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TILLKOMST 

Denna publikation utgör slutrapport för projektet G791s ”Raffinering av 
stål”. Rapporten har färdigställts av Lars Pettersson, Metallurgi och 
materialteknik, Swerea SWECAST AB, Jönköping. 

Projektets stödkommitté: 

Nisse Hammarström Norrhults Stålgjuteri AB  
Marko Leinonen Keycast Kohlswa AB  
Bernt Lindeborg Keycast Ljungby AB  
Torvald Strand Combi Wear Parts AB Ljungby  
Per Ytterell  Smålands Stålgjuteri i Eksjö AB 

SAMMANFATTNING 

Vid tillverkning av gjutstål genomgår smältan flera viktiga processteg. 
Ett av dessa är raffinering, raffinering innebär att stålsmältan renas från 
olika föroreningar.  

Övergång från ljusbågsugn till induktionsugn har medfört ekonomiska 
fördelar och gjort produktionen vid flera stålgjuterier mer flexibel. Men 
en nackdel med induktionsugnen är att raffineringsmöjligheterna är 
begränsade. 

Inom denna undersökning har en kartläggning av inom stålindustrin 
förekommande raffineringsmetoder utförts genom en litteraturstudie. 
Även argonspolning i induktionsugn har utvärderats inom projektet. 

Inom stålindustrin tillämpas flera olika raffineringsmetoder, till exempel 
konvertermetallurgi, trådinjektion, gasspolning och vakuumbehandling. 
Gjutstålsindustrin har inte i någon större utsträckning utprovat några av 
dessa metoder. 

Argonspolning är en operatörsvänlig och enkel raffineringsmetod. 
Enklaste fallet bestå av en argonflaska med en regulator, detta medför att 
installation av gasspolningsanordningen blir relativt billig och enkel att 
utföra. Resultatet från gjutförsöken har visat på att mängden 
inneslutningar i stålet kan minskas, varvid slagsegheten för stålet 
förbättras. 

1  BAKGRUND 

Användning av stora mängder skrot medför att halten spårämnen ökar i 
nytillverkat stål. Detta kan i vissa fall medföra problem både vid 
tillverkningen och för stålets egenskaper. 

För att kunna säkra kvalitén i stålgjutgods är det ofta nödvändigt att 
raffinera smältan. Raffinering kan exempelvis bestå av sänkning av kol-, 
svavel-, fosfor-, väte- eller kvävehalter. Stålverk har metoder för och 



Swerea SWECAST AB 2 
 
 
 

  

stor erfarenhet av raffinering av smält stål. Det kan vara önskvärt att 
anpassa dessa metoder för raffinering av stål i induktionsugn alternativt i 
skänk på gjuterier. 

Syftet med raffinering i induktionsugn behöver inte endast vara att 
erhålla bättre materialegenskaper hos den färdiga produkten genom lägre 
föroreningshalter. Genom att möjliggöra en effektiv raffinering i ugnen 
kan mer förorenat chargematerial användas vilket leder till lägre 
råvarukostnader. 

Under 2009 har två svenska stålgjuterier installerat spolstenar i botten av 
induktionsugnar. För närvarande sker utvärdering av gasspolningens 
effekter. Spolstenar har funnits i mer än 30 år. Ursprungligen 
utvecklades de för att användas i skänkar, ljusbågsugnars och Linz-
Donawitz (LD)-konvertrar och har sedan dess varit en avgörande faktor 
för sekundärmetallurgins lyckade utveckling. Mycket forskning har 
genomförts för att kartlägga fördelarna med gasomrörning, bland dessa 
kan nämnas, homogenisering av smältan, renare material, färre och 
mindre inneslutningar och avgasning. 

2  RAFFINERINGSMETODER I STÅLVERK 

 

2.1  Konvertermetallurgi 

Färskning, det vill säga sänkning av kolhalten, av stål sker på olika sätt 
beroende av legeringsinnehåll. För olegerade och låglegerade stål 
används oftast LD-konverter, syre via lans från toppen av reaktionskärl. 
Alternativt bottenblåsande konverter, till exempel Oxygen-Boden-
Maxhütte (OBM)-konverter, syrgas och kylgas från dysor i botten av 
reaktionskärlet. 

För höglegerade stål används oftast Argon-Oxygen-Decarburisation 
(AOD)-konverter eller Creusot-Loire Uddeholm (CLU)-konverter. I 
dessa finns möjlighet att reducera slaggen för att höja utbytet av 
legeringsämnen såsom till exempel krom och mangan. Denna typ är mer 
tillämpbar i liten skala än ovan nämnda LD- och OBM-konvertrar, 
varför fokus läggs på AOD-processen i denna rapport. AOD-konvertrars 
möjligheter i stålgjuterier finns sedan tidigare rapporterat om (1). 

