar i det 

framställda stålet, vilket diskuteras ingående i tidigare rapporter [1][3]. Under 

tidigare faser av projektet analyserades därför hur halterna av syre, väte och kväve 

i smältan påverkades av olika parametrar som ingångsmaterial, olika processteg, 

tillsatser av desoxidationsmedel med mera [2][3]. Ett direkt mått på stålets renhet 

saknades dock. 2014 års arbete inleddes därför med att definiera en funktionell 

metodik för provtagning och analys av det framställda gjutstålets renhet med 

avseende på oxidiska inneslutningar. Uppgiften utfördes i form av ett 

examensarbete om 15 högskolepoäng och redovisas i sin helhet i referens [7].  

Syftet med examensarbetet var att undersöka den fria syrehaltens påverkan på 

inneslutningar. Frågeställningarna hur stort antal inneslutningar som fanns vid 

olika syrehalter, hur stora de var och vad de bestod av. Detta undersöktes genom 

mätning och provtagning, provberedning och analys. Nedan följer en 

sammanfattning av rapporten. 

4.1 Gasmätning och provtagning  

Vid Smålands Stålgjuteri AB utfördes mätningar under ordinarie produktion i 

januari 2014 medan mätningarna vid på Swerea Swecast AB gjordes så att olika 

syrehalter provocerades fram under ett gjutförsök i mars. Proverna och 

mätningarna gjordes på stål av 2225-typ med en kolhalt på 0.2 – 0.3 %. Varje 

tillfälle omfattade en syremätning med Celox syremätsond och en vätemätning 

med Hydris vätemätsond, där även temperaturen på smältan noterades med hjälp 

av Celox. Utrustning och metodik för gasmätningar beskrivs utförligt i ref. [2]. 

Då syftet var att undersöka inneslutningar i stålet som en direkt funktion av 

syrehalten måste proverna tas i så nära anslutning till gasmätningen som möjligt. 

Två olika metoder för provtagning testades. Den ena anknöt direkt till den 

rutinmässiga provtagning som ofta görs i stålgjuterier för kemisk analys, det vill 

säga att en liten mängd smälta tas upp ur ugnen med skopa och gjuts i en 

kopparkokill. För att ge plats för många prover användes istället ett sandblock 

med uppborrade hål, se fig. 1, vilket gav s k kutsprover. 
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Figur 1. Sandblock för provtagning ur smälta.[7] 

Den andra metoden var att ta ut en mindre mängd smälta ur ugnen i en handskänk 

direkt efter gasmätning och gjuta ut den i en sandform för kölprover. En viktig 

skillnad mellan de två metoderna var alltså att i det första fallet tappades smältan 

en gång och i det andra två gånger, vilket bör ha påverkat syrehalten i olika hög 

grad.  

Vid analysen av de olika provtyperna visade det sig att flera av kutsproverna hade 

kraftiga sugningar. Varje prov delades upp i sektioner som analyserades var för 

sig. Resultaten spred kraftigt med avseende på mängd och storlek av 

inneslutningarna, vilket visade att denna typ av provtagning är mindre lämplig för 

ändamålet. Proverna från bottensektionen av kölproverna däremot var homogena 

och resultaten spred betydligt mindre. Därför redovisas nedan endast resultaten 

från kölproverna, se fig 2. 

 

 

Figur 2. Uppdelning av kölprov: del 1 till dragprov och del 2 till analys av 

mikrostruktur och inneslutningar. [7] 

4.2 Gashalter i smältan 

Fig. 3 visar hur gashalterna i smältan varierar under gjutförsöket på Swerea 

SWECAST. Mätningar gjordes vid fyra tillfällen: På nysmält material (”klar 

smälta” i fig. 3), efter en timmes varmhållning, efter desoxidation med aluminium 

på en nivå som motsvarar praxis på stålgjuterierna samt efter ytterligare tillsats av 

aluminium upp till fyra gånger denna nivå (prov 1-4 i fig. 3). 
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Figur 3. Gashalter i smältan vid försök på Swerea SWECAST [7] 

Hypotesen var att syrehalten skulle öka under varmhållningen, men den 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. 

4.3 Mikrostruktur och mekaniska egenskaper 

Fig. 4 visar mikrostruktur av prov från smälta efter desoxidation med aluminium 

(prov 3 i SWECAST-försöket). En stor mängd inneslutningar syns som svarta 

prickar till synes jämnt fördelade i strukturen. I hög förstoring blir det dock tydligt 

att inneslutningarna ansamlas särskilt i korngränserna. Denna effekt blir ännu 

tydligare ju mer aluminium som tillsätts till smältan (prov 4 i försöket). 

  

Figur 4. Mikrostruktur av prov från desoxiderad smälta i låg och hög förstoring. 

[7] 

Från vart och ett av kölproverna togs en provstav ut för dragprovning och 

resultatet visas i fig. 5. Prov 2 uppvisar bäst mekaniska egenskaper med en töjning 

på 6 % innan brott medan prov 4 har sämst egenskaper med en töjning på under 

en procent innan brott. Detta kan förklaras med att den stora mängden 

inneslutningar i korngränserna gynnar spricktillväxt. Samtliga prover är gjorda på 

icke värmebehandlat material. 
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Dragproverna från desoxiderad smälta uppvisar alltså en nedgång i brottgräns och 

i töjning i jämförelse med stavarna från före desoxidation. En orsak till den stora 

mängden inneslutningar kan vara att provtagningen skedde för tätt inpå 

desoxidationen av smältan, innan oxiderna fått tid att flyta upp och slaggas av. 

