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Sammanfattning 
Segjärnsgods tillverkat omedelbart efter viss tids produktionsavbrott ofta uppvisar 

en försämrad kvalitet. Projektets målsättning har varit att kartlägga hur känsliga 

valda delar av processen är för avbrott och att praktiskt utvärdera metoder t.ex. 

ympning eller annan åtgärd för att minska inverkan av produktionsavbrott från 

behandling till avgjutning hos segjärn och därmed minimera kvalitetsdippen. 

I projektet har det utförts en värmebehandling av FeSiMg-legering av samma typ 

som har använts vid försöken. Värmebehandlingen visar att om oxidation av 

magnesiumfraktionen sker, så är den av liten omfattning beroende på 

partikelstorleken. Alltså är risken för att Mg-fraktionen av legeringen oxideras 

kraftigt när väntetid i varm skänk uppstår, är alltså inte lika stor som befarat.  

Vidare har det i projektet gjorts ett antal gjutförsök, dels för att testa höjning av 

Mg-halten via trådmatning och dels för att undersöka om Mg-legeringens 

effektivitet för nodulbildning påverkas om legeringen utsätts för värme under viss 

tid.  

Här visade det sig att trådmatning av Mg-innehållande tråd fungerar utmärkt för 

att höja Mg-halten hos en smälta. En misstänkt avklingad smälta kan således 

”räddas” via tillsats av en lämplig mängd tråd.  

Vidare indikerar gjutförsöken också att Mg-legeringens effektivitet sänks om 

legeringen utsätts för värme under viss tid, exempelvis genom att legeringen tillåts 

ligga i en varm skänk. 

Nyckelord: 

Segjärn, kompaktgrafitjärn, Magnesium, avklingning 
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Summary 
Reduced sensitivity to time variations from treatment to pouring of ductile iron 

Ductile iron and its processes are sensitive to production interruptions, which 

means that goods made immediately after resumption of activity after a specified 

interruption often exhibit a loss of quality. The project's goal has been to identify 

how sensitive selected parts of the process are to interruptions and to practically 

evaluate methods like inoculation or other measures to reduce the impact the 

production interruptions from treatment to pouring of the ductile iron and thereby 

minimize the loss of quality.  

The project has carried out a heat treatment of FeSiMg alloy of the same type 

used in the tests. The heat treatment shows that if the oxidation of the magnesium 

fraction occurs it is on a small scale, depending on particle size. Thus, the risk that 

the Mg-fraction in the alloy oxidizes rapidly when waiting in the hot ladle occurs 

not as great as feared.  

Furthermore, the project made a number of casting trials partly to test the 

feasibility of increasing the Mg content via wire feeding and partly to investigate 

whether Mg alloy's efficiency for nodule formation is affected if the alloy is 

exposed to heat for some time.  

Here it was found that the wire feeding of Mg-containing wire works well to raise 

the Mg content of a melt. A suspect faded melt can thus be "saved" via by the 

addition of appropriate amount of Mg wire.  

Furthermore, the casting experiments also indicates that the Mg alloy's efficiency 

is reduced if the alloy is exposed to heat for a certain time, for example by the 

alloy is allowed to lie in a hot ladle. 

Keywords  

Ductile iron, Vermicular iron, Magnesium fading  
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1 Tillkomst  

Projektet har beställts av Gjuteriföreningens forskningsgrupp för att kartlägga 

senaste rönen inom segjärnsframställning samt att praktiskt utvärdera metoder för 

att minska inverkan av tidsvariationer från behandling till avgjutning hos segjärn. 

2 Inledning 

Historiskt har segjärnsframställningens tillverkningssteg mellan behandling och 

avgjutning präglats av variationer i t.ex. magnesiumutbyte och processtid. Hur 

processrestriktioner och hur segjärnsframställningsmetodens egen process-

variation hanteras genom gjuteriets rutiner avspeglar sig direkt på företagets 

lönsamhet. 

3 Syfte och mål 

Denna rapport syftar till att ge vägledning till hur metoder för att minska inverkan 

av tidsvariationer från behandling till avgjutning hos segjärn kan omsättas i 

gjuteriprocessen. Där det är relevant har valda teman från projektet G910J: 

”Metoder för att begränsa chunky-grafit i segjärn” inkluderats. 

4 Litteraturstudie 

I detta avsnitt sker en kortfattad sammanfattning av senaste rönen inom 

segjärnsframställning genom en litteraturstudie. Syftet har varit att ge en 

vägledning till hur olika parametrar relaterade till Mg-behandlingen kan styras 

bättre för att tidsvariationer från behandling till avgjutning ska få en så liten 

inverkan som möjligt. 

4.1 Avklingningseffekter i segjärnsprocessen 

Magnesiumbehandlingen och ympningen är de två huvudmekanismer som 

behöver hållas under kontroll vid segjärnsframställningen [1]. 

Magnesiumbehandlingens avklingning mäts genom analys av segjärnets 

nodularitet och ympningen mäts genom segjärnets nodultal/täthet. Det lättaste 

sättet att följa Mg-avklingningen är genom att konstatera att minskningen i Mg-

halt, nodultal och nodularitet sker i efter varandra följande, men överlappande 

steg [2]. 

4.1.1 Svårigheten att uppskatta aktivt magnesium i smältan 

Magnesium är en reaktiv jordartsmetall och har därmed hög affinitet för syre, 

svavel, zink etc. I Segjärn är det vanligt att MgO och MgS hittas i 

grafitnodulernas kärna. De kan förekomma med och utan forestit- och enestatit-

silikater.  

MgFriMgXMgZnOMgOMgSMgFinal  3  

I praktiken är syre och svavel de element som måste kontrolleras för att uppnå en 

stabil Mg-behandlingsprocess. På grund av att S och O är ytaktiva element 

kommer dessa att öka tillväxten av grafit i dess basplan, vilket leder till laminära 

morfologier. Men om S- och O-halterna styrs kommer tillväxten i grafitens 

prismaplan att gynnas, vilket ger nodulära morfologier. Prismaplanets tillväxt 

kallas ofta typ C-tillväxt och basplanets typ A-tillväxt [3].  

 



Swerea SWECAST AB  
Rapport nr 2014-004_ 

 

2 

Figur 1, maximal fri Mg, ovan och minimala Mg-inneslutningar, nedan. 

Omarbetad från [4] 

Det är viktigt att skilja dem åt eftersom det finns åtskilliga ytaktiva element och 

spårelement som gynnar skadlig typ-A tillväxt.  

I syfte att styra Mg-behandlingen är tillgängligheten av fritt magnesium en viktig 

parameter. Dessvärre är det endast möjligt att skilja mellan fritt och bundet 

magnesium med avancerade våtkemiska karakteriseringsmetoder som Inductively 

Coupled Plasma, ICP [4].  