2.1.1  AOD 

Processgång: 

 Chargering av slaggbildare 

 Chargering av metall 

 Färskning indelas i olika steg med olika förhållanden mellan 
O2:Ar, se bild 2. 
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 Reduktion av slagg 

 Slaggbyte 

 Svavelrening 

 Tappning, tillsats av legeringsämnen 

 Slaggtappning 

2.1.1.1  Kolfärskning 

Under färskningen sker följande reaktioner: 
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Bild 1 visar bildningsenergin för olika oxidtyper vid olika temperaturer. 
Ju längre ner i diagrammet en förening ligger desto stabilare är 
föreningen. Diagrammet ger en ungefärlig inbördes rangordning mellan 
olika oxidbildare vid olika temperaturer. 
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Bild 1  Syrepotentialdiagram som visar bildningsenergin i standardtillståndet, ΔGº, för olika 
oxider vid olika temperaturer (2) 
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I början av färskningen reagerar syre med kisel, mangan och krom, se 
bild 1. När slaggen blir mättad på krom och temperaturen ökar på grund 
av de exotermiska reaktionerna börjar kol oxideras, Carbon Removal 
efficiency (CRE)-talet ökar (se definition nedan). Men när kolhalten 
minskar börjar återigen krom oxideras och CRE-talet minskar. 

CRE: Carbon removal efficiency 

syre tillsatt mängd Total

100kol medreagerar  som syre Mängd
:


CRE  

 

Bild 2 Variation av processparametrar under AOD-processen (3) 

Vid en viss temperatur, kolhalt alternativt CRE-tal påbörjas steg 2 av 
blåsningen. I detta steg ökas spädningen av syrgasen med inert gas, N2 
eller Ar. Vid denna tidpunkt är slaggen överoxiderad på grund av det 
låga CRE-talet som erhålls efter det första steget. Under steg 2 och 
början av steg 3 minskar CRE-talet på ett liknande sätt som under första 
steget. Färskningen kan avslutas genom att bubbla med inert gas, vilket 
minskar kolhalten ytterligare.  

För att minimera Cr-förlusterna är det viktigt att ha kontroll på 
slaggsammansättningen, detta utförs genom att tillsätta kalk (CaO) i 
början av/innan färskningen. Kalktillsatsen riktas mot en basiciet på 1,7 
beräknad som CaO/SiO2. 

Någon av följande mekanismer är hastighetsbestämmande under 
färskningen:  

a) Syrgasflödet in i metallbadet. 
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b) Jämvikten, slaggreaktion:  
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c) Diffusion av kol till gränsen runt bubblor i smältan: 

    e
C CC

kA
m %%

100






  

Om partialtrycket för kolmonoxid (pCO) vid jämvikt (mekanism b ovan) 
är större än partialtrycket för kolmonoxid då all tillgänglig syre reagerar 
med kol (pCO(max)) och diffusionen av kol (m, mekanism c ovan) ger ett 
flöde större än det som behövs för att reagera med flödet av syrgas är 
mekanism a hastighetsbestämmande. Detta sker i praktiken när kolhalten 
är hög efter att lättoxiderade ämnen oxiderats under steg 1. 

Om pCO är mindre än pCO(max) och m ger ett flöde större än det som 
behövs för att reagera med flödet av syrgas är mekanism b det 
hastighetsbestämmande steget. Se bild 2. 

Om m inte är tillräckligt hög för att kunna transportera kol till gasfasen 
är mekanism 3 hastighetsbestämmande. Se bild 2. 

2.1.1.2  Reduktion av slagg 

Efter färskningen är slaggens innehåll ungefär enligt följande: 20-30% 
CaO, 10-15% SiO2, 5-7% MgO (MgO till största del från infodringen 
om det ej tillsatts i form av dolomit), 5-10% MnO, 5-10% FeO, 1-5% 
Al2O3 och 25-40% Cr2O3. För att uppnå ett bra kromutbyte reduceras 
slaggen genom tillsatts av ett reduktionsmedel, oftast används ferrokisel 
som reduktionsmedel, men aluminiummetall kan också användas om 
extremt låg svavelhalt krävs. Smältan rörs sedan om med argongas i 5-8 
minuter. Varpå följande reaktion sker: 

)(343)(2 232 slaggSiOCrSislaggOCr   

2.1.1.3  Svavelrening 

10-15 kg CaO + CaF2/ton stål tillsätts, omrörning med argon sker i 10-
15 minuter. Vid reduktion med ferrokisel kan man nå svavelhalter under 
30 ppm. Med aluminiumreduktion är det möjligt att nå svavelhalter 
under 10 ppm. 

2.2  Enhetsprocesser 

2.2.1  Omrörning 

Vanligen bubbling med inert gas genom dysor i botten av skänk 
alternativt med lans. Induktiv omrörning är en annan möjlig metod. 
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Argon används oftast, argon är olösligt i stål, av kostnadsskäl kan även 
kväve användas när ökning i kvävehalt kan tolereras. 

Syftet med omrörningen är homogenisering. I vissa fall kan även syftet 
vara att blanda slagg och metall för att öka hastigheten för 
slaggreaktioner. 

I och med omrörningen med argon sänks jämviktskoncentrationen för 
lösta gaser i smältan, Sieverts lag, detta medför att lösta gaser 
diffunderar till argonbubblorna som sedan stiger till toppen av smältan. 
På detta sätt sker avgasning av smältan, det vill säga syre-, kväve- och 
vätehalten minskas. (4) 

Vid omrörning med gas sker även flotation av små fasta partiklar som 
annars hade varit svåra att avskilja från resterande smälta, till exempel 
Al2O3(s). Små partiklar slås samman till större partiklar som blir lättare 
att avskilja. 

