
SVENSKA GJUTERIFÖRENINGEN 1

000125

GROVT SEGJÄRNSGJUTGODS –
STRUKTURKONTROLLMETODER

SAMT INVERKAN
AV DEFEKT STRUKTUR PÅ
MEKANISKA EGENSKAPER

Examensarbete – Bergsskolan, Filipstad
Jan Jansson

Svenska Gjuteriföreningen
Box 2033, 550 02  Jönköping

Tel 036 - 30 12 00
Telefax - 036 - 16 68 66

info@gjuteriforeningen.se
http://www.gjuteriforeningen.se



SVENSKA GJUTERIFÖRENINGEN 2

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Sida

TILLKOMST 1

SAMMANFATTNING 1

1 INLEDNING 4

2 VAD ÄR SEGJÄRN? 4

3  ALLMÄNNA LITTERATURDATA 6

4                                  EXEMPEL PÅ DEFEKTER I GROVT 9
                         SEGJÄRNSGJUTGODS

4.1 Kompakt (vermikulär) grafit 11
4.2 Intercellulär fjällgrafit 11
 4.3 Chunky grafit 12
4.4 Exploderade noduler 13

5                ÄMNENS INVERKAN PÅ SEGJÄRN 13

5.1 Inverkan av antimon 13
5.2 Inverkan av antimon + R.E. 17
5.3 Inverkan av tenn 19
5.4 Inverkan av tenn och koppar 20
5.5 Inverkan av kisel 21

6                   MEKANISKA EGENSKAPER
PÅVERKADE AV: 23

6.1 Variationer av grafitform i järn med varierande
       perlit/ferrit förhållande 23
6.2 Variationer av grafitform och varierande mängd
       karbider 28
 6.3 Inverkan av kompakt och spiky grafit 33
6.4 Sammanfattning, kapitel 6 37

7                   UTMATTNINGSHÅLLFASTHET 38

7.1 Inverkan av grundmassans hårdhet och struktur 38
7.2 Inverkan av nodularitet 38
7.3 Inverkan av nodulstorlek 39
7.4 Inverkan av icke-metalliska inneslutningar 40
7.5 Sammanfattning, kapitel 7 40



SVENSKA GJUTERIFÖRENINGEN 3

Sida

8                     UTVÄRDERING AV OFÖRSTÖRANDE 41
PROVNING AVSEENDE EGENSKAPER
HOS SEGJÄRNSGJUTGODS
8.1 Bestämning av egenskaper vid känd och konstant

  grundmassa 41
8.2 Samband mellan resonansfrekvens, ultraljuds-
      hastighet och nodularitet 46
8.3 Bestämning av egenskaper när både grundmassa
       och grafitform varierar 47
8.4 Bestämning av egenskaper när nodularitet och
      karbider varierar 49
8.5 Vilka oförstörande provningsmetoder skall man
       använda 52
 8.6 Sammanfattning kapitel 8 53

9 PRESENTATION AV ÅTERFÖRSÄLJARE
AV OFP-UTRUSTNING 54

10 SAMMANSTÄLLNING AV TELEFON-
KONTAKTER MED GJUTERIER 56

11 REFERENSER 58



SVENSKA GJUTERIFÖRENINGEN 1

TILLKOMST

Denna publikation är ett examensarbete efter slutförda studier vid
Bergsskolan i Filipstad.

Rapporten avser strukturkontroll i grovt segjärnsgjutgods, samt
inverkan av defekt grafitstruktur på mekaniska egenskaper, och är
framtagen i samarbete med Svenska Gjuteriföreningen, Jönköping.

Arbetet har bedrivits som litteraturstudier företrädesvis i
engelskspråkig litteratur, företagsbesök och telefonintervjuer.

Jag vill framföra ett tack till min handledare vid Svenska
Gjuteriföreningen, Jon Nilsson, min examinator vid Bergsskolan,
Voicou Brabie, laboratoriechef Evert Ericsson, Arvika Gjuteri samt
alla som välvilligt låtit sig intervjuas per telefon.

SAMMANFATTNING

Segjärn framställs genom inlegering av låga halter (0,03-0,06 %)
av magnesium i smält gjutjärn varvid grafit skiljs ut i form av
noduler. Genom den ändrade grafitformen från fjäll, som i gråjärn,
till noduler erhålls i segjärn högre brottförlängning, bättre
slagseghet, högre sträckgräns och högre E-modul.

De mekaniska egenskaperna styrs huvudsakligen genom grund-
massans sammansättning, som kan variera från helt ferritisk till
perlitisk, beroende på materialets kemiska sammansättning och
eventuell värmebehandling. Till exempel ger högre mangan- och
kopparhalt mer perlit i grundmassan och högre hållfasthet men
lägre seghet i materialet.

Vanligtvis säger man att tillverkning av grovt segjärnsgjutgods är
svårare än klena dimensioner på grund av sin långa stelningstid.
Denna långa stelningstid medför en del problem i gjutjärnet, som
degenererade noduler i storlek och form, chunky grafit utfällning,
karbid utfällning, mikrosugningar, etc. Chunky grafit utfällningar
som kan minska segheten upp till 50 % har varit det största
problemet.

Många undersökningar har visat att den effektivaste metoden är att
minska stelningstiden genom att använda kylkroppar, men det finns
en del andra metoder för att undvika chunky grafit. Till exempel
kan man använda sig av varierande legeringar och minimera vissa
ämnen som kan ge upphov till chunky grafit. Antimon kan tillsättas
upp till 50 ppm eller 10 ppm Sb tillsammans med 10 ppm sällsynta
jordartsmetaller för att förhindra chunky grafit och öka
nodulmängden.

Tenn är ett annat ämne som kan tillsättas upp till ca 50 ppm vid en
Si halt understigande 2,5 % för att erhålla ett chunky-fritt material.
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Men man bör observera att ett helperlitiskt järn kan ge
intercellullära grafitinneslutningar redan vid mycket små tillsatser
av tenn. Eftersom tenn är starkt perlitbildande får man ett hårdare
material.

Kisel är känt för att öka nodultätheten men även främja chunky
grafit vid för höga halter. Vilken legering smältan är behandlad
med har betydelse för hur mycket Si som kan tillsättas. Minskar
nodultätheten minskar också mängden chunky grafit, men om detta
samband vet man ännu inte så mycket.

Med ökad andel icke nodulär grafit i kompakt form avtar de
mekaniska egenskaperna. Reduktionen i brottgräns och sträckgräns
vid minskad nodularitet ökar med perlithalten i grundmassan.
Skulle den icke nodulära grafiten uppträda i spiky flake form avtar
de mekaniska egenskaperna ytterligare.

Karbiders inverkan på brottgränsen märks mest i järn med full
nodulär grafitstruktur där den minskar mest. Sträckgränsen visar
däremot en snabb ökning till att börja med, för att sedan
stabiliseras. Hårdheten ökar och därmed minskar
bearbetningsbarheten med ökande karbidmängd.

Utmattningshållfastheten i segjärn ökar med ökande hårdhet i
grundmassan. När hårdheten överstiger 500 HV märks ingen
ytterligare ökning. Skillnader i grundmassan som till exempel
perlit/ferrit halt vid samma hårdhet har ingen större inverkan på
utmattningshållfastheten i järnet. Därför kan den nästan bestämmas
enbart .på grundval av grundmassans hårdhet.

Både noduler och icke metalliska inneslutningar i dessa järn
betraktas som inre defekter vilka minskar utmattningen i järnet.
Högre utmattningshållfasthet kan erhållas i järn med mindre
nodulstorlek (flera noduler) och som har färre icke metalliska
inneslutningar.

Oförstörande provning är ett sätt att uppfylla kundernas
kvalitetskrav. De metoder som presenteras här är resonans frekvens
provning, ultraljudprovning, virvelströmprovning och koersiv kraft
provning. Man förutsätter i första fallet att grundmassans struktur
är känd och konstant, och att den icke nodulära grafiten uppträder i
kompakt form (metoderna kan inte känna av skillnader mellan
kompakt och spiky grafit), då man med resonans frekvens provning
eller ultraljud kan bestämma de mekaniska egenskaperna och
andelen grafit i nodulär form, eftersom dessa är känsliga för
variationer av den nodulära grafiten.

I det andra fallet utgår man från att även grundmassans struktur är
okänd. Då visar det sig att man måste kombinera med en metod
som känner av förändringar i grundmassestrukturen för att kunna
erhålla relevanta värden. Virvelströmprovning och koerciv kraft har
visat sig besitta dessa egenskaper.
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När grundmassan är känd och konstant och man skall välja OFP
metod får man beakta mängden gods av samma typ som skall
testas. Vid större mängder är resonans frekvens provning att
föredra på grund av sin korta detekteringstid. Vid kortare serier
med varierande dimensioner bör ultraljudprovning användas.

När man även måste verifiera ändringar i grundmassans struktur
tillsammans med gjutgodsets egenskaper, är valet mellan resonans
eller ultraljudprovning svårare.

