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Metoder för att begränsa chunkygrafit i segjärn 
I framtiden finns planer på större vindkraftsturbiner med effekter över 10 MW, 

vilket ställer enorma krav på segjärnets strukturella integritet om det ska vara ett 

ekonomiskt gångbart alternativ till stål eller andra material. Förutom övriga 

defekter t.ex. dross, gasporer etc. är undvikandet av oönskade grafitstrukturer 

centralt till att lyckas med denna utmaning. I allt tyngre gods är det avgörande hur 

gjutprocessen utformas och kontrolleras för att undvika de oönskade grafittyperna 

t.ex. chunky, Widmannstätten (”spiky”) och exploderad grafit. Av dessa 

grafitstrukturer brukar chunkygrafit få mest uppmärksamhet. Området med 

chunkygrafit framträder efter skärande bearbetning som mörka områden på ytan 

och är svår att detektera med hjälp av oförstörande provning, OFP. Betydelsen av 

Chunkygrafit är att segjärnets brottgräns minskar och ofta är lika med 

stäckgränsen, vilket – i princip nollar brottförlängningen samt gör materialet 

sprött. Därför syftar denna rapport till att ge vägledning till hur chunkygrafit kan 

undvikas i gjuteriprocessen. 

Nyckelord: 

Chunky Grafit, Segjärn, Defekter 

 

Methods forLimiting Chunky Graphite in Ductile Iron 

In the future, there are plans for larger wind turbines with more than 10 MW 

power, which places enormous demands on the nodular iron structural integrity if 

it is to be a financially viable alternative to steel or other materials. In addition to 

other defects such as dross, gas pores, etc. is the avoidance of unwanted graphite 

structures central to the success of this challenge. In all heavy goods it is crucial 

how the casting process is designed and controlled to avoid the unwanted graphite 

types e.g. chunky, Widmannstätten ("spiky") and exploded graphite. Of these 

graphite structures Chunky Graphite usually gets the most attention. Mostly 

because it is difficult to detect using nondestructive testing, NDT, and it tends to 

appear as black areas, in connection with the goods processing. The seriousness 

with Chunky Graphite is that nodular iron tensile strength is reduced until it 

equals ultimate tensile strength, which zeroes elongation and makes the material 

brittle. Therefore, this report aims to provide guidance on how Chunky Graphite 

can be avoided in the foundry process.  

Keywords  

Chunky Graphite, Ductile iron, Defects 
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1 Tillkomst 

För att bygga vidare på kunskapen om Chunkygrafit hos Swerea SWECAST 

behandlas området i ett antal forskningsprojekt. I Industriprojektet HighT, där 

bland annat olika höghållfasta segjärn studeras, har projektresultat om att hålla 

höghållfasta segjärn fria från oönskade grafitformer presenterats. I det 

kunskapsuppbyggande projektet IPK205 har en ny gjutmodell med 

specialutformat ingjutssystem tagits fram av Sargon Jidah på Swerea SWECAST. 

I arbetet har ingjutsystemet optimerats med gjutsimulering för att snabbt minska 

neddragen luft samt för att minska turbulensen under formfyllningen. Genom 

gjutsimuleringen har även stelningstiderna för de olika gjutmodulerna beräknats. 

De interna projekten IPK206 och 1845, har varit generellt kunskapsuppbyggande 

med internernationellt samarbete med SIRRIS i Belgien, som historiskt har varit 

starka inom syreaktivitetsmätning av järnsmältor. 

2 Inledning 

Vindkraftsturbiner är ett tydligt område där utmaningen att uppfylla 

hållfasthetskraven blir allt svårare med standardmaterial som segjärn. I dagens  

2 MW vindsnurror används ca 15 till 30 ton segjärn. I framtiden finns planer på 

större vindsnurror med effekter över 7,5 MW, vilket ställer enorma krav på 

segjärnets strukturella integritet om det ska vara ett ekonomiskt gångbart 

alternativ till stål. Förutom övriga defekter t.ex. dross, gasporer etc. är 

undvikandet av oönskade grafitstrukturer centralt för att lyckas med denna 

utmaning. I allt tyngre gods är det avgörande hur gjutprocessen utformas och 

kontrolleras för att undvika de oönskade grafittyperna t.ex. chunky, 

Widmannstätten (”spiky”) och exploderadgrafit. Av dessa grafitstrukturer brukar 

chunkygrafit få mest uppmärksamhet. Området med chunkygrafit framträder efter 

skärande bearbetning som mörka områden på ytan och är svår att detektera med 

hjälp av oförstörande provning, OFP. Betydelsen av Chunkygrafit är att segjärnets 