I Figur 1 framgår det att höga halter av S och O bör undvikas, men det är mycket 

svårt att hitta ett optimalt S- och O-innehåll för Mg-behandlingen. I experimenten 

fann man att variationen i halten bundet magnesium varierade mellan ca 0,006 

och 0,008 vikt% oberoende av total magnesiumhalt [4]. Påpekas bör att studien 

innehöll endast få datapunkter och en alltför ren charge, vilket gör det svårt att 

finna ett bra intervall för att genomföra Mg-behandling i termer av lämpligt syre 

och svavel utifrån resultatet i studien. 

Vid spektrometeranalys med OES är det hela Mg-halten som analyseras, inte den 

fria halten. Detta får gjuterierna leva med i brist på snabbare och billigare 

analysmetoder för fritt magnesium. Röntgenflourescens, XRF, har utvecklats på 

senare tid men är för dyr för driftsanalys. En annan svårighet med analys av 

magnesium är att metallen är vattenlöslig och därför lätt förångas. Detta betyder 

att de våtkemiska och de övriga metoderna relativt sällan används. 
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4.1.2 Nodularitet som begrepp  

Ett gott segjärn präglas av runda grafitnoduler. Om segjärnet kraftigt avviker från 

att ha runda grafitnoduler fås lägre nodularitet (< 80 %) och därmed sämre 

hållfasthet. Det är egentligen anvisningsverkan av att inte ha runda noduler som är 

intressant i detta sammanhang. Enkelt uttryckt handlar det om att ha minsta 

möjliga omkrets runt en grafitpartikel. För järnets mikrostruktur finns sex typiska 

grafitmorfologier numrerade från I till VI, där I är laminär och VI är helt rund. 

Det är tyvärr möjligt att, för samma prov, få olika mått på nodulariteten beroende 

på hur den har beräknats och hur rundheten definierats.  

Innan det beskrivs om hur sänkt nodularitet påverkar de mekaniska egenskaperna, 

är det värt att påpeka att provberedningen är av avgörande betydelse för 

nodularitetmåttets stabilitet och robusthet. Alltför ofta kan kantskärpan mellan 

grafiten och matrisen vara för suddig för att ge stabila värden på nodulariteten. Att 

etsa mikrostrukturen lätt, göra en slutpolering samt att torrslipa provet och 

använda rätt polerduk vid olika steg [5] ger ökad kantskärpa.  

Inslag av laminär grafit är en möjlig orsak till ofördelaktiga mekaniska 

egenskaper hos segjärnet. Det tar sig uttryck genom försämrad förlängning mm. 

Detta är relativt ovanligt eftersom det kräver kontaminering av bassmältan med 

Pb, Bi, Sn, etc.  

4.1.3 Nodultäthet som begrepp 

Avståndet mellan grafitnodulerna liksom nodultätheten är minst lika viktig för de 

mekaniska egenskaperna som nodulariteten. Även om grafitens nodularitet är 

mindre tillfredställande kan en för komponenten lämplig nodultäthet göra att goda 

mekaniska egenskaper ändå kan uppnås. Relaterat till nodultätheten är hur 

primärstrukturen utvecklas under stelningen samt under kylningen. När 

magnesiumbehandlingen klingar av kommer nodultätheten att minska genom att 

kärnbildningen påverkas negativt och nodulariteten sänks genom att ytenergin 

kring grafiten sänks. 

4.2 Magnesiumutbytet i segjärn 

Varje avsiktlig eller oavsiktlig underlåtenhet att bilda nodulär grafit ligger i en 

otillräcklig tillgång på magnesium [6]. Tillgängligheten av magnesium minskar 

genom närvaro av syre, svavel och andra oxidbildande element som Si, Ca, Al. 

Alla dessa bildar stabila magnesiumoxider, sulfid- och silikatföreningar [6][7].  

Olyckligtvis är magnesium och dess kemiska föreningar lättare än smältan, vilket 

innebär att de avdunstar, flyter eller segregerar till smältans yta enligt Stokes lag. 

Detta, tillsammans med den reaktiva naturen hos dessa föreningar, innebär att 

begreppet magnesiumavklingning är en viktig fråga för gjuteriets processtyrning 

[1].  

Lyckligtvis är den begränsande tidsramen för gjutning efter Mg-behandlingen 

flera minuter, vilket säkrar ett rimligt processfönster. För tyngre gjutgods medför 

massan, hålltiden och de långa stelningstiderna betydande utmaningar [8].  

Följaktligen påverkas mängden Mg-legering som krävs i segjärnets Tundish 

cover-behandling av S-innehåll, tapptemperatur, slagg, överföringstid, mängden 

täcklegering, skänkhöjden samt Mg-legeringens kemiska sammansättning och 

dess lagringsförhållanden, se Figur 2 [1].  
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Figur 2, orsakerna till varierande Magnesiumutbyte i segjärn med tillhörande 

felkällor [Publicerat med medgivande från Elkem][1] 

Av särskilt intresse är hur varmhållning påverkar Mg-utbytet. I den senare delen 

av denna rapport kommer detta att belysas vidare genom praktiska försök.  

I den fortsatta dispositionen kartläggs hur ett flertal faktorer påverkar utbytet av 

magnesium vid segjärnsbehandlingen samt hur utbytet kan förbättras [9].  

4.2.1 MgFeSi-legeringens utveckling 

Det är viktigt att ha god kännedom om MgFeSi-legeringar [9] eftersom nästan  

75 % av allt tillsatt Mg kan försvinna under segjärnsprocessen. I början användes 

främst ren Mg och NiMg, men båda har en markant lägre densitet än basjärnet, 

vilket borgade för sämre processtabilitet. Användningen av MgFeSi i 

segjärnsframställningen innebar att den kraftiga Mg-reaktionen dämpades och 

kärnbildande Mg-rika faser med Si bildades under stelningen [10].  

Historiskt har behandlingslegeringen ökat markant i komplexitet. Förutom de-

oxiderande Al har Ca-tillsatsen inneburit ett bättre utbyte av Mg, fler kärnbildande 

faser, högre vätsketryck för att kunna behandla mer järn samt förbättrad de-

oxidation och avsvavling [10]. Dock, eftersom Ca-rika utskiljningar i grafiten nära 

MgO-kärnan kan orsaka bildning av Chunkygrafit, är det viktigt att MgFeSi-

tillsatsen har en lägre halt av Ca än 2 %. [11].  

Slutligen har tillsats av sällsynta jordartsmetaller i MgFeSi medfört samma 

positiva effekter som Ca, men även förmågan att binda och oskadliggöra 

oönskade föroreningar t.ex. Pb, Sn etc. 

