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TILLKOMST 

Denna publikation utgör slutrapport för projektet G712 ”Termisk 
analys/gjutprov- kontroll av smältans egenskaper i gjutstål”. Rapporten 
har färdigställts av Stefan Adolfsson, material och produktutveckling, 
SweCast AB, Jönköping. 

Arbetet har finansierats genom SweCast AB:s ramprogram. 

Ledamöter i projektets stödkommitté har varit: 

 Mats Fredriksson Österby Gjuteri AB 
 Ellinor Ohlsson Kohlswa Gjuteri AB 
 Bertil Olsson  Sandvik SRP AB 
 Håkan Porthén KeyCast Kohlswa 
 Pär Ytterell  Smålands Stålgjuteri AB (Ordförande) 
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SAMMANFATTNING  

Avancerad termisk analys finns idag tillgängligt för gjutjärn och 
aluminiumlegeringar men saknas för gjutstål. Syftet med detta projekt 
har varit att med idag befintlig utrustning utvärdera möjligheterna med 
termisk analys för gjutstål samt att bedöma vilken utveckling av 
utrustningen som krävs för att ta fram ett tillförlitligt system. 

Försök med termisk analys på stål genomfördes ute på deltagande 
gjuterier under ordinarie produktion. I studien ingick 5 olika typer av stål 
legeringar:  

rostfritt austenitiskt stål  
rostfritt - duplext stål  
varmhållfast stål med hög nickelhalt och låg kromhalt 
låglegerat seghärdningsstål 
manganstål 
 
Till försöken användes det termiska analyssystemet ATAS- research och 
en kommersiellt vanlig provkopp med termoelement typ S. 
 
För respektive legering utvärderades smältans likvidustemperatur för det 
primära stelningsförloppet, temperaturerna för eventuella sekundära 
stelningsreaktioner och solidustemperatur. 
 
Försöken visar att den använda provkoppen kan användas till att studera 
de primära stelningsförloppen med god reproducerbarhet. Den har 
däremot problem med att genomgående kunna registrera hela 
stelningsförlopp. Mätresultaten visar dock på möjligheten att kunna 
registrera komplexa stelningssekvenser med flera ingående faser.  
 
Utifrån försöken får det anses motiverat att fortsätta undersöka 
möjligheterna för termisk analys som ett processtyrningssystem för 
gjutstål. Det fortsatta arbetet bör dock inledas med att konstruera en ny 
typ av provkopp. 

Termisk analys på gjutstål bör kunna ge framtida möjligheter att: 

Säkerställa stelningstemperaturerna för olika legeringar. 
Utvärdera en smältas kärnbildningsförhållanden.  
En alternativ styrning av legeringssammansättningar för att minimera 
andelen oönskade faser, som till exempel karbider. 
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1 INLEDNING 

Termisk analys har för gjutjärn och aluminiumgjutning blivit ett 
etablerat verktyg för processtyrning och kvalitetskontroll med flera 
kommersiella TA-system på marknaden. 

På gjutjärnsidan har traditionell termisk analys främst används för att 
bestämma smältans kolekvivalent. Utvecklingen av system där 
avancerad matematisk behandling har inkorporerats ger dock möjlighet 
att tillgodogöra sig betydligt mer information om en smältas kvalitet och 
egenskaper gällande t ex kolekvivalent, kärnbildningsförhållanden, risk 
för kantvithet, sugningsbenägenhet och grafitmorfologi m.m. Hos 
lättmetallsidan är det främst för aluminium- kisel legeringar man 
använder termisk analys. Det gör man för att bedöma kornförfining och 
förädlingsgrad, vilket ger möjligheten att prediktera mikrostrukturen hos 
materialet. Gällande termisk analys för dessa material har ett flertal 
böcker och artiklar publicerats till vilka det inte refereras här. 

Avancerad termisk analys för gjutstål saknas idag. Den starka utveckling 
som har skett för andra gjutna material har ännu inte kommit stålgjutarna 
till godo. En litteraturstudie gällande termisk analys för stål påbörjades i 
detta projekt men avslutades då det kunde konstateras att det inte har 
publicerats något material gällande allvarliga försök att utveckla termisk 
analys till ett processverktyg för stålgjutning. I boken ”A guide to the 
solidification of steels” redogörs dock för termisk analys på 
kommersiella stållegeringar i laboratorieskala[1]. Annars har den 
information som har tillgodogjorts mer varit av muntlig natur om att 
försök har genomförts, men väldigt lite om resultatutfall. En orsak till 
den hämmade utvecklingen på stålsidan verkar vara de praktiska 
svårigheter som de högre temperaturerna hos stålsmältor medför i 
förhållande till de andra materialen. 

Syftet med detta projekt är att med idag befintlig utrustning utvärdera 
möjligheterna med termisk analys för gjutstål samt att bedöma vilken 
utveckling av utrustningen som krävs för att ta fram ett tillförlitligt 
system. 