brottgräns minskar och ofta är lika med stäckgränsen, vilket – i princip reducerar 

materialets plastiska deformation och – nollar brottförlängningen. 

3 Syfte och mål 

Denna rapport syftar till att ge vägledning till hur chunkygrafit kan undvikas i 

gjuteriprocessen. 

4 Resultat och diskussion 

I detta avsnitt sker en kortfattad sammanfattning av oönskade grafitformer i 

segjärn samt huvudteorierna kring chunkygrafitens bildande, för att sedan vägleda 

till hur lämplig kolekvivalent kan tillgodoses vid smältningen och hur parametrar 

relaterade till Mg-behandling kan bidra till minskad förekomst av chunkygrafit. 

4.1 Oönskade grafitformer i segjärn 

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

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

hållfasthet. I Tabell 1 sammanfattas de vanligaste avvikande grafitformer och 

tillhörande felkällor 
1
.  
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Tabell 1 oönskade grafit former I segjärn omritat från 
1
 

Grafitform/beteende Felkällor 

Oregelbunden Hög temperatur och lång hålltid, dålig ympning, Mg-

avklingning, avnodulariserande ämnen. 

Uppflytning Hög kolekvivalent (CE), hög gjuttemperatur, låg 

kylhastighet, otillräcklig ympning.  

Exploderad Överdriven användning av jordartsmetaller (RE), rena 

charger, tunga sektioner, Hög kolekvivalent (CE) 

Chunky Ofta i det termiska centrumet eller inom eutektiska celler, 

Överdriven användning av jordartsmetaller (RE), rena 

charger, tunga sektioner, Hög kolekvivalent (CE), hög 

andel av Si, Ce, Ni & Ca. 

Widmannstätten 

(spiky) 

Avnodulariserande ämnen t.ex. Pb, Bi, Ti & Sb 

Vermiculär Låga Mg och/eller RE residual, för hög S & O, Hög 

temperatur och lång hålltid, avnodulariserande ämnen.  

Intercellulär/laminär Stark intercellulär segring, tunga sektioner, av-

nodulariserande ämnen t.ex Bi, Pb, Sb, As, Cd, Al & Sn  

Fjällgrafit i ytzonen / 

spiky / exploderad  

Hög S-halt i ytzonen (formmaterial), Påtaglig Mg/RE 

oxidation, formsandstillsatser, hög gjuttemperatur 

Slagg (Dross etc)  Slarvig avslaggning, slaggbenägna material, turbulens vid 

formfyllnad, järn/form reaktioner  

4.2 Teorier 

De flesta har funnit, med olika släckningsförsök i vatten, att Chunky grafit bildas 

under den senare delen av det eutektiska stelnandet under ca 1 140 °C och att 

kärnbildningen och tillväxten fortgår till ca 1000 °C. Vissa påtalar att tillväxten 

främjas av att grafiten störs på grund av att den förbinds till austenit dendriterna 

med smältkanaler 
2,3,4

, andra påstår att tillväxt riktningen av olika grafitfrämjande 

inneslutningar är avgörande 
5
. Eftersom forskningseliten fortfarande är oense om 

hur chunkygrafit bildas utelämnas teorin om bildningen/mekanismerna i den 

fortsatta dispositionen  

4.3 Styrning av kolflotation 

När det gäller chunky ökar riskerna för kolflotation vid högre kolekvivalenter, då 

de kärnbildade grafitnodulerna stiger i smältan och kan bilda smältkanaler till 

primär-austenit dendriterna.  

