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TILLKOMST  

Skriften är en sammanfattning av vetenskapliga tidskrifter från åren 
1950-2006 samt två doktorsavhandlingar från 1966 resp. 2006.  

SAMMANFATTNING 

De flesta forskningsresultat om penetrationsdefekter avser stålgjutning. 
Gjutjärn har studerats relativt lite. Mekanismen för metallinträngning är i 
vissa fall olika för järn och stål, vilket leder till att även metoderna att 
undvika penetration kan vara olika för respektive material. 

För stål är kemisk penetration och mekanisk penetration de vanligaste 
orsakerna till penetrationsdefekter. För gjutjärn är mekanisk penetration, 
framförallt expansionspenetration, den vanligaste orsaken. Kemisk 
penetration förekommer i princip inte för gjutjärn eftersom kol fungerar 
som offerelement för oxidation. Vid stålgjutning kan i vissa fall 
motståndskraften mot mekanisk och kemisk penetration redan vara 
nedsatt p.g.a. en tidigare gasfaspenetration. 

Stelningsmekanismens inverkan på penetrationen vid gjutning av 
gjutjärn har först relativt nyligen studerats noga. Orsaken till expansions-
penetrationen i gjutjärn är den samma som leder till krympdefekter i stål, 
nämligen avsaknad av fri väg för smältan att röra sig mellan de sist 
stelnade regionerna och ingjutskanal eller matare. 

Det förekommer oenighet i litteraturen om vilka gaser som ingår i 
mekanismen för gasfaspenetration. De troligaste gaserna som penetrerar 
sanden vid stålgjutning är (MnO)2 och (FeO)2. Tidigare föreslagna gaser, 
ren metall och metallkarbonyler, har antingen för lågt ångtryck 
(elementform) eller är termodynamiskt instabila under de betingelser 
som råder i gränsskiktet metall/formmaterial (karbonyler). 

1. RESULTAT  

1.1  Klassificering av penetrationsliknande defekter  

Draper et. al föreslår följande indelning av penetrationsliknande defekter 
[13]: 

1. Rough surface: Den smälta metallen har penetrerat formytan till ett 
djup av halva första sandlagret. Metallen reagerar inte sanden. 
Sanden fastnar på gjutgodsets yta, men kan lätt avlägsnas. 

2. Burn-In: Som rough-surface, med skillnaden att metallen och sanden 
reagerar och bildar fajalit, Fe2SiO4. Defekten kan lätt avlägsnas med 
sandblästring. 

3. Burn-On: Som burn-in, fast under bildandet av glasartad amorf fajalit 
som inte går enkelt att avlägsna. 
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4. Metal Penetration: Metallen har penetrerat djupare än ett sandlager. 
Defekten är mycket svår att avlägsna. 

Ovanstående nomenklatur har blivit vedertagen för beskrivning av 
penetrationsrelaterade defekter. 

1.2  Penetrationsmekanismer 

Metallpenetration i sand kan ske med flera olika mekanismer. Dessa 
mekanismer används som grund vid uppdelning i olika penetrations-
typer. Denna uppdelning har sett olika ut under den tidsperiod, över 
vilken litteraturstudien sträcker sig. Idag talar man generellt om fyra 
eller fem huvudpenetrationstyper:  

1. Mekanisk penetration 

2. Kemisk penetration 

3. Gaspenetration 

4. Explosionspenetration 

5. Expansionspenetration 

1.3  Orsaker till penetration 

1.3.1  Mekanisk penetration 

Mekanisk penetration kan delas in i tre typer:  

1. Dynamisk penetration. Kan uppstå på grund av det tryck som härrör 
från smältans hastighet vid formfyllnad. 

2. Metallostatisk penetration. Uppstår då metallen pressas in i 
formsanden p.g.a. sin egen vikt 

3. Expansionspenetration. Kan uppstå i gjutjärn under de senare 
stadierna av det eutektiska stelnandet p.g.a. volymexpansionen av 
grafit. 

Den mekaniska penetrationen motverkas av ett kapillärtyck, som är 
beroende av porstorleken i formmaterialet. I vissa fall, då kontaktvinkeln 
är mindre än 90º motverkas dock inte penetrationen av kapillärtycket. 
Kontaktvinkeln mellan smälta och formmaterial illustreras i Figur 1. 
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Figur 1  Kontaktvinkel mellan smälta och form. 