Detta återspeglar å andra sidan praxis på de flesta gjuterier, där en andra 

desoxidation av smältan sker i skänken omedelbart före avgjutning. 

 

 

Figur 5. Dragprover 1-4. [7] 

 

4.4 Metod för utvärdering av renhet 

Prover från varje mätning analyserades i SEM för att identifiera och bestämma 

inneslutningarna. På varje prov valdes ett område på 0,4 x 0,4mm ut för analys. I 

detta område valdes tio fält ut där fotografering och identifiering av inneslutningar 

skedde. Bilderna analyserades genom att operatören kalibrerade in vad som skulle 

räknas som en inneslutning och mjukvaran kunde sedan hitta alla inneslutningar i 

varje bild. 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 tillämpades, fält efter fält, 

tills alla tio fälten var klara. Metoden beskrivs i detalj i rapporten [7] samt i 

ref. [8]. 

Tabell 1 visar den kemiska analysen över inneslutningarna i prov 1-4. Från varje 

kölprov togs tre mikroprover ut (a-c) och resultaten är i stort sett samstämmiga. 

Oxidiska inneslutningar dominerar stort och efter måttlig desoxidation har även 

aluminiumoxider tillkommit, även om kiseloxiderna fortfarande är fler (prov 3). 

Först när en mycket stor mängd aluminium tillsatts dominerar aluminiumoxiden 

(prov 4). 
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Tabell 1. Tabell över de vanligaste typerna av inneslutningar i proverna. [7] 

Prov Processteg Typ av oxid 
Fri syrehalt 
(ppm) 

1a Nysmält material Si, Ti 214 

1b Nysmält material Si, Ti Ca Mg 214 

1c Nysmält material Si, Ti Ca Mg 214 

2a Efter varmhållning Si, Ti Ca, Mg 190 

2b Efter varmhållning Si, Ti Ca, Mg 190 

2c Efter varmhållning Si, Ti Ca, Mg 190 

3a 200 g Al tillsatt Si Al, Ti Ca 94 

3b 200 g Al tillsatt Si Al, Ti, Ca Mg 94 

3c 200 g Al tillsatt Si Al, Ti Ca Mg 94 

4a 200 g + 600 g Al tillsatt Al, Ti Ca 23 

4b 200 g + 600 g Al tillsatt Al Ti Ca, Mg 23 

4c 200 g + 600 g Al tillsatt Al, Ti Ca Si Mg 23 

Fig. 6 och 7 visar totala arean av inneslutningarna respektive antalet 

inneslutningar för varje prov. Trots att spridningen mellan proverna är betydande 

syns tydliga trender.  

 Den totala arean, det vill säga totala mängden oxidiskt material i stålet, 

minskar för varje prov vilket korrelerar väl med den minskande syrehalten 

i smältan. Syrehalten är alltså en god indikation på det framställda stålets 

renhet. 

 Antalet oxidiska inneslutningar minskar också när syrehalten går ner. 

Undantaget är mellan prov 3 och 4, där antalet inneslutningar ökar kraftigt 

när ytterligare aluminium tillsätts. Eftersom totala mängden oxidiskt 

material samtidigt minskar, indikerar detta att få, stora kiseloxider lösts 

upp och ersatts av många, små, nybildade aluminiumoxidpartiklar. 

 

Figur 6. Totala inneslutningsarean vid varje mätning. [7] 
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Figur 7. Antal inneslutningar vid varje mätning. [7] 

 

5 Utvärdering på gjuterier 

Två av de deltagande stålgjuterierna i projektet spolar idag regelbundet smältan 

med argon, Smålands Stålgjuteri (SSG) och Österby Gjuteri (ÖGAB). På dessa 

gjuterier gjordes en längre tids utvärdering av väte- och syrehalterna i smältan 

före och efter argonspolning. Smältor av en och samma stålsort på vartdera 

gjuteriet valdes ut, ett låglegerat stål på SSG och ett duplext rostfritt på ÖGAB, 

och resultatet noterades under ett par veckors tid. På ÖGAB togs dessutom prover 

på gjutgodset från en smälta för analys av inneslutningsbild och mekaniska 

egenskaper. 

5.1 Smålands Stålgjuteri 

Utvärderingen på SSG gjordes i maj 2014. Smältugnen har en spolsten fast 

monterad i botten och många stålsorter spolas rutinmässigt. Efter en introduktion 

av personal på SWECAST skötte ordinarie personal vid smältverket mätningar av 

vätehalt på åtta smältor och syrehalt på fyra. Samtliga smältor var av 2225 utom 

vid vätemätningarna 7 och 8 som var av G34CrMo4. En vanlig spoltid i försöket 

var 5 minuter men flödet av argon okänt.  