2.2.2  Vakuumbehandling 

Vid konvertering av stål kan kolhalten minskas till ca 0,04-0,05 vikt % 
innan för mycket järn oxideras (2). Efter konverteringen finns ca 500-
800 ppm syre löst i stålet. Syre kan reagera med kol enligt följande 
reaktion. 

)(gCOOC   

Denna reaktion gynnas av de låga kolmonoxidtryck som uppstår vid 
vakuumbehandling. 

Avgasning genom vakuumbehandling kan även utnyttjas för att minska 
halterna av väte och kväve i stålet enligt följande reaktioner. 

)(
2

1
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1

2

2

gNN
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Hastigheten för dessa reaktioner ökas vid minskat tryck. Om 
vakuumbehandlingen kombineras med omrörning med exempelvis 
argongas ökas reaktionshastigheten ytterligare, även fördelar med 
omrörning enligt ovan uppnås (5). 

CrgCOslaggOCrC 2)(3)(3 32   

Studera den kemiska jämvikten ovan. För stål med hög kromhalt, till 
exempel rostfria stål, oxideras stor mängd krom till kromoxid när syre 
tillsätts till smältan. Vid reducerat tryck sker reaktionen ovan åt höger, 
på grund av att partialtrycket för kolmonoxiden minskar. Detta 
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möjliggör raffinering av kol från rostfria stål genom vakuumbehandling 
av stålet i kombination med syretillförsel. 

Det finns tre olika huvudmetoder för att vakuumbehandla stål 

 Tankavgasning, (Vacuum tank degassing, VD)  
Skänken placeras i en behållare i vilken det råder undertryck, 
vakuum. Lösta gaser reagerar enligt reaktionerna ovan. 
Omrörning kan utföras genom att en inert gas bubblas genom 
smältan. Denna metod kallas tankavgasning alternativt 
skänkavgasning. Möjlighet finns att tillsätta syrgas via lans för 
att minska stålets kolhalt ytterligare, Vacuum oxygen 
decarburisation (VOD). DETEM-processen är en utveckling av 
VOD, i denna process sätts ett lock på skänken istället för att 
hela skänken ställs i en behållare, se bilderna 3-4 nedan. 

 

Bild 3  VOD (6) 
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Bild 4 DETEM (6) 

 Strålavgasning 
Strålavgasning görs i samband med överhällning i skänk eller 
överhällning till gjutkokill. Ståldropparna utsätts för vakuum 
under stålstrålens fall ned i skänken eller kokillen. Man skapar 
genom detta en stor kontaktyta som är nödvändig för en bra 
vakuumbehandling. 

 Pipettavgasning 
Vid pipettavgasning skapas undertryck i en behållare som förs 
ner i skänken, behållaren har två ”ben” i det ena benet tillsätts 
argon vilket leder till att stålet i detta ben får en lägre densitet än 
stålet i det andra benet, detta skapar en kontinuerlig cirkulation 
av stålet. Stål sugs upp i behållaren ur ett inlopp. Lösta gaser 
reagerar enligt reaktionerna ovan. Stålet återförs till skänken via 
ett utlopp. Möjlighet finns att tillsätta syrgas via lans för att 
minska stålets kolhalt ytterligare. Rheinstahl Heraeus (RH)-
avgasning är en tillämpning av denna metod, se bild 5. 
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Bild 5 RH-avgasning (6) 

Innan vakuumbehandling av stål infördes, nyttjades omrörning med 
argon. Efter införandet av vakuumbehandlingar har en tydlig trend mot 
renare stål med avseende på inneslutningsinnehåll vilket tydligt framgår 
i bild 6 (7). 

 

Bild 6 Olika raffineringsmetoders påverkan på inneslutningar i 
stränggjutet stål (7). 
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Från bild 6 framgår också att det finns ett tydligt samband mellan den 
totala syrehalten uppmätt på stålet i skänken och inneslutningsmängden i 
den gjutna produkten. 

2.2.3  Värmning 

Värmning är nödvändigt vid längre behandlingstider av stålet i skänk. 
Denna värmning kan ske på flera olika sätt. Den vanligaste metoden är 
att elektrisk energi tillförs med ljusbågselektroder på samma sätt som i 
ljusbågsugnar. I VOD-, DETEM- och RH- processerna i vilka syrgas 
kan tillsättas, kan värmning ske med kemisk energi, antingen genom att 
kol förbränns, alternativt att aluminium och syrgas tillsätts i 
stökiometriska mängder för att bilda Al2O3, se tabell 1. 

Tabell 1 Temperaturökning vid oxidation av metaller i stålsmälta 
(3). 

Reaktion Entalpiändring 
(kJ/mol) 

Temperaturökning 
(ºC) (teoretiskt per 
% oxiderat ämne) 

FeOOFe  22

1
 

-260 50 

)(
2

1
2 gCOOC   

-140 110 

22 SiOOSi   -830 330 

3222

3
2 OAlOAl   

-1680 310 

MnOOMn  22

1
 

-400 70 

3222

3
2 OCrOCr   

-1140 110 

 

2.2.4  Tillsättning av slagg och andra produkter 

Stor kontaktyta mellan slagg och stål är önskvärt vid tillsats av slagg för 
till exempel svavelrening och slagginneslutningsmodifiering. På 70-talet 
utvecklades lansinjektion av slagg i pulverform blandad med en bärgas. 
Denna metod har idag ersatts av trådmatning. Vid trådmatning görs 
tillsatsen genom att ett metallrör med tunn vägg fylld med material i 
pulverform matas ner i smältan. Dessa båda metoder har utvärderats av 
Koos R och Nilsson J (8) och Paulsen S W (9). 