Vid gjutning av järn uppstår sällan en oxiderande atmosfär. Eftersom 
järn inte oxideras, bildas inte heller någon fajalit (Fe2SiO4). 
Kontaktvinkeln kommer därför att vara över 90°. Detta betyder att 
flytande gjutjärn aldrig kommer att penetrera sand av sig själv. Därför 
måste alltid någon form av tryck (t ex metallostatiskt tryck eller 
expansionstryck) uppstå för att penetration ska ske. Orsaken till att en 
oxiderande atmosfär inte uppstår är att kolet i gjutjärnet bildar ett skydd 
mot oxidation genom att oxideras först. Vid gränsskiktet form/metall 
bildas omedelbart CO vid förekomst av O2. Slutsatsen är att kemisk 
penetration aldrig förekommer vid gjutning av gjutjärn i råsandsformar 
[8]. 

Eftersom flytande järn inte väter kvarts (θC = 154,5°), kan inte järn 
penetrera in i håligheterna om inte ett tilltäckligt högt tryck appliceras. 
Det kritiska tryck som möjliggör penetration är en funktion av ytenergin 
för smälta/gas LVγ , medelkornstorleken d och kontaktvinkeln θC mellan 
smälta/form enligt: 

C
LV

d
P θγ
γ cos2

−=      (1)

Då θ>90° är γP positiv, vilket betyder att kapillärtrycket motverkar 
penetration. 

Då ytenergin för järn minskar genom tillsats av legeringselement 
minskar oftast det kritiska trycket för penetration. Kemisk 
sammansättning är en viktig faktor för att kontrollera penetration, 
eftersom den påverkar både ytenergin och kontaktvinkeln. Även 
motståndskraften för oxidation påverkas av legeringselementen. 
Sammantaget gör detta att det är svårt att förutspå hur legeringsämnen 
påverkar penetrationen. 

Den flytande metallen utövar ett statiskt tryck mot formen, Pst, ett 
dynamiskt tryck, Pdyn, samt ett tryck beroende på stelningsexpansionen, 
Pexp. Dessa tryck samverkar och kan tvinga smältan in i hålrummen 
mellan sandkornen. 
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På andra sidan gränsskiktet motverkas penetration av friktion, Pf och av 
trycket som uppstår av expanderande gaser i formen, Pgas. Den viktigaste 
motkraften härrör dock från kapillärtrycket, Pγ. Detta tryck beskrivs av 
ekvation 1. Beroende på kontaktvinkeln, θ, så kan detta tryck vara 
positivt eller negativt. Tryckbalansen, illustrerad i  

Figur 2, kan beskrivas enligt [8,11]: 

gasfdynst PPPPPP ++=++ γexp      (2

När vänstra ledet i ekvation 2 är större än högra ledet uppstår 
penetration. 

 
 

Figur 2  Balanserande tyck vid gränsskiktet mellan form och smälta 
[11]. 

Termerna i ekvation 2 kan härledas vidare (se referenserna 8 och 11). 
Vid härledningen erhålls ett uttryck som kan användas för att uppskatta 
penetrationen utifrån materialegenskaper och processvariabler i det 
givna systemet. Vid härledningen är expansionstrycket, Pexp, och 
gastrycket, Pgas, ej medräknade. Värdet på Pexp är alltid 0, tills smältan 
når eutektiskt temperatur, vid vilken värdet på Pexp ökar. Stefanescu et. al 
fann att gastrycket, Pgas, är så litet att det i princip inte motverkar 
penetration och är därför satt till 0. 

Från Ekvation 2 härleds ett uttryck för kritisk kontaktvinkel, vid vilken 
penetration beräknas ske: 

( )⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⋅+⋅⋅−= − 21

4
cos Vhgd

LG
cr ρρ

γ
θ  (3)

där: 
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formväggenmot hastighet  smältansV
höjd smältansh

rationenjordacceleg
metallen av densiteten

smälta/gas ytspänning
torlekmedelkorns

LG

=
=
=
=
=
=

ρ
γ

d

 

 

Vid gjutning av stål leder en högre kolekvivalent till en större 
kontaktvinkel (gäller även gjutjärn) och minskar därmed penetrationen 
(gäller ej gjutjärn) [11]. Kisel är särskilt effektivt för att motverka 
penetration. Övriga element som testades i studien (P, Mn, S och Mg) 
minskade kontaktvinkeln. Kromit- och zirkonsand ger en större kontakt-
vinkel än kvarts. Trots att fosfor minskar kontaktvinkeln så leder den till 
minskad penetration för gjutjärn. Detta beskrivs närmare under 
Expansionspenetration.  