Vätehalterna före och efter argonspolning visas i fig. 8. Vätehalten ökar vid 

samtliga tillfällen utom ett, där den ligger konstant. Det visade sig att 

temperaturen i smältan steg under blåsningen med mellan 10 och 75 grader på 

grund av svårigheten att kompensera lagom mycket för temperaturfallet. Fig. 9 

visar vätehalten som funktion av temperaturen för samtliga mättillfällen och som 

exempel är två ”par” av mätvärden markerade i figuren. Sambandet mellan 

temperatur och vätehalt är nära nog linjärt vilket tyder på att ökningen helt och 

hållet är en effekt av temperaturen [3]. 
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Figur 8. Vätehalter före och efter argonspolning på SSG. 

 

 

Figur 9. Vätehalter som funktion av smältans temperatur före och efter 

argonspolning på SSG. Två ”par” före/efter spolning markerade i diagrammet. 

 

De uppmätta fria syrehalterna på fyra av smältorna visas i fig. 10. Även här ökar 

halten vid argonspolning. Fria syrehalten som funktion av temperaturen visas i 

fig. 11. Den streckade kurvan motsvarar här den beräknade jämviktshalten av syre 

i smältan med hänsyn tagen till temperatur, kolhalt och kiselhalt och är att 

betrakta som en maxhalt [3]. Precis som i fallet med väte är alltså ökningen vid 

spolning skenbar, en temperatureffekt. Värt att notera är att den fjärde smältan 

med nära nog samma fria syrehalt före och efter blåsning också var den enda som 

höll samma temperatur genom hela försöket, 1660 °C vid båda mätningarna. 
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Figur 10. Syrehalter före och efter argonspolning på SSG. 

 

Figur 11. Syrehalter som funktion av smältans temperatur före och efter 

argonspolning på SSG. 

Slutsatsen för mätningarna i induktionsugnarna på SSG är alltså att 

argonspolningen inte hade någon mätbar effekt på vätehalten eller fria syrehalten i 

smältan. Vilken effekt spolningen kan ha haft på antal eller storlek på 

inneslutningar i stålet är dock okänt eftersom inga prover togs ut i samband med 

mätningarna. 

5.2 Österby Gjuteri 

På ÖGAB gjordes uppföljande mätningar under juni-september. Stålsmältan 

spolas här i skänken. Argongas leds in i botten på skänken och får stiga upp i 

smältan genom infodringsmaterialet, som består av porösa, isolerande plattor. De 

undersökta smältorna var av duplext rostfritt R640-0, motsvarande SS2324 

(tab. 2). Tack vare en stor volym smälta (4 ton) och en spoltid på endast 3 minuter 

blev temperaturfallet under spolningen försumbart – någon temperatureffekt 

liknande den på SSG syns därför inte här. 

Tabell 2. Nominell sammansättning av stålet R640-0 

Element C Si Mn Cr Ni Mo Al 

Halt % 0,06 0,8 1,02 24 5,1 1,5 0,06 
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De uppmätta vätehalterna före och efter spolning i sex smältor visas i fig. 12. 

Samtliga smältor ligger kring 2 ppm och spolningen påverkade inte halten. 

 

Figur 12. Vätehalter före och efter argonspolning på ÖGAB. 

Syrehalten före och efter spolning visas i fig. 13. I tre av fallen (smälta 1, 3, 5) har 

spolningen ingen effekt. I de övriga, däremot, minskar syrehalten kraftigt med 

30-60 %. Inga yttre faktorer i processen verkade skilja sig åt mellan smältorna 

utan det förefaller som att det är själva spolningen som har ett ojämnt utfall.  

 

 

Figur 13. Syrehalter före och efter argonspolning på ÖGAB. 

5.2.1 Mätning av vätehalter i kvävelegerat stål 

Som tidigare beskrivits mäts vätehalten genom analys av en bärargas. Bärargasen 

tillåts ställas i jämvikt med smältan och halten väte i bärargasen analyseras. I 

kvävelegerade duplexa stål finns potential att lösa in fortsatt stora mängder kväve. 

Under mätprocessen löses bärargasen in i stålsmältan och någon jämvikt mellan 

bärargas och väte inställer sig inte. Koncentrationskurvan på mätinstrumentets 

display avtar asymptotiskt mot ett värde, men mättiden räcker i allmänhet inte till 
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för att nå en stabil nivå. Vätehaltsmätning med kväve som bärargas är därför svår 

att genomföra och de mätresultat som redovisas i det följande är uppskattade 

avläsningar från instrumentets uppmätta kurva. 

Instrumentet kan kalibreras om för argon som bärargas, men det befintliga kvävet 

i stålsmältan absorberas då av argonet i samma takt som vätet vilket innebär att 

man får en skenbar vätehalt som är högre än den verkliga. Därför användes i detta 

projekt genomgående kväve som bärargas trots de nackdelar detta medförde. 

Se bilder i bilaga 2. 

5.2.2 Inneslutningsbild och mekaniska egenskaper 

Inga prover togs ur skänken i samband med argonspolningen. Däremot 

analyserades tre kölprover vid ett och samma tillfälle från en av smältorna, nr 4. 

Syrehalten minskade vid spolning från 110 ppm till 71 ppm, alltså med 35%. 

Inneslutningsbilden analyserades med SEM (tab. 3) och proverna innehöll 

partiklar av främst aluminium- och manganoxid. Antalet partiklar varierade 

mellan de i övrigt identiska proverna på samma sätt som har beskrivits i avsnitt 

4.4. Den totala arean per analyserad provyta var dock konstant. Vid dragprovning 

på icke värmebehandlade prover visade alla tre proverna samma utfall med 

avseende på brottgräns och kontraktion.  