Virvelströmsprovning har fördelen att den fungerar på automatiska
system där kontrollen måste gå snabbt. Olägenheter med nuvarande
metoder för virvelströmsprovning är att även vid låg
provningsfrekvens har strukturvariationer vid ytan en större effekt
på mätvärden än strukturvariationer inuti godset. För varje typ av
gjutgods som skall kontrolleras måste man kalibrera utrustningen.
Detta tenderar att begränsa användandet av virvelströmsprovning
endast till långa serier av gjutgods med liknande utseende. Koerciv
kraftprovning, även automatiserad, är något långsammare än
virvelströmsprovning. En gemensam kalibrering räcker för
samtliga gjutjärnstyper, och därför är koercitivkraft mätning
lämplig för både små och stora kvantiteter som skall kontrolleras.

Ändock är inte virvelströmsprovning utbrett inom
gjutjärnsindustrin. Dess användande för undersökningar av andra
metallers sammansättningar har resulterat i en bred användbarhet,
vissa specifikt utvecklade för att användas i automatiska
inspektionssystem. Strukturen i hörn har en relativt stor inverkan
och resultatet blir avsevärt påverkat av små variationer i
dimensionen av de testade detaljerna. Om korta spolar används,
erhålls relevanta värden endast om provet utförs med
komponenterna mycket noggrant fixerade.

När koerciv kraftprovning skall användas, krävs det upp till 5
sekunder för varje gjutgods som skall provas. Fullt klara
provutrustningar, inklusive slingor, är konstruerade för att ha en
tillräcklig kraft att kunna magnetisera hela den del av gjutgodset
som skall provas. Koerciv kraftmätning är nämligen inte känsligt
nog att känna av förändringar i gjutgodsdimensioner.
Strukturvariationer i gjutytan har inte alltför stor inverkan, eftersom
uppmätta värden tar hänsyn till hela godsets struktur. Vid
ringformade gjutgods får man problem med att magnetisera, vilket
gör provnings resultaten mindre tillförlitliga. Den största nackdelen
med koerciv kraftprovning är bristen på kommersiellt gångbar
utrustning. Konstruktionsprinciperna är kända, vad som behövs är
lämplig uppmuntran för att tillverkarna skall vidareutveckla denna
provningsmetod. För virvelström, resonans frekvens och
framförallt ultraljudutrustning, finns det däremot ett antal
återförsäljare för i Sverige.
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För att säkerställa kvalitén använder sig svenska gjuterier i
allmänhet av mikroskopi-undersökningar, kanske spelar den
allmänna uppfattningen om OFP som inte helt tillförlitlig in vid
valet av kontrollmetod. Utomlands har troligen OFP ett bättre rykte
eftersom det där används mera i produktionen. Slutligen har ett
anonymt gjuteri gjort en provgjutning där man kan påvisa att små
tillsatser av tenn kan eliminera chunky grafit.

1  INLEDNING
Segjärn har under senare decennier blivit ett allt vanligare
konstruktionsmaterial. Därmed har även kundernas krav på rätt
kvalitet skärpts. För klenare godstjocklekar finns möjligheten att
kontrollera genom att gjuta separata provämnen med representativ
stelningshastighet. Detta är svårare i grövre gods, och för att bättre
tillgodose kundernas krav på rätt kvalitet kan oförstörande
provningsmetoder vara ett viktigt steg i kvalitetssäkringen.
Utvärderingen av OFP metoder gäller i första hand resonans-
provning, ultraljudprovning, koerciv kraft, virvelströmprovning
samt i viss mån hårdhetsprovning.

Grafitstrukturen är viktig för att uppnå tillräcklig seghet och
hållfasthet. För att kunna bedöma om gods skall kasseras eller ej på
grund av lokalt dålig grafitstruktur måste gränser för bedömning
finnas. Vetskapen om hur stora försämringar av de mekaniska
egenskaperna en defekt struktur kan ge är begränsade och baseras i
dag ibland på rimliga antaganden. En del defekter som chunky gafit
och intercellullär fjällgrafits inverkan på de mekaniska
egenskaperna har varit mycket bristfälligt beskrivna i litteraturen
och är därför inte medtagna i den omfattning som skulle önskas.

2  VAD ÄR SEGJÄRN (1, 2, 10)

Segjärn framställs genom inlegering av låga halter (0,03-0,06 %)
av magnesium i smält gjutjärn varvid grafit skiljs ut i form av
noduler (kulformig grafit). Genom den ändrade grafitformen från
fjäll, som i gråjärn, till noduler erhålls i segjärn högre
brottförlängning, bättre slagseghet, högre sträckgräns och högre E-
modul.

Nodulernas form och storlek har en avgörande inverkan på de
mekaniska egenskaperna. Stora noduler (låg nodultäthet) befrämjar
perlitbildandet och gör därmed järnet hårdare men sänker segheten.
Nodulernas form (nodularitet) påverkar de mekaniska
egenskaperna i varierande omfattning. Man brukar säga att
nodulariteten skall ligga över 80 % för att tillfredsställande
egenskaper skall uppnås.
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Magnesiumtillsatsen görs i Sverige främst i speciell skänk (oftast
genom Tundishmetoden).
De mekaniska egenskaperna styrs huvudsakligen genom
grundmassans sammansättning, som kan variera från helt ferritisk
till perlitisk, beroende på materialets kemiska sammansättning och
eventuell värmebehandling. Högre mangan- och kopparhalt ger mer
perlit i grundmassan och högre hållfasthet men lägre seghet i
materialet. (1)

Bild 1 Exempel på segjärnsgjutgods. Kronhjul och pinjong
                     till personbil i bainitiskt segjärn.

Perlithalten påverkas även av andra grundämnen såsom krom,
molybden, nickel, tenn, vanadin m fl (2). Vid tillverkning av
ferritiskt segjärn (SS 140717) är det viktigt att dessa perlitbildande
ämnen hålls på låg nivå.

Med hänsyn till deras inverkan på grafitformen har grundämnena
under årens lopp indelats i tre grupper. a) positiv inverkan på nodul
bildning b) neutral c) negativ inverkan på nodulbildning.

Positiv                           Neutral                           Negativ
Mg, Ce, Ca                    Fe, Si, Ni, Mo, C           Al, Sb, As, Bi, Pb

Men i ljuset av laboratorieförsök och industriella experiment under
de sista tio åren är en sådan klassificering både meningslös och
missledande.

Exempel
a) Kolandelen påverkar både grafitstorlek och form, speciellt

genom dess inverkan på kolekvivalenten. Grafitnoduler är
mindre och bättre formade i övereutektiskt segjärn.
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b) Inverkan av kisel kan endera vara välgörande eller skadlig. Å
ena sidan, ökad Si mängd ökar nodulmängden och förbättrar i
allmänhet den sfäriska formen. Men å andra sidan, höga Si
halter är känt för att gynna chunky grafit vid höga halter vilket
ger försämringar i grovt segjärn.

c) Kombinationen hög nickel- och kiselhalt leder till försämringar
på grund av chunky grafit. Detta är en vanlig iakttagelse vid
höga nickelhalter (austenitiska) i medium – grovt segjärn.

d) Grundämnen (t.ex. As, Sb) som vanligtvis anses skadliga
tillsätts numera i små mängder i mening att förbättra formen
hos den sfäroida grafiten, eller ibland främja perlitbildande. I
båda fallen tillsätts även cerium.

e) Cerium, en gång betraktat som universalmedel, har visat sig
vara skadligt när vissa andra spårämnen fattats, vilket orsakar
oregelbunden form (försämrad nodularitet) och chunky grafit.
Denna effekt är speciellt märkbar i austenitiskt segjärn. Notera
att cerium och andra sällsynta jordartsmetaller avlägsnas genom
omsmältning.

När man betraktar ovanstående sammanhang inser man att en
klassificering är meningslös. I stället kan man använda termer som
nodularitetspåverkande med mera (10).

3  ALLMÄNNA LITTERATURDATA (1, 3, 4, 6,)

Grundmassa

Kol (C)
Med ökande kolhalt avtar hållfasthet och hårdhet mycket svagt.
Hög C  ökad flytbarhet och grafitexpansion (minskad
krympning).

Hög C  mindre karbider, lägre perlithalt lägre hårdhet,
långsammare stelning och ger mindre underkylning.

Kolekvivalent (C.E.)
En höjning av kolhalten ger mera grafit, och grafitnodulernas
sammanlagda yta blir större. Det blir då lättare för austenitens kol
att lagra sig på grafitnodulerna när temperaturen passerar 730-720°
C-intervallet. Mindre kol blir alltså över till perlitbildningen.
Även andra ämnen, främst kisel och fosfor, inverkar på förloppet.

Den sammansättning man får enligt C. E.=% C+0,25 % Si+0,5 % P
kallas kolekvivalent.

Hög C.E.  gynnar chunky grafituppkomst, mindre antal fria
karbider, lägre perlithalt och långsammare stelning.
Hög C.E.  lägre hårdhet och brottgräns.
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Ympning
Ympmedel tillsätts ofta i syfte att öka antalet kärnbildningspunkter,
vilket ger mindre underkylning vid det eutektiska stelnandet samt
minskad sugningstendens.

Ympmedlet tillsätts i form av FeSi. Si oxideras och bildar SiO2–
partiklar som verkar grafitympande på smältan. Dessa oxider bildas
lättare vid närvaro av t ex Sr-, Ba- eller Ca-oxider.

För att ympning skall vara effektiv bör den utföras så sent som
möjligt innan avgjutning.