4.3.1 Inverkan av olika råmaterial för att få ett stabilt basjärn 

Hur rätt kolekvivalent ska uppnås är en avvägning mellan uppkolningsmedel och 

övriga tillsatser. Tackjärn och returer smälter lätt och är därför mycket användbara 

i chargeringen. Returer tillför grafit som kan delta i karbotermisk reduktion av 

oxider. Tackjärnet ger en fördelaktig Si- inhomogenitet för kärnbildningen, vilket 

ger högre nodultäthet. En annan fördel med tackjärn är att den kan användas för 

att täcka behandlingslegeringen vid Mg-behandlingen av större tonnage, vilket 
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marginellt kan stabilisera kolekvivalenten. Det finns indikationer på att båda 

mekanismerna kan påverka mängden chunkygrafit, men inte exakt hur. Det har 

visat sig att rena material med hög tackjärnsandel är känsligare för chunkygrafit 

än charger med returer 
6
. Däremot finns ingen betydande forskning som visar om 

dessa skillnader beror på antingen i oxidsammansättning till följd av 

jordartsmetaller och föroreningar. Därför är det olämpligt att pendla i olika kvoter 

i förhållandet mellan tackjärn och returer, då det kan ge okända variationer i 

gjutprocessen. Vidare har tidigt risken med att övergå från homogena och 

regelbundna malmbaserade råvaror till stålskrot belysts vid tillverkning av CGI 
7
. 

4.3.2 Inverkan av olika uppkolningsmedel 

Olika uppkolningsmedel uppnår önskat kolekvivalent olika fort; vissa klarar det 

inom 15 min och för andra tar det upp till 24 min, och avklingar olika fort. (figur 

1) Detta på grund av att de är olika rena i avseende på svavel- och stoftinnehåll 
8
. I 

löpande produktion är det viktigt att skaffa sig en uppfattning om vilken 

kolekvivalent, som uppträder i samband med smältning och vid justering för varje 

enskild smältugn när lämpliga uppkolningsmedel ska anpassas till givet tonnage 

och chargeringsstrategi. Det är även viktigt att komma ihåg att det är nästan 

omöjligt att väsentligt höja smältans kolhalt efter smältugnen på grund av 

bristfällig omrörning i t.ex. hållugnar, då inlösningen beror på temperaturen och 

partiella trycket i smältan. Möjligen kan finkornigt uppkolningsmedel samt 

tackjärn tillsättas ovanför behandlingslegeringen i samband med behandlingen, 

men utbytet blir ofta lågt. 

 

Figur 1: Inverkan av olika uppkolningsmedelsförmåga att uppnå en önskad 

kolekvivalent efter en viss tid. 

4.3.3 Olika metoder för att mäta kolekvivalenten 

CEV=C+Si/3alt.  

CEV=C+Si/4+P/2 

är olika sätt att beräkna kolekvivalenten. Här återspeglar den senare ekvationen 

dynamiken i gjutningen bättre än den första, tillika tyskarnas mättnadsgrad som 

ger en enklare förståelse av hur ämnena påverkar, och är således bättre i 

sammanhang där jämvikt råder. Anledningen till det förklaras i nästa avsnitt om 

termisk analys. En annan mycket viktig frågeställning är hur ett givet gjuteri 

säkerställer en tillförlitlig metod för att mäta kolekvivalenten. De vedertagna 

metoderna är optisk emissionsspektrometri, OES, förbränningsanalys med 

analysinstrument från t.ex. LECO, Eltra eller Brukker etc. samt termisk analys 

med analysinstrument från t.ex. Novacast (ATAS), Sintercast, Heraeus Electro 

Nite, Melt-lab etc. OES som behöver ett smältprov som stelnar vitt utan fri grafit 

(gnistförorenande) är det vanligaste, men kan ge stor variation i kolekvivalenten. 

Förbränningsanalys använder ett mycket litet prov på ca 0,25 g, vilket kan 
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ifrågasättas om det är representativt för en smälta på 12 ton. Idag använder flera 

gjuterier termisk analys för att mäta den metallurgiska kvalitén på smältan, utan 

att dra fördelen av att även kunna kontrollera kolekvivalenten mer noggrant, då 

den tar hänsyn till en större provmängd och ett givet kylförlopp. Trots det ligger 

svårigheten att kalibrera mot verkligt utfall. 