Tabell 3. Fri syrehalt, inneslutningsbild och mekaniska egenskaper 

Prov nr Antal 
inneslutningar 
per mm

2 

Total area 
inneslutningar 
[um

2
]  

Rm [MPa] A5,65 [%] 

1 140 35 683 31 

2 310 29 685 33 

3 140 30 686 31 

 

6 Försök med argonspolning  

6.1 Lansen 

Under 2013 års projekt konstruerades en lans för argonblåsning i ugn. Den 

modellerades efter den lans som används på SRP i Svedala och skalades ned för 

att passa den större induktionsugnen på SWECAST som rymmer 500 kg (fig. 14). 

Argonblåsningen prövades i en stålsmälta och det maximala gasflödet låg på ca 30 

liter/minut. Omrörningen i smältan var kraftig med en hel del stänk omkring 

ugnen. Efter avslutat försök konstaterades att en del sprickor hade uppträtt i nedre 

delen på grund av temperaturspänningar och ett av de keramiska munstyckena 

hade lossnat. En bedömning av lansens skick gjordes på plats av personal från 

Calderys som menade att skadorna enbart var ytliga och inte skulle störa fortsatt 

användning. [3] 



Swerea SWECAST AB  
Rapport nr 2014-011_ 

 

13 

 

  

Figur 14. Lans för argonspolning före beläggning med keramisk massa (t v) och 

monterad i stativ för ugn (t h). Gasen leds in uppifrån, flödar ut genom 

kopparrören och når smältan via keramiska munstycken. 

 

Till gjutförsöket på ÖGAB tillverkades en större lans med mått anpassade till en 

skänk som rymde 4000 kg smälta. Den monterades i anslutning till smältplan på 

ett sådant sätt att skänken kunde lyftas upp i rätt läge med travers omedelbart efter 

att stålsmältan tappats i. Nedre änden med spolmunstyckena hamnade då halvvägs 

ner i smältan (fig 15). I båda fallen togs argon ur gastub försedd med 

flödesmätare. På SWECAST var flödet 20 l/min vilket gav en kraftig badrörelse. 

På ÖGAB var flödet betydligt högre vilket fick mätaren att slå i botten (maxvärde 

30 l/min), medan badrörelsen i denna större volym smälta blev mindre. 

 

  

Figur 15. Upphängning av lansen samt närbild av ytan efter avslutat försök. 
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6.2 Försök på Swerea SWECAST  

6.2.1 Försöksupplägg 

Syftet med försöket var att spola stålsmältan med argon och jämföra resultatet 

mellan olika flöden och spoltider. 

Planen var att spola smältan med argon vid upprepade tillfällen och variera flöde 

och tid för att sedan jämföra effekten på gashalter och inneslutningsbild. Vid 

testkörningen tidigare på året användes 30 l/min under totalt 5 minuter vilket gav 

ett temperaturfall på 120 grader. Försöksuppställningen visas i fig. 16 och 17. 

Vid första spoltillfället i detta försök var flödet 20 l/min och spolningen pågick i 2 

minuter. Tyvärr fanns sedan förra tillfället början till en spricka i det keramiska 

materialet i höjd med badytan och under det andra spoltillfället vidgades dock 

sprickan och stålröret innanför brast. Försöket fick avbrytas. 

 

 

Figur 16. Försöksuppställningen med lansen hängande i traversen i väntan på att 

användas. 

 

 

Figur 17.Lansen i ugnen vid spolningen 



Swerea SWECAST AB  
Rapport nr 2014-011_ 

 

15 

6.2.2 Utförande 

Prov för kemisk analys och analys av inneslutningsbild togs med skopa ur ugnen 

och göts i sandblocket. Kemisk sammansättning av smältan visas i tab. 4. 

Tabell 4. Analys av förprov och slutprov  

Prov C Si Mn P S Cr 

Förprov 0,13 0,14 0,93 0,013 0,009 0,096 

Slutprov 0,25 0,27 1,10 0,013 0,008 0,095 

 

Vid vart och ett av de två provtagningstillfällena ovan göts dessutom ett kölprov 

med handskänk (fig. 18). Därefter tappades återstoden av smältan direkt ner i 

spillhink. Detta är ett koncept som efter hand har provats ut för denna typ av 

analyser. Det fungerar numera efter lite finjustering utmärkt och gör det möjligt 

att fortsätta behandling/analys i smältan i ugnen parallellt med avgjutningen, 

eftersom så lite smälta lämnar ugnen och nivån på badytan sjunker såpass lite. 

 

Figur 18. Avgjutning med handskänk 

 

6.2.3 Mätning av gashalter i smältan under försöket 

Väte- och syrehalterna mättes i ugnen med mätsonderna Hydris och Celox och 

resultatet visas i fig. 19. Vätehalten påverkas inte av spolningen medan den fria 

syrehalten halveras. Som en jämförelse visas den beräknade jämviktshalten vid 

respektive temperatur beräknad från jämviktskonstanter för kol och kisel i smältan 

och i bägge fallen ligger värdena en bra bit under dessa maxvärden. Syrehalten är 

ändå relativt hög eftersom ingen desoxidation skedde i ugnen. 