4.2.2 MgFeSi-legeringens hantering och oxidation 

Ett skäl till Mg-utbytets variation är hanteringen av MgFeSi-legeringen. Mg har 

stor affinitet för både luft och fukt, vilket betyder att den är oxidationsbenägen. 

För ett gjuteri behövde MgFeSi-legeringstillsatsen ökas i gjutprocessen med hela 

30% efter leverans i samband med en öppen och fuktig förvaring av 

behandlingslegeringen [9]. När gjuteriet ändrade till sluten förvaring kunde alltid 

samma MgFeSi legeringstillsats användas oavsett väderlek.  

Ytterligare en underskattad oxidationskälla är rostigt råmaterial i basjärnet särskilt 

med tanke på övergången från låg- till medelfrekvensugnar, vilket har försämrat 

omrörningen. Täcklegeringen, om sådan används, är en annan riskfaktor. 
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Vidare har MgFeSi-kornens storlek stor betydelse för dess oxidationsegenskaper. 

En fint fördelad legering har betydligt större benägenhet att oxidera än en grov 

storleksfördelning. Dessvärre kan både fin och grov MgFeSi flyta upp och lägga 

sig på skänkytan. Den fina på grund av snabb oxidation, och den grova på grund 

av att den inte smälts tillräckligt fort och hinner flyta upp [9]. Därför är det viktigt 

att kontinuerligt kontrollera och vidta åtgärder för att bibehålla en tillfredställande 

storleksfördelning på MgFeSi legeringen.  

4.2.3 Beräkning av Mg halt i smältan efter Mg behandlingen 

De varierande resultat som kan fås vid magnesiumbehandlingen kan beskrivas 

matematiskt [12]. Här kan utifrån olika processituationer den för tillfället lämpliga 

mängden FeSiMg-legeringen uppskattas med ekvation 1. 
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I ekvation 1 är WFeSiMg vikten på tillsatt FeSiMg legering (kg), WLadle vikten på 

smältan (kg), MgFinal är Mg halt i smältan efter Mg behandlingen, %MgFeSiMg  är 

Mg-halten i FeSiMg-legeringen (%), R är utbyte av Mg i Mg-behandlingen 

(Observera enhetsfel i publikationen: se förklaring i nästa stycke!). t är tiden efter 

Mg-behandling, Si är den ursprungliga svavelhalten, Sf är svavelhalten efter Mg-

behandling och T är behandlingstemperaturen. 

Det bör uppmärksammas att i formeln [12] kommer faktorn R, utbyte av Mg (%), 

endast att fungera om R-enheten är i decimalform. Har man 60 % utbyte måste 

man ange R = 0,6 för formeln ska fungera. Att sätta en faktor 10 ^ -2 framför R 

kommer att möjliggöra att ange utbyte av Mg i procent som avsett. I QIT 

publikation 114 [QIT 114] har ingen enhet angivits vilket är korrekt, men då 

används 0,6 i ekvationen. 

Genom att kontrollera alla påverkande parametrar kan variationen minskas. Nästa 

exempel visar hur dessa parametrar inverkar på parametern MgFinal, alltså 

magnesiumhalten i smältan efter Mg-behandlingen, dels teoretiskt och dels 

matematiskt i omskrivning till ekvation 2:  
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   (2) 

4.2.4 Anpassa RE-halten i behandlingslegeringen 

Inverkan av sällsynta jordartsmetaller, RE, i segjärnssmältor är en svår nöt att 

knäcka. Det är känt att de kärnbildande RE-tillsatserna i MgFeSi innebär att upp 

till ca 15 % mindre mängd av MgFeSi-legeringen behöver användas vid Mg-

behandlingen [9].  

Ett definierat samband saknas för hur RE påverkar Mg-halten enligt ekvationen 

ovan. Däremot verkar det finnas ett gränsvärde för när olika defekta grafitformer 

uppstår för varje enskilt RE-ämne, beroende på godsets storlek och 

chargeringsstrategi. Till exempel hade ett segjärn med < 0,5 vikt-% Mn, en 

chunkygrafit-gränshalt på ca 0,003 vikt-% Ce-rika och på ca 0,018 vikt-% Y-rika 

legeringar RE. Detta samband gällde både i laboratorium och vid produktion av 

en 1,6 tons komponent 
18

. Detta motsvarade legerande tillsatser av 0,05 och 0,2 

vikt-% RE.  
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Faran med RE-tillsatser illustreras av Figur 3, där skillnaden på 1,5 % och 2,5 % 

RE-tillsats i MgFeSi-legeringen ger effekt på segjärnets nodultäthet. En hög RE-

tillsats kan fungera för smutsiga råmaterial och tunt gods men vara mycket 

riskabel för tungt gods. 

 

Figur 3, effekt av RE i MgFeSi legeringen på nodultätheten.  

Anpassad från [15] 

4.2.5 Magnesiumhalten i FeSiMg-legeringen 

Teknikutvecklingen för smältugnar har möjliggjort en revolutionerande sänkning 

av basjärnets svavelhalt från 0,4 till 0,01 wt% S, vilket har inneburit att Mg-halten 

i MgFeSi har kunnat reduceras från 40 % till under 10 %. Under 1970-talet 

visades att en MgFeSi legering med 5 % Mg-halt gav ett bättre utbyte än en 9 % 

MgFeSi-legering, tack vare magnesiums mer reaktiva natur samt att dess tyngd 

innebar mindre ångförlust [9].  

Även om %MgFeSiMg  är Mg-halten i FeSiMg legeringen finns i ekvation 2, 

utelämnas någon hänvisning till sambandet. Detta eftersom praktisk och 

vetenskaplig erfarenhet har visat att det generellt rekommenderades att Mg-halten 

i MgFeSi legeringen minimerades för att maximera Mg-utbytet [9]. Trots det 

nämns det i förbigående att en MgFeSi-legering med högre Mg-halt minskar 

andelen tillsatt Si, vilket gav bättre slagseghet och övriga mekaniska egenskaper.  

4.2.6 Magnesiumavklingningen i segjärn  

Det är svårt att uppskatta hur stor magnesiumavklingningen med tiden är i 

segjärn. Historiskt har en avklingning (fading) i storleksordningen  

0,0004 - 0,002 % Mg/minut förväntats vid segjärnsframställningen, men 

exponerad yta i ugnen och omröringsförhållandena påverkade resultatet [2].  