Magnesium (Mg)
Magnesium tillsätts vid segjärnsframställning för att uppnå slutlig
halt om 0,03-0,06 % för erhållande av grafit med sfärisk form.
Eftersom Mg har högt förångningstryck avklingar (förångas)
magnesium mycket snabbt. För att motverka detta tillsätter man
Mg ofta i form av en MgFeSi-legering. Om tillsatsen är för låg eller
magnesiumutbytet är för lågt erhålls istället hållfasthetsnedsättande
grafit med kompakt form (sk vermikulär grafit) och i omfattning
som tilltar med avtagande magnesiumhalt.

Höga restmagnesiumhalter ger en kraftig underkylning vilket beror
på att Mg i smältan påverkar kärnbildningstillståndet.

Restmagnesiumhalten bör därför begränsas till en nivå, som ger
maximal nodulbildning vid lägsta möjliga tillsatsmängd. För att
erhålla en tillräcklig nodulbildning, brukar man ange att
restmagnesiumhalten bör ligga på minst 0,035-0,040 % Mg.

Smältans mottaglighet för ympning har visat sig öka vid sjunkande
magnesiumhalt, vilket är positivt ur sugningssynpunkt.
En ytterligare fördel med en låg Mg-halt är att expansionen under
stelnandet ökar. Detta ger mindre risk för mikrosugningar vid
gjutning i stabila formmaterial.

Kisel (Si)
Hög Si  grafitbefrämjande, lägre perlithalt och ger därigenom ett
mjukare material trots att högre Si-halt i och för sig genom
lösningshärdning av ferriten ger en hårdare och hållfastare
ferritbeståndsdel i grundmassan. Långsammare stelning ger mindre
underkylning.

Inverkan av kisel kan endera vara välgörande eller skadlig. Å ena
sidan, ökad Si mängd minskar risken för vitt stelnande samt ökar
nodulmängden och förbättrar i allmänhet den sfäriska formen vid
ympningen. Men å andra sidan ,ökad Si halt är känt för att gynna
chunky grafit i grovt segjärn.

Fosfor (P)
Hög P  högre ferrithalt som förbättrar gjutjärnets flytbarhet men
gör godset sprött och otätt.

Svavel (S)
Hög S  försämringar i gjutjärnets flytbarhet, binder magnesium
och kan därigenom medföra inslag av defekta grafitformer.

Koppar (Cu)
Hög Cu  högre perlithalt, mindre risk för karbider.
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Mangan (Mn)
Hög Mn  högre perlithalt, större risk för karbider.

Tabell 1 Normal sammansättning hos segjärnsgjutgods

Kol                  3,2 – 4,0
Kisel                1,5 – 3,2
Mangan            0,05 – 1,0
Fosfor              max 0,08
Svavel              max 0,02
Magnesium      0,04 – 0,06

Karbider
Fria karbider orsakar förhöjd hårdhet och därmed försvårad
bearbetbarhet. Orsakerna kan vara för hög halt karbidstabiliserande
ämnen, för låg kolekvivalent, otillräcklig ympning, för hög
överhettningstemperatur, eller för låg gjuttemperatur.

Karbidstabiliserande ämnen är tex Cr, Mn, V, Mo.
Perlit

Perlithalten kan höjas genom perlitstabiliserande ämnen, minskad
kolekvivalent och tidig uppslagning.

Perlitstabiliserande ämnen är tex Sn, Cu, Ni, Mo, Mn, Cr, V.

Rekalescens (R)
Rekalescens (R) är temperaturökningen vid det eutektiska
stelnandet. Om denna temperaturökning går snabbt, ökar
nodulariteten och nodultätheten. En långsam rekalescens medför att
risken för eutektisk karbid ökar.

Underkylning (TE)

Underkylningen TE (bild 2) är ett mått på skillnaden mellan TEU
och jämviktstemperaturen för grafiteutektiskt stelnande, TGR.
Kraftig underkylning ökar risken för att TEU ska nå ned under
jämviktstemperaturen för karbideutektiskt stelnande, TCEM. Om
detta sker, ökar risken för bildning av eutektisk karbid och
mikrosugningar. Jämviktstemperaturerna TGR och TCEM
påverkas främst av smältans kemiska sammansättning.

Ökad ympning, snabbare smältning och begränsad
överhettning/varmhållning minskar underkylningen. Motsatsen,
högre underkylning, kan ge upphov till defekta grafitformer. Bild 2
(1,3).
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Bild 2   Illustration av skillnaden mellan rekalecens, R, och
underkylning, TE.

4  EXEMPEL PÅ DEFEKTER I GROVT SEGJÄRNSGJUTGODS
    (4,9,10)

Enligt Europa-standard för segjärn skall grafiten i huvudsak
föreligga som form V och VI, bild 3.
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Bild 3  Exempel på olika grafitformer enligt SS-EN ISO 945.

Grafiten i segjärn är nodulär men mindre avvikelser från den
sfäroida formen behöver inte inverka alltför negativt på de
mekaniska egenskaperna.

Däremot är oönskade avvikelser från den nodulära formen följande:
Kompakt (vermikulär) grafit
Intercellullär fjällgrafit
Chunky grafit
Exploderad grafit
Dessa grafitformer visas i bild 4.
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Kompaktgrafit Intercellulär fjällgrafit

Chunky grafit Exploderad grafit
Bild  4 Exempel på defekta grafitstrukturer i segjärn

4.1  Kompakt (vermikulär) grafit

Magnesium tillsätts vid segjärnsframställning för att erhålla en
sfärisk grafitform. Speciellt i grovt gods med låg stelningshastighet
erhålls så kallad kompakt grafit om tillsatsen eller magnesium-
utbytet (restmagnesiumhalten) är för låg. Uppstår även vid för hög
svavelhalt och även när tiden mellan Mg behandling och
avgjutning blir för lång.
Verkan: för låg hållfasthet och seghet.

4.2  Intercellulär fjällgrafit

Intercellulär fjällgrafit uppstår när man använder orent råmaterial. I
grovt segjärn uppträder dessa huvudsakligen i regionerna kring det
sist stelnade godset. Orsaken till dessa defekter är spårelementen,
Pb, Bi, Sb, As, om dessa inte har neutraliserats genom tillsats av
Ce. Rent generellt kan man säga att inverkan av dessa spårämnen
ökar när kylningshastigheten minskar.
Verkan: För låg hållfasthet och seghet (4).
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Tabell 2 Rekommenderade maximalt tillåtna halter för äm-
nen som främjar bildningen av intercellulär fjäll-
grafit.

Ämne Max halt
%

Ämne Max halt %

Bi 0,002 Al 0,100
Pb 0,002 Sn 0,150
Sb 0,002 Ti 0,100
As 0,020 Cu 3,0

4.3  Chunky grafit

Chunky Grafit hittas ofta i tjocka segjärnsgjutgods när det använda
råmaterialet innehåller mycket små mängder spårämnen.
Det uppträder framför allt i det termiska centrat hos grovt gjutjärn.
Trots att bildandet av chunky grafit inte till fullo är känt, kan man
ändå undvika denna genom att under produktionens gång beakta
olika faktorer. Kombinationen mycket rent råmaterial och Ce leder
ofta fram till chunky grafit. Har man istället mindre rent material,
leder brist på Ce till andra ofullständiga grafitformer.

En större Ni andel ökar risken för chunky grafit. I austenitiskt
segjärn av typ Ni-Resist (18-22% Ni) är inverkan till och med så
stor att chunky grafit förekommer i tunna sektioner.

En ökning av kolekvivalenten t ex över 4,0% gynnar uppkomsten
av chunky grafit, även om inget Ce är tillsatt (9).

Effekten av några (inte alla) grundämnen som gynnar intercellulär
fjällgrafit kan neutraliseras genom tillsatser av cerium, detta ämne
befrämjar däremot bildandet av chunky grafit. Omvänt, kan chunky
grafit elimineras och full sfäroidisering erhållas vid tillsatser av
grundämnen som gynnar intercellulär fjällgrafit. Grundämnen som
är kända att motverka varandra vid bildandet av intercellulär
fjällgrafit eller chunky grafit framgår av tabell 3.

Tabell 3

Ämnen som gynnar
Chunky grafit

Ämnen som gynnar
Intercellulär fjällgrafit

Ce Bi
Ca Pb
Si Sb
Ni As

Cd
Al
Sn
Cu
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Skadan som förorsakas av ett grundämne kan avhjälpas genom
förståndigt nyttjande av ett grundämne från motsatt grupp (10).
Verkan: För låg hållfasthet och seghet.

4.4  Exploderade noduler

Exploderade noduler uppkommer på grund av överkompensation
av Ce. När ympning sker med mera än 0,2% Ce kan man finna
denna grafitform framförallt i regionen runt grafit flotation.
Verkan: För låg hållfasthet och seghet (9)

Tabell 4   Defekter orsakade av

Defekt Orent
råmtrl.

Rent
råmtrl.

Spår
el.*

Låg
Mg

Hög
S

Hög
Ce

Hög
Ni

Hög
Ca

Hög
Si

Symptom

Kompakt
grafit

x x Låg hållf.
o seghet

Intercellulär
grafit

x x x Låg hållf.
o seghet

Chunky
grafit

x x x x x Låg hållf.
o seghet

Exploderad
grafit

x Låg hållf.
o seghet

* Pb, Bi, Sb, As

5  ÄMNENS INVERKAN PÅ SEGJÄRN

5.1  Inverkan av antimon (7)

I Canada har man gjort en studie om tillsatser av antimon (Sb) i
mycket små mängder (20-100 ppm). Syftet var att se dess inverkan
på nodulerna och de mekaniska egenskaperna. Sb tillsattes endera
med ympmedlet eller direkt i den relativt rena chargen.