Mätvärdena redovisas även i bilaga 3. 
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Figur 19. Vätehalt och fri syrehalt i smältan före och efter argonspolning samt 

den beräknade maxhalten syre vid jämvikt. 

6.3 Försök på Österby gjuteri 

6.3.1 Försöksupplägg 

I avsnitt 5.2 redogörs för en uppföljning av ett antal argonspolade smältor på 

Österby Gjuteri. Ingen effekt kunde ses på vätehalten i smältan men i hälften av 

fallen minskade syrehalten till mindre än 50%. Misstanken väcktes att processen 

där argongas leds in genom infodringsmaterialet är instabil och att gasen i själva 

verket ofta sipprar ut ur skänken genom den omgivande sanden istället för att 

bubbla genom smältan. För att verifiera att syrehalten verkligen påverkas av 

argonspolningen utfördes i november 2014 ett försök där argongas spolades 

genom smälta med den lans som redan beskrivits (fig. 15) nedsänkt i skänken. På 

detta sätt säkerställdes att argonet verkligen tog vägen genom smältan och inte 

sidledes genom sanden. Förväntan var att processen skulle bli mer reproducerbar 

och inte ”on/off” som i uppföljningen under sommaren. Fyra smältor analyserades 

av samma duplexa rostfria stål som tidigare, R640-0 (motsvarande SS2324). 

Som jämförelse analyserades en smälta som gavs ”hängtid” i skänken 

motsvarande behandlingstiden för argonspolning. Detta har man tidigare upplevt 

ger resultat med avseende på gjutgodsets kvalitet nästan i klass med själva 

spolningen. 

Parallellt med gashaltsmätningarna togs prover ur smältan med en s k 

stålprovtagare. Denna arbetar med lollipop-liknande prover, ”dual thickness” 

(fig. 20), i en argonatmosfär som ska säkerställa att inga ytterligare gaser tas upp 

från atmosfären under provtagningen.  Proverna användes för analys av 

inneslutningsbilden i stålet. Dessutom gjordes en utvärdering av 

reproducerbarheten hos stålprovtagaren genom att flera prover togs ur ugn vid ett 

tillfälle.  

 
 

Fig. 20. Prov ur smältan av typ ”dual thickness” från stålprovtagare 
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Initialt planerades att även utvärdera inverkan av spoltiden och gasflödet. Detta 

utgick, eftersom det dels var praktiskt svårt att spola längre tid än 3 minuter pga 

temperaturfallet i skänken och dels visade sig nödvändigt att gå upp så högt i 

gasflöde för att nå effekt att flödesmätaren gick i botten. Samtliga smältor 

spolades därför i 3 minuter och med konstant flöde (>30 l/min). 

6.3.2 Utförande 

Stålprovtagaren kräver ett visst handlag för att fungera bra. Flera prover blev inte 

fyllda. Något systematiskt fel hittades inte, utan det konstaterades att den som ska 

utföra provtagningen behöver träna. Parametrar att iaktta är doppdjup och dopptid. 

Jämfört med den första lansen som användes vid försöken på Swecast (6.2) var 

denna mer robust i utförandet. Vid första blåsningen satte pluggarna igen eftersom 

argonet stängdes av innan lansen var uppe ur smältan. Vid nästa blåsning smälte 

sannolikt beläggningen bort efter några sekunder och behandlingen genomfördes 

synbart utan problem. Efterhand täcktes lansen alltmer av slagg som sedan 

lossnade fläckvis, se fig. 15. Samtidigt blev badrörelsen kraftigare för varje 

blåsning. Ett skäl till detta kan vara att gas i början trängde ut genom pluggarna 

som tänkt, sedan genom skador i lansens ytskikt, och att gasen därför applicerades 

allt högre upp i skänken.  

6.3.3 Mätning av gashalter i smältan under försöket 

Vid den tidigare utvärderingen (avsnitt 5.2) konstaterades att vätehalten i samtliga 

smältor var i stort sett opåverkad. Även i detta försök var skillnaderna mellan 

mätvärdena före och efter argonspolning försumbara, vilket illustreras av fig. 21. 

Smälta nr 6920 är den som utsattes för motsvarande ”hängtid” utan spolning. Inte 

heller denna smälta visade någon temperaturdifferens. 

 

 

Fig. 21. Vätehalten före och efter argonspolning i de fem smältorna  
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Syrehalten under försöket visas i fig. 22.  I de tre första behandlingarna (smälta nr 

6917, 6918A, 6918B) minskade syrehalten i avtagande grad och i den fjärde 

(6919), som upplevdes som mest turbulent, hade den ökat något efter spolning. 

Den kraftigaste minskningen sågs alltså i den första smältan (6917) och var drygt 

10%. Som en jämförelse fördubblades syrehalten i smältan efter ”hängtid” (nr 

6920), dvs. en passiv väntetid lika lång som spoltiden i de övriga försöken. 

Samtliga mätvärden redovisas i bilaga 3. 