En intressant studie av Mg-avklingningen visas i Figur 4, där olika 

chargestorlekar påverkade utfallet markant [16]. Här uppskattades Mg-

avklingningen i småskaleförsök på 30 kg respektive 3 ton.  För 22 tons-gjutningen 

var variationen i Mg-avklingningen cirka 0,0008 - 0,0013 (% Mg/min) i steget 

mellan behandling och gjutning. Detta beror med stor sannolikhet på att olika 

skänkstorlekar användes i studien. Under själva gjutningen var Mg-avklingningen 

modesta 0,0005 % Mg/min. Med tanke på den mångfald av utrustning som 

existerar i flertalet gjuterier är det troligt att en stor variation i Mg-avklingning 

finns att finna i själva gjutningen på grund av olika behandlingsskänkar, 

gjutskänkar, avgjutningsstationer och processvariationer. 
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Figur 4, varierande magnesiumutbyte i segjärn beroende på charge. Omarbetad 

från [16] 

 

Figur 5, magnesiumhalt i segjärnssmälta beroende på tiden efter behandling. 

Omarbetad från [12] 

En vanligare metod att belysa Mg-avklingningen är att följa den faktiska Mg-

halten i smältan. Med ekvation 2 kan Mg-haltens avklingning i smältan följas, se 

Figur 5. Här är den teoretiska risken för kompaktgrafit hög efter 8 min.  

4.2.7 Temperaturens inverkan på magnesiumavklingningen i segjärn 

En vanlig metod att framställa segjärnsgods är att behandla smältan vid hög 

temperatur, ca 1440°C, och gjuta smågodset före det grövre godset. Detta innebär 

ofta att det grövre godset får dålig grafitstuktur på grund av Mg-avklingningen 

[9]. Tunt gods behöver högre temperaturer för att mata smältan under den snabba 

stelningen men har lågt Mg-behov, däremot behöver tungt gods enbart 1310°C 

men fler kärnbildningspunkter [9]. Hur Mg halten hänger ihop med temperaturen 

visas i Figur 6. 

 

Figur 6, magnesiumhalt i segjärnssmälta beroende på behandlingstemperaturen, 

omarbetad från [12] 
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4.2.8 Svavels inverkan på magnesiumavklingningen 

Under det senaste decenniet har betydande framsteg gjorts i kunskapen om 

svavelhaltens betydelse. 

Svavelhalten bör ligga i intervallet 0,008 - 0,012 wt%. För halter < 0,005 wt% S 

ökade risken för exploderad grafit och för > 0,0135 wt% S ökade risken för 

kompaktgrafit [17].  

Detta bekräftades i en studie på snabbkylt segjärn där minst 20 % kompaktgrafit 

fanns i mikrostukturen för 0,015 wt% S, men för övriga S-halter på 0,005, 0,008 

och 0,01 saknades kompaktgrafit [18]. Här var det de Mg-rika inneslutningarna i 

grafitens mitt som sänkte nodulariteten, antingen genom att gynna en de-

nodulariserande hexagonal struktur eller genom att nodulerna blev för stora.  

Segjärnets egenskaper kan även beskrivas med förhållandet Mg/S, där 

förhållanden < 1,0 inte ger någon nodulbildning alls och värden över >3,0 ger ett 

högt nodultal. Förhållanden där 1,0<Mg/S<3,0 ger delvis CGI [2].  

Om man betraktar valet av svavelhalt med ekvation 2 [12] ovan med en svavelhalt 

på 0,01 som referens kan man med data från Figur 7, se i Tabell 1 att det relativa 

felet i Mg-halt i smältan efter behandling stiger etappvis från 5, 11 och 21 % för 

respektive intervall 0,008 till 0,012, 0,005 till 0,015 och 0 till 0,02 wt% S.  

 

Figur 7, magnesiumhalt i segjärnssmälta beroende på ursprunglig svavelhalt, 

omarbetad från [12] 

Tabell 1, svavelintervallens betydels för Mg-halten i smältan efter Mg-

behandling, omarbetad från [12] 

Intervall Mg-haltsfel relativt S=0,01 
wt% 

0,008 till 0,012 4,3 

0,005 till 0,015 10,9 

0 till 0,02 21,7 

Utvecklingen av syreaktivitetsmätare har nu gjort det möjligt att mäta omslaget 

mellan olika grafittyper t.ex. omslaget från kompaktgrafit, CGI, till laminär grafit, 

LG. Detta omslag kunde försenas med en faktor 5 om S-halten sänktes från 

0,0135 till 0,008 wt% S [19].  

Vidare börjar fler studier av omslaget mellan SG och CGI publiceras, där 

konkreta syremätningar har gjorts. Detta visar att variationen av S har stor 

betydelse för gjutprocessen och att det kan vara lämpligt att hitta ett ännu snävare 

intervall för S-halten. Ett intervall som tar hänsyn till nodularitet utan att det 
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inverkar negativt på nodultätheten. Tills den kunskapen om hur grafitformer kan 

styras mer noggrant med hjälp av syremätningar publicerats, får man helt enkelt 

nöja sig med att styra svavelhalten med strategiska val av skrot, olika 

uppkolningsmedel eller i sämsta fall med FeS.  

Det återstår att se om det går att prediktera oönskade grafitformer bättre i 

samband med gjutprocessen. I kvalitetshänseende skulle det vara önskvärt om 

0,008 wt% S etablerades som nytt målvärde för svavel, då nodulbildningen 

gynnas positivt. 

4.2.9 Mg-utbytets inverkan på magnesiumavklingningen i segjärn 

Det i särklass svåraste att hålla kontroll på, är målet med ett snävt och i tiden 

regelbundet Mg-utbyte. Utbytets variation ger stor förändring i Mg-halt, vilket 

visas i Figur 8. Innan Mg-utbytets variation studeras bör åtgärder vidtas för att 

hålla alla andra faktorer under kontroll [12]. Det är här gjuteriets personal är 

viktig för hur följande parametrar hålls under kontroll: 

 Rätt fickstorlek i skänken 

 Snabb tappning av ugnen till behandlingsskänk  

 Skyndsam och noggrann avslaggning 

 Kort tid mellan behandling och avgjutning 

 Rätt rutiner kring tillsats och täckning av MgFeSi-legeringen 

 

Figur 8, magnesiumhalt i segjärnssmälta beroende på Mg utbytet,   

omarbetad från [12] 

4.2.10 Satsviktens inverkan på magnesiumavklingningen  

Den lättaste parametern att ha under kontroll är mängd smälta i skänken. Finns 

rätt utrusning är variationen låg enligt Figur 9. 

 

Figur 9, magnesiumhalt i segjärnssmälta beroende på mängd smälta i skänken,   

omarbetad från [12] 
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4.3 Behandlingsmetoder för segjärn 

Ett axplock av de etablerade metoderna för att behandla segjärn behandlas i detta 

delkapitel. Valet av behandlingslegering är beroende av behandlingsmetoden. 