Det skulle bl a vara önskvärt att ett TA-system för stålsmältor skulle 
kunna ge gjutaren en bättre kontroll över gjuttemperaturen genom 
information om legeringarnas solidustemperatur. Idag arbetar man ofta 
med väl tilltagna övertemperaturer. Likaså skulle information om 
smältornas kärnbildningsförhållanden kunna ge en möjlighet till att 
förutsäga mikrostrukturella egenskaper som kornstorlekar och således 
hållfasthetsegenskaper hos produkterna. Detta särskilt då för austenitiska 
stål där rekristallation genom värmebehandling inte är möjligt. 
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2 TERMISK ANALYS 

2.1 Teori 

Vid termisk analys låter man metallsmälta stelna i en provkopp i vilket 
termoelement är placerat. Temperaturen i förhållande till tiden 
registreras och åskådliggörs i ett diagram och ger upphov till en 
stelningskurva. De reaktioner som sker i provet i form av 
stelningsreaktioner eller fasomvandlingar är exoterma. Det vill säga att 
reaktionsförloppen alstrar värme. Det innebär att dessa kommer att 
påverka svalningskurvans utseende. Det är genom att från kurvan avläsa 
vid vilken temperatur sådana reaktionerna sker, deras antal, omfattning 
och utsträckningen som man kan karaktärisera och studera 
stelningsförlopp för olika typer av smältor och legeringar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bild 1 Diagrammet visar ett schematiskt exempel på hur en 
svalningskurva och kurvan för dess förstaderivata åskådliggör 
ett stelningsintervall för en legering som stelnar genom 
utskiljning av en fas[2]. 

I bild 1 visas en schematisk bild av en stelningskurva för en legering 
som stelnar genom utskiljning av en fas. Exempelvis en stållegering som 
stelnar helt austenitiskt. I bilden är markerat och numrerat händelser som 
ger information om smältans stelningsförlopp. Nedan anges vanliga 
benämningar på dessa händelser och innebörden av dessa förklaras. Hur 
dessa förlopp benämns kan dock variera i litteraturen. 

 

1. 

2. 
4. 

5. 

3. 

6. 
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1.  TNucl. Är den jämviktstemperatur då en smältas stelning inleds 
med att kärnbildning påbörjas för den primära fasen. Utifrån 
kärnbildningsförhållandena i smältan krävs vanligtvis en mer 
eller mindre kraftig underkylning innan stelningsförloppet sätter 
igång på allvar. Det gör denna temperatur svårtolkad då den 
sällan syns tydligt på stelningskurvan och då oftast enbart som en 
svag förändring av kurvans lutning. 

2.  TMin. Är den lägsta temperatur som markeras på kurvan i samband 
med det primära stelningsförloppets start. Den markerar 
temperaturen då den exogena stelningsreaktionen alstrar lika 
mycket värme som transporteras bort från provkroppen. 

3.  TMax. Är den högsta temperatur som registreras i anslutning till 
stelningsreaktionens start. 

4.  R. Skillnaden i temperatur mellan TMin, och TMax kallas för 
rekalescensen och definierar omfattningen av återuppvärmningen 
av provet. 

Samspelet mellan TMin och TMax och således omfattningen av 
rekalescensen kan vara ett värdefullt mått på en smältas 
kärnbildningsförmåga. En stor rekalescens kan innebära dåliga 
kärnbildningsförhållanden då en kraftig underkylning krävs för att 
aktivera kärnbildningspunkter för stelningsförloppet. När sedan 
stelningsförloppet väl accelererar kan den bli så kraftig att en 
återuppvärmning av provet kan ske och ge upphov till rekalescens. Det 
är dock inte säkert att alla legeringar uppvisar ett Tmin, Tmax och R enligt 
ovan. Är svalningshastigheten hög och den för stelningsreaktionen 
avgivna värmen låg, händer det att det primära stelnandet kanske enbart 
syns som en platå eller en lutningsförändring av kurvan.  

När man tittar på stelningsförlopp vill man ofta bestämma en smältas 
likvidustemperatur. I strikt teoretisk mening ska likvidustemperaturen 
definieras som den temperatur ovan vilket allt material är i smält 
tillstånd. Det vill säga, egentligen, kärnbildningstemperaturen. På grund 
av att den punkten kan vara så svår att identifiera på en kurva väljer man 
ofta i stället en närliggande temperatur som är mer lättidentifierad. Det 
kan vara Tmin, Tmax eller en temperatur där kurvan planar ut till en platå. 
Vilken definition man väljer kan bero på vilken typ av metall eller 
legering man arbetar med och vad man bäst anser vara representativt i 
just det sammanhanget. Huvudsaken är dock att man är konsekvent för 
den aktuella legeringen. 

Om de ovan beskrivna temperaturerna är svårtolkade finns det 
ytterligare en möjlig hållpunkt som kan användas för att definiera en 
likvidustemperatur. Det är den händelse som i bilden markeras som 
nummer 5 på svalningskurvan och dess förstaderivata. 
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5. Den här temperaturen på stelningskurvan sammanfaller med när 
kurvan för första derivatan har sitt toppvärde i samband med den 
primära stelningen. Toppvärdet markerar när stelningsreaktionen 
har sin största reaktionshastighet.  