 

 

Figur 22. Syrehalten före och efter argonspolning i de fyra smältorna 

 

6.3.4 Analys av inneslutningsbild på prover ur smältan 

Under försöket togs prover vid totalt 19 tillfällen ur smältan i ugn och skänk, se 

Bilaga 4. Fyra av dessa misslyckades på grund av dålig fyllning. Då detta skedde 

vid provtagning ur skänk (prov 4 och 19) kunde provtagningen ej upprepas på 

grund av tidsbrist. 

Inneslutningsbilden analyserades på proverna med samma SEM/EDS-metod som 

tidigare. Vid varje analys undersöktes totalt nio fält. Ur en smälta togs 

trippelprover ur ugnen och dessa visade en god reproducerbarhet vid analysen. 

Analys av dubbelprover ur skänk däremot gav en större spridning i resultat, vid 

något tillfälle nästan en fördubbling av antalet inneslutningar. Även den totala 

arean av inneslutningarna spred kraftigt inom varje grupp av dubbel- och 

trippelprover.  

Trots spridningen kunde vissa trender urskiljas för inneslutningsbilden före och 

efter argonspolning, vilket visas i tab. 5. Efter spolning är antalet partiklar 

oförändrat (den lilla variation som syns i tabellen är mindre än den inbördes 

variationen hos dubbelproverna i tab. 3). Däremot ökar partiklarna kraftigt i 

storlek vid spolning av smälta 6918A, tydligt vid spolning av smälta 6918B och 

inte alls vid spolning av smälta 6919.  
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Tabell 5. Inneslutningsbild för prover före och efter argonspolning i skänk.  

Charge nr Prov nr Argonbehandling 
Inneslutningar 

[antal / mm
2
] 

Medelarea  

[um
2
] 

Fri syrehalt  

[ppm] 

6918A 10 Före spolning 110 0,5 14 

6918A 11 Efter spolning 150 2,8 13 

6918B 13 Före spolning 110 2,3 49 

6918B 14 Efter spolning 140 5,7 45 

6919 16 Före spolning 180 1,7 50 

6919 17 Efter spolning 210 1,3 52 

 

7 Diskussion 

7.1 Sambandet gashalter och renhet  

Försöken verifierar att det finns en korrelation mellan uppmätt fri syrehalt i 

smältan och totala mängden (arean) inneslutningar i det gjutna stålet. Syrehalten 

kan användas som indikator för hur mycket desoxidationsmedel som behöver 

tillsättas. Däremot är sambandet mellan syrehalt och inneslutningarnas antal och 

storlek mer komplext och påverkas bland annat av desoxidationsprocessen och 

förhållandet mellan primära och sekundära inneslutningar. 

Tre metoder för provtagning ur smälta har utvärderats. Att skopa upp smälta 

direkt ur ugnen och gjuta små prover i kokill eller liknande gav i detta försök 

mycket stor spridning i data med avseende på inneslutningsanalysen. Traditionell 

gjutning av kölprover gav jämnare resultat men flyttar analysen ett steg bort från 

smältabehandlingen i skänk. Att använda en stålprovtagare ger de mest 

tillförlitliga resultaten samtidigt som flexibiliteten blir stor med möjlighet att ta ut 

prover var som helst i processen. 

SEM-metoden för att studera och kvantifiera inneslutningar fungerar relativt bra 

och en användbar metodik för denna har utvecklats. En viktig parameter att beakta 

är antalet undersökta fält per analyserat prov. Om så få fält som nio per prov 

undersöks blir spridningen i analysdata stor. Här återstår ännu en del 

utvecklingsarbete för att slutgiltigt definiera metodiken. 

En kvalitativ analys av inneslutningsbilden i desoxiderat låglegerat 2225-stål 

visade att oxidiska inneslutningar dominerade starkt. Antalet inneslutningar 

korrelerade med syrehalten, men andra parametrar som tiden från tillsats till 

avgjutning och mängden desoxidationsmedel hade större påverkan. Storleken på 

inneslutningarna minskade tillsammans med syrehalten vid desoxidation. 

Dragprovningen indikerar trots få mätningar att de mekaniska egenskaperna kan 

korreleras till mängden inneslutningar, särskilt när dessa är placerade i 

korngränserna. 

7.2 Uppföljning på gjuterier 

Ambitionen med uppföljningen på gjuterierna var att få ett gott statistiskt underlag 

för en utvärdering av dagsläget. Alla mätningar skulle utföras på en och samma 

stålsort vid vartdera gjuteriet vilket resulterade i att det totala antalet smältor blev 

ganska litet. Ändå kan ett par slutsatser dras. 
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På båda gjuterierna visades entydigt att vätehalten inte påverkas av 

argonspolningen. Detta är ett särskilt intressant resultat med tanke på att det finns 

få andra metoder som på ett praktiskt sätt kan användas för att avlägsna väte ur 

stålsmältan [1]. Man bör därför lägga stor vikt vid att undvika fuktigt eller rostigt 

utgångsmaterial vid smältprocessen, eftersom detta är den största källan till väte i 

smältan.  

Notera dock att samtliga smältor hade en relativt låg vätehalt redan före 

argonspolning. I tidigare undersökningar i projektet har upp till 7 ppm uppmätts 

vid normala produktionsförhållanden [2]. Möjligen kan metoden ha en effekt på 

smältor med dessa högre halter.  