4.3.1 Konvertermetoden 

En av de äldsta behandlingsmetoderna är konvertermetoden från Georg Fischer. 

Rent Mg tillsätts i överkanten av en vridbar skänk. Skänken fylls i horisontalt läge 

och vrids sedan till vertikalt läge med Mg i nedre delen av skänken, för att utföra 

behandlingen. Fördelen är att hela skänkvolymen fylls innan behandlingen startar 

samt att metoden är repeterbar. Ytterligare fördelar [20] med metoden är: 

 Processen grundar sig på renmagnesium-behandling vilket betyder att 

obegränsade mängder returer kan användas, då Si-halten i godset inte 

påverkas av tillsatsmängden. 

 Segjärn med 0,2-0,3 % S kan behandlas och slaggbildning är låg. 

 Magnesiumutbytet på ca 70 % är mycket konsekvent. 

 Produktiviteten är hög och behandlingskostnaderna är förhållandevis låga, 

eftersom behandlingen tar endast 90 s och temperaturfallet är ca 25 °C. 

4.3.2 Sandwichmetoden 

Sandwichmetoden är en av de vanligaste metoderna för att Mg-behandla järn. 

Behandlingslegeringen läggs i en ficka längst ner i behandlingsskänken och täcks 

av stålklipp. Mg-utbytet för denna metod ligger på ca 50 %. 

4.3.3 Tundish Cover 

Tundish Cover är en förbättrad sandwichmetod, där höjd/diameter-förhållandet 

har ökat och där behandlingsskänken är täckt med ett lock med ett litet hål. Vidare 

har behandlingsskänken två fickor, en tom där tappstrålen träffar och en 

innehållande Mg-legeringen med eller utan täckande stålklipp. Mg-utbytet för 

denna metod ligger på ca 70 %. Beräkning av Mg-mängd görs via ekvation 1. 

4.3.4 Trådmatningsmetoden  

Trådmatning är en station som matar gjutskänken med rörtråd innehållande 

behandlingslegeringen och eventuellt ytterligare en tråd innehållande ympmedlet. 

Metoden har ca 36 % av marknaden i Tyskland [21].  

Det finns två huvudvarianter på tråd, ren Mg med diameter 9 mm eller 13 mm och 

legerad tråd med 13 mm diameter. Anledningen till att det finns två sorters tråd är 

att kunna hantera kupolsmält järn med 0,04 - 0,12 % S med rent Mg och 

induktionssmält järn med 0,01 till 0,03 % S [5].  

Den stora fördelen med metoden är att Mg-tråden är opåverkad fram till det att 

den används vid behandlingen. En annan fördel är matningsprincipen, där en 

specifik Mg-mängd finns för en given längdtråd. Detta är mycket fördelaktigt t.ex. 

vid kontroll av CGI-smältor via termisk analys. Beroende på mängden smälta och 

val av tråd ligger Mg-utbytet för denna metod på 40-60 % förutsatt att tråden 

matas på ett adekvat sätt.  

Ett samband med en trivial omskrivning för att räkna meter tråd samt Mg utbytet 

finns i ekvation 3 [5]. 
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I ekvation 3 är Tråd (m) meter tråd, ∆S förändringen i Svavelhalt, MgFe är (MgFinal 

i ekv. 1) Mg-halt i smältan efter Mg-behandlingen, Mg (kg/m) är mängden Mg 

per meter tråd, Feskänk är mängden bassmälta och Mgutbyte är Mg-utbytet. 

4.4 Innovativa strategier vid Mg-behandling 

Historiskt har kontrollen av behandlingssteget i segjärnsprocessen handlat om allt 

annat än nodulariseringskomponenterna i behandlingslegeringarna Mg och Ce 

[22][23].  

4.4.1 Konverter för legerade magnesiumlegeringar 

En relativt ny metod att konverterbehandla med legerad Mg har utvecklats för att 

behandla induktionssmält järn. Metoden använder en mer värmeisolerande skänk 

med förbehandlingslegering för att de-oxidera, av-svavla och av-nitrera innan 

behandling [24]. Fördelarna är t.ex. mindre viskös smälta som ger lättare 

slaggavskiljning och större stabilitet i Mg-utbyte.  

4.4.2 Alternativa täcklegeringar 

Flera gjuterier har provat att eliminera eller byta ut stålklippet mot en annan 

täcklegering. Anledningen är att energin som krävs för att smälta stålklippet ger 

ett temperaturfall. Detta måste kompenseras genom höjning av 

behandlingstemperaturen, vilket försämrar Mg-utbytet. Det finns alternativa 

täcklegeringar innehållande ympmedel, vilka kan ge klart lägre temperaturfall. 

Dessa legeringar är även de-oxiderande, vilket förbättrar Mg-utbytet. 

4.4.3 Reducering av Mg-halt i behandlingslegeringen 

Utvecklingen mot lägre Mg-halter i behandlingslegeringarna har pågått sedan 70-

talet och har inneburit högre Mg-utbyte, i dagsläget används MgFeSi med ca 4 % 

Mg-halt. Denna sänkning i Mg-halt i legeringen har varit möjlig eftersom 

smältorna har blivit renare. 

4.4.4 Skänkeliminering  

Varje skänköverföring ger tillfällen för re-oxidation, vilket ger slagg. Flera 

exempel har börjat publiceras där behandlingen sker direkt i ugnsskänken. 

För trådmatning har lösningen varit att trådmata direkt i ugnsskänken, vilket nu är 

möjligt då den legerade tråden ger en betydligt lugnare behandling. Detta innebär 

att smältan tappas i ugnsskänken och behandlas i samband med transporten till 

formarna. Vid ett experiment minskade temperaturfallet i processen med 50 °C 

och Mg-utbytet förbättrades med minst 10 wt% [26]. 

För sandwich/tundish cover har en helt vanlig skänk används för att tappa av 

ugnen samt transportera till ugnsskänken, där behandling, ympning och 

avgjutning sker. Den största fördelen är att tiden för att fylla behandlingsskänken 

har minskats kraftigt från mellan 20 – 40 s till ca 10 s. Bytet av 

behandlingslegering, från en med 5,8 % Mg till en med 4,1 % Mg reducerade 

tillsatsen 39 % med bibehållen kvalitet [10].  
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I ett annat exempel i studien användes endast en behandlingsskänk från 

ugnstappning till avgjutning, i kombination med ett byte från en 

behandlingslegering med 5,9 % Mg till en behandlingslegering med 4,1 % Mg. 

