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TILLKOMST 

Denna SweCast-skrift har tagits fram inom G-projektet ”Alternativa rå-
material”. Rapporten är sammanställd av Nils-Eric Andersson, Produkt- 
och processutveckling, SweCast AB. 

Två separata undersökningar ligger till grund för rapporten. Den första 
undersökningen handlar om alternativa råmaterial för framställning av 
ferritiskt segjärn. I den andra undersökningen har bors inverkan på 
segjärn studerats. 

SAMMANFATTNING 

Vid framställning av ferritiskt segjärn måste halten av perlitstabili-
serande legeringsämnen hållas på en låg nivå. För höga halter av t.ex. 
koppar, tenn och mangan är inte acceptabelt. Tackjärn med låga halter 
perlitstabiliserande ämnen har ökat i pris, detsamma gäller priserna för 
skrot. Vidare har manganinnehållet i lågkolhaltiga stål ökat för att ge 
dessa material en högre sträckgräns. 

Råjärn från Minelcos experimentmasugn och återvinning av ytbelagt 
stålskrot kan inte användas för framställning av ferritiskt segjärn. 
Intresset för järnsvamp är svalt på grund av den låga densiteten som gör 
materialet utrymmeskrävande. 

Borhalten i sintersmältor och efterföljande smältor uppmättes. 
Sintersmältornas borhalter uppgick till ca 5 ppm, vilket får anses lågt. 
Övriga uppmätta smältors borhalt var alla lägre än 2 ppm. 

Borhalten i en segjärnssmälta sjönk något efter behandling med 
natriumkarbonat (från ca 20 ppm till ca 15 ppm). För att behandlingen 
med natriumkarbonat ska fungera riktigt bra verkar det behövas stora 
mängder natriumkarbonat, dessutom måste man kunna ta hand om den 
stora mängden slagg på ett bra sätt. 

1   INLEDNING 

I detta arbete har alternativa råmaterial för framställning av ferritiskt 
segjärn undersökts. Frågan var om dagens råmaterial, som blivit dyrt, 
delvis kunde ersättas. Arbetet har bl.a. utförts med hjälp av enkätunder-
sökningar. 

Problem med mjukt segjärn och relativt låga perlithalter i perlitiska och 
ferrit-perlitiska segjärn har rapporterats i samband med förekomst av bor 
i segjärnen. 

Mätningar av borhalt hos sintersmältor och efterföljande smältor har 
uppmätts för att kunna bedöma inverkan som följd av en omsättning av 
ugnsinfodringen på smältugn. Vidare har inverkan av bor på mekaniska 
egenskaper och hårdhet av ferrit-perlitiskt segjärn undersökts. 
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Möjligheten att rena en segjärnssmälta från bor med hjälp av 
natriumkarbonat har också provats. 

2   ALTERNATIVA RÅMATERIAL 

För tillverkning av ferritiskt segjärn krävs råmaterial med låg halt av 
ämnen som gynnar bildning av perlit. En viktig råvara är stålskrot med 
låg Mn-halt. Under senare år har det blivit allt svårar att få tag i denna 
pga att plåten dels ytbeläggs (skapar miljöproblem vid nedsmältning) 
och dels att Mn-halten höjts för att nå högre hållfasthet. Ett alternativ till 
stålskrot är tackjärn, men priserna för detta är också på väg upp. 

2.1  Undersökning 

I denna del av projektet har det gjorts undersökningar om möjliga nya 
råmaterial till segjärnsgjutning.  

Det har förts diskussioner med Minelco AB om att kunna utnyttja det 
tackjärn som kommer från deras experimentmasugn.  

Jernkontoret driver ett forskningsprogram om stålkretsloppet som i stort 
handlar om återvinning av skrot. Det finns bland annat ett delprojekt 
som behandlar möjligheten att rena skrot med zinkbelagda ytor. Detta 
kan leda till en ökning av den återanvändbara skrotmängden. I 
forskningsprogrammet försöker man även kartlägga den mängd skrot 
som finns i samhället och hur den ska kunna återvinnas på bästa sätt.   