Bentonithalten påverkar också kontaktvinkeln något. Effekten är dock 
mycket liten (något ökande kontaktvinkel, med ökad bentonithalt). Från 
undersökningen [8] går det inte att urskilja om kontaktvinkeln påverkas 
genom en förändring av ytenergin eller genom att bentoniten fyller upp 
hålrum i sanden och därmed bildar ett mer finkornigt material. 

Tillsats av kvartsmjöl och stenkol till formmaterialet samt blackning har 
visat sig motverka penetration. Den enklaste förklaringen till detta är att 
porstorleken minskar vilket i sin tur leder till en minskning av kritisk 
kontaktvinkel för penetration. Den gynnsamma effekten av 
stenkolstillsats har tillskrivits att kolet förbränns och bildar en 
reducerande atmosfär. För gjutjärn är stenkolets påverkan på atmosfären 
minimal, men är ändå en effektiv tillsats för att motverka penetration. 
Stenkol består av kol och flyktiga organiska föreningar. Då stenkol 
uppvärms expanderar det. Under denna plastiska deformation fyller 
stenkolet upp tomrummen mellan sandkornen. Samtidigt avgår de 
flyktiga organiska föreningarna och kvar mellan sandkornen blir amorft 
kol. 

1.3.2.  Expansionspenetration 

För gjutjärn förekommer ytterligare en penetrationstyp, nämligen 
expansionspenetration. Vid eutektiskt stelnande, då gjutjärn stelnar via 
ett austenit-grafit eutektikum, expanderar metallen kraftigt. Den 
expanderande metallen utsätter formväggen för ett stort tryck. Om 
formen är rigid och om metallen inte kan expandera tillbaka i 
ingjutskanalen eller till matare på grund av att dessa redan har stelnat, så 
kommer trycket sannolikt att leda till penetrationer där smältan står i 
kontakt med formväggen. Expansionspenetrationen är direkt beroende 
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av kolekvivalenten och når ett maximum vid eutektisk sammansättning, 
se Figur 3. 

Inblandning av fosfor minskar penetrationen genom att det bildas ett 
fosfideutektikum med låg smältpunkt, vilket leder till öppna vägar i den 
stelnande metallen, vilket i sin tur leder till att metallen kan expandera 
via ingjutsystem och matare. Genom att öka fosforhalten till 0,2 % 
försvinner penetrationen helt [14]. Högre fosforhalter leder till 
krympdefekter (jmfr. Figur 4: ”over-expansion”). Enligt Dugic är 
ympning viktig för att förhindra penetration [3]. Det mest effektiva 
ympmedlet i studien innehöll Si, Al och Zr, medan ympmedel 
innehållande Ti gav sämst resultat. Levelink och Julien fann att 0,1 % Ti 
tillsats i gråjärn med låg fosforhalt gav upphov till mindre penetration 
[14]. Enligt samma författare leder Mo-tillsats, på samma sätt som för P, 
till överexpansion och därmed till färre penetrationsdefekter. 

 

Figur 3 Korrelation mellan penetrationsdjup och kolekvivalent för 
expansionspenetration [8]. 
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Figur 4  Mekanismen för de båda expansionsmekanismerna [14]. 
 

J. Han och S. F. Hansen studerar expansionspenetration med hjälp av 
gjutsimuleringar [4]. De menar att penetrationsproblemen är som störst 
då det finns ”hot spots” (t.ex. hörn av ”L”, ”Y” och ”T”-stektioner) i 
gjutningen, där metallen under stelnandet fortfarande förekommer som 
smälta. ”Hot spots” kan förekomma i anslutning till sammanbindande 
sektioner av gjutningen där metallen har maximal volym. Dessa 
områden släpper ifrån sig större mängd värme jämfört med angränsande 
områden och är oftast de områden i gjutgodset som stelnar sist.  