Vid argonspolning i ugn på SSG ökar syrehalten något. Detta är troligen enbart en 

effekt av temperaturen.  En teoretisk beräkning baserad på temperatur, kolhalt och 

kiselhalt i smältan visar att man ligger nära mättnadshalten för syre i de 

undersökta smältorna och detta påverkas inte av spolningen.  

Erfarenheterna från gjuteriet säger att det stål som spolats med argon i regel håller 

en högre kvalitet än annars. Det är möjligt att antal, storleksfördelning och 

sammansättning av ickemetalliska inneslutningar i det färdiga stålet påverkas av 

spolningen men för att verifiera detta måste prover tas ut och analyseras. Detta 

gjordes inte i den aktuella uppföljningen. 

På ÖGAB ger uppföljningen en splittrad bild av metodens effekt på fria 

syrehalten. I hälften av fallen ger den en i stort sett halverad halt medan i resten 

har den ingen effekt alls. Uppenbarligen kan metoden vara effektiv men utfallet är 

osäkert.  

7.3 Försök med argonspolning 

Syftet med försöken var att verifiera den effekt som argonspolning antas ha på 

syrehalten och inneslutningsbilden hos smälta och gjutna prover. Ambitionen var 

till en början att även utvärdera betydelsen av spoltid och gasflöde under 

kontrollerade former. På grund av problem med lansarnas funktion fick detta 

moment tyvärr utgå och försöken inriktades helt på verifieringen.   

Vi konstaterade att en lans av denna typ och storlek inte är någon praktisk 

långsiktig lösning. Handhavandet är kritiskt och lansen är känslig för såväl 

störningar i gasflödet som yttre påverkan. På ÖGAB begränsades dessutom 

funktionen av att redan med en intakt lans skedde gastillförseln i mitten av 

skänken. Jämför detta med spolsten som tillför gas i botten och som inte heller 

sätter igen eftersom den är skyddad av infodringsmaterial. En lösning just på 

ÖGAB kan vara att en spolsten monteras i skänken under infodringsplattorna, 

men viss tveksamhet över funktionen på en sådan lösning kvarstår att analysera. 

Vad gäller effekten av argonspolningen visar försöken att den kan ha en tydlig 

positiv effekt på syrehalten. Både på SWECAST och på ÖGAB minskade 

syrehalten signifikant i smältan jämfört med när ingen gas spolades. Minskningen 

blev dock aldrig så effektiv som i de lyckade blåsningarna i utvärderingen på 

ÖGAB (5.2). En trolig orsak är att argongasen applicerades bara halvvägs ner i 

smältan, en annan att flödet genom smältan hade en ogynnsam utformning. I den 

ordinarie processen på ÖGAB förefaller passagen genom infodringsplattorna i 

skänken ge en nära nog optimal storlek och hastighet på argonbubblorna. Det är 

alltså väl värt att ta tillvara och utveckla denna metod ytterligare för att hitta fram 

till en stabil process.  
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Analys av inneslutningsbilden i prover tagna ur smältan före och efter 

argonblåsning visar att antalet inneslutningar inte påverkas men att de oxidiska 

partiklar som finns i smältan tenderar att öka i storlek under blåsningen. Denna 

effekt är tydligast för de smältor där syrehalten sjönk mest. Uppenbarligen 

förbrukas det fria syret i smältan genom att redan bildade partiklar av 

aluminiumoxid växer till. Då större partiklar har lättare för att transporteras till 

ytan och avskiljas som slagg bör detta vara fördelaktigt för det slutliga gjutgodset.  

 

8 Slutsats 

I projektet ”Argonbehandling för renare stål” har olika metoder studerats för att 

höja kvaliteten på gjutstål genom argonbehandling. Gjutförsök samt utvärdering 

av den befintliga processen i två gjuterier visar på goda möjligheter att minska 

syrehalten i smältan och därigenom ge en fördelaktigare inneslutningsbild i stålet. 

Det är dock inte självklart att argonspolning omedelbart ger önskat resultat utan 

metoden kräver en del av intrimning och utvärdering för att ge dokumenterad och 

säkerställd effekt. 

En alternativ metod, SPAL eller flytande ytskydd, har diskuterats. Den verkar 

intressant men i dagsläget finns inte mycket detaljinformation att hämta ens från 

Air Liquide som idag levererar utrustningen. 

Parallellt med uppföljningar och gjutförsök har olika metoder för såväl 

provtagning ur smälta som analys av inneslutningsbild utvärderats och ett 

användbart arbetssätt tagits fram. Här återstår ännu en del utvecklingsarbete för att 

slutgiltigt definiera metodiken. 

 

9 Fortsatt arbete 

2015 års samarbetsprojekt, Processtyrning i stålgjuterier, kommer att omfatta 

utvärdering av provtagning och olika analysmetoder för inneslutningsbild i 

stålprover. Här kan lämpligen prover från material före/efter argonspolning 

användas. 

SPAL/EGAL-tekniken är fortsatt intressant, men mer konkreta resultat skulle vara 

värdefullt. En litteraturstudie på området kunde vara intressant. En annan 

möjlighet är att initiera en oberoende utvärdering av metoden i samarbete mellan 

Air Liquide och Swecast. 
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Bilaga 1.  