Det har även gjorts en del intervjuer med gjuterier om vad de använder 
för råmaterial idag och deras åsikter om vissa alternativ som till exempel 
järnsvamp. 

2.2  Resultat 

Minelcos experimentmasugn producerar ca 3000-5000 ton järn årligen. 
Idag avskiljs ej slaggen från järnet. Detta kan dock åtgärdas ganska 
enkelt enligt källor från Minelco. Analysen av järnet visas i tabell 1 
nedan. 

 
 Tabell 1 Analys av järnet från Minelcos experimentmasugn. 
  

Grundämne Viktsprocent (%) 
C 4,1 
Si 1,7 
Mn 0,17 
P 0,04 
S 0,06 
Ni 0,03 
V 0,27 
Ti 0,17 

 



SweCast AB 3 
 
 
 

  

 Ovanstående tabell visar typvärden från analyser av råjärnet. Det före-
kommer stora variationer av halterna. Råjärnets analys kan jämföras med 
analysen för ett typiskt tackjärn för segjärnsframställning. 

 
 I tabell 2 visas en typisk analys för tackjärn (Tinfos High Purity Iron 

904) som används vid segjärnsframställning. 
  
 
 Tabell 2 Analys av tackjärn, Tinfos High Purity Iron 904 
  

Grundämne Viktsprocent 
C 4,0 ± 0,2 
Si 1,1 ± 0,1 
S < 0,010 
P < 0,030 

Mn 0,020 
Ti 0,018 
Al 0,009 
Cr 0,031 
V 0,018 

Cu 0,007 
Ni 0,029 
Mo < 0,01 
Co 0,020 

 
 Den höga svavelhalten tillsammans med de relativt höga halterna av 

vanadin och titan gör det svårt att använda råjärnet från den experimen-
tella masugnen för framställning av ferritiskt segjärn. 

 
 Metoden att rena belagt stålskrot går ut på att förvärma skrotet och ta 

hand om de produkter som bildas från beläggningen. Det renade för-
värmda stålskrotet omsmälts sedan i smältugnar. Reningsmetoden läm-
par sig för stålverk men är svår att få lönsam i gjuterier. 

 
 Intresset för järnsvamp är svalt på grund av dess höga volym per vikt. 

Järnet är rent men lagrings- och hanteringsvolymen är ett problem. 
 

3  INVERKAN AV BOR 
 
 Låga halter av bor har noterats sänka hållfasthet och perlithalt i perlitiska 

och ferrit/perlitiska segjärn. I denna undersökning har en litteraturstudie 
gjorts för att samla information om bors inverkan. Vidare har borhalten i 
sintersmältor med efterföljande smältor studerats för att få en uppfatt-
ning om infodringsmaterialets påverkan. Då man byter infodrings-
materialet på en ugn används B2O3 för att effektivisera sintringen av in-
fodringsmaterialet. Denna boroxid, borsyra-anhydrid, har rapporterats 
kunna påverka borhalten i efterföljande smältor. Vidare har ett gjut-
försök gjorts där provstavar från ett ferrit/perlitiskt segjärn med och utan 
bor gjutits. I experimentet undersöktes även möjligheten att reducera 
borhalten i smältan genom att tillsätta natriumkarbonat. 
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3.1  Litteraturstudie 
 
 Litteraturstudien försökte besvara hur välgrundat påståendet om bors 

effekt på segjärn innehållande perlit är. Dessutom söktes svar på 
frågorna om vanliga källor till oönskat bor i segjärnet och om man kunde 
bli av med eller sänka halten av oönskat bor i en segjärnssmälta söktes. 