”Hot spots” kan lätt förutsägas med hjälp av gjutsimuleringar. Dock kan 
inte positionen för penetrationsdefekten bestämmas direkt från ”hot 
spots”, eftersom penetrationsdefekten inte alltid är lokaliserad vid dessa. 

”Hot holes” är ställen i gjutformen, där penetration riskerar att ske. Om 
temperaturgradienten i en punkt (ΔT/Δx) från centrum till ytan är 
positiv: 

 

0≥
Δ

−
=

Δ
Δ

x
TT

x
T surfacecentre      (3)

 

så finns det ett ”hot hole” i den punkten. ”Hot holes” kan enkelt 
bestämmas med en datorsimulering. En metod för att undvika ”hot 
holes”, är att placera kylstift vid ett identifierat ”hot hole” för att på så 
vis uppnå en negativ temperaturgradient, dvs. att smältan stelnar först 
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vid formväggen. En annan lösning är att placera en matare i närheten av 
ett ”hot hole”, för att ge plats åt den expanderande metallen.  

Enligt Brooks och Beckermann [2] är metallpenetration mest sannolik 
där formen är varm och där smältan därför håller sig flytande länge t ex:  

o vid skarpa hörn 

o vid tjocka delar av gjutningen 

o på ytan av tunna kärnor 

Genom gjutsimuleringar lyckas författarna att identifiera sannolika 
platser för metallpenetration, men har problem med att simulera 
omfattningen av penetrationen. 

Konkava ytor (t ex. cylinderhuvuden [1,3,5]) är ofta associerade med 
expansionspenetrationsproblem [14].   

I Figur 5 visas en översikt av viktiga parametrar som styr under- resp. 
överexpansion. 

 

Figur 5  Översikt av de huvudparametrar som styr under- resp. 
överexpansion [14]. 

1.3.3.  Kemisk penetration (endast stål) 

De flesta studierna av penetrationsdefekter som finns presenterade i 
litteraturen avser stålgjutning. D. M. Stefanescu et. al konstaterar att 
forskningsresultat rörande penetrationer vid stålgjutning inte alltid är 
överförbara på gjutjärn. Detta gäller i synnerhet kemisk penetration som 
är ett problem vid stålgjutning, men som enligt författaren inte 
förekommer för gjutjärn. 

För gjutjärn är kolhalten för hög för att en oxiderande atmosfär skall 
kunna upprätthållas. Oxiderande gaser (såsom H2O, O2 och CO2) 
reagerar med kolet i smältan, vilket leder till en reducerande atmosfär. 
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Därför sker varken oxidation av järn eller det efterföljande bildandet av 
fajalit, vilka är förutsättningar för kemisk penetration. 

Kemisk penetration sker då smältan väter formmaterialet, dvs. då 
kontaktvinkeln är mindre än 90°. Kontaktvinkeln bestäms av 
ytenergierna för smälta/gas (LV) och formmaterial/gas (SV) samt 
ytenergin för formmaterial/smälta (SL), se Figur 6 [9]. 

Svoboda beskriver kemisk penetration enligt följande mönster [12]: 

1. Metallytan oxideras i formatmosfären 

2. FeO väter formmaterialet (θ = 21°) och bildar järnsilikater som 
binder sandkornen till varandra och till ytan av gjutgodset. 

3. Oxider och silikater dras ner i formen av ytenergieffekter 

 

 

Figur 6  Ytenergijämvikt för systemet flytande järn/fast kvarts. 

Om θ < 90° blir γP  i ekvation 1 negativ. Detta betyder att metallen dras 
ner i sanden av kapillärkrafter. Fajalit (järnsilikat, Fe2SiO4) bildas 
genom oxidation av järn följt av en reaktion med kvarts. Oxidationen av 
järn orsakas av reaktion med syre, vatten eller koldioxid: 

Fe(s,l) + ½ O2(g) → FeO(s,l) 

Fe(s,l) + H2O(g) → FeO(s,l) + H2(g) 

Fe(s,l) + CO2(g) → FeO(s,l) + CO(g) 

Järnoxiden reagerar därefter med kvartssanden: 

2FeO + SiO2 → Fe2SiO4  

Fajalit har en smältpunkt runt 1200°C, och är alltså flytande även efter 
att stål har stelnat. Fajalitbildandet kan minskas genom preferentiell 
oxidation av inlösta ämnen: C > Si > Mn > Fe. 