Den temperatur på stelningskurvan som definieras enligt ovan av 
derivatakurvans toppvärde används ofta som en smältas 
likvidustemperatur, trots att det egentligen är ett närmevärde. Detta för 
att toppvärdet på derivatakurvan blir väldigt tydlig och lättanalyserad 
även om reaktionen är otydlig på stelningskurvan. I det här arbetet 
kommer denna temperatur att användas för att karaktärisera Tlikv. Det är 
dock viktigt att ha förståelsen att kärnbildning startar redan före TMin, en 
platå på stelningskurvan eller det här använda Tlikv. 

6. TSol. Den temperaturen då allt material har stelnat benämns som 
solidustemperaturen. Den temperaturen är oftast svår att se på 
stelningskurvan men åskådliggörs tydligt genom att 
stelningskurvans förstaderivata uppvisar ett minimivärde. 

Om en smälta stelnar genom utskiljning av ytterligare faser, till exempel 
om en legering börjar stelna ferritiskt och sedan övergår till att stelna 
austenitiskt, kommer ytterligare reaktionshändelser att framträda på 
stelnings- och derivata.  

Som vi sett får man genom att derivera svalningskurvan det lättare att 
utvärdera händelser under stelningsförloppet. Stelningsreaktioner som 
enbart motsvarar en mindre del av den totala mängden stelnat material 
kan vara otydliga på svalningskurvor men ger upphov till tydliga utslag i 
form av max och minimivärden på deriverade kurvor. Från dessa kurvor 
kan man även matematiskt utvärdera ytterligare information från 
stelningsförloppen. Bland annat kan man för legeringar som stelnar 
genom att skilja ut flera olika faser beräkna respektive fasfraktion som 
stelningsförloppet resulterar i.  

2.2 Processkontroll med termisk analys 

Ofta är enbart analys av smältans sammansättning med hjälp av 
spektrometer det kontrollinstrument som används på gjuterier för att 
säkerställa att smältan uppfyller ställda krav. Men spektrometeranalys 
anger dock enbart den totala halten av legeringsämnen i smältan men 
säger inget om i vilken omfattning legeringsämnen är bundna som 
oxider eller andra stabila föreningar. Den säger heller inget om en 
smältas kärnbildningsförmåga. Två smältor med exakt samma kemiska 
sammansättning kan uppvisa olika stelningssekvenser och även då få 
skilda materialegenskaper efter stelningen. Det är en effekt av att 
smältor med samma analys ändå kan ha olika kärnbildningsegenskaper 
och olika stor mängd av legeringsämnena bundet som oorganiska 
föreningar som karbider, nitrider eller oxider. Något som en 
spektrometeranalys inte registrerar. Termisk analys tar hänsyn till hur en 
smälta uppför sig under stelningen och tar således dessa faktorer i 
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beaktande. Hela processförfarandet inklusive chargematerial och 
smältförfarande påverkar en smältas stelningsförlopp och således det 
färdiga materialets egenskaper. Oberoende av dessa faktorer kan man 
dock säga att smältor som uppvisar likvärdiga svalningskurvor även 
kommer att uppvisa likartade stelningsförlopp vid avgjutning. Det ger att 
termisk analys rätt använd kan fungera som ett kvalitetsinstrument för en 
hel gjutprocess. 

Ovan har redogjorts i grova drag hur analys av en stelningskurva kan gå 
till och vilka huvudparametrar som utvärderas. Vad analys av dessa 
faktorer i förlängningen rent praktiskt skulle kunna innebära ges 
exempel på nedan. 

• Säkerställa stelningstemperaturerna för olika legeringar. Ger 
gjuteriet möjlighet att gjuta med minsta möjliga övertemperatur och 
minskar därmed bl a risk för krympporositet. 

• Beräkna aktiv kolekvivalent för legeringar som vinner på en 
noggrannare styrning av kol- och kiselhalt. 

• Studera och eventuellt säkerställa kärnbildningsförhållanden och 
deras effekt på kornstorlek och hållfasthetsegenskaper hos det 
slutgiltiga materialet. 

• Ett alternativ för styrning av legeringssammansättningar för att 
minimera andelen oönskade faser som till exempel karbider i 
produkterna. 

3 FÖRSÖK 

3.1 Ingående legeringar 

Inom projektgruppen valdes ett antal stållegeringar ut som betraktades 
som intressanta för undersökning. Väl på plats i gjuterierna gavs även 
möjligheten att genomföra mätningar på ytterligare några legeringar.  

De legeringar som ingick i studien var: 

• Rostfritt stål, SS 14 23 33, (vid Smålands Stålgjuteri AB) 

• Varmhållfast stål med hög nickelhalt och låg kromhalt, KWG 432B 
(intern beteckning hos KeyCast Kohlswa AB) 

• Låglegerat seghärdningsstål, KWG 160 (intern beteckning hos 
KeyCast Kohlswa AB) 

• Rostfritt - duplext stål, KW 356 (intern beteckning hos Kohlswa 
Gjuteri AB) 

• Manganstål, KW 510 (intern beteckning hos Kohlswa Gjuteri AB) 
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3.2 Utrustning 

För att registrera svalningskurvorna har NovaCasts utrustning ATAS- 
Research version 5.1.5 använts. Provkoppar med termoelement av typ- S 
användes av ett kommersiellt vanligt märke. Dessa provkoppar är 
ursprungligen avsedda för registrering av likvidustemperaturer för 
beräkning av aktiv kolekvivalent för stålsmältor. 