Följande värden på sammansättningen erhölls.
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Tabell 5 Kemisk analys

A. Sb tillsatt i chargen.

Smälta nr. TC % Si % Mg % S % Mn % Sb ppm
871 3,50 2,57 0,06 0,02 50
872 3,5 2,59 0,06 0,01 0
875 3,63 2,51 0,07 0,01 0,14 25
876 3,63 2,51 0,07 0,01 0,15 0
544 3,49 2,6 0,05 0,17 0
885 0,06 0,01 0,15 50
890 3,7 2,6 0,04 0,01 50
891 3,69 2,64 0,04 0,01 25
916 3,5 2,54 0,05 0,01 25
917 3,51 2,65 0,04 0,01 0,13 15
919 3,56 2,5 0,04 0,02 100

B. Sb tillsatt med ympningen.

Smälta nr. Tc % Si % Mg % S % Mn % Sb ppm
820 A 3,59 2,92 0,05 0,01 0,14 0

B ( " ) 2,95 0,05 0,01 50
C ( " ) 2,98 0,05 0,01 100
D ( " ) 2,98 0,05 0,01 250

877 A 3,5 2,51 100
B ( " ) 2,58 0,08 0,01 0,15 0
C ( " ) 2,56 0,01 50
D ( " ) 2,56 50
E ( " ) 2,56 25

894 A ( " ) 2,49 25
B 3,52 2,48 0,04 0,01 0,14 0
C ( " ) 2,49 25
D ( " ) 2,47 25
E ( " ) 2,47 25

896 A ( " ) 2,54 0
B 3,52 2,52 0,04 0,01 0,15 0
C ( " ) 2,49 0
D ( " ) 2,51 0
E ( " ) 2,49 0

Värden inom parantes är beräknade.
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Tabell 6 Effekt av Sb tillsatt i chargen

A. Metallografi

Smälta Sektion Nod./ Perlit Grafit- Sb tillsats Anm.
nr. dim mm mm2 % struktur ppm
872 2,54 99 ca 13 Fullt nodulär 0
851 2,54 82 ca 8 Fullt nodulär 0
876 2,54 92 15 Fullt nodulär 0
885 2,54 114 ca 8 Fullt nodulär 20 Hög Mg
875 2,54 114 15 Fullt nodulär 30 Hög Mg
871 2,54 124 ca 18 Fullt nodulär 50 Hög Mg
917 2,54 104 ca 13 Fullt nodulär 20 Låg Mg
916 2,54 110 ca 13 Fullt nodulär 30 Låg Mg
890 2,54 128 ca 18 Fullt nodulär 50 Låg Mg
891 2,54 114 ca 18 Fullt nodulär 50 Låg Mg
919 2,54 143 20 Fullt nodulär 100 Låg Mg
872 8 * 50 20-30% Chunky 0
849 8 33 3 10% Chunky 0
544 8 * 5 30% Chunky 0
876 8 46 5 15-20 Chunky 0
885 8 63 ca 8 Fullt nodulär 20 Hög Mg
875 8 56 ca 8 Störda ** 30 Hög Mg
871 8 72 ca 8 Störda ** 50 Hög Mg
917 8 54 5 Fullt nodulär 20 Låg Mg
916 8 45 ca 8 Fullt nodulär 30 Låg Mg
891 8 74 ca 8 Fullt nodulär 50 Låg Mg
919 8 88 30 Störda ** 100 Låg Mg

B.  Mekaniska egenskaper.

Smälta Sektion Sträckgräns Brottgräns Brottförl. Sb tillägg
nr dim mm Rp0,2 N/mm2 N/mm2 % ppm

872 25 291 445 20,5 0
851 25 319 476 20,5 0
885 25 319 477 22 20
871 25 310 483 19,5 50
917 25 342 519 19 20
918 25 336 518 18 30
890 25 331 510 18 50
872 203 257 405 15 0
849 203 288 410 17 0
544 203 234 407 11 0
885 203 295 445 20 20
871 203 288 431 21 50
917 203 315 453 20 20
916 203 309 452 19,5 30
890 203 307 450 20 50
891 203 291 429 21,5 50
919 203 323 500 14 100

* Det går inte att bestämma exakt nodulmängd pga. chunky grafit.
** Närvaron av flakes och grafitpartiklar tillsammans med sfäroid grafit skapar
denna struktur (grafitjärn).
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Tabell 7 Effekt av Sb tillsatt med ympningen.
A. Metallografi.

Smälta Sektion Nod/ Perlit Grafit Sb tillsats Gjut
nr dim mm mm2 % struktur ppm temp 0C

820 A 25 104 5 ( 2 ) 0 1399
B 25 230 spår ( 2 ) 50 N.D.
C 25 263 spår ( 2 ) 100 N.D.
D 25 305 spår ( 2 ) 250 N.D.

820 A 127 91 5 ( 3 ) 0 1399
B 127 195 ca 4 ( 2 ) 50 N.D.
C 127 224 ca 4 ( 2 ) 100 N.D.
D 127 280 ca 4 ( 4 ) 250 N.D.

877 A 25 128 ca 18 ( 2 ) 100 1343
B 25 133 3 ( 2 ) 0 1327
C 25 216 3 ( 2 ) 50 1304
D 25 234 3 ( 2 ) 50 1288
E 127 228 3 ( 2 ) 25 1288

877 A 127 92 ca 18 ( 2 ) 100 1343
B 127 108 ca 8 ( 3 ) 0 1327
C 127 144 5 ( 2 ) 50 1304
D 127 144 5 ( 2 ) 50 1288
E 127 148 5 ( 2 ) 25 1288

894 A 127 85 15 ( 2 ) 50 1349
B 127 110 2 ( 3 ) 0 1332
C 127 174 2 ( 2 ) 50 1304
D 127 192 2 ( 2 ) 50 1277
E 127 203 2 ( 2 ) 50 1232

896 A 127 103 5 ( 3 ) 0 1343
B 127 110 5 ( 3 ) 0 1332
C 127 109 3 ( 3 ) 0 1354
D 127 95 5 ( 3 ) 0 1271
E 127 118 3 ( 3 ) 0 1232

849 A 203 33 5 ( 3 ) 0 N.D.
B 203 81 20 ( 2 ) 100 N.D.

2. Full nodulär grafitstruktur.
3. Närvaro av chunky grafit.
4. Närvaro av flakes och grafitpartiklar.
5. N.D.- ej registrerad.

B.  Mekaniska egenskaper.
Smälta Sektion Sträckgräns Brottgräns Brottförl. Sb tillägg

nr dim mm Rp0,2, N/mm2 N/mm2 % ppm
820 A 25 345 490 20 0

B 25 353 490 21 50
C 25 353 490 21 100
D 25 360 524 16 250

820 A 127 355 448 10 0
B 127 366 469 20 50
C 127 366 479 20 100
D 127 424 517 8 250

849 A 203 289 410 17 0
B 203 319 469 17 100
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Resultaten från denna test visar på goda förbättringar i segjärn vid
mindre tillsatser under kontrollerade former. Vid tillverkning av
grovt segjärnsjutgods, eliminerar antimon chunky grafit utan
överdriven minskning av Si halten. Antimon ökar nodulmängden
och förfinar strukturen för de godsdimensioner som undersökts.
Den drastiska ökningen av nodulmängden förutsätter att Sb tillsätts
vid en temperatur under ca 1370° C.
Tillsats av antimon i ympningen är att föredra, men är i praktiken,
endast delvis genomförbar. Sb som tillsätts en smälta som redan
innehåller spår av Pb, Bi, Ti, etc kan resultera i att det bildas
intercellulär fjällgrafit. Av denna anledning skall Sb endast
tillsättas relativt Mg-fattiga smältor.

                                           Sammanfattning

1. Upp till 50 ppm Sb kan tillsättas ett relativt Mg fattigt segjärn
utan att orsaka degenererade noduler.

2. Mängden Sb som kan tillföras beror på hur det tillsätts. Tillsätts
Sb tillsammans med ympningen kan upp till 100 ppm tillföras
utan att nodulerna försämras

3. Segjärn med extremt hög Mg halt (> 0,06 %) tolererar mindre
Sb, max upp till ca. 0,002 %.

4. Ökningen av Sb med max 20 ppm förhindrade bildandet av
chunky grafit och ökade nodul mängden i både grovt och tunt
segjärn.

5. En stadig ökning av nodulmängden kan åstadkommas genom
Sb tillsats under 1370oC. Sb tillsatt över 1370oC ger ingen
nämnvärd ökning av nodulmängden.

6. De mekaniska egenskaperna i fullt nodulärt Sb-behandlat
segjärn är överlägset det Sb fria, speciellt gäller detta grovt
segjärn.

7. Den rekommenderade mängden att tillsätta är för industriellt
bruk (inkl. Sb skrot) 20–50 ppm Sb (0,002 till 0,005 %) (7)

5.2  Inverkan av antimon. + R.E.* (8)

Denna studie skulle utvärdera hur Sb ensamt eller Sb tillsatt med
R.E. inverkar på grafitformen och på de mekaniska egenskaperna i
grovt segjärn.
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Tre göt med diametern 400 mm (bild 5) tillverkades av samma
smälta enligt tabell 8.