Detta ökade Mg-halten i godset med 20 % och utbytet vid behandlingen till ca  

70 %. Efter att ha gjort behandlingsfickan djupare och smalare, använt FeSi-

täcklegering och sänkt behandlingstemperaturen ökades Mg-utbytet ytterligare, 

till ca 85 %.  

I båda exemplen var behandlingsskänken nästan eller helt fylld med smälts innan 

Mg-behandlingen startade. 

5 Experiment 

5.1 Trappmodell 

Vid samtliga gjutförsök har trappor gjutits enligt måtten i Tabell 2. Detta för att få 

information om godstjocklekens inflytande på materialets egenskaper. 

Den trappdesign som använts i samtliga gjutförsök visas i Figur 10. 

 

Figur 10, trappa 

Tabell 2, mått på trappa 

Steg nr/dimension Längd (totallängd 175 
mm) 

Höjd, mm 

1 40 4 

2 20 15 

3 20 25 

4 25 35 

5 30 45 

6 40 60 
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En simulering på trappans stelningsförlopp har genomförts. 

Temperaturfördelningen efter en viss tid visas i bild 11. 

 

Figur 11, temperaturfördelning i trappa, simulerad stelning 

Överensstämmelsen med verkligt gjutgods kan anses god, se bild 12. 

 

Figur 12, sugningar i gods 

Detta visar att trappans steg påverkar varandra så att egenskaperna inte är linjärt 

relaterade till trappstegets ”nummer”. Av denna anledning har en alternativ design 

tagits fram, en modell med separata plattor och där plattorna vid stelning och 

svalning minimalt påverkar varandra. 
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Det faktum att trappstegen påverkar varandra är förklaringen till att materialets 

egenskaper inte linjärt följer trappstegsnumren, vilket en förändrad godstjocklek 

indikerar. 

5.2 Utvärdering av grafitstruktur 

Grafitklassificeringen har skett enligt SS-EN ISO 945-1:2008. 

Bedömning av nodularitet och nodultäthet har skett med hjälp av bildanalys enligt 

SS-EN ISO 945-2:2011. 

5.3 Värmebehandling 

Värmebehandling av FeSiMg-legeringen har skett vid 700-1000 ºC och vid olika 

långa tider. Mängden legering har vägts före och efter värmebehandlingen i syfte 

att uppskatta oxidationens omfattning. En oxidation innebär upptagande av syre 

och därmed associerad viktökning. 

Värmebehandlingen har skett i keramiska deglar, cirka 50 gram legering varje 

gång, se Figur 13. 

 

Figur 13, keramisk degel med Mg-legering (efter värmebehandling) 
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5.4 Gjutförsök 

5.4.1 Chargeberäkning 

Samma chargeberäkning har använts för samtliga smältor se Tabell 3.  

Tabell 3, grundläggande chargesammansättning 

Material Mängd, kg 

Tackjärn, Sorel 37,5 

Stålskrot 48 

Återgång 60 

Grafit 2,1 

FeMn 0,75 

FeSiMg 0,5-3,0 

5.4.2 Väntetid i varm skänk 

Vid det här gjutförsöket lades i skänken 2,4 kg FeSiMg-legering och 300 g Alinoc 

och blandningen täcktes med ca 3 kg plåtklipp. Detta tilläts ligga i varm skänk i  

9 minuter innan basjärnet, 150 kg vid temperaturen 1530 ºC, tappades.  

En form med två trappor á ca 3 kg göts, total gjutvikt ca 8 kg. Ympning med 16 g 

Alinoc skedde i strålen vid gjutningen. 

Då resultaten inte varit entydiga vad gäller egenskaperna för värmeutsatt 

magnesiumlegering gjordes kompletterande försök.  

Ett gjutförsök gjordes med onormalt hög magnesiumhalt för att se om 

nodulariteten kunde pressas längre än de tidigare uppnådda värdena runt 90 %. 

En basjärnssmälta baserad på samma chargeberäkning som tidigare, på 150 kg, 

förbereddes och vid segjärnsbehandlingen användes 3,5 kg FeSiMg. Då utbytet 

tidigare har haft en tendens att variera skulle detta ge en sluthalt i intervallet 0,050 

– 0,110 % Mg.  

Då det finns ett intervall i Mg-halt där nodulariteten är bra och det första testet 

med värmeutsatt FeSiMg-legering hamnade i överkant på det intervallet kan inte 

några slutsatser dras från det testet. Orsaken till den uteblivna informationen är att 

om värmepåverkad Mg-legering har lägre ”effektivitet” än normalt med avseende 

på nodulbildningen så kommer även den reducerade effekten att ligga i intervallet 

för ”bra segjärn”. 

Ett försök gjordes där Mg-halten avsågs ligga i nedre kanten för det som kan 

sägas vara bra segjärn, alltså 80 % nodularitet. En nodularitet som är lägre än vad 

som kan förväntas av sluthalten Mg bör i så fall indikera att väntetiden i varm 

skänk har satt ner Mg-legeringens ”effektivitet”. 

En basjärnssmälta, utgående från samma chargeberäkning som tidigare, på 150 kg 

framställdes. 

I skänken lades 1,75 kg FeSiMg-legering och 300 g Alinoc. Detta täcktes med 5,0 

kg stålklipp och blandningen tilläts vänta i 10 minuter. På den väntetiden sjönk 

temperaturen på skänkens insida från ca 1000 ºC till cirka 650 ºC. Temperaturen 

mättes med handhållen pyrometer. 
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5.4.3 Gjutförsök 2, trådmatning 

Trådmatningen var en ny erfarenhet. Det är i dagsläget den enda kända metoden 

för att på färdigbehandlat segjärn höja magnesiumhalten. Metoden valdes för att 

en s.k. avklingad segjärnssmälta har lågt magnesium och det logiska sättet att 

komma tillrätta med det är att tillsätta mer magnesium. 

Segjärnbehandlingen utfördes genom att med avsikt skapa en på gränsen till för 

låg magnesiumhalt. Denna färdiga segjärnssmälta, som då avsiktligt var på 

gränsen till att bli CGI, försöktes sedan omvandlas till en segjärnssmälta via 

höjning av magnesiumhalten till segjärnsområdet. Avsikten var att simulera en 

räddning av en segjärnssmälta som ”klingat av” en del. 

I skänken sattes 900 g FeSiMg-legering, 300 g Alinoc och detta täcktes av 5,0 kg 

stålplåtsklipp. 150 kg basjärn tappades vid temperaturen 1530 ºC och ett coinprov 

togs. Därefter göts första trapp-formen, strålympning med 16 g Alinoc till 8 kg 

gods skedde. 

Sedan handmatades ner i smältan ca 7 meter tråd, innehållande 11 g Mg/m tråd. 