Vid gjutning av Mn-legerat stål sker kemisk penetration bl. a. genom 
preferentiell oxidation av Mn, vilket resulterar i bildandet av silikater 
med låg smältpunkt (MnSiO3 och MnSiO4). Detta leder till en gjutning 
med mycket vidbränd sand [7]. 
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Vid gjutning av rostfritt stål sker endast mekanisk penetration [7]. 

Svoboda och Geiger menar att mekanisk penetration i regel inte kan 
förekomma utan att föregås av kemisk eller gaspenetration (gas-
penetration beskrivs i detalj i separat sektion). Experiment utförda av 
Svoboda et. al visar att den penetrerade metallen ofta har en annan 
kemisk sammansättning än metallen i godset vilket stärker hypotesen att 
det inte endast är mekanisk penetration som sker.  

Kontaktvinkel minskar med: 

o ökad ytojämnhet 

o ökad sandkornsdiameter 

o ökad temperatur 

o minskad kolekvivalent 

o minskad bentonithalt 

o ökad halt inlöst ämne  

o ökad andel syre i atmosfären 

o ökad andel CO2 i atmosfären 

o minskar vid minskad CO2/CO ratio 

Som nämnts ovan så minskar kontaktvinkeln, då man löser in 
spårelement i smältan. Detta beror på att ytenergin (SL) för systemet 
minskar, se Figur 7 [11]. 

 

Figur 7  Ytenergins beroende av halten inlösta ämnen. 
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Även formmaterialet kommer att förändra värdet på γSL och γSV och 
därmed också kontaktvinkeln. I Figur 8 presenteras kontaktvinkelns 
beroende av olika sandsorter [8] . Från figuren ses tydligt att valet av 
sand inte har så stor betydelse för gjutjärn vad gäller kontaktvinkel. 
Sandvalet kan dock ha stor betydelse för metallpenetration även för 
gjutjärn genom skillnader i de olika sandtypernas värmeledningsför-
måga. 

 

Figur 8  Kontaktvinkelns beroende av kolekvivalenten för olika 
sandsorter. 

 

Richards och Monroe [6] anser att fylltemperaturen har en mycket liten 
effekt på graden av penetration. Däremot anser de att tillräckliga 
gasutsläpp i formen och användning av kromit- och zirkonsand viktiga 
medel att motverka penetration. Kromit- och zirkonsand är effektiva i 
och med att de har en hög termisk värmeledningsförmåga och motverkar 
därför lokal överhettning 

Även Svoboda menar att användningen av specialsand, såsom zirkon, 
kromit, olivin etc. är en effektiv åtgärd för att undvika penetration [12]. 
Dessa är dock dyrare, tyngre och kräver mer bindemedel. Olivin är 
effektivt vid hög Mn-halt eftersom MnO som bildas vid gränsskiktet är 
mycket reaktivt mot kvarts. Man bör också försöka att upprätthålla en 
reducerande atmosfär t ex genom att minska fukthalten i sanden. Enligt 
Levelink et. al bör hartsbundna sander undvikas p.g.a. sprickbildningar. 
Även fenolbaserade bindemedel och furfurylformaldehyd bör undvikas, 
då de ger upphov till stor expansion eller spröda egenskaper vid höga 
temperaturer [14]. 

Svoboda hävdar att ytenergin i princip är oberoende av temperaturen, 
medan Stefanescu et. al visar att kontaktvinkeln varierar med 
temperaturen, se Figur 9 [8]. 
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Figur 9  Kontaktvinkel som funktion av temperatur. 

1.3.4.  Gaspenetration 

C. A Sanders uppmärksammade (1965) att penetrationen var värre för 
hårt rammade formar, än för formar med låg densitet. Detta faktum, 
tillsammans med att han observerade att den penetrerade fasen var 
magnetisk (innehöll praktiskt taget ren ferrit, vilket skiljde sig från 
smältan som hade hög svavel- och kolhalt), gjorde att författaren antog 
att järnet penetrerat sanden som gas. Fajalitpenetrerad sand är icke-
magnetisk, varför mekanismen för kemisk penetration inte ansågs trolig.  