Bild  5         Provstavarnas lokalisering i göten.

Tabell 8 Kemisk sammansättning:
3.2-3.6% C 0.03-0.04% P 0.1-0.2% Mn
1.8-2.2% Si 0.003-0.01% S 0.04-0.06% Mg

Tabell 9 och 10 visar grafitformen respektive de mekaniska
egenskaperna i centrum. T1 anger obehandlad smälta, T2 tillsats av
Sb och T3 anger tillsats av både Sb och R.E.

Tabell 9 Grafitform i centrum av 400 mm block.

Prov %  Sb % RE %  S %  Mg Grafit
T1B - - 0.006 0.063 Oregelbundet grov
T2B 0.01 - 0.006 0.0039 Oregelbundna noduler
T3B 0.01 0.010 0.005 0.034 Noduler

Tabell 10 Mekaniska egenskaper i centrum av 400 mm block.

Prov Sammansättning
%  Sb            % RE

Brottgräns
N/mm2

Brottförl.
%

Slagseghet
J/cm2

Hårdhet
HB

T1A
T1B

T2A
T2B

T3A
T3B

-
-

0.01
0.01

0.01
0.01

-
-

-
-

0.01
0.01

315
274

441
343

541
470

1.0
2.0

3.0
2.5

4.5
2.5

  6
  6

  8
  6

10
  8

203
174

203
200

208
214

* Sällsynta jordartsmetaller.

Slutsats

Sb befanns eliminera de skadliga effekterna av syre i gränsytan
mellan grafitnodulerna och smältan vilket resulterade i en
förändring av gränsytenergin och förbättrad grafitform.
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Kombinerad behandling av segjärn med Sb (0,01%) och R.E.
(0,01%) resulterade i den bästa kvaliteten. ( 8 )

5.3  Inverkan av tenn (11, 16)

Här har man använt tenn som är en känd perlitbildare för att utröna
om det går att eliminera chunky grafit genom små tillsatser.

Tabell 11 Effekt av Sn vid olika Si innehåll, behandlad med
Fe-Si-Mg legering i 175 mm kub.

Smälta nr. Sn Tillägg
%

Chunky
Grafit i

Centrum
%

Nodul
Mängd i
Centrum

%

Perlit
I

Centrum%

TC % Si %

57 0 5-10 100 5 3,6 1,95
58 0,01 0 105 5-10 3,61 2,02
59 0,025 0 105 20 3,64 2,04
60 0,05 0 130 80 3,60 2,10
61 0 20-30 190 traces 3,5 2,7
62 0,01 10-15 200 5-10 3,55 2,8
63 0,025 traces 195 20-30 3,48 2,8
64 0,050 0 210 40-50 3,55 2,8
65 0,075 0 200 60-80 3,53 2,7
66 0 20 175 traces 3,4 2,91
67 0,005 20-30 200 traces 3,36 3,15
68 0,025 5-10 165 5-10 3,30 3,16
69 0,050 0 110 50 3,31 3,0
70 0,075 0 160 30-40 3,22 3,14

Tabell  12 Effekt av Sn vid olika Si innehåll, behandlad med
Fe-Si-Mg legering i 203 och 250 mm kub.

Smälta nr. Sn Tillägg
%

Chunky
Grafit i

Centrum
%

Nodul
Mängd i
centrum

%

Perlit
I Centrum

%

Kub
Storlek

mm

TC % Si %

71 0 25 50 15-20 203 3,64 2,02
72 0,025 0 45 50-60 203 3,59 2,01
73 0,05 0 100 70 203 3,61 2,04
74 0 30 85 5-10 203 3,49 2,60
75 0,025 5 75 30 203 3,45 2,65
76 0,05 0 70 70 203 3,41 2,60
77 0,075 0 85 85 203 3,45 2,57
78 0,025 5 80 30 254 3,51 2,62
79 0,05 0 85 70 254 3,45 2,51
80 0 40-60 100 3 203 3,40 3,01
81 0,025 20-30 110 15-20 203 3,35 3,1
82 0,05 5-10 115 30 203 3,30 3,20
83 0,075 0 100 40-50 203 3,35 3,0
84 0,10 0 115 60 203 3,31 3,1
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Slutsats

Tillsatser av 0,05 % tenn är tillräckligt för att eliminera chunky
grafit och bilda en fullt nodulär struktur även i 250 mm kuber så
länge som Si halten är lägre än 2,5 %. Tillsatser av mer än 0,05 %
tenn bör inte användas eftersom intercellullär fjällgrafit kan bildas.
Har man dessutom ett helperlitiskt järn kan intercellullär fjällgrafit
uppkomma redan vid mycket små tillsatser av tenn. Vid gjutning av
125 mm kuber rekommenderas 0,025 % tenn vid en maximal Si
halt av 2,5 %. För gods över 250 mm blir det inget annat än
gissningar, men erfarenheter från tester och kända data skulle en Si
halt på mindre än 1,3 % utan någon Sn tillsats eller 1,5-2,0 % Si
kombinerad med 0,05 % tenn ge en fullt sfäroidisk struktur även i
de grövsta godsdimensionerna (11, 16).

Vidare har ett anonymt gjuteri genom provgjutningar kunnat
konstatera att ett helt cunky fritt gods kan erhållas med en tillsats
av 0,015 % Sn (kapitel 10).

5.4  Inverkan av tenn och koppar (10)

Andra undersökningar har jämfört perlitbildare som Cu och Sn.
Man har använt en vanlig kemisk sammansättning av 3,8 % C,
2,4 % Si, 0,27 % Mn, järnet behandlades med MgFeSi legering,
med en rest Ce-halt på 0,01 %. Detta göts som 25 mm kölprov.
Resultatet kan summeras enligt följande.

Tabell 13 Följande Cu/Sn kombination resulterade i 99 %
perlit.

Cu Sn % Anm.
1,5 0
1,0 0,03 Intercellulär fjällgrafit i

cellgränserna
0.5 0,07
0,25 0,15
0 0,24 Stora mängder intercellulär

fjällgrafit

a) Med ovan givna parametrar, orsakade tenn ensamt intercellulär
fjällgrafit vid så låga koncentrationer som 0,07 %. Vid lågt Sn-
innehåll syntes Cu bidra till bildandet av intercellulära fjällgrafit
formationer. Som exempel kan nämnas, att en 0,03 % Sn – 1,0 %
Cu kombination resulterade i en del intercellulär fjällgrafit i
cellgränserna.

Effekten av koppar var den motsatta vid hög Sn halt. Ett kopparfritt
segjärn innehållande 0,25 % Sn innehöll ansenliga mängder
intercellulär fjällgrafit. När 1,5 % Cu tillsattes samma legering
försvann all intercellulär fjällgrafit.

b) Effekten av tenn som perlitbildare är ca tio gånger större än
koppar.
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c) Hårdhet, brott och sträckgräns, alla ökar med ökande tenn-
innehåll upp till 0,07 % Sn. Vid närvaro av Cu är ökningen mindre
markant och vid eller över 1,0 % Cu- innehåll märker man nästan
ingen ökning alls. Töjningen minskar vanligtvis med ökande Cu-
och Sn-halt till omkring 2,0 %.

Koppar och tenn är de grundämnen som är effektivast och mest
ekonomiska som perlitbildare i gjuttillståndet. Tenn är effektivast
men bör begränsas till 0,05 % på grund av att intercellulär
fjällgrafit kan uppkomma i cellgränserna. Några av de ämnen som
är starkt grafitformande, arsenik och antimon, är även starkt
perlitbildande, men eftersom de starkt gynnar uppkomsten av
chunky grafit används de inte för att reglera grundmassan (10).

5.5  Inverkan av kisel (11)

Si är känt för att minska nodulstorleken. Här har man undersökt
dess inverkan på chunky grafit i centrum av gjutgodset. Mycket bra
samband har upptäckts mellan Si och chunky grafit mängden (bild
6 och 7). För att erhålla ett chunky fritt material enligt detta, får en
175 mm kub vilken kyls i ca 30 minuter inte innehålla mer än 1,5
% Si om den är behandlad med MgFeSi och mindre än 2,25 % Si
vid NiMg-behandling.

Bild  6 Påverkan av slutlig Si halt på mängden chunky
grafit i centrum av en 175 mm kub.

När det gäller nodultäthetens inverkan på chunky grafit finner man
en större spridning av punkterna vilket gör sambandet mindre
tillförlitligt.
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Bild  7 Samband mellan nodulmängd och chunky grafit
mängd i 127 mm kub.

Smälta nr. 1 (tabell 14) är inte med i bild 6 och 7 därför att det
innehåller 5,0 % Si vilket gav upphov till 90 % chunky grafit även i
25 mm kölprov. Detta kan gälla som en varning till gjuterier som
tillverkar gods med mycket hög Si-halt.

Tabell 14 Effekt av Si innehåll på nodul och chunky grafit-
mängd i centrum av en 127 mm segjärnskub-
behandlad med MgFeSi och ympad med olika
tillsatser.
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Tabell 15 Effekt av Si innehåll på nodul och chunky grafit
mängd i centrum av en 127 mm segjärnskub
behandlad med NiMg och ympad med 0,8 % FeSi.