2.2.5  Avslaggning och tömning 

För en lyckad skänkbehandling är det viktigt att avskilja slagg från 
föregående operation. Hur tappning från skänk sker är också viktigt. För 
att få optimal effekt av raffinering bör tappstrålen vara skyddad. Vid 
tappning över läpp eller med användning av bottentömmande skänk utan 
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skydd mot atmosfären sker ett stort upptag av exempelvis syre och 
kväve. Av denna anledning har det på stålverken utvecklats mot att 
gjutning sker från en bottentömmande skänk genom skivtärning. I 
kombination med skivtärning används keramiska skyddsrör för att 
skydda tappstrålen från kontakt med luft (5). 

2.3  Enhetsoperationer 

 

2.3.1  Homogenisering 

För att uppnå exakt kemisk analys är det viktigt att smältan är homogen 
vid varje provtagningstillfälle. Samma sak gäller vid temperaturmätning. 

2.3.2  Temperaturkontroll 

Varje enhetsoperation innebär en minskning av stålets temperatur främst 
på grund av att det tar tid. Om flera operationer ska utföras är det inte 
möjligt att möta denna minskning i temperatur genom överhettning av 
stålet vid övertappning till skänken. Eftersom gjuttemperatur är en viktig 
processparameter är det viktigt att det finns möjlighet att justera 
temperaturen vid raffineringsbehandling i skänk. 

2.3.3  Svavelrening 

Kan utföras genom tillsats av en kalkrik toppslagg.  
 

)()( slaggCaSOslaggCaOS   

 
I reaktionen ovan kan utläsas att svavelrening gynnas av låg syrehalt i 
stålet, det vill säga det är viktigt att smältan är väl desoxiderad. God 
omblandning av slagg och smälta ökar kontaktytan vid vilken 
svavelreningen sker och därmed ökas även reaktionshastigheten. 
Svavelreningen gynnas även av hög halt CaO i slaggen (hänger samman 
med slaggens svavelkapacitet). Vid höga halter av CaO får slaggen låg 
viskositet, detta försvårar omblandningen av slagg och metall. Av denna 
anledning tillsätts Al2O3 och CaF2 som flussmedel för att höja slaggens 
viskositet, dessa föreningar har ingen svavelrenande effekt i sig. Mer om 
svavelrening av stål finns skrivet av Nilsson J (10). 

2.3.4  Desoxidation 

Det finns två olika principer för desoxidation av stål 

 Fällningsdesoxidation 
Vanligaste desoxidationsmetoden inom stålindustrin är 
fällningsdesoxidation genom tillsats av aluminium. När 
aluminium, som har hög affinitet till syre, tillsätts till stål med 
hög syrehalt bildas en fällning av oxider. Dessa 
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oxidinneslutningar avskiljs ur smältan vilket gör att den totala 
syrehalten minskar.  
 

)(3)(2 32 sOAlOsAl   

 
Aluminium i form av tackor/smågöt kan tillsättas till smältan i 
samband med tappning. Sedan justeras slutligen tillsatsmängden 
genom att aluminium trådmatas i skänken. 

 Vakuumdesoxidation 
Efter konverteringen finns ca 500-800 ppm syre löst i stålet. Syre 
kan reagera med kol enligt följande reaktion:  
 

)(gCOOC   

 
Denna reaktion gynnas av lågt kolmonoxidtryck. På detta sätt 
kan man minska syrehalten i smältan till mycket låga nivåer. 
 
Jämviktshalten kan vara svår att uppnå eftersom endast det 
översta skiktet av smältan utsätts för vakuum. Genom omrörning 
av smältan, till exempel genom att bubbla med en inert gas, 
förbättras reaktionshastigheten. Dessutom minskar även 
partialtrycket av kolmonoxid vilket ytterligare driver reaktionen 
åt höger.  
 
Ett problem med vakuumdesoxidation är att stålet blir känsligt 
för återoxidation vid kontakt med luft samt att det krävs långa 
behandlingstider. 

2.3.5  Legeringstillsats 

Legeringstillsatser görs efter att stålet fördesoxiderats och 
homogenisterats. Om inte smältan desoxideras innan legeringstillsatsen 
finns risk för kraftiga kok på grund av lokal temperatursänkning, 
eftersom kolet står i jämvikt med det lösta syret, se bild 1. Utbytet för 
lättoxiderade ämnen blir även lågt om stålet inte desoxideras innan 
legeringstillsatsen. Större legeringstillsatser sker i bulkform, medan 
finjusteringar av halterna oftast sker genom trådmatning. 

2.3.6.  Modifiering av inneslutningar 

Vid desoxidation av stål med aluminium bildas ansamlingar av 
aluminiumoxider i stålet. Dessa aluminiumoxidansamlingar har negativ 
inverkan på stålets ytegenskaper och skärbarhet. Dessa aluminiumoxider 
kan omvandlas till mjuka kalciumaluminater som är lättare att avskilja 
från smältan genom att stålet behandlas med kalciumkisellegering (CaSi) 
som oftast tillsätts genom trådmatning (2). Det är viktigt att ha rätt 
förhållande mellan kalcium och aluminium. För liten mängd tillsatt 
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kalcium ger ingen effekt, om för stor mängd kalcium tillsätts bildas stora 
hårda kalciumaluminater som är negativa för stålets egenskaper. 