4.3.4 Analys av den eutektiska punkten med Termiskanalys 

På senare år kan smältans kvalité mätas genom termisk analys. Metoden går ut på 

att hälla smältan i en gjutkopp med förbestämda termoelement och geometri för a 

kunna mäta dess svalningskurva i t.ex. Figur 2. Därigenom kan vissa 

nyckelparametrar identifieras ur svalningskurvan. Med hjälp av t.ex. Novacast’s 

ATAS termiskanalys av stelningsförloppet kan följande parametrar utskiljas: 

Figur 2: Novacast’s ATAS termiskanalys av stelningsförloppet  

Grundläggande nyckeltal  

TL, Liquidus Temperaturen, där den första fasta fasen kärnbildas 

TES, Eutektiska Start Temperaturen, där den första eutektiska fasen kärnbildas 

TLlow, Lägsta eutektiska temp. där värmeförluster & smältentalpin är balanserade  

TLhigh, Högsta eutektiska temp., där grafit expansionen har max. latent värme  

TS, Solidus Temp., där stelnandet avslutas 

Beräknade nyckeltal 

GRF1= TLhigh -15°C grafitfaktor 1 tidig grafitkärnbildningsindikator 

GRF2=f[Φ] grafitfaktor sen grafitkärnbildningsindikator 

TEgrey grått stelnande av fri grafit 
9
: 

  MgMnAlNiSiCTTE Stablegray  228441154  

TEwhite Vit stelnande av cementit 
9
: 

  MgMnAlNiSiCTTE Metastablewhite  33156151148  

 lowTETLACEL  089.045.14 , Aktiva kol (carbon) ekvivalenten av likvidus 

R= TLhigh - TLlow, Recalescencen en indikator av för tidig grafit bildning, men 

även en indikator på sugningsbenägenheten 

S1 = TL-TES, primär-austenit/dendritisk kärnbildningsindiktor 

S2 = TES-TEhigh, Blandade austenit & grafit kärnbildningsindiktor 

S3 = TEhigh-TS, eutektiska austenit kärnbildningsindiktor 

321
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I praktiken brukar en ökning på recalescensparametern användas för att prediktera 

chunkygrafitbildning 
10

. En annan studie visade att lång stelningstid (ökad 

processtid) bidrog till sänkningen av TElow och därmed en höjning av den aktiva 

kolekvivalenten, ACEL, vilket resulterade i att mer primär austenit bildades. Detta 

främjade bildningen av Chunkygrafit genom en kombination av ökad segring och 

ökad risk för kolflotation. Detta behandlades i en studie om ympningsavklingning, 

där ökningen per minut i ACEL uppmättes med termiska analysverktyget ATAS 
11

. Det tog 8 minuter för smältan att öka sin ACEL och därmed sin kolekvivalent 

från en undereutektisk till en övereutektisk sammansättning. Om man nu betraktar 

de olika sätten att beräkna kolekvivalenten genom antingen CEV=C+Si/3 alt. 

CEV=C+Si/4 +P/2, ser man att – med stegringen i ACEL- att det borde ta runt 8 

minuter för en eutektisk sammansättning enligt den första ekvationen att nå en 

eutektisk sammansättning enligt den senare ekvationen. Därför är det för 

normalstora komponenter inte så tokigt att beräkna kolekvivalenten med 

CEV=C+Si/3, men att kontrollera den med CEV=C+Si/4 +P/2 när kolflotation ska 

undvikas. Med samma resonemang bör CEV=C+Si/4 +P/2 användas för mindre 

komponenter på grund av en kortare processtid. För större komponenter med 

processtider runt 20 minuter bör praxis för normala komponenter följas med 

beräkning av kolekvivalenten med CEV=C+Si/3 samt kontroll med CEV=C+Si/4 

+P/2, kompletteras med en mikrostrukturskontroll av två testblock alt. två 

kärnprov från komponentens bas och ovansida. Här är det viktigt att mäta 

avklingningseffekten av Mg-behandlingen, vilken även kan predikteras med 

kärnbildningsparametrarna S1 & S2. Där S1 är förknippad med primär-austenit 

bildningen och S2 med tidig grafitbildning. Sedan har även S1 & S2 använts 

tillsammans 
12

, som möjligen ger en stabilare indikation på grafit relaterade 

kärnbildningsprocessser: 

21

2

SS

S
formationGraphite


       

Vidare presenterades nyligen kilteorin (wedge theory)
13

 för chunky grafit 

formation, där effekterna av en ökad processtid samt sänkningen i ACEL 

förankras.   