3.3 Genomförande 

Mätningarna genomfördes under ordinarie produktions smältförlopp för 
respektive legering under de förhållanden som råder på aktuellt gjuteri. 
Antal mätningar blev avhängigt det antal charger som iordninggjordes 
den dagen för respektive legering. 

Prov togs direkt från smältugnen. Om möjlighet gavs genomfördes flera 
mätningar på samma smälta allteftersom ugnen tömdes skänkvis. Vid 
varje provtagningstillfälle fylldes två provkoppar och två 
svalningskurvor loggades simultant. Provkopparna fylldes genom 
skopning av smälta från ugn till provkopp med en skopa tillverkad av 
keramiskt material. 

De provkroppar som göts togs tillvara för metallografisk undersökning. 

4 RESULTAT 

4.1 Problem med porbildning 

I samband med försöken ute på gjuterierna kunde tidigt konstateras att 
vissa av mätningarna misslyckats. Flertalet av provkropparna uppvisade 
i samband med stelningen en kraftig por/pipe-bildning i sådan 
omfattning att termoelementen blottades mot atmosfären. Även flertalet 
av stelningskurvorna hos de prov som såg normala ut uppvisade 
oregelbundenheter som inte kunde hänföras till normala 
stelningsförlopp. Vid provberedning visade det sig att större andelen av 
provkropparna uppvisade en mer eller mindre kraftig porositet i 
provkroppens centrum i anslutning till termoelementet, se bild 2. 
Porbildningen i anslutning till termoelementen har påverkat deras 
möjlighet att korrekt kunna åskådliggöra stelningsförloppen. Ett fåtal 
provgjutningar resulterade i helt homogena provkroppar.  
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Bild 2 Exempel på gjutna provkroppar och hur graden av porositet 
kunde variera dem emellan. 

Utseendet hos porerna visar att det rör sig om gasporer. Omfattningen av 
porbildningen hos flertalet av provkropparna visar att gasen inte härrör 
från gas löst i smältan då den är så pass kraftig.  

Problemet med källan till gasen verkar kunna härledas till den aktuella 
provkoppens konstruktion. En dissektion av provkoppen visar på den 
möjliga gaskällan. Termoelementen är placerade i botten på provkoppen 
och där infattad i en keramisk kärna. I denna keramiska kärna övergår 
termoelementets kvartsrör till en plastinfattning. Troligen är det denna 
plastbit som är källa till den gas som ger upphov till porbildningen, bild 
3a. Då värmetransporten från smältan genom det keramiska materialet är 
relativt långsam börjar plasten avge gas först med en fördröjning efter att 
koppen fyllts. Gasen pressas sedan uppåt och in i provkroppens centrum 
som fortfarande är i smält tillstånd.  Denna sena gasutveckling förklarar 
även att fyllningen av provkopparna upplevts som lugn utan tecken på 
kraftig gasutveckling. I botten på flera av de resulterande provkropparna 
kan en tunn kanal observeras i anslutning till termoelementet som leder 
in i mot porbildningen i provkroppens centrum, bild 3b. 
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Bild 3a och b I bild a ses bottendelen av den dissekerade provkoppen. 
Plastdetaljen i termoelementets förlängning är markerad 
med en svart pil. I bild b ses undersidan av en provkropp 
gjuten i en av provkopparna. Den vita pilen markerar 
den gaskanal genom vilken gas har pressats in i centrum 
av provkroppen från botten av provkoppen. Streckade 
pilar visar på de två hålen för termoelementets kvartsrör 
som leder in mot centrum. 

Att porbildningen inträffar med en viss fördröjning i tiden ses också hos 
stelningskurvorna. De primära stelningssekvenserna har hos de allra 
flesta prov registrerats med en god repeterbarhet. Störningarna på 
stelningskurvorna uppträder först i ett senare skede och stör 
registreringen av de sekundära stelningsförloppen och solidus-
temperaturen.  

Omfattningen av porbildningen och svalningskurvornas utseende har fått 
stå till grund för en bedömning om hur tillförlitliga mätresultaten är eller 
om de har fått kasseras helt. I den mån resultaten har kunnat tolkas 
redogörs de för respektive legering i de för dessa avsedda stycken. 

a b 
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4.2 Rostfritt stål, SS 14 23 33 

Hos Smålands Stålgjuteri genomfördes mätningar på legeringen SS 14 
23 33, rostfritt stål. 4 stycken mätningar genomfördes på en och samma 
charge med gjutning i dubbla provkoppar. Mätningarna genomfördes 
genom skopning ur ugn. Prover togs från bassmältan, efter upplegering 
och sedan vid två tillfällen allteftersom ugnen tömdes skänkvis. 
Skillnaden i sammansättning mellan ojusterad och justerad smälta var så 
liten att ingen särskiljning mellan dessa prover gjorts. I tabell 1 ses 
medelsammansättningen från spektrometeranalyserna för proverna.  