 Flera källor har rapporterat att låga halter av bor, från ca 6 - 10 ppm, 
påverkar perlithalten och därmed hårdheten av perlitiska och ferrit-
perlitiska segjärn [1,2,4,5,7]. I [7] visas resultat från SIMS undersök-
ningar av segjärn med olika borhalt. Resultaten visar att bor anrikas 
kring nodulerna. Man antar att de bryter upp den diffusionsbarriär för 
kolatomer som en anrikning av koppar kring nodulerna brukar innebära. 
På detta vis kan nodulerna växa på bekostnad av perlithalten. Tidigare 
källor t.ex. [3] hävdar ofta att redan låga halter av bor är perlit-
stabiliserande och bidrar till vitt stelnande. 

 Vanliga källor till oönskat bor har rapporterats vara stålskrot. Det finns 
stålkvaliteter med bor, där borhalten förbättrar stålets härdbarhet. 
Problem med bor har också uppkommit efter nyinfodringar av 
smältugnar. Det finns gjuterier som använder kiselkarbid för att sam-
tidigt tillsätta både kol och kisel, där kiselkarbiden varit förorenad med 
bor [1,4]. 

 Termodynamiska beräkningar har lett fram till förslag om Na2CO3-
behandling för att eliminera bor [6]. Enligt [7] har denna behandling 
använts framgångsrikt i industriell skala. I [5] gjordes försök med 
Na2CO3 som inte föll väl ut.   

3.1.1  Industriella undersökningar 

Resultat från ett svenskt gjuteri med segjärnstillverkning har analyserats. 
Ett intressant samband mellan låg perlithalt och hårdhet som funktion av 
borinnehåll kan utläsas från gjuteriets mätdata. Nedan visas ett diagram 
med hårdhet som funktion av borhalt för ett ferrit-perlitiskt segjärn. 
Redan väldigt låga borhalter verkade ha en inverkan på t.ex. hårdheten. 
Vid de högre borhalterna minskade eller försvann fortsatt inverkan på 
hårdheten. 
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 Bild 1 Hårdhet som funktion av borhalt i ett ferrit-perlitiskt segjärn. 
 
 Ytterligare data från gjuteriet visar ett liknande samband mellan sträck-

gräns och borhalt för ett liknande segjärn, bild 2. Även här gäller att 
redan låga borhalter verkar sänka sträckgränsen, medan de högre 
värdena ej medför vidare sänkning av sträckgränsen. 
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Bild 2  Sträckgräns som funktion av borhalt i ett ferrit-perlitiskt segjärn. 
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3.2  Egna försök 

Genom att mäta borhalten i sintersmältor och efterföljande smältor 
kunde inverkan av nyinfodring studeras. En eventuell förhöjning av 
borhalten på grund av borsyra i infodringsmaterialet kunde storleks- 
bestämmas samtidigt som man kunde studera hur snabbt effekten av 
infodringsmaterialet avtog. 

En provgjutning gjordes i SweCasts pilotgjuteri. Två smältor med 
sammansättning för ferrit-perlitiskt segjärn gjordes. I den ena tillsattes 
FeB så att borhalten uppgick till ca 20 ppm. Delar av smältan med bor 
behandlades med natriumkarbonat för att undersöka möjligheten att 
reducera borhalten. Mikrostruktur, hårdhet och dragprov gjordes på 
material från smältorna.  

3.2.1  Inverkan av infodringsmaterial 

Borhaltsmätningar gjordes på två sintersmältor och på efterföljande 
smältor (nr 2 och nr 10). Smälta nr 2 är den smälta som producerades 
efter sintersmältan och nr 10 är den tionde smältan som producerats i 
den nyinfodrade ugnen. Resultaten presenteras i tabell 1 nedan. In-
fodringen gjordes med en metod där låga halter av borsyra-anhydrid 
använts. 

3.2.2  Provgjutning 

Ugnarna sattes med ungefär hälften tackjärn och hälften stålskrot. 
Koppar användes för att styra perlithalten mot önskade 50 % i matrisen. 
4 provstavar från vardera smältan med och utan bor göts. Därefter 
behandlades den borhaltiga smältan med natriumkarbonat och efter 
denna behandling göts ytterligare 6 provstavar. Provstavarna 
dragprovades, materialet hårdhetsprovades, analyserades med avseende 
på kemisk sammansättning och mikrostrukturen studerades. Slagg från 
behandlingen med natriumkarbonat studerades med EDS i SEM.  