Här kan man se att högre Si halt ökar nodultätheten samtidigt som
chunky grafitmängden ökar. Man kan tillåtas ha en större Si-halt
om smältan är behandlad med NiMg jämfört med MgFeSi, utan att
chunky grafit uppkommer.

6.  MEKANISKA EGENSKAPER PÅVERKADE AV:

6.1  Variationer av grafitform i järn med varierande perlit/ferrit förhållande (12)

Denna rapport avser segjärn med olika perlit/ferrithalt samt
varierande mängd nodulär grafit. En serie om nio järn skulle
framställas i as cast tillstånd med följande strukturvariationer.
Andel nodulär grafit: mer än 90%, ca 70%, ca 50%.
Ungefärlig mängd ferrit i grundmassan: 25%, 50%, 75%.
Det var bestämt att variationerna i andel icke nodulär grafit skulle
erhållas genom att tillsätta olika mängd behandlingslegering till
smältan, så att den icke nodulära grafiten uppträdde i kompakt form
(SS-EN ISO 945 form III). Ändringar av grundmassan hos as cast
godset skulle man få genom små tillsatser av tenn för att erhålla
tillräcklig mängd perlit.
Från vardera av de elva behandlingarna (nio as cast två
värmebehandlade), skulle två kölblock 45*45 mm gjutas där man
skulle bestämma brottgräns, sträckgräns, töjning, hårdhet,
slagseghet och omslagstemperatur.

Resultat
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Tabell 16 Kemisk sammansättning
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Brottgräns

Bild  8 Samband mellan brottgräns och mängd grafit i
nodulär form i järn med varierande mängd perlit.

Bild  9 Samband mellan brottgräns och mängd perlit i järn
med varierande mängder grafit i nodulär form.
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Sträckgräns Rp0,2

Bild  10 Samband mellan sträckgräns Rp0,2 och mängd grafit
i nodulär form i järn med varierande mängder
perlit.

Bild  11 Samband mellan sträckgräns Rp0,2 och mängd perlit i
järn med varierande mängd grafit i nodulär form.
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Slagseghet

Bild  12 Samband mellan slagseghet (Charpy-V) och mängd
perlit i järn med varierande grafit i nodulär form.

Bild  13 Samband mellan slagseghet oanvisad och mängd
perlit i järn med varierande mänd grafit i nodulär
form.
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Sammanfattning

1) När andelen icke nodulär grafit ökar i järn med perlitisk, ferritisk
eller varierande perlit/ferrit andel i grundmassan, reduceras
sträckgräns (0,1, 0,2, 0,5 %), brottgräns, förlängning till brott,
elasticitetsmodulen, anvisad och oanvisad plastisk slagseghet.
Omslagstemperaturen är i stort sett opåverkad av ändringar i
mängden icke nodulär grafit.

2) Reduktionen av sträckgräns och brottgräns vid ökande andel
icke nodulär grafit i kompakt form ökar med perlithalten i
grundmassan.

3) Närvaron av icke nodulär grafit reducerar brottgränsen mera än
sträckgränsen.

4) Omslagstemperaturen hos järn som nästan har fullständig
grafitstruktur blir lägre medan sträckgräns (Rp0,2) och töjning till
brott blir högre, när erfordrad struktur uppnåtts genom
värmebehandling. Andra egenskaper påverkas inte.

5) Närvaron av små mängder icke nodulär grafit har förmodligen
liten inverkan på sträckgränsen (Rp0,2). (12)

6.2 Variationer av grafitform och varierande mängd karbider (13)

Denna rapport avser segjärn med varierande karbidhalt samt
varierande mängd nodulär grafit. En serie om nio järn skulle
framställas i as cast tillstånd med följande strukturvariationer:

1) Andel nodulär grafit: mer än 90%, ca 70%, ca 50%.

2) Förhållandet av likformigt fördelade karbider i en annars
perlitisk grundmassa 2-5 %, 7-12 % och 17-22 %.

Från varje smälta göts två stycken kölprov 45*45 mm vilka
användes för att bestämma brottgräns, sträckgräns (0,1 0,2 0,5 %),
töjning, hårdhet, slagseghet oanvisad och omslagstemperatur.
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Tabell 17 Kemisk sammansättning

Resultat
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Brottgräns

Bild  14 Samband mellan brottgräns och mängd grafit i
nodulär form i järn med varierande mängd karbider.

Bild  15 Samband mellan brottgräns och mängd karbider i
järn med varierande mängd grafit i nodulär form.
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Bild  16 Samband mellan sträckgräns (Rp0,2) och mängd
grafit i nodulär form i järn med varierande mängd
karbider.

Bild  17 Samband mellan sträckgräns (Rp0,2) och mängd
karbider i järn med varierande mängd grafit i
nodulär form.
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Bild 18 Samband mellan förhållandet sträckgräns
(Rp0,2)/Brottgräns och karbidmängd i järn med
varierande mängd nodulär grafit.

Slagseghet

Bild  19 Samband mellan slagegenskaper oanvisade och
mängd karbider i järn med varierande mängd grafit
i nodulär form.
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Sammanfattning
1) Slagsegheten för oanvisade provstavar minskar när mängden

karbider och icke nodulär grafit ökar. Ändrad karbidmängds
inverkan på egenskaperna märks mest i järn med full nodulär
grafitstruktur. Effekten av ökad mängd icke nodulär grafit är
störst i järn som innehåller minst karbider.

2) Omslagstemperatuen ändras obetydligt när mängden icke
nodulär grafit ökar, och påverkas inte av mängden karbider.

3) Brottgränsen minskar både av icke nodulär grafit och karbider.
För icke nodulär grafit är effekten mest märkbar i karbidfritt
järn, medan effekten av karbider är störst i järn som har full
nodulär struktur.

4) När mängden karbider i järn ökar, visar sträckgränsen en snabb
ökning till att börja med, för att sedan stabiliseras. Små
mängder icke nodulär grafit inverkar mycket lite på
sträckgränsen, men reduceras i relativt stor omfattning vid
fortsatt ökning av icke nodulär grafit.

5) Om man använder sträckgränsen (Rp0,2) som dimensionerande
egenskap, kan man tillåta mindre mängder icke nodulär grafit
utan att äventyra kvaliteten.

6) Hårdheten ökar med ökad mängd karbider, förlängning till
brott minskar, men elasticitetsmodulen ändras inte märkbart.
Ökad mängd icke nodulär grafit minskar hårdheten, töjningen
och elasticitetsmodulen (13).

6.3 Inverkan av kompakt och spiky grafit (14)
Oavsett perlithalt, finner man att minskande mängd nodulär grafit
minskar brottgränsen (bild 20). Minskningen av brottgränsen märks
mest i järn med perlitisk grundmassa. Detta p g a effekten av den
lokala spänningsökningen är mera markant vid icke nodulär grafit i
de mindre sega perlitiska grundmassorna, till skillnad mot de som
innehåller stora mängder ferrit. Effekten av icke nodulär grafit är
mindre markant då närvaron av karbider försvagat grundmassan. I
vilken grad som brottgränsen reduceras p g a icke nodulär grafit
beror av dess form.

Den icke nodulära grafitens negativa inverkan på brottgränsen är
mindre när den uppträder i kompakt form än när den har ”spiky
flake” form (bild 21). Den icke nodulära grafitens struktur har
undersökts med svepelektronmicroskop på en djupetsad provkropp.
Fastän man betraktade den icke nodulära grafiten tvådimensionellt
uppträdde den som en separat partikel, dess rätta form visade sig
bestå av ett nätverk av förbindelser inom varje eutektisk cell. Detta
skilde sig från normalt segjärn i vilken det fanns en separat
grafitnodul i varje eutektisk cell.
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Det var en stor spridning av den icke nodulära grafiten inom den
eutektiska cellen, vilket orsakade spänningskoncentrationer inom
grundmassan med försämrade egenskaper som följd. När den icke
nodulära grafiten beskrevs som kompakt, förblev förbindelsebladen
inom varje eutektisk cell relativt kraftig med rundade ändar men i
”spiky” flake form var grafitbladen tunnare och hade vassare ändar.
Med hjälp av dessa skillnader i grafitens utseende inom den
eutektiska cellen, kan man på icke nodulära grafit i ”spiky” flake
form beräkna dess inverkan på egenskaperna.

Uppmätta värden för sträckgränsen vid 0,1, 0,2 och 0,5 % blir
reducerade när icke nodulär grafit förekommer. Minskningen av
sträckgränsen är störst i järn med hel perlitisk grundmassa (bild 22)
men minskar även då den icke nodulära grafiten ändrar form från
kompakt till ”spiky” flake form. En given mängd icke nodulär
grafit påverkar sträckgränsen i mindre grad än brottgränsen (bild
24). Eftersom övre sträckgränsen är den egenskap som används vid
konstruktion av gjutgods, kan man dra den slutsatsen att små
mängder av icke nodulär grafit kan accepteras utan att det påverkar
konstruktionens prestanda. Denna inställning har befästs av andra
tester utförda hos BCIRA. Icke nodulär grafit minskar töjning,
elasticitetsmodul och värden för slagseghet, hårdheten däremot
minskade ytterst lite. Omslagstemperaturen ändrades inte märkbart.