Sanders föreslog järnkarbonyl, Fe(CO)5, som den troligaste järnhaltiga 
gasen. Vidare hävdade författaren att det bildas mer fajalit på hårt 
sammanpressad sand, samt att hårda formar leder till ett högre gastryck 
och därmed bättre betingelser för bildandet av karbonyl. 

Svoboda och Geiger beskriver processen som penetration av gas av 
diverse metalliska species som ger upphov till en tunn metallisk film på 
sandkornen. Denna film förändrar ytenergin för smälta-form gränsskiktet 
och kan i vissa fall medge en ”andra våg” av penetration flytande metall 
eller ytterligare oxidation via kemisk penetration. Eftersom järns 
ångtryck är mycket lågt, mindre än 1 mmHg, bör penetrationen ske via 
andra järnhaltiga gasformiga species. Författarna tror inte att 
järnkarbonyler, som tidigare föreslagits [16], deltar i mekanismen 
eftersom de endast är stabila vid låga temperaturer och mycket höga CO 
partialtryck. Svoboda et. al föreslår att en flyktig järnhydroxid bildas vid 
reaktion med vatten: 

Fe(s) + H2O(g) →Fe(OH)2(g) + H2(g) 

Då den gasformiga järnföreningen kondenseras avges kondensations-
värme: 

Fe(g) → Fe(l) + Δ  
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Detta leder till att penetrationen når längre. 

Experiment utförda av författarna tyder på att en gaspenetration 
förekommer. Analys av den penetrerade metallen ger att den består av en 
70 % Fe - 30 % Mn fas. Mn-halten var 0,7 % i smältan. Höga 
koncentrationer av S påvisades också. 

Den höga koncentrationen av Mn stöder författarnas teori om 
gaspenetration, eftersom Mn bör anrikas i den återkondenserade fasen 
p.g.a. den höga förångningshastigheten av Mn. Frånvaron av C kan 
också förklaras av att C har ett negligerbart ångtryck vid 1600°C. Den 
mycket höga koncentrationen av S förklaras också eftersom svavels 
ångtryck är mycket högre än för Mn. Experiment visar att de flyktiga 
gaserna är (FeO)2 och (MnO)2. Även om den största delen av mass-
transporten inte sker med denna mekanism, så hävdar Svoboda et. al att 
den kondenserade metallen ändrar vätnings- och värmelednings-
egenskaperna hos sanden. Detta leder till att andra mekanismer sker 
lättare. Den ökade värmeledningen gör att smältan kan penetrera längre. 
För att undvika gaspenetration föreslår författarna att man bör använda 
så låg gjuttemperatur som möjligt. Gaspenetration är starkt kopplad till 
temperatur. Ångtryck är exponentiellt beroende av T och diffusivitet 
som T3/2. Dessutom krävs längre stelningstemperatur vilket ger mer tid 
till diffusion. En högre temperatur kan också göra att reaktionerna 
bakom reaktionspenetrationen går snabbare. I en senare artikel [12] 
bedömer Svoboda att gaspenetrationen är den bakomliggande orsaken 
till 5 % av penetrationsdefekterna. Motsvarande siffra för kemisk och 
mekanisk penetration är 20 % resp. 75 %. Vidare är gasformig 
penetration endast problematisk för stora gjutgods som har lång 
stelnings- och avkylningstid. 

Stefanescu et. al menar att de förutsättningar som krävs för att karbonyl, 
Fe(CO)5, ska bildas uppstår aldrig i formen. Däremot kan andra 
gasformiga metallhaltiga oxider bildas, t ex FeO2. 

1.3.5.  Explosionspenetration 

Vid användning av hårt packade formar, kan i vissa fall penetrationen 
öka, vilket inte stämmer med ekvation 1. Stefanescu et. al förklarar detta 
med explosionspenetration, vilken har en helt annan orsak än mekanisk 
penetration. Penetrationen beror på explosionsartad förångning av vatten 
vid formytan under fyllning. 
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SYFTE 
Syftet med studien är att sammanfatta de resultat som är publicerade 
inom ämnesområdet metallpenetration.  
 

INNEHÅLL 

Rapporten en sammanfattning av publicerade resultat rörande 
metallpenetration i formsand från åren 1950-2006. 
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