Vid behandling av stålet med CaSi omvandlas även mangansulfider till 
små sfäriska partiklar vilket ökar stålets bearbetbarhet. Det sker även en 
viss reduktion av oxider till metall vid behandlingen. Se schematisk 
förklaring i bild 7. 

 

Bild 7 Inneslutningsmodifiering vid CaSi-behandling av stål (11) 

 

3  GASSPOLNING I INDUKTIONSUGN 

Redan i mitten av 80-talet utfördes prover med gasspolning i 
induktionsugn. Bland de fördelar som framkom var ökad hållfasthet och 
duktilitet, vilket vid tillfället kopplades till ett minskat innehåll av väte 
och kväve (12), se kapitel 4 för olika ämnens påverkan på stålets 
egenskaper. 

3.1  Minskning av gashalten 

Lösligheten för en gas i en vätska är beroende av partialtrycket för 
gasen, enligt Sievets Lag, [g] = K*(pg2)

½ där g är en gas bestående av 
två atomer, till exempel väte, kväve och syre. I och med omrörningen 
med argon sänks jämviktskoncentrationen för lösta gaser i smältan, detta 
medför att gaserna diffunderar till argonbubblorna som sedan stiger till 
toppen av smältan. På detta sätt sker avgasning av smältan, det vill säga 
syre-, kväve- och vätehalten minskar. 
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Bild 8 visar den teoretiskt behövda mängden argon för väte och 
kväverening i rent järn vid 1600ºC. Vid ökade kromhalt minskar 
smältans kväveaktivitet, vilket medför att minskning av kvävehalten för 
stål med hög kromhalt kräver längre spoltider än för stål utan krom (13). 
Ökande kol-, syre- och kiselhalter ökar kväveaktiviteten i smältan vilket 
underlättar minskning av kvävehalten (13). 

 

Bild 8 Teoretisk erforderlig gasmängd för sänkning av väte- och 
kvävehalterna i rent järn vid 1600ºC (10) 

Eftersom argon har högre densitet än luft bildas ett lager med argon 
ovanpå smältan som skyddar smältan mot återupptag av gaser från 
luften, se bild 9. 

3.2  Minskning av ickemetalliska inneslutningar 

Vid omrörning med gas flyter små fasta partiklar som annars hade varit 
svåra att avskilja från resterande smälta upp till badets yta till exempel 
Al2O3, MgO, FeO och SiO2. Små partiklar kan även vid kollision slås 
samman till större partiklar som blir lättare att avskilja. För att uppnå 
maximalt avlägsnande av inneslutningar är det viktigt att smältan 
avslaggas fullständigt innan tappning. Om inte detta görs kommer delar 
av slaggen lösas in i smältan igen när den tappas över till skänken, se 
bild 9. 
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H2, N2, O2 

Bild 9 Schematisk bild som visar flotation av inneslutningar och 
diffusion av gaser till argon. 

3.3  Praktisk hantering av gasspolning 

Kontroll av argongasflödet är viktigt för att kunna tillsätta gasen med 
rätt tryck. Trycket som behövs varierar med bland annat ugnsstorlek och 
mängd smälta i ugnen. Denna kontroll av flödet kan i det enklaste fallet 
bestå av en argonflaska med en regulator, detta medför att installation av 
gasspolningsanordningen blir relativt billig och enkel att utföra. Den 
optimala storleken på bubblorna för att avlägsna inneslutningar från stål 
ligger mellan 0,5 och 2 mm (14). 

När spolgasen passerar genom infodringsmaterialet är det viktigt att det 
är sintrat för att inte förstöras av den passerande gasen. För att försäkra 
att infodringen blir genomsintrad får ingen gasspolning ske under 
sintringen. Erfarenhet har visat att det är bäst att vänta till tredje smältan 
innan spolning påbörjas (4). Det är inte ett måste att använda spolning 
för alla smältor, det är möjligt att endast använda gasspolningen för de 
typer av legeringar som man vet brukar orsaka problem. 

Slagg, (Al2O3, SiO2, MgO) 

Ar 

Smälta 

H2, N2, O2 

Al2O3, SiO2, MgO 

Ar 
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4  RAFFINERINGSGRADEN PÅVERKAN PÅ STÅLETS EGENSKAPER 

Listan över olika ämnens påverkan på stålets egenskaper kan göras lång, 
fokus i detta projekt har legat på kol, svavel, fosfor, kväve, syre, väte 
och inneslutningar. 

4.1  Kol 

Kol är det viktigaste legeringsämnet i stål. Kolhalten styr till stor del 
vilken mikrostruktur som erhålls i stålet. Mycket av fokus inom 
järnmetallurgin ligger på de variationer i struktur och omvandlingar som 
sker i järn-kollegeringar. 

Vid ökande kolhalt för stål med samma mikrostruktur så ökar hållfasthet 
och hårdhet. Duktiliteten minskar med ökande kolhalt. Härdbarheten 
ökar då kolhalten höjs (15). 