I applikationer utsatta för utmattning har man erhållit värden från
Wöhler i form av rotationsböjnings prov på V-anvisade och
oanvisade provkroppar. Dessa visade att icke nodulär grafit har
relativt liten effekt på utmattningsvärden för den brottanvisade
provstaven, därför kan en mindre mängd accepteras utan att det
påverkar gjutgodsets mätvärden (bild 23). På de oanvisade
provkropparna kan man påvisa minskade utmattningsegenskaper
när den icke nodulära andelen ökar. Dessa egenskaper påverkas
negativt redan vid närvaron av små mängder icke nodulär grafit,
bild 24.
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Bild  20 Inverkan av icke nodulär grafit i kompakt form på
brottgränsen i järn med varierande grundmasse-
struktur.

Bild  21 Inverkan av formen hos icke nodulär grafit på
brottgränsen.
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Bild  22 Inverkan av icke nodulär grafit i kompakt form på
sträckgräns i järn med varierande grundmassa

Bild  23 Inverkan av icke nodulär grafit i kompakt form på
utmattningsegenskaperna.
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Bild  24 Inverkan av små mängder icke nodulär grafit i
kompakt form på sträck- och brottgräns.

6.4  Sammanfattning kapitel 6

Utan hänsyn till grundmassan, finner man att minskande mängd
nodulär grafit minskar brottgränsen (bild 20). Minskningen av
brottgränsen märks mest i järn med perlitisk grundmassa.
1) Effekten av icke nodulär grafit är mindre markant då närvaron

av karbider försvagat grundmassan.

2) Området som brottgränsen minskar inom på grund av icke
nodulär grafit beror av dess form.

3) Den icke nodulära grafitens negativa inverkan på brottgränsen
är mindre när den uppträder i kompakt form än när den har
”spiky flake” form (bild 21).

4) Minskningen av sträckgränsen är störst i järn med hel perlitisk
grundmassa (bild 22) men minskar även då den icke nodulära
grafiten ändrar form från kompakt till ”spiky” flake form.

5) En given mängd icke nodulär grafit påverkar sträckgränsen i
mindre grad än brottgränsen (bild 24). Eftersom övre
sträckgränsen är den egenskap som används vid konstruktion
av gjutgods, kan man dra den slutsatsen att små mängder av
icke nodulär grafit kan accepteras utan att det påverkar
konstruktionens prestanda.

6) Applikationer utsatta för utmattning har visat att icke nodulär
grafit har relativt liten effekt på utmattningsvärden för den
brottanvisade provstaven, på de oanvisade provstavarna kan
man påvisa minskade utmattningsegenskaper när den icke
nodulära andelen ökar (bild 23). Dessa egenskaper påverkas
negativt redan vid närvaron av små mängder icke nodulär
grafit.
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7  UTMATTNINGSHÅLLFASTHET (15)

En undersökning har gjorts i Japan hur grundmassans
hårdhet/struktur, nodularitet, nodulstorlek och icke metalliska
inneslutningar påverkar utmattningshållfastheten. Utmattnings-
gränsen utvärderades vid 107 cykler i wöhlerdiagram.

7.1  Inverkan av grundmassans hårdhet och struktur

Bild 25 visar sambandet mellan grundmassans hårdhet och
utmattningsgränsen i segjärn. Utmattningsgränsen ökar med
hårdheten upp till 500 HV för att sedan minska. Resultaten från
denna test visar att man kan bestämma utmattningsgränsen enbart
med hjälp av grundmassans hårdhet, utan att behöva ta hänsyn till
strukturen.

Klistra in fig 4

Bild  25 Samband mellan utmattningsgräns och grund-
massans hårdhet i segjärn.

7.2  Inverkan av nodularitet

Bild 26 visar sambandet mellan nodularitet och utmattningsgränsen
i segjärn. Nodulariteten definieras här som kvoten mellan grafitarea
och arean av minsta omslutande cirkel som överstiger 0,6. Man kan
se att utmattningsgränsen minskar med minskande nodularitet hos
de undersökta hårdhetsnivåerna.
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Klistra in bild 6

Bild  26 Samband mellan utmattningsgräns (roterande böj)
och nodularitet i segjärn.

7.3  Inverkan av nodulstorlek

Bild 27 visar sambandet mellan nodulstorlek och
utmattningsgränsen i segjärn. Det visar tydligt att
utmattningsgränsen minskar med ökande nodulstorlek, speciellt vid
hög hårdhet i grundmassan. Man kan betrakta nodulerna som
defekter i materialet, och man kan då göra jämförelsen med
metalliska material där utmattningsgränsen också sjunker med
ökande defektstorlek, speciellt vid högre hårdhet.

Klistra in bild 8

Bild  27 Samband mellan utmattningsgräns (roterande  böj)
                      och nodulstorlek i segjärn
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7.4  Inverkan av icke metalliska inneslutningar.

Bild 28 visar sambandet mellan mängden icke metalliska
inneslutningar (titankarbonitrider, magnesiumoxider/sulfider
kromkarbider och aluminiumoxider) och utmattningsgränsen i
segjärn. Trots att inneslutningarna är mycket mindre än nodulerna
är det uppenbart att de icke metalliska inneslutningarna har en
betydande effekt på minskningen av utmattningsgränsen, speciellt
vid hög hårdhet i grundmassan. Orsaken till detta skulle enligt
författaren vara att de små inneslutningarna samlas i cellgränserna
och där skulle räknas som en enda stor defekt, man skulle då få en
defekt som storleksmässigt var större än nodulerna (14)

Klistra in bild 9

Bild  28 Samband mellan utmattning och andel icke metal-
                       liska inneslutningar i segjärn med olika hårdhet.

7.5  Sammanfattning
1) Utmattningshållfastheten i segjärn ökar med ökande hårdhet i

grundmassan. När hårdheten överstiger 500 HV märks ingen
ytterligare ökning. Skillnader i grundmassan som till exempel
perlit/ferrit-halt har ingen större inverkan på utmattningshåll-
fastheten i järnet, därför kan den nästan bestämmas enbart .på
grundval av grundmassans hårdhet.

2) Både noduler och icke metalliska inneslutningar i dessa järn
betraktas som inre defekter vilka minskar utmattningshållfast-
heten i järnet. Högre utmattningshållfasthet kan erhållas i järn
med mindre nodulstorlek (flera noduler) och som har färre icke
metalliska inneslutningar.
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3) Trots att inneslutningarna är mycket mindre än nodulerna är
det uppenbart att de icke metalliska inneslutningarna har en
betydande effekt på minskningen av utmattningsgränsen,

speciellt vid hög hårdhet i grundmassan. Orsaken till detta skulle
vara att de små inneslutningarna samlas i cellgränserna och där
skulle räknas som en enda stor defekt, man skulle då få en defekt
som storleksmässigt var större än nodulerna. Det är möjligt att
minska mängden icke metalliska inneslutningar genom att minska
restmagnesiumhalten till minsta möjliga samt använda charge-
material som är fritt från föroreningar såsom titan och krom.

8   UTVÄRDERING AV OFÖRSTÖRANDE PROVNING AVSEENDE EGENSKAPER
     HOS SEGJÄRNSGJUTGODS

8.1  Bestämning av egenskaper vid känd och konstant struktur i grundmassan (12, 14)

Under dessa omständigheter, påverkas egenskaperna bara av
mängden och formen hos den icke nodulära grafiten.

Grafitformen kan inte direkt bestämmas med någon OFP- metod.
Indirekt uppskattning är möjlig om man använder mätvärden som
är beroende av elasticitetsmodulen, medan mängd och grafitform är
de faktorer som styr elasticitetsmodulen i gjutjärn. Elasticitets-
modulen bestämmer resonansfrekvensen och ultraljudhastigheten i
en beståndsdel, och härav följer att både resonans och ultraljud-
provning är bra OFP metoder för att bestämma grafitformens in-
verkan på egenskaperna.

Ett annat möjligt alternativ är dämpningsmätning, men denna är
svårare att utföra och mycket känslig även för så små variationer i
grafitformen som inte påverkar egenskaperna nämnvärt.
Dämpningsmätning används därför inte ofta vid kontroll av
gjutgods. Tester har visat att när grundmassan är känd och
konstant, kan resonans eller ultraljudprovning användas för att
bestämma brottgräns, sträckgräns (0,1 0,2 0,5 %), oanvisad
slagseghet och oanvisad utmattningshållfasthet.

En kalibreing måste göras för varje gjutjärnstyp med avseende på
resonans frekvensen eller ultraljudhastigheten för varje
gjutjärnstjocklek, relaterat till de egenskaper som skall undersökas.
Kalibreringen måste också ta hänsyn till grundmassan och om det
är i as cast tillstånd eller värmebehandlat.