3.3  Resultat 

Resultaten från infodringsmaterialets eventuella inverkan redovisas 
nedan i 3.3.1 i tabellform. Resultaten från dragproven, hårdhets-
mätningar och kemiska analyser redovisas i bilder och tabeller i 3.3.2. 
Ett EDS-spektrum av slagg med uppskattad kemisk analys visas också i 
3.3.2. 
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3.3.1  Resultat från inverkan av infodringsmaterial 

 Tabell 3 Borhalter i segjärnssmältor efter nyinfodring av smältugn 
  

 Provserie 1 
Bor (ppm) 

Provserie 2 
Bor (ppm) 

Sintersmälta (Nr1) 5,5 5,6 
Nr 2 0,6 0,5 
Nr 10 0,2 1,9 

 

Halterna i sintersmältorna på ca 5 ppm bor är låga. Enligt de flesta 
referenser i litteraturen borde dessa halter knappast påverka perlithalten i 
perlitiska eller ferrit-perlitiska segjärn. Efterföljande smältors halter är 
signifikant lägre. Det relativt höga värdet i provserie 2 för smälta nr 10 
kan eventuellt bero på återgång av material från sintersmältan.  

3.3.2  Resultat från provgjutningen 

I tabell 4 nedan redovisas kemisk analys för de fem varianterna: Utan 
bor, med bor och tre varianter behandlade med Na2CO3 där skillnaden 
mellan varianterna är behandlingstiden som ökar något i ordningen a,b,c. 
Variation i behandlingstid handlar bara om någon eller ett par minuter. 
 

 Tabell 4 Kemisk analys av material från provgrupperna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tyvärr kan vi konstatera att kolhalten blev alldeles för låg i smältan utan 
bor och därmed är denna smälta ej jämförbar med den borhaltiga 
smältan. Enligt den kemiska analysen innehöll segjärnet utan tillsats av 
FeB 6 ppm bor medan segjärnet med tillsats av FeB innehöll 21 ppm. En 
viss effekt Na2CO3-behandlingen kunde noteras. Borhalterna sjönk till 
ca 15-16 ppm. Största inverkan var dock att segjärnets kolades upp och 
kiselhalten sjönk från ca 2,2 – 2,3 % till ca 1,7 - 1,9 %. En EDS analys 
av slagg från Na2CO3 behandlad smälta visas i bild 3 nedan. Slaggen är 

Element Utan bor Med bor a b c 
C 3,09 3,62 3,84 3,83 3,9
Si 2,27 2,23 1,8 1,87 1,72
Mn 0,34 0,35 0,29 0,3 0,29
P <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005
S 0,007 0,008 0,006 0,007 0,006
Cr 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
Ni 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
Mo <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Cu 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36
Sn 0,005 0,004 0,004 0,004 0,004
Ti 0,011 0,014 0,011 0,011 0,01
V 0,017 0,014 0,012 0,013 0,012
B 0,0006 0,0021 0,0015 0,0016 0,0015
Mg 0,025 0,03 0,025 0,025 0,025
Na   0,001 0,001 0,002
Kolekvivalent 3,6575 4,1775 4,29 4,2975 4,33
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rik på syre, natrium och kol. Kisel förekommer också i riklig mängd 
vilket kan förklara den lägre kiselhalten i behandlade segjärn. Detektorn 
kan inte riktigt mäta på bor men mätningen antyder att delar av en 
bortopp syns i spektrumet. Detta kan förklara att segjärnet har fått en 
lägre borhalt. Behandlingen med Na2CO3 verkar kunna fungera men ska 
man tillsätta de mängder som beräknats fram [6] så uppgår volymen 
Na2CO3 till samma storleksordning som volymen smälta. Det är svårt att 
få en jämn behandling och inte lätt att få bort de stora slaggmängderna. 
Enligt [7] används metoden dock framgångsrikt i industriell skala. 
 