4.4 Strategier vid Mg-behandling 

Historiskt har kontrollen av behandlingssteget i segjärnsprocessen handlat om allt 

annat än nodulariseringskomponenterna i behandlingslegeringarna Mg & Ce 
14,15

.   

4.4.1 Lämpligt intervall för svavelhalten 

Under det senaste decenniet har betydande framsteg gjorts av vikten av att 

svavelhalten bör ligga i intervallet 0,008 till 0,012 wt% S. För < 0,005 wt% S 

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

kompaktgrafit 
16

. Här var det de Mg-rika inneslutningarna i grafitens mitt, som 

sänkte nodulariteten; antingen genom en de-nodulariserande hexagonal struktur 

eller genom att de blev för stora. Utvecklingen av syreaktivitetsmätare har nu 

gjort det möjligt att mäta omslaget mellan olika grafittyper t.ex. omslaget från 

kompaktgrafit, CGI, till laminär grafit, LG, kunde försenas med en faktor 5 om S-

halten sänktes från 0,0135 till 0,008 wt% S 
17

. Vidare börjar fler studier på 

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 
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vara lämpligt att hitta ett ännu snävare intervall för S-halten, som tar hänsyn till 

nodulariteten utan att det inverkar negativt på nodultätheten. Dessutom är det 

spännande om det går att bättre prediktera oönskade grafitformer i samband med 

gjutprocessen. Till den kunskapen publiceras, får man helt enkelt nöja sig med att 

styra svavelhalten med strategiska val av skrot, olika uppkolningsmedel eller i 

sämsta fall med FeS. 

4.4.2 Jordartsämnen i behandlingslegeringen 

En djupdykning i Jordartsämnen, RE, sfärens mystiska värld, hittades bara en 

riktigt applicerbar artikel om RE-ämnen och chunkygrafit. Här visade sig att ren 

och legerad Y kunde tillåtas i 5 gånger högre halter än ren och legerad Ce innan 

chunkygrafit började uppträda i mikrostukturen i charger om 500 kg [8]. Till 

exempel hade ett segjärn komposition med <0,5 vikt-% Mn, en chunkygrafit 

restidualgränshalt på ca 0,003 vikt-% lätta (Ce-rika) och på ca 0,018 vikt-% tunga 

(Y rika) legeringar RE , i både laboratorium och produktion av en 1,6 T 

komponent 
18

. Detta motsvarade legerande tillsatser av 0,05 och 0,2 vikt-%. Detta 

har även återspeglats i en annan studie där kritiska kylhastigheter för att undvika 

chunkygrafit upptäcktes för olika Ce halter. Här kunde man t.ex. i figur 3 se att 

<0,01% (100 ppm) kunde Ce tolereras om Chunkygrafit skulle undvikas 
19

. Detta 

ger ett par intressanta infallsvinklar: Olika RE-ämnen har olika inverkan på 

förekomsten av chunky grafit. Det verkar finnas ett gränsvärde för varje enskilt 

RE ämne, beroende på godsets storlek och chargeringsstrategi. Detta innebär att 

sänkt RE-halt i behandlingslegeringen ibland gett mindre Chunky grafit.  