Kolhaltens påverkan på varmspricktendensen för stål visas i bild 10-11. 
Kolhalter i intervallet 0,10-0,40 vikts-% ger störst risk för varmsprickor. 
Under 0,1 % och över 0,5 % kol stelnar stål enfasigt 
(deltaferrit/austenit). Mellan 0,1 % och 0,5 % är stelningsförloppet mer 
komplicerat, vilket leder till ökad segring av föroreningsämnen och 
därmed ökad risk för varmsprickor i restsmälteområden. 

 

Bild 10 Teoretisk beräknad varmsprickbenägenhet som funktion av 
kolhalt (16). 
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Bild 11 Inverkan av kol på varmspricktendensen hos två kolstål 
och ett krom/molybdenstål (1,15 % Cr, 0,21 % Mo) (16). 

Ökande kolhalt höjer omslagstemperaturen och sänker maximala 
slagseghetsvärdet för stål, se bild 12 (15, 17). 

 

Bild 12 Inverkan på slagseghet hos hejarsmitt olegerat ferrit-
perlitiskt stål (17). 

4.2  Svavel 

Svavelhalten bör generellt sett hållas så låg som möjligt. Ökande 
svavelhalt försämrar ytkvalité och svetsbarhet. Svavel förekommer i stål 
som mangansulfidinneslutningar, dessa inneslutningar förbättrar stålets 
bearbetbarhet. Vissa stålsorter legeras med svavel för att uppnå god 
bearbetbarhet. 



Swerea SWECAST AB 19 
 
 
 

  

Ökande svavelhalt ger en ökande varmspricktendens, se bild 13 och bild 
15. Orsaken till denna effekt är att svavel segrar mycket kraftigt till 
korngränser och kan bilda lågsmältande järn/svavel-eutektika (16). När 
dessa belastas av krympspänningar uppstår lätt varmsprickor. 

 

Bild 13 Inverkan av svavel på varmspricktendensen hos ett kolstål 
med 0,75 % mangan (16). 

4.3  Fosfor 

Ökar hållfastheten och härdbarhet, men minskar stålets duktilitet och 
seghet mycket. Fosfor ökar risken för anlöpningsförsprödning, speciellt 
för kromstål. 

Fosfor har precis som svavel en tendens att segra och bilda lågsmältande 
eutektika i de sist stelnade områdena och har liknande påverkan på 
varmspricksbenägenheten som svavel, se bild 14. 

 

Bild 14 Inverkan av fosfor på varmspricktendensen hos ett kolstål 
med 0,74 % mangan (16). 

Tumregler för svavel och fosfor brukar anges som en summa av halterna 
enligt följande (16): 

Austenitiskt rostfritt stål  P + S  ≤ 0,01  
Kolstål och låglegerat stål  P + S  ≤ 0,03  
    P ≤ 0,02 
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Svavel och fosfors kombinerade effekt på risken för bildning av 
varmsprickor visas i bild 15. 

 

Bild 15  Kombinerad inverkan av svavel och fosfor på 
varmspricktendensen för ett kolstål med 0,72 % mangan 
(16) 

4.4  Kväve 

Ökar stålets hållfasthet, hårdhet och bearbetbarhet, men minskar 
duktiliteten och segheten. I stål som desoxiderats med aluminium bildas 
aluminiumnitrider, dessa kan förbättra stålets hållfasthetsegenskaper 
genom att de hämmar korntillväxt vilket leder till ett finkornigare 
material, för höga halter av kväve och aluminium kan orsaka så kallat 
”rock candy”, musselbrottsbildning. Detta medför att maximala 
slagseghetsvärdet sänks och att omslagstemperaturen höjs vid för stor 
aluminiumtillsats i kombination med hög kvävehalt. Kväve ökar risken 
för varmsprickor i austenitiska krom/nickel- och manganstål på grund av 
bildning av till exempel aluminiumnitrider i korngränserna. 

4.5  Syre 

Kan ge en svag höjning av hållfastheten, men minskar segheten avsevärt. 
Maximalt slagseghetsvärde sänks och omslagstemperaturen höjs med 
ökande syrehalt (17). Sänkt syrehalt i stål minskar lösligheten för svavel 
vilket ger en gynnsam inverkan på formen av förekommande 
inneslutningar. Denna effekt minskar risken för varmsprickbildning. 

4.6  Väte 

Verkar starkt försprödande. Väte ökar risken för varmsprickor i 
austenitiska krom/nickel- och manganstål (16). 

4.7  Inneslutningar 

En polerad stålytas glans är känslig för oregelbundenheter i ytan. Vid 
stort antal inneslutningar i stålet är det svårt att få en fin polerad yta. 
Både mangansulfider och oxider kan orsaka varmsprickor. 
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Bild 16 nedan sammanfattar effekten av tillsats av 
aluminiumoxidpartiklar till rent sintrat järnpulver. Även om mängden 
inneslutningar är större än för stål visar det på trenden vid ökande mängd 
inneslutningar (18). För höglegerade stål finns inte samma samband 
(19). 

 

Bild 16 Spännings-töjningsdiagram för järn med aluminiumoxid-
tillsatser (18). 

Vid ökande mängd inneslutningar minskar sträckgräns och brottgräns 
även övre sträckgränsen och brottförlängningen minskar. 