Uppföljning av syre- och vätehalter vid argonspolning på Smålands 

Stålgjuteri och Österby Gjuteri sommaren 2014 

 

Tabell 1.1. Smålands Stålgjuteri 

Smälta nr Charge Stålsort Argon Temp Syre [ppm] Väte [ppm] 

1 A92-27 KPSi X3 
Före 

1430 5,00 1,12 

   
Efter 

1645 25,80 1,45 

2 A92-28 2225 
Före 

1628 69,66 1,20 

   
Efter 

1662 101,94 1,33 

3 A92-30 2225 
Före 

1625 73,65 1,11 

   
Efter 

1670 126,60 1,22 

4 A92-32 2225 
Före 

1613 56,83 0,91 

   
Efter 

1689 115,20 1,05 

5 A92-33 2225 
Före 

1600 - 1,15 

   
Efter 

1650 - 1,25 

6 A92-34 2225 
Före 

1610 - 0,83 

   
Efter 

1640 - 0,95 

7 A92-36 2225 
Före 

1630 - 1,11 

   
Efter 

1660 - 1,26 

8 A92-37 G34CrMo4 
Före 

1630 - 1,21 

   
Efter 

1640 - 1,20 

9 A92-38 G34CrMo4 
Före 

1630 - 1,10 

   
Efter 

1650 - 1,13 

10 A92-44 GS240 
Före 

1660 121,44  

   
Efter 

1660 115,29  

 

Tabell 1.2. Österby Gjuteri 

Smälta nr Charge Stålsort Argon Temp Syre [ppm] Väte [ppm] 

1 6753 R640-0 Före 1587? 137,2 2,23 

   
Efter 1557? 151,7 2,21 

2 6769 R640-0 Före 1581 101,9 2,28 

      Efter 1554 44,7 2,12 

3 6787 R640-6  Före 1572 62,7 1,79 

   
Efter 1548 70,6 1,81 

4 6790 R640-0 Före 1566 110,3 2,12 

      Efter 1548 70,9 2,19 

5 6803 R640-0 Före 1564 77,0 1,96 

   
Efter 1541 76,2 1,99 

6 6826 R640-0 Före 1568 95,6 2,02 

  
 

  Efter 1550 35,8 1,97 
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Bilaga 2.  

Mätning av vätehalter i kvävelegerat stål 

Nedan visas ett par exempel på skärmbild på Hydris-utrustningen under mätning 

av vätehalt i kvävelegerad stålsmälta. 

 

 

Figur 3.1. Lyckad mätning av vätehalt med Hydris-utrustningen. Okorrigerat 

värde 6,3 ppm. 

 

Figur 3.2. Misslyckad mätning av vätehalt med Hydris-utrustningen. Processen 

avbruten efter 60 sekunder. 
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Figur 3.3. Mätning av vätehalt med Hydris-utrustningen. Mättiden inställd på 

>60 sekunder. En ungefärlig okorrigerad vätehalt avläses ur den blå kurvan mot 

den vänstra y-axeln till 7,0 ppm. 
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Bilaga 3.  

Syre- och vätehalter vid försök med argonspolning på Swerea SWECAST 

och Österby Gjuteri 

Tabell 3.1. Swerea SWECAST  

Argon Temp [°C] Vätehalt [ppm] 
Fri syrehalt 
[ppm] 

Ber jv-syrehalt 
[ppm] 

Före  1713 1,65 149 185 

Efter 1640 1,66 75 115 

 

Tabell 3.1. Österby Gjuteri 

Smälta nr Prov nr Stålsort Provställe Temp Syre [ppm] Väte [ppm] 

6917 1 R640-0 Ugn       

  2, 3 
 

Före Argon 1568 45 1,9 

  4 R640-0 Efter Argon 1528 40 2,3 

6918A 5, 6, 7, 8   Ugn      

 
9, 10 R640-6  Före Argon   14 2,3 

 
11 

 
Efter Argon   13 2,3 

6918B tomt  R640-0 Ugn       

  12, 13   Före Argon 1577 49 2,0 

  14 R640-0 Efter Argon 1539 46 2,0 

6919 tomt  
 

Ugn      

 
15, 16 

 
Före Argon 1578 51 1,7 

 
17 

 
Efter Argon 1545 53 1,6 

6920 tomt   Ugn       

  18  Före hängtid 1579 29 1,7 

  tomt   Efter hängtid 1561 57 1,6 
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Bilaga 4. 

Förteckning över prover tagna ur smältan vid försök med argonspolning 

Tabell 4.1. Provtagning vid försöket på Österby Gjuteri 

Prov nr Charge nr Beskrivning Kommentar 

1 6917 Ugn  

2 6917 Skänk före Argon  

3 6917 Skänk före Argon Ej fyllt prov, utgick 

4 6917 Skänk efter Argon Ej fyllt prov, utgick 

5 6918A Ugn  

6 6918A Ugn  

7 6918A Ugn Ej fyllt prov, utgick 

8 6918A Ugn  

9 6918A Skänk före Argon  

10 6918A Skänk före Argon  

11 6918A Skänk efter Argon  

12 6918B Skänk före Argon  

13 6918B Skänk före Argon  

14 6918B Skänk efter Argon  

15 6919 Skänk före Argon  

16 6919 Skänk före Argon  

17 6919 Skänk efter Argon  

18 6920 Före hängtid  

19 6920 Efter hängtid Ej fyllt prov, utgick 

 

 