Figur 2 Effekt av cerium, svalningshastighet (vänster!) och hålltid (höger!) på 

mängden chunky grafit. Anpassad från 
19

 

4.4.3 Gränsvärden för Sb och Sn i Segjärn 

För att begränsa effekterna av RE t.ex. Ce på slutliga mikrostrukturen tillsätts 

vanligen Sb. I praktiken har upp till 0,005 % Sb använts och kan hänföras till en 

Sb: CE-kvot mellan 0,6 och 1,2 
20

, med betydligt mindre Chunky för ett 

förhållande större än 0,8 
21

. Nyligen hade förhållandet mellan 2 och 2,5 använts i 

en teoretisk studie, där RE halten var över 2,5 % i behandlingslegeringen 
22

. Här 

fungerar Sb (men även Sn!) som en diffusionsspärr runt grafiten 
23

 och leder till 

högre nodularitet, men det är uppenbart att den mekanism som är involverad med 

Sb behöver studeras ytterligare. Särskilt eftersom tjockleken av diffusionsspärren 

anges till 1 nm och 4 nm i två olika källor av samma författare 
23

.  

4.4.4 Analys av Jordartsämnen och Antimon 

Tidigt har det framkommit att Sb tillsätts för att motverka effekten från Ce och 

övriga chunkygrafitbildare. En viktig frågeställning är om det vanliga coinprovet, 

som analyseras med OES är lämpat för att anpassa Sb-och Ce-nivåerna under 

gjutprocesserna. Speciellt med tanke på att ingående material har stor variation på 
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svåranalyserade RE ämnen. OES metodens precision på hundradelar är 

otillräcklig när tusendelar ska analyseras. Istället bör komponentprover analyseras 

med våtkemiska metoder, med god precision. En stor nackdel är att våtkemiska 

metoder är kunskapskrävande och för långsamma för att användas i industriell 

produktion. Därför är det lämpligt att förbättringsarbetet fokusar på att minska 

variationer i gjutprocessen och att våtkemiska prover tas i samband med 

processförändringar, vid kassationen och framförallt vid perioder av 

tillfredställande produktion, så att referensvärden kan etableras.  

5 Slutsats 

Följande strategi är lämplig för att minska förekommsten av chunkygrafit: 

Avstyra kolflotation genom att:  

4.3.1 Undersöka inverkan av olika råmaterial för att få ett stabilt basjärn 

4.3.2 Undersöka inverkan av olika uppkolningsmedel 

4.3.3 Undersöka olika metoder för att mäta kolekvivalenten 

4.3.4 Prediktera skift av eutektiska punkten med Termiskanalys 

Ha välutvecklade strategier vid Mg-behandlingen genom att: 

4.4.1 Välj ett lämpligt intervall för svavelhalten 

4.4.2 Anpassa RE halten i behandlingslegeringen 

4.4.3 Undersök gränsvärden för Sb, Sn och Mn i Segjärn 

4.4.4 Undersök aktuella RE och SB halter regelbundet 

6 Fortsatt arbete 

I nuläget består arbetet av att finna lämpliga intervall på Ce tillsammans med 

olika Sb-tillsatser, samt att undersöka om de kan mätas eller åtmninstone skattas i 

löpande produktion.  

  



Swerea SWECAST AB  
Rapport nr 2014-007 

 

8 

Referenser 

[1] I. Risposan, M. Chisamera and S. Stan. Performance of Heavy Ductile 

Castings for Windmills. China Foundry, 2010, Vol 7 No. 2 pp. 163-170 

[2] P. C. Liu, C. L. Li, D. H. Wu and C. R. Loper Jr. SEM Study of Chunky 

Graphite in Heavy Section Ductile Iron. AFS Transactions 1983, Vol 91 

No 83-51 pp. 119-126.  

[3] M. Gagné and D. Argo: Proc. Int Conf. on Advanced Casting 

Technology, Kalamazoo, Michigan, USA, 12-14 Nov, 1989, ASM Int. 

pp231-256 

[4] H. Itofuji, H. Uchikawa, Formation Mechanism of Chunky Graphite in 

Heavy-section Ductile Cast iron. AFS Transactions 1990, Vol. 98 No 

90-42 pp. 429-448. 

[5] T. Skaland, PhD thesis. A model for graphite formation in Ductile Cast 

Iron, NTH 1992:33 

[6] A. Javaid and C. R. Loper Jr. Production of Heavy-Section Ductile Iron. 

AFS Transactions 1995, Vol. 101 No 95-49 pp. 135-150. 