Tabell 1  Analysresultatet för den studerade legeringen, SS 14 23 33. 

 

 

 

Majoriteten av provkropparna uppvisar porbildning. Svalningskurvorna 
uppvisar avvikelser efter stelningsförloppets start vars storlek kan 
kopplas till omfattningen av porbildningen. I bild 4 ses ett exempel på en 
svalnings- och derivatakurva från en mätning där provkroppen 
uppvisade minimal porositet. 

Ur kurvorna har Tnucl, Tlikv och Tsolid identifierats. I tabell 2 ses en 
sammanställning av de analyserade temperaturerna från kurvorna. 
Resultaten för Tnucl och Tlikv representerar medelvärdena för samtliga 
mätresultat. Resultatet för Tsolid är ett medelvärde från de fyra mätresultat 
som anses mest tillförlitliga. Ingen rekalescens registrerades vid det 
primära stelnandet och således heller ingen Tmin eller Tmax. 

Tabell 2 Tabellen visar medelvärdena av de framanalyserade 
starttemperaturerna för de olika stelningsreaktionerna, SS 
14 23 33. 

 T Medel, C° 

Tnucl. 1447 

Tlikv. 1441 

Tsolid. 1371 

I bild 4 är två händelser markerade med T? på den deriverade kurvan. 
Dessa skulle kunna representera austenitutskiljning respektive 
porbildningen i provkroppen. Kurvorna uppvisade ingen konsekvens 
sinsemellan gällande dessa förlopp och någon säker identifikation var 
därför ej möjlig. 

C % Si % Mn % Cr % Ni % Mo % Cu % P % 

0,038 1,20 1,52 17,65 9,1 0,33 0,307 0,027 
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Bild 4  Diagram som visar en av stelningskurvorna för legeringen SS 
14 23 33 och dess derivatakurva. I diagrammet är de olika 
stelningsreaktionerna markerade. 

 

 

 

 
 

Tnucl 
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I bild 5 illustreras spridningen av mätresultaten mellan mätningarna. 
Diagrammet bygger på samtliga data, även från kurvor med relativt 
kraftig porositet. I diagrammet ses att resultaten för temperaturerna 
förknippade med den inledande stelningen uppvisar ett litet 
spridningsintervall. Resultaten för solidustemperaturen har en väsentligt 
större spridning. Det är en effekt av att bildningen av porositet i 
anslutning till termoelementet sker någon gång mellan dessa händelser 
och stör mätnoggrannheten. 
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Bild 5  Diagrammet illustrerar spridningen av resultaten mellan de 
olika mätningarna för legeringen SS 14 23 33. 

Stelningsförloppet för SS 14 23 33 legeringen inleds med en primär 
stelning av ferrit vid likvidus, följt av en sekundär utskiljning av austenit 
fram till att materialet är helt stelnat vid solidus. I svalningskurvorna kan 
det primära stelnandet och solidus klart identifieras. Kurvorna är dock 
ojämna och inkonsekventa mellan likvidus och solidus varför det inte 
går att identifiera när austeniten skiljs ut. Troligtvis stör effekten av 
porbildning temperaturmätningen i detta intervall.  

En analys av mikrostrukturen av den stelnade provkroppen visar på en 
struktur med en huvudsaklig grundmassa av austenit med en smärre 
mängd restferrit, se bild 6. Att andelen austenit är högre än andelen ferrit 
är ett resultat av en fasomvandling av ferrit till austenit i fast fas under 
den fortsatta svalningen.  
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Bild 6  Mikrostrukturen hos provkropparna hos denna legering består 
av austenit, vit fas, och lite rest ferrit, gul fas. Provet är etsat 
med murakami. 

4.3 Varmhållfast stål, KWG 432B 

Hos Keycast Kohlswa genomfördes mätningar på ett varmhållfast 
högkromhaltigt stål med gjuteriets interna beteckning KWG 432B.  3 
stycken mätningar genomfördes på två olika charger med gjutning i 
dubbla provkoppar. Mätningarna genomfördes först efter justering av 
smältans legeringshalt mot specifikation. I tabell 3 ses 
medelsammansättningen av spektrometeranalyserna för de båda 
chargerna som inte skiljde sig nämnvärt åt.  

Tabell 3 Medelsammansättningen av spektrometeranalyserna för de två 
charger som mätningarna genomfördes på. 

 

 

 

A
v dessa 6 mätresultat kunde data till de primära stelningstemperaturerna 
utvärderas från 4 prover. Enbart 2 prover kunde användas för att studera 
hela stelningsförloppet. De två senare proverna uppvisade jämna fina 
kurvor och porfria provkroppar vilket resulterade i liten spridning av 
temperaturdata dem emellan. I bild 7 ses ett exempel på en svalnings- 
och derivata kurva för denna legering. I tabell 4 ses de från kurvorna 
utvärderade temperaturerna. I bild 8 ses ett diagram som visar 
spridningen av temperaturdata mellan mätningarna.  