Strålympning med 16 g Alinoc till 8 kg gods skedde. Ett coinprov togs. 

Mängderna avsåg ge en Mg-halt på 0,020 % i första behandlingssteget, vid 70 % 

utbyte. Andra steget, trådmatningen, avsågs ge en höjning av Mg-halten med 

0,020 % vid 40 % utbyte [26].  

Strukturen i godset i den första formen avsågs vara delvis CGI, motsvarande en 

något avklingad segjärnssmälta [26]. Strukturen i godset i den andra formen 

avsågs vara segjärn, vilket skulle visa att en avklingad segjärnssmälta på ett 

okomplicerat sätt kan räddas via trådmatning. 

6 Resultat 

Resultaten är uppdelade i värmebehandlingsförsöken av Mg-legeringen och 

gjutförsöken med varmhållning och trådmatning. 

6.1 Värmebehandling 

Viktminskningen som uppträder i samtliga fall utom vid den vid försöket högsta 

temperaturen och vid de längsta tiderna kan inte förklaras annat än med avgång av 

relativt flyktiga ämnen av okänd analys. Se Tabell 3 och Figur 14 för 

viktändringar vid värmebehandlingen. 

Trenden är att ju högre temperatur och ju längre tid legeringen utsätts, desto mer 

kompenseras viktminskningen med viktökning via oxidbildning. Viktökning sker 

vid de två längsta tiderna vid den högsta temperaturen. 

Legeringen är efter behandling vid den högsta temperaturen svart, vilket torde 

vara järnoxid eftersom magnesiumoxid är vit. Krossning av dessa färgade 

legeringsbitar visar att det oxiderade skiktet är ytterst tunt, se Figur 15 . Försök, i 

både LOM och SEM, har gjorts att mäta skiktets tjocklek. Mätningsförsöken har 

inte lyckats ge något exakt mätvärde, men observationerna i samband med dessa 

mätförsök indikerar att tjockleken är i storleksordningen 0,01 – 0,1 mm. 
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Tabell 4, värmebehandlingsschema 

ID 700 ºC 800 ºC 900 ºC 1000 ºC 

Tid, 
min 

Före Efter Rel 
diff, 
% 

Före Efter Rel 
diff, 
% 

Före Efter Rel 
diff, 
% 

Före Efter Rel diff, 
% 

2 50,00 49,93 -0,14 50,04 50,04 0 50,00 49,91 -0,18 50,03 49,98 -0,10 

5 50,03 49,96 -0,14 49,98 49,93 -0,10 49,99 49,98 -0,02 49,97 49,98 0,02 

15 50,02 49,90 -0,24 50,01 49,96 -0,10 49,98 49,97 -0,02 49,98 50,04 0,12 

 

 

Figur 14, resultat värmebehandling 

 

Figur 15, värmebehandlad FeSiMg-legering 
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6.2 Struktur, väntetid i varm skänk 

För resulterande kemisk sammansättning, se Tabell 5. 

Tabell 5, kemisk sammansättning 

 C Si Mn S Mg 

Basjärn 3,94 1,89 0,69 0,008 0,000 

Slutjärn 3,61 2,66 0,69 0,008 0,066 

Samtliga steg har undersökts i ljusoptiskt mikroskop och nodularitet och 

nodultäthet har undersökts. Se Tabell 6. 

Tabell 6, struktur, väntetid i varm skänk 

Steg nr/ 
grafit 

Mg-halt 
wt% 

Nodularitet Nodultal 
st/mm2 

1 0,039 90 460 

2 0,039 85 280 

3 0,039 75 160 

4 0,039 65 150 

5 0,039 70 140 

6 0,039 60 130 

1 0,066 95 350 

2 0,066 95 300 

3 0,066 90 175 

4 0,066 80 175 

5 0,066 75 175 

6 0,066 85 200 

1 0,083 90 460 

2 0,083 95 210 

3 0,083 75 120 

4 0,083 65 80 

5 0,083 70 90 

6 0,083 80 140 
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Figur 16, nodularitet och nodultal från värmeutsatt FeSiMg-legering  

Vid testet med en sluthalt på 0,083 % Mg användes samma chargeberäkning för 

basjärnet som vid testet med värmeutsatt mg-legering, men kiseltillsatsen 

minskades något. Mängden Mg-legering var i detta test 3500 g, utbytet antogs till 

70 % vilket skulle ge en sluthalt på cirka 0,075 %. Analys visar att sluthalten i 

godset blev 0,083 % vilket betyder att utbytet var cirka 75 %.  

Vid testet med en sluthalt på 0,083 % Mg användes samma chargeberäkning för 

basjärnet som vid testet med värmeutsatt mg-legering Mängden Mg-legering var i 

detta test 1750 gram, utbytet antogs till 75 %, vilket skulle ge en sluthalt på cirka 

0,042 %. Analys visar att sluthalten i godset blev 0,039 %, vilket betyder att 

utbytet var cirka 70 %. 

6.3 Struktur vid trådmatning 

Vid testet användes samma chargeberäkning för basjärnet som vid testet med 

värmeutsatt mg-legering, men kiseltillsatsen minskades något. Mängden Mg-

legering var i detta test 900 g, utbytet antogs till 70 % vilket skulle ge en sluthalt 

på 0,020 %. 

För trådmatningsdelen användes tråd med 11 g Mg/meter tråd, och ca 7 m tråd 

användes. Med ett antaget utbyte på 40 % [26]skulle detta ge en höjning av Mg-

halten med 0,020 %. Den troliga halten för godkänt segjärn i denna process antogs 

vara 0,040 % och målhalterna valdes för att under- resp. överskrida den gränsen. 

Den kemiska analysen visar att utbytet vid skänkbehandlingen var ungefär som 

väntat. Halten 0,023 % nåddes vilket ger ett utbyte på 80 %. 

Även utbytet vid trådtillsatsen var ungefär som väntat. Sluthalten 0,041 % visar 

att utbytet 37 % nåddes. 