Slagsegheten minskar med ökande mängd inneslutningar, men 
omslagstemperaturen påverkas inte (18). Vid tillverkning av gjutstål 
tillsätts vanligen aluminium i syfte att minska mängden löst syre, se 
avsnitt 4.5 för syres påverkan på ståls egenskaper. Desoxidationen 
påverkar även sulfidinneslutningarnas form. Om desoxidation sker 
genom tillsats av kisel bildas sulfider av typ I. Vid måttlig 
aluminiumdesoxiadation bildas sulfider av typ II och vid kraftig 
desoxidation med aluminium erhålls sulfider av typ III se bild 17 (17). 
Material med sulfider av typ I och typ III har bättre slagseghet än 
material med sulfider av typ II. Sulfidinneslutningar kan modifieras 
genom kalciumbehandling, se avsnitt 2.3.6. 
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Bild 17 Olika typer av sulfider i stål (17) 

5  PROVTAGNING OCH PROVNING 

Provtagningsrutinen vid stålverk har utvecklats från att tidigare ha tagits 
ut med skopa och gjutning i kokill till att numer utföras med 
engångsprovtagare, antingen med slaggskydd eller med skyddsgas. 
Fördelen med provtagning med engångsprovtagare är att proverna blir 
mer representativa, då oxidation av provet minskas genom att provet ej 
kommer i kontakt med luft vid provtagningen (20). 

Utvärdering av inneslutningar av stål kan göras på flera olika sätt. Dels 
med direkta metoder, men även indirekta metoder. I direkta metoder 
bestäms mängden och storleken på förekommande inneslutningar med 
hjälp av exempelvis mikroskop, en metod för detta beskrivs i svensk 
standard SS 11 11 16, Stål – bedömning av icke-metalliska 
inneslutningar – mikrometoder – Jernkontorets skala II för kvantitativ 
bedömning. Denna metod är utvecklad för att bedöma inneslutningar i 
plastiskt formade stå, men kan även tillämpas för gjutgods. 

SS 11 11 16 är exempel på Metallographical Microscope Observation 
(MMO). Andra exempel på direkta metoder för utvärdering av 
inneslutningar är: svepelektronmikroskopi (SEM) och svavelutskrift 
(21). 

Exempel på indirekta metoder är mätning av total syrehalt, kväveupptag 
vid gjutning, förlust av löst aluminium och mätning av 
slaggsammansättning (21). 

6  GJUTFÖRSÖK MED ARGONSPOLNING 

I projektet har gjutförsök utförts vid två olika gjuterier. På gjuteri A har 
seghärdningsstålet 2225 samt duplex rostfritt 1.4470 gjutits, 
argonspolning har skett för 2225 tillverkat vid gjuteri A samt för en av 
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de tillverkade chargerna 1.4470 vid gjuteri A. Argonspolningen utfördes 
de sista tio minuterna innan gjutning. 

Vid gjuteri B har 2225 gjutits. Vid försöken har kölprov gjutits från 
vilka stavar för slagprov bearbetats fram. Slagprov har utförts (Charpy 
V-notch) vid temperaturer från -60 ºC upp till 100 ºC. Fullständig 
kemisk analys har gjorts på proverna. Fyra ytor 10X10 mm stora har 
analyserats med avseende på inneslutningar, med ljusmikroskopi och 
svepelektronmikroskopi. 

6.1  Resultat 

Resultatet från försöken redovisas i form av tabeller, diagram och bilder 
i bilaga 1-9. För analys av resultatet se avsnitt 6.3. 

6.2  Diskussion 

Alla förekommande inneslutningar i proverna är små, endogena 
inneslutningar bildade vid gjutningen, de största inneslutningarna i 
proverna är upp emot 30 µm stora. 

Gasinnehållet i proverna gjutna med och utan argonspolning är ungefär 
samma. Som framgår av bild 8 behövs relativt stora mängder argongas 
för att minska gashalterna. Den största effekten av den typ av 
argonspolning som installerats vid gjuteri A är att inneslutningsmängden 
i smältan minskar. Det sker även en homogenisering av smältan vilket 
kan ses i bilaga 7, inneslutningarna i denna smälta är mer jämnt 
fördelade är för de övriga proverna. 

För 1.4470 ses en tydlig skillnad i slagseghet mellan gjutningen med och 
utan argon. Denna skillnad kan inte förklaras med skillnad i kemisk 
analys, se bilaga 1 och bilaga 3. Proverna har värmebehandlats på 
samma sätt och har samma mikrostruktur, den enda skillnaden är 
mängden inneslutningar i proverna. Undersökning med SEM visar att 
proverna innehåller samma typ av inneslutningar, små AlTi-
oxidinneslutningar, se bilaga 8, denna typ av inneslutningar är den 
vanligast förekommande i proverna. I provet tillverkat utan 
argonspolning förekommer även större stråk av inneslutningar, se bilaga 
6. 

Proverna med och utan argonspolning av 2225 har gjutits vid olika 
gjuterier, skillnaden i kemisk analys är stor, se bilaga 1. Proverna har 
värmebehandlats på samma sätt. Skillnaden i slagseghet, bilaga 2, kan 
delvis förklaras med skillnad i kemisk analys. SEM-analys visar att de 
olika proverna av 2225 innehåller olika typer av inneslutningar, se bilaga 
9. I de 2225-prover som gjutits vid gjuteri B förekommer CaAl-
inneslutningar, denna typ av inneslutningar har inte observerats i de 
resterande proverna. Båda 2225-proverna innehåller stråk med mer 
frekvent förekommande. Vilket tydligt framgår av att mängden 
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inneslutningar varierar väldigt mycket mellan de 96 bilder som togs vid 
beräkningen av inneslutningar, se bilaga 4 och bilaga 5. 