C % Si % Mn % Cr % Ni % Mo % Cu % P % 

0,721 1,37 0,755 22,96 1,865 0,047 0,055 0,014 
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Stelningen för denna legering inleds med ett primärt stelnande av ferrit. 
Därefter följer en austenitutskiljning och stelningen avslutas med en 
eutektiskt karbid- austenitutskiljning fram till solidustemperaturen. På 
kurvorna i bild 7 är dessa tre händelser klart identifierbara. Tlikv markerar 
den primära ferritutskiljningen, Taus och Tcarb eut markerar maxvärdet för 
derivata topparna förknippade med dessa reaktioner. Det vill säga när 
dessa reaktioner har sin högsta reaktionshastighet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 7  Diagram som visar en av stelningskurvorna för legeringen 
KWG 432B och dess derivatakurva. I diagrammet är de olika 
stelningsreaktionerna markerade. 
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Tabell 4 Tabellen visar medelvärdena av de framanalyserade 
starttemperaturerna för de olika stelningsreaktionerna, 
KWG 432B. 

 Medel 

Tnucl 1427 

Tlikv ferr 1413 

Taus 1368 

Tcarb eut 1264 

Tsolid 1226 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 8  Diagrammet illustrerar spridningen av resultaten mellan de 
olika provtagningarna för legeringen KWG 432B. 
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En undersökning av provkropparnas mikrostruktur visar att den 
resulterande strukturen i huvudsak består av ferrit med karbid- 
austenitiskt eutektikum i de sist stelnade områdena. Ferriten förekommer 
av två olika typer en med låg kolhalt och en högkolhaltig. Den senare 
förekommer i lägre omfattning och har en mindre mängd karbider 
utskilt, se bild 9. Austeniten som skiljdes ut som en egen fas under 
stelningen har under svalningen omvandlats till ferrit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 9 Mikrostrukturen består av lågkolhaltig ferrit, gul fas, en 
högkolhaltig ferrit, brungul fas, och karbid- austenit 
eutektikum som har blå- vit färg. Bilden har inte en för hela 
provet representativ fasfördelning. Provet är etsat med 
murakami.  
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4.4 Seghärdningsstål, KWG 160 

Hos KeyCast Kohlswa genomfördes även mätningar på ett låglegerat 
seghärdningsstål med den interna beteckningen KWG 160. 4 mätningar 
genomfördes på två olika charger med gjutning i dubbla koppar. I tabell 
5 ses medelsammansättningen från spektrometeranalyserna för de båda 
chargerna som enbart uppvisade små variationer sinsemellan. 

Tabell 5 Medelsammansättningen för de två charger av legeringen 
KWG 160 på vilka mätningar genomfördes. 

 

 

 

Ur tre kurvor kunde data för Tnucl analyseras. Temperaturen för Tlikv är 
baserad på samtliga resultat. Enbart två mätresultat uppvisade relativt 
homogena provkroppar med stabila kurvor efter det primära 
stelningsförloppet och Tsolid är baserad på dessa. I tabell 6 redogörs för 
de ur kurvorna utvärderade temperaturerna. Ett exempel på en 
stelningskurva för denna legering och dess deriverade kurva ses i bild 
10. 

Tabell 6 Tabellen visar medelvärdena av de framanalyserade start-
temperaturerna för de olika stelningsreaktionerna, KWG 
160. 

 

 

 

 

 

Stelningsförloppet för ett låglegerat stål av denna typ skall vara primär 
ferrit, följd av en austenitisk utskiljning fram till solidus. Det går dock 
inte att klart identifiera ur kurvorna vid vilken temperatur som 
austenitutskiljningen sker.  

 

 

C % Si % Mn % Cr % Ni % Mo % Cu % P % 

0,261 0,562 0,763 0,339 1,24 0,272 0,041 0,010 

 Medel 

Tnucl 1512 

Tlikv 1496 

Tsolid 1425 
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Bild 10  Diagram som visar en av stelningskurvorna för legeringen 
KWG 160 och dess derivatakurva. I diagrammet är de olika 
stelningsreaktionerna markerade. 
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I bild 11 ses ett diagram som visar spridningen av de ur kurvorna 
analyserade mätvärdena, inklusive de som bedömdes som osäkra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 11 Diagrammet illustrerar spridningen av resultaten mellan de 
olika provtagningarna för legeringen KWG 160. 

I bild 12 ses ett exempel på materialets mikrostruktur. Mikrostrukturen 
är ett resultat av en omvandling i fast tillstånd och består av acikulär 
ferrit tillsammans med en fin perlit. Vad som inte syns i denna bild är att 
den findispersiva mikrostrukturen överlagrar en grövre kornstruktur som 
härrör från stelningsförloppet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 12 Mikrostrukturen i bilden består av en acikulär ferrit, vit fas, 
med en fin perlit emellan, mörk fas. Provet är etsat med 2 % 
Nital. 
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4.5 Rostfritt - duplext stål, KW 356 

Hos Kohlswa gjuteri genomfördes mätningar på ett rostfritt austenit- 
ferritiskt duplext stål med gjuteriets interna beteckning KW 356. Två 
mätningar genomfördes med gjutning i dubbla provkoppar från samma 
smälta. Mätningarna genomfördes genom skopning från smältugnen som 
är en induktionsugn. I tabell 7 ses smältans sammansättning vid 
provtagningarna. 