Tabell 7, kemisk analys vid testet med trådtillsats 

ID C Si Mn S Mg 

Basjärn 3,82 1,80 0,57 0,009 <0,0005 

Underbehandlat segjärn 3,41 2,19 0,55 0,010 0,023 

Trådmatat, räddat segjärn 3,41 2,20 0,56 0,008 0,041 
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Tabell 8, nodularitet och nodultäthet vid testet med trådtillsats, före och efter 

Steg 
nr 

Enbart 
skänkbeh., 
Nodularitet 

Enbart 
skänkbeh., 
Nodultal 
st/mm2 

Skänk- och 
trådbeh., 
Nodularitet 

% 

Skänk- och 
trådbeh., 
Nodultal 
st/mm2 

1 75 410 90 420 

2 70 310 90 350 

3 75 250 85 230 

4 65 210 90 220 

5 55 160 80 200 

6 65 220 85 200 

 

 

Figur 17, nodularitet och nodultal vid test med trådmatning 

7 Diskussion 

I projektet har flera olika sluthalter i Mg uppnåtts i godsen. De olika halterna 

resulterade i olika nodularitet, se Figur 18. Den blå linjen visar de nodulariteter 

som uppnått via icke värmeutsatt Mg-legering. Den med grönt inringade punkten 

(se Figur 18) härrör från det första testet med värmeutsatt Mg-legering. Här inses 

att OM effektiviten på förmågan till nodulbildning skulle vara nedsatt uppnås 

ändå mer än 80 % nodularitet. Den röda markeringen visar resultatet från den 

värmeutsatta legeringen. Nodulariteten är klart lägre än vad Mg-halten borde 

resultera i. 
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Figur 18, nodularitet vid olika Mg-halter 

En ytterligare möjlighet att visualisera resultaten är med s.k. Taguchi-analys, 

vilken ger en översikt över hur huvudparameterna inverkar på nodulariteten och 

nodultäthetens medelvärde i Figur 19 och 20. Från Figur 19 har Mg-halten och 

stegnumret (godstjockleken) stor inverkan på nodulariteten. Lagom Mg-halt och 

tunna sektioner ger god nodularitet. Från Figur 20 är det främst de tunna 

sektionerna som ger god nodultäthet. 

 

Figur 19, nodularitet vid olika Mg-halter, steg nr. och varmhållning 
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Figur 20, nodultäthet vid olika Mg-halter, steg nr. och varmhållning 

Ytterligare en metod att visualisera resultaten är med processkartor, visade i Figur 

21 och 22. Tillsammans visar processkartorna att behandlingsprocessen är stabil 

för 0,035 - 0,045 wt% Mg samt att det ligger en viss utmaning i att kontrollera 

behandlingsprocessen i de tjockare stegen 5 och 6.  

 

Figur 21, nodularitetskarta för olika Mg-halter och steg nr. 
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Figur 22, nodultäthetskarta för olika Mg-halter och stegnummer. 

7.1 Erfarenheter från värmeutsatt Mg-legering 

Eventuell förändring på FeSiMg-legeringen vid värmebehandling kan inte på ett 

enkelt sätt detekteras genom vägning av legeringen före och efter.  

Från gjutförsöken med värmeutsatt Mg-legering ger processkartor för nodularitet 

och nodultäthet en möjlighet att visularisera resultaten i Figur 23 och 24. Här 

visas att processfönstret för Mg-behandlingen avseende nodularitet och 

nodultäthet är snävare än processkartorna i diagram 9 och 10. Särskilt 

anmärkningsvärt är de relativt låga nodultätheterna för steg 3 till 6. 

 

Figur 23, nodularitetskarta för olika Mg-halter och stegnummer. 
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Figur 24, nodultäthetskarta för olika Mg-halter och stegnummer. 

7.2 Erfarenheter från test med Mg-bärande tråd 

Trådmatning kan på ett tämligen enkelt sätt användas för att höja Mg-halten och 

därigenom kan en befarat avklingad smälta ”räddas” för användning till 

segjärnsproduktion. Detta kan visualiseras i processkartorna i Figur 25 och 26. 

Höjningen av Mg-halten från 0,023 till 0,041 wt% motsvarar här en övergång från 

CGI till SGI. Här bör utbytet på ca 40 % för magnesium vid trådmatning [26] 

tjäna som lämpligt riktvärde vid gjutförsök. 

 

Figur 25, nodularitetskarta för olika Mg-halter och stegnummer. 
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Figur 26, nodultäthetskarta för olika Mg-halter och stegnummer. 

7.3 Jämförelse mellan testen 

Det är svårt att se tydliga skillnader i nodultätheten för värmeutsatt Mg-legering i 

mängden 0,066 %, då nodultätheten är ungefär densamma som för icke 

värmeutsatt Mg-legering i lägre koncentrationer i t.ex. diagram 8. Förklaringen är 

att oxidationen har påverkat förutsättningen att bilda Enstatit och Forsterit 

föreningar som sedan ympas till att ge kärnbildningspunkter till grafiten [Skaland 

1993]. I Taguchi analysen i Figur 19 är det tydligt att de tre värmeutsatta Mg-

legeringarna har lägre nodularitet. 

Vid Mg-halten 0,066 % från värmeutsatt Mg-legering, erhålls ungefär 75 % 

nodularitet. Detta är klart lägre än de 85 % som erhålls vid halten 0,041 % från 

icke värmeutsatt legering. Vidare är nodultalet för den värmeutsatta legeringen 

klart lägre. Detta indikerar att Mg-legeringens effektivitet nersätts om den utsätts 

för värme under en tid.  

Detta visualiseras genom att jämföra den värmeutsatta 0,039 % Mg-legeringen 

med den värmeutsatta 0,041 % Mg-legeringen i processkartorna i diagram 27 och 

28. Här kan det visualiseras att varmhållningen tydligt påverkar förmågan att gjuta 

tjockare sektioner och moduler med fullgott resultat. Slutsatsen från 

processkartorna är att Mg-halter runt 0,040 % tycks vara den minsta lämpliga Mg-

halten för framställning av fullgott segjärn i försöksgjuteriet på  

Swerea Swecast AB. 
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Figur 27, nodularitetskarta för olika Mg-halter och stegnummer. 

 

Figur 28, nodultäthetskarta för olika Mg-halter och stegnummer. 

8 Slutsats 

Projektet har utvärderat en del av de effekter som stopp och väntetid i själva 

gjutprocessen kan tänkas ha på det slutliga gjutgodset.  

Dessa effekter består i möjlig oxidation eller annan degenerering av själva Mg-

legeringen, höjning av Mg-halten i en smälta med för låg Mg-halt, och gjutning av 

segjärn i situationer där Mg-legeringen utsatts för värme i varm skänk under viss 

tid. 
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9 Fortsatt arbete 

Ympningseffektens avklingning med tiden har inte undersökts. Då även den 

spelar stor roll för det slutliga godsets kvalitet är det lämpligt att även denna 

parameter visualiseras. 

Kombinationen av ympeffekten avklingning och avklingningen av det behandlade 

segjärnets nodulariseringsförmåga har inte undersökts. Det slutliga resultatet av en 

sådan mappning skulle givetvis ge den totala bilden av segjärnets momentana 

kvalitet. 

Detta arbete har givetvis redan gjorts av de leverantörer som tillhandahåller 

komplett processkontrollutrustning för tillverkning av kompaktgrafitjärn, CGI. 
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