6.3  Slutsatser och framtida arbete 

Endast ett fåtal prover har utförts under projektets gång, men för de 
prover av 1.4470 som tillverkats vid samma gjuteri ses en tydlig 
minskning av mängden inneslutningar i provet som gjutits med 
argonspolning. För detta prov ses även en markant förbättring av 
slagsegheten. För att bekräfta denna effekt krävs ytterligare arbete på 
området. 

I avsnitt 2 beskrivs olika raffineringsmetoder som tillämpas inom 
stålindustrin. En metod som är intressant för gjuteribranschen är 
vakuumbehandling av flytande stål. Denna metod är mycket effektiv 
både med avseende på inneslutningsavskiljning och minskning av 
smältans gasinnehåll, syre, väte och kväve. Med vakuumprocesser kan 
även kolhalten minskas, vilket till exempel ger förutsättningar för att 
kunna använda billigare chargematerial. 

De olika proverna av 2225 innehåller olika typer av inneslutningar. I 
framtida projekt bör olika desoxidationsmetoders påverkan på gjutståls 
egenskaper undersökas. I stålverk används trådmatning av CaSi, se 
kapitel 2. Denna process är möjlig att implementera i induktionsugnar. 
För stål som bearbetas plastiskt förbättras egenskaperna av CaSi-
behandling, (18, 19). CaSi-behandling av gjutstål har tidigare undersökts 
av Nilsson J (10), men mer arbete på området är nödvändigt för att 
klargöra effekten på stålets egenskaper. 
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 2225  
Gjuteri A, 
Med Ar 

2225  
Gjuteri B 

1.4470  
Gjuteri A, 

1.4470  
Gjuteri A 
Med Ar 

C 0,28 0,25 0,061 0,053 
Si 0,62 0,47 1,36 1,27 
Mn 0,67 0,65 1,79 1,78 
P 0,014 0,014 0,022 0,022 
S 0,008 0,005 0,0022 0,0018 
Fe rest rest rest rest 
Cr 1,18 0,95 21,8 22,4 
Ni 0,38 0,049 5,61 5,39 
Al 0,05 0,04 0,08 0,03 
Cu 0,043 0,030 0,16 0,20 
Co 0,015 0,011 0,10 0,12 
Mo 0,24 0,15 2,93 2,79 
Ti 0,025 0,032 0,046 0,027 
V 0,012 0,018 0,084 0,084 
N 0,003 0,002 0,16 0,18 
O 0,0086 0,0098 0,010 0,011 
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Swerea SWECAST AB BILAGA 4  INNESLUTNINGAR, 2225 GJUTERI A, MED AR 
 
 
 
Totalt antal 
inneslutningar 1591 683 75 30 8 3 2 1 
Total andel (%) 66% 29% 3% 1% 0% 0% 0% 0% 
Storlek (µm) 0,5-2 2-4 4-6 6-8 8-10 10-15 15-20 20-30 
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Swerea SWECAST AB BILAGA 5  INNESLUTNINGAR, 2225 GJUTERI B 
 
 
 
Totalt antal 
inneslutningar 2678 999 71 25 2 5 3 2 
Total andel (%) 71% 26% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 
Storlek (µm) 0,5-2 2-4 4-6 6-8 8-10 10-15 15-20 20-30 
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Swerea SWECAST AB BILAGA 6  INNESLUTNINGAR, 1.4470 GJUTERI A 
 
 
 
Totalt antal 
inneslutningar 2312 1216 69 6 3 2 1 3 
Total andel (%) 64% 34% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 
Storlek (µm) 0,5-2 2-4 4-6 6-8 8-10 10-15 15-20 20-30 
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Swerea SWECAST AB BILAGA 7  INNESLUTNINGAR, 1.4470 GJUTERI A, MED ARGON 
 
 
 
Totalt antal 
inneslutningar 634 270 27 4 1 4 2 1 
Total andel (%) 67% 29% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 
Storlek (µm) 0,5-2 2-4 4-6 6-8 8-10 10-15 15-20 20-30 
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Swerea SWECAST AB BILAGA 8  AL-INNESLUTNINGAR, 2225 GJUTERI A, MED ARGON 
 
 
 

 

  



Swerea SWECAST AB BILAGA 9  CA-AL-INNESLUTNING, 2225 GJUTERI B 
 

   

SE Al Ca

Cr Fe Mn

Al 

S Ca Ti Cr Mn 

Fe 



Swerea SWECAST AB  
 
 
 

  

SYFTE 

Att öka förståelsen för de förutsättningar som ligger till grund för olika 
raffineringssteg. Vidare att sprida kunskap om, för stålgjuterier, lämpliga 
processer för raffinering av stål i induktionsugn, samt att öka inblicken i 
vilka raffinerigsmetoder som tillämpas i stålverk. 

 

INNEHÅLL 

Rapporten innehåller resultat från mekanisk provning och metallografi 
på provstavar tagna ur gjutna kölprov. En jämförelse har gjorts mellan 
prover tillverkade med och utan gasspolning i induktionsugn. 

Rapporten har karaktären av en förstudie på området. 
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