Tabell 7 Smältans sammansättning vid provtagningarna på legeringen 
KW 356. 

 

 

 

Alla provkropparna uppvisar porbildning av mer eller mindre allvarlig 
omfattning. I tabell 8 ses resultaten av de framanalyserade 
omvandlingstemperaturerna. Medelvärdet av Tnucl är baserat på tre 
resultat, Tlikv på fyra och Tsolid. på tre. I bild 13 ses ett exempel på en 
stelningskurva med dess deriverade kurva från ett av mätresultaten av 
denna legering. 

Tabell 8 Tabellen visar medelvärdena av de framanalyserade start-
temperaturerna för de olika stelningsreaktionerna, KW 356. 

 

 

 

 

 

C % Si % Mn % Cr % Ni % Mo % Cu % P % 

0,051 1,07 1,47 21,84 5,20 2,75 0,07 0,012 

 Medel 

Tnucl 1462 

Tlikv 1456 

Tsolid 1385 
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Bild 13 Diagram som visar en av stelningskurvorna för legeringen KW 
356 och dess derivatakurva. I diagrammet är de olika stel-
ningsreaktionerna markerade. 

 

 

 

 

Tnucl 

Tsol 

Tlikv 

Tlikv 

Tsol 



SweCast AB 23   
 
 
 

  

I bild 14 ses ett diagram som illustrerar spridningen av de analyserade 
temperaturerna. Diagrammet inkluderar samtliga mätresultat som det var 
möjligt att analysera fram. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 14 Diagrammet illustrerar spridningen av resultaten mellan de 
olika provtagningarna för legeringen KW 356. 

Stelningsförloppet för legeringen sker genom utskiljning av ferrit. Den 
austenitiska fasen bildas först genom en omvandlingsreaktion i fast 
tillstånd under den fortsatta svalningen. I bild 15 visas den resulterande 
mikrostrukturen hos en av provkropparna. Den består i huvudsak av en 
ferritisk grundmassa med utskild austenit kärnbildad i huvudsak vid 
ferritens korngränser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 15 Mikrostrukturen hos materialet består i huvudsak av ferrit med 
austenit i anslutning till korngränserna. Provet är etsat med 
murakami. 
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4.6 Manganstål, KW 510 

Det genomfördes även försök att utföra mätningar på manganstål hos 
Kohlswa gjuteri. Ingen av mätningarna gav dock några analyserbara 
resultat. Detta på grund av svårigheten att genomföra en effektiv 
skopning av smälta från den i det här fallet använda ljusbågsugnen. När 
väl smältan kommit ned i analyskoppen hade den svalnat i sådan 
omfattning att den primära stelningen redan startat. Försök genomfördes 
även med provtagning i strålen från den bottentömmande skänken vid 
gjutningen. Resultatet blev dock detsamma, en för kall smälta. 

5 DISKUSSION 

De genomförda försöken med termisk analys på stål visar att ytterligare 
utveckling av teknik och utrustning kommer att behövas för att 
reproducerbara mätresultat skall kunna genereras. Det under dessa 
försök mest påfallande problemet var den porositetsbildning i anslutning 
till termoelementet och som i mer eller mindre utsträckning drabbade 
majoriteten av de provkoppar som göts. Då den bildade porositeten är 
koncentrerad i provkroppens centrum i anslutning till termoelementet 
påverkas termoelementets funktion och förmåga att registrera stabila tid- 
temperaturkurvor. Porositeten verkar dock uppkomma först efter att det 
primära stelnandet inletts. De analyserade temperaturerna gällande det 
primära stelnandet uppvisar en god reproducerbarhet och en relativt liten 
spridning. Det innebär att utrustningen i denna tappning med denna typ 
av kopp är fullt tillräcklig för studier av legeringars 
likvidustemperaturer. Det ger möjligheter till utvärdering av aktiv 
kolekvivalent-, kol- och kiselhalt. En djupare förståelse för sina 
legeringars likvidustemperaturer ger även gjuterierna möjlighet till en 
mer aktiv styrning av avgjutningstemperaturerna. 

Ytterligare en försvårande omständighet som framkom under försöken 
var själva provtagningsmetodiken med skopning från ugn till provkopp. 
Vid de höga smälttemperaturerna för stålsmältorna innebar skopningen 
ofta ett alltför stort tapp i temperatur, vilket medförde att 
stelningsförloppet redan startat när smältan introducerades i koppen. 
Ofta fick provtagningarna upprepas flera gånger trots att själva 
provtagningen skedde i direkt anslutning till ugnen och med största 
skyndsamhet. För att provtagning ens skulle vara möjligt framkom 
erfarenhetsmässigt att en övertemperatur hos smältan på ca 100°C över 
likvidustemperaturen i stort sett är ett krav.  Detta står i 
motsatsförhållande till önskemålet om att kunna minska på 
övertemperaturerna. 