[7] L. Bäckerud. Various Methods for Production of CGI. World 

Conference on Compacted Graphite Iron, Ronneby, Sweden June 7-8, 

2001 pp 

[8] K. E. Metzloff, R. D. Nelson and C. R. Loper Jr. Carbon Dissolution in 

Cast Tiron Melts Reexamined. AFS Transactions 1983, Vol. 111 No 05-

168(05) pp. 781-790. 

[9] A. Shayesteh-Zeraati, H. Naser-Zoshki, A. R. Kiani-Rashid and M. R. 

Yousef-Sani. The effect of aluminium content on morphology, size, 

volume fraction, and number of graphite nodules in ductile cast iron. 

Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part L: Journal 

of Materials: Design and Applications 2010, Vol. 224, No 3, pp. 117-

122 

[10] J Sertucha, S. Suárez, I. Asenjo, P. Larrañaga, J. Lacaze, I. Ferrer and S. 

Armendariz. Thermal Analysis of the Formation of Chunky Graphite 

during Solidification of Heavy-Section Spheroidal Graphite Iron Parts. 

Journal for the Iron and Steel Institute of Japan (ISIJ International), 

2009, Vol. 49, No. 2 pp. 220-228.  

[11] T. Kanno, I. Kang, Y. Fukuda, T. Mizuki and S. Kiguchi. Effect of 

Pouring Temperature and Composition on shrinkage Cavity in Sheroidal 

Graphite Cast Iron. AFS Transactions 2006, Vol 112 No 06-084 pp. 

525-534. 

[12] http://www.meltlab.com//hottopics/may2010htopic.pdf , 2014-09-01 

[13] A. Udroiu. Kile-teorien : et nyt tiltag til forklaring af dannelsen af 

chunky grafit i SG-jern. Støberiet, Årg. 89, nr. 1 (2012), S. 21-23 

[14] H. Morrogh, Nodular cast iron and the manufacture thereof. United 

States Patent 2488511, November 15th, 1949 

[15] K. D. Millis. Cast ferrous alloy. United States Patent 2485760, October 

25
th

, 1949 

[16] H. Nakae and Y. Igarashi, Influence of sulfur on heterogeneous nucleus 

of spheroidal graphite Materials Transactions, 2002, Vol. 43 (11), pp. 

2826-2831 

http://www.meltlab.com/hottopics/may2010htopic.pdf


Swerea SWECAST AB  
Rapport nr 2014-007 

 

9 

[17] F. Mampaey, D. Habets,. J. Plessers and F. Seutens, Online oxygen 

activity measurements to determine optimal graphite form during 

compacted graphite iron production. Int. Journal of Metalcasting, 2010, 

Vol. 4 (2), pp 25-43 

[18] Y. Niu and Z. Zhang A Study of the Rare Earth Effect on Chunky 

Graphite Formation in Heavy Section Ductile Iron. Foundryman. 1988 

Vol. 81 (8), pp. 390-398. 

[19] Shoji Kiguchi; Masayuki Sintani; Haruyoshi Sumimoto and Kokichi 

Nakamura. Formation Mechanism of Chunky Graphite in Heavy Section 

Spheroidal Graphite Cast Iron. Journal of Japan Foundry Engineering 

Society. 2000, Vol. 72, No. 5, p.311-316. 

[20] Rio Tinto Iron & Titanium. Chunk Graphite Defects in ductile Iron. The 

Sorelmetal Book of Ductile Iron, 2006 p 93 

[21] P. Larrañaga, I. Asenjo, J Sertucha, S. Suárez, I. Ferrer and J. Lacaze. 

Effect of antimony and Cerium on the Formation of Chunky Graphite 

during Solidification of Heavy-Section Castings of Near-Eutectic 

Spheroidal Graphite Irons. Metallurgical and Materials Transactions A, 

2009, Vol. 40, No. 3, pp. 654-661. 

[22] L. Zhe, C. Weiping and D. Yu, China Foundry, 2012, Vol. 9 No. 2 pp. 

114-118 

[23] B. Kovacs, Method for Increasing Mechanical Properties In Ductile Iron 

by Alloy Additions. United States Patent 4363661, Dec 14
th

, 1982 