 

 

Element Wt% 
  BK 02.40 
  CK 12.40 
  OK 41.37 
 NaK 35.43 
 AlK 00.29 
 SiK 05.64 
 ClK 00.09 
  KK 00.20 
 CaK 00.15 
 MnK 00.57 
 FeK 01.46 

Bild 3 EDS-analys av slagg från behandlingen med Na2CO3. 

I bild 4 redovisas brott- och sträckgräns för de uppgjutna provstavarna. 
Stavarna hade en cylindrisk midja med en diameter på ca 13,8 mm för 
alla stavarna utom för två av stavarna som behandlats med Na2CO3. 
Dessa hade på grund av hög slagghalt tvingats minskas till ca 7 och 10 
mm i diameter. Av de behandlade smältorna redovisas de med kortast 
behandlingstid längst till vänster etc, dvs a,b,c från vänster till höger. 
 

 

Bild 4 Brott- och sträckgräns för de olika provgrupperna. 
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I bild 5 visas dragprovstavarnas förlängningsvärden. Från vänster redo-
visas: utan bor, med bor och a,b,c. Mätvärdena redovisas utan analys. 
Materialet utan bor hade högre duktilitet än det borhaltiga materialet. De 
behandlade proverna hade med tanke på ett högt slagginnehåll relativt 
bra förlängningsvärden.   
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Bild 5 Förlängningsvärdena för de olika provgrupperna 

Hårdhetsmätningar, HBW 5/750, på de olika provgrupperna gjordes 
också. Resultaten visas i bild 6 nedan. Från vänster redovisas: utan bor, 
med bor och a,b,c. Mätvärdena redovisas utan analys. 

Hårdhet

180

185

190

195

200

205

210

215

Prov

H
B

W
 5

/7
50

Hårdhet

 

Bild 6 Hårdhet för de olika provgrupperna. 

 



SweCast AB 10 
 
 
 

  

7  REFERENSER 
 
 1 Gundlach, R: Effect of Boron in Ductile Iron, DIS, Hot Topics, 

Issue # 5, 2003. 
  
 2 Björkegren, L-E, Sillén, R: Intressant segjärnssymposium I USA, 

GJUTERIET 9, 2003. 
  
 3 Basutkar, P K, Yew, S A, Loper, C R: Effect of Certain Additions 

to the Melt on the As-cast Dendritic Microstructure of Gray Cast 
Iron, AFS Transactions, p 321-328, 1969. 

 
 4 Jenkins, L R: The Effect of Boron in Ductile Iron, Ductile Iron 

News, Issue 1, 2001. 
  
 5 Naro, R L, Wallace, J, F, Zhu, Y: Elimination and Neutralization 

of Boron in Ductile Irons, DIS Research Meeting, October 20, 
2003. 

    
 6 Planque, E: Thermodynamic Evaluation of Boron Removal from 

Ductile Iron Melts, SORELMETAL, TECHNICAL SERVICE 
REPORT NO. SM-03-22, 2003. 

 
 7 Gagné, M, Labrecque, C: YOU PRODUCED “SOFT“ DUCTILE 

IRON CASTINGS? CHECK THE BORON CONTENT OF THE 
IRON!, Sorelmetal – Suggestions for Ductile Iron Production, 
no.108, January 2005. 

 
 
 
 
 
  
 



SweCast AB  
 
 
 

  

SYFTE 

Syftet med studien har varit att försöka hitta alternativa råmaterial för 
framställning av ferritiskt segjärn samt att studera om tillsats av bor kan 
förbättra möjligheterna för tillverkning av ferritiskt segjärn med dagens 
råmaterial. 

 

INNEHÅLL 

Rapporten innehåller resultat från enkätundersökningar, litteraturstudie, 
kemiska analyser från sintersmältor och efterföljande smältor, mekanisk 
provning och strukturundersökning av segjärn med olika innehåll av bor.  

Rapporten har karaktären av en förstudie på området. 
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