En tredje iakttagelse som gjordes vid analyserna av provkurvorna var 
den höga initiala svalningshastigheten. Svalningshastigheten hos smältan 
i provkoppen före att den primära stelningen startat uppmättes till ca 10-
15°C. Den snabba svalningshastigheten är en effekt av smältans höga 
temperatur och det faktum att den hälls ned i en kall provkopp.  
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Vid termisk analys för gjutjärn i de typer av provkoppar som är standard 
för ATAS-mätningar, ligger den initiala svalningshastighen före det 
preliminära stelnandet vanligen på ca 4°C. Det är en skillnad i 
svalningshastighet på ca 10°C. Detta trots att provkoppen som används 
för stål respektive gråjärn rymmer samma volym smälta. Om denna 
skillnad enbart beror på stålsmältornas högre utgångstemperatur eller 
även innefattar koppens konstruktion är oklart. Risken med en alltför 
hög svalningshastighet i koppen kan medföra att en reaktion undertrycks 
mot lägre temperaturer. Den av stelningsreaktionerna avgivna värmen 
kan även ledas bort så effektivt att det blir svårt att registrera en 
rekalescens eller att en reaktion kanske passerar obemärkt. Det är dock 
klart att en lägre initial svalningstemperatur skulle vara mer gynnsamt 
för att få stelningsreaktionerna att framträda tydligt på stelningskurvan, 
något som bör vägas in vid konstruktionen av en ny typ av provkopp.  

Bortsett från de ovan beskrivna faktorerna som påvisar bristerna hos den 
i försöken använda utrustningen, så har provgjutningarna ändock gett 
värdefull information som visar på nyttan av en fortsatt utveckling av ett 
termiskt analyssystem för stål. De mätresultat där porositetsbildning inte 
störde mätvärdena i alltför hög grad visar att den termiska analysen kan 
upplösa komplicerade stelningssekvenser för stål. Resultaten för det 
högkromhaltiga stålet KWG 432B tjänar här som bästa exempel. Hos 
denna legering kunde den primära ferritiska utskiljningen likväl som den 
austenitiska och den austenit-karbideutektiska klart utvärderas. 
Säkerligen skulle även den sekundära austenitiska utskiljningen hos 
stålen SS 14 23 33 och KWG 160 registrerats om inte dessa resultat 
störts i stor utsträckning av porbildning. Genom att till utrustningen 
implementera ett expertsystem skulle man kunna analysera mängden av 
de från stelningen erhållna fasandelarna. Det skulle kunna ge gjuterierna 
en alternativ möjlighet till styrning av legeringssammansättningar.  

Det skulle vara ett stort framsteg för termisk analys av stål om denna 
teknik erbjöd möjligheten att studera olika kärnbildningsförhållandens 
effekt på kornförfiningen. Särskilt hos austenitiska och duplexa 
legeringar då mikrostrukturerna hos dessa material inte kan genomgå 
rekristallation och kornförfining genom värmebehandlingar. Möjligheten 
till sådana analyser undersöktes dock inte i denna studie. Inga försök 
genomfördes på olika smältor där kärnbildningsförhållandena 
avsiktligen varierades. Innan sådana försök genomförs bör en ny 
provkopp konstrueras som ger en stabilare registrering av 
stelningskurvor. 
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6 FORTSATT ARBETE 

Det fortsatta arbetet med att ta fram ett system för termisk analys av stål 
bör inledas med att konstruera en ny provkopp baserat på erfarenheterna 
i denna studie. Fokus bör ligga på att konstruera provkoppen i ett 
material som är inert och inte reagerar med smältan för att undvika 
gasutveckling och porbildning. En annan viktig aspekt är att balansera 
smältans svalning i koppen så att svalningshastigheten tillåter en tydlig 
registrering av reaktionsvärme från de olika stelningsreaktionerna. 
Slutligen bör provtagningen rationaliseras för att undvika en alltför högt 
temperaturförlust hos smältan i samband med provtagningen.  

En möjlig infallsvinkel skulle vara att tillverka en kopp med ett 
integrerat termoelement avsett att doppas/lansas direkt ned i smältan. Då 
elimineras behovet av att skopa smältan till en provkopp med en 
resulterande temperaturförlust. Dessutom värms provkoppen upp av 
smältbadet. Det medför att den initiala höga svalningshastigheten som är 
ett resultat av att introducera smältan ned i en kall provkopp uteblir. 
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SYFTE 

Syftet med detta projekt har varit att med idag befintlig utrustning 
utvärdera möjligheterna med termisk analys för gjutstål samt att bedöma 
vilken utveckling av utrustningen som krävs för att ta fram ett 
tillförlitligt system. 

INNEHÅLL 

Rapporten innehåller resultat av försök med termisk analys på 5 olika 
gjutstålslegeringar under produktionsmässiga förhållanden. 
Möjligheterna med termisk analys för gjutstål diskuteras. 
Rekommendationer för en fortsatt utveckling av termisk analys för 
gjutstål ges. 
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