Figur 30 visar att man inte kan avgöra hur den icke nodulära
grafiten ser ut genom oförstörande provning. Därför bör man vara
observant på att det, vid en given nodularitet, får egenskaper som är
lägre i järn innehållande icke nodulär grafit i spiky-flake form än
icke nodulär grafit i kompakt form (bild 31). Detta visar faran att
göra bedömningar med hjälp av nodulariteten, utan att ta hänsyn till
formen hos den icke nodulära grafiten.
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Om det var möjligt skulle det vara mycket värdefullt att närmare
ange ett enstaka värde för resonansfrekvensen eller ultraljud-
hastigheten, vilket var oberoende av grundmassan, som om det

överskreds, skulle garantera gjutgodsets egenskaper vid full
nodulär grafitstruktur. Detta kan dock inte göras. När man jämförde
egenskaper i järn med full nodulär struktur varierade
resonansfrekvensen mellan 12 580 Hz och 13 050 Hz beroende på
grundmassans struktur och om godset var värmebehandlat eller
inte. Ultraljudhastigheten varierade på liknande sätt mellan 5563
och 5690 m/s. En ännu större spridning skulle sannolikt erhållits
vid provning av grövre segjärn, vilket är känt för att reducera dessa
värden. Vid en första anblick kan ovanstående värden synas
oansenliga. Man skulle kunna tro att ett medelvärde eller det lägsta
värdet, skulle kunna väljas för att erhålla acceptabla resultat. Om vi
betraktar bild 29 och 30 ser vi att båda dessa förslag inte är möjliga.
Om den undre gränsen skulle väljas kommer egenskaperna hos en
del gjutgods att bli mindre än de förväntade vid full nodulär
struktur och när det högre värdet väljs, tillskrivs det egenskaper
som inte kan uppnås ens i de bästa gjutgods. Specifikationer från
kunder där dom anger gränser för resonans eller ultraljudvärden
skall aldrig godtas utan att gjuterierna själva kan konstatera att
uppsatta gränser är förenliga med full nodulär struktur och att de
överensstämmer med övriga egenskaper som kunden förväntar sig.
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Bild  29 Samband mellan sträckgräns och ultraljudshastig-
het för järn med varierande mängd perlit och icke
nodulär grafit i kompakt form.

Bild  30 Samband mellan brottgräns och resonans frekvens i
värmebehandlat ferritiskt och perlitiskt järn med
varierande mängd icke nodulär grafit i kompakt
form

Klistra in bild 4
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Bild  31 Effekt på brottgränsen beroende av formen hos den

icke nodulära grafiten.

Bild  32 Samband mellan sträckgräns (Rp0,2) och resonans
frekvens i as cast-gods med varierande mängd perlit.

Bild  33 Samband mellan brottgräns och resonans frekvens i
as cast-gods med varierande mängd perlit.
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Bild  34 Samband mellan sträckgräns (Rp0,2)och ultraljud-
hastighet i as cast-järn med varierande mängd
perlit.

Bild  35 Samband mellan brottgräns och ultraljudhastighet i
as cast järn med varierande mängd perlit.
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8.2 Samband mellan resonansfrekvens, ultraljudhastighet och nodularitet (12)

Bild 36 och 37 visar sambandet mellan visuellt bestämd
nodularitet, resonansfrekvens och ultraljudhastighet, för järn i
vilken önskad grundmassa erhållits i as cast tillstånd. Medan
sambandet mellan resonansfrekvens och nodularitet beror på
mängden perlit i grundmassan, är ultraljudhastigheten oberoende av
perlithalten. Detta var oväntat och kan inte förklaras. Betraktar man
dessa figurer kan man se att resonansfrekvensen i en 190 mm lång
stång måste överstiga 12950 Hz om grundmassan innehåller 40-50
% perlit och 13050 Hz vid 60-80 % perlithalt om en grafitstruktur
med närmare 100 % nodularitet skall erhållas. På liknande sätt skall
ultraljudhastigheten överstiga 5590 m/s. Om den icke nodulära
grafiten uppträder i kompakt form och om grundmassans struktur
är känd kan någon av dessa två provningsmetoder användas för att
bestämma andelen grafit i nodulär form (12).

Bild  36 Samband mellan resonans frekvens och nodularitet i
järn med varierande mängd perlit.
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Bild  37 Samband mellan ultraljudhastighet och nodularitet.

8.3 Bestämning av egenskaper när både grundmassans struktur och
      grafitform varierar (12, 14)

Gjuterier framställer olika sorters gjutjärn genom att ändra den
kemiska sammansättningen eller genom värmebehandling för att
erhålla den efterfrågade strukturen i grundmassan. Under dessa
omständigheter måste man använda endera resonans- eller
ultraljudprovning i kombination med någon annan OFP- metod
som är känslig för förändringar i grundmassans struktur. De
metoder som var framgångsrikast att kombinera i testet var
virvelströmsprovning, koersiv kraft eller hårdhetsmätning.
Uppmätta värden är representativa oavsett mängd nodulär grafit.

Ultraljudmätning i kombination med koersiv kraft är det
lämpligaste valet när det gäller mindre kvantiteter gjutgods som
skall kontrolleras. Med undantag för variationer i ljudhastigheten
vid skiftningar mellan små och stora gjutgods, behövs ingen
kalibrering med dessa mätmetoder. Resonans och virvelströms-
provning kräver däremot kalibrering för varje sorts gjutgods som
skall testas. Av den anledningen passar de sistnämnda metoderna
bäst när många detaljer av samma sort skall undersökas.
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Bild  38 Samband mellan koerciv kraft och perlit halt.

Bild  39 Samband mellan virvelström (hög) avläsning och
perlit halt.
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Bild  40 Samband mellan virvelström (låg) avläsning och
perlit halt.

8.4  Bestämning av egenskaper när nodularitet och karbider varierar (13)

Denna rapport avser segjärn med varierande karbidhalt samt
varierande mängd nodulär grafit. En serie om nio järn skulle
framställas i as cast tillstånd med följande strukturvariationer:

1) Andel nodulär grafit: mer än 90%, ca. 70%, ca. 50%.

2) Förhållandet av likformigt fördelade karbider i en annars
perlitisk grundmassa 2-5 %, 7-12 % och 17-22 %.

Sambandet mellan resonans frekvens och sträckgränsen (Rp0,2)
visas i bild 41. Det räcker med en linje för att man skall erhålla
acceptabla värden på sträckgränsen, oavsett mängd karbider som är
närvarande. Detta visar vilken liten inverkan en ändrad mängd
karbider har på sträckgränsen.

Sambandet mellan resonans frekvens och brottgräns representeras
också av en linje (bild 42) men denna gång är spridningen mellan
brottgräns och frekvens mycket större. Det finns ingen klar
skiljelinje mellan de olika karbidmängderna som är representerade i
grundmassan. Resonans frekvens mätningen var okänslig för
variationer i karbidmängden, trots att dessa hade avsevärd inverkan
på brottgränsen.
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Bild  41 Samband mellan sträckgräns (Rp0,2) och resonans-
frekvens.

Bild  42 Samband mellan brottgräns och resonansfrekvens.

När man använder ultraljudmätning för att bestämma
egenskaperna, kunde återigen sträckgränsen representeras av en
linje, oavsett mängd karbider (bild 43). Medan brottgränsen fick
representeras av tre olika linjer för att bestämma sambandet mellan
ultraljudhastigheten och varje karbidmängd (bild 44). Följaktligen
kan man konstatera att brottgränsen genom ultraljudmätning kan
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bestämmas på ett säkrare sätt om mängden karbider är känd.
Ultraljudmätning var känsligast för variationer i karbidmängd.

Bild  43 Samband mellan sträckgräns (Rp0,2) och ultraljud-
hastighet i järn med varierande mängd karbider.

Bild  44 Samband mellan brottgräns och ultraljudhastighet i
järn med varierande mängd karbid.
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Sammanfattning

Ultraljudhastigheten och resonans frekvensen minskar när brott och
sträckgräns minskar. För att bestämma sträckgränsen med endera
resonansfrekvens eller ultraljudhastighet behöver man inte känna
till mängden karbider. För att bestämma brottgränsen så noggrant
som möjligt måste man känna till grundmassans struktur, och
ultraljud är då att föredra.

8.5  Vilka oförstörande provningsmetoder skall man använda (14)
När grundmassans struktur är känd och likartad kan man utföra
kvalitetskontroll av gjutgodset med endera resonans eller
ultraljudprovning. Tillförlitligheten skiljer sig inte mycket för de
båda metoderna. Skall man kontrollera ett stort antal gjutgods av
samma typ rekommenderas resonansprovning. Under sådana
omständigheter är kostnaden och tiden för att kalibrera
resonansfrekvensen till varje gjutgodstyp väl kompenserat av dess
snabba kontrolltid, automatisering och placering av gjutgods före,
under och efter provet. Även om man använder sig av enkla
inställningar för att kontrollera olika gjutgods, måste det vara två
lämpliga och motstående parallella ytor som mätningarna utförs
mellan. Finns inte dessa ytor måste designen ändras för att
underlätta mätningen.

Om mindre kvantiteter med varierande utseende skall kontrolleras,
bör ultraljudprovning användas, men även under dessa
omständigheter kan halvautomatiska provningsmetoder utvecklas.
Kalibrering relaterad till ultraljudhastigheten och egenskaper kan
upprättas och användas för kontroll av andra gjutgods egenskaper,
som att grundmassans struktur är likadan som i den man kalibrerat.
Skilda kalibreringar måste göras beroende på om det är as cast eller
värmebehandlat gjutgods som skall kontrolleras, och det kan även
bli nödvändigt att göra separata kalibreringar på tjockväggigt
gjutgods.

Det finns ett stort utbud av utrustningar lämpliga för
ultraljudprovning. Enkla spricksökare räcker när endast ett fåtal
gjutgods skall kontrolleras. Återigen, kontrollen utförs säkrast när
två motstående plana ytor kan användas, och det ligger i gjuteriets
intresse att diskutera med konstruktören för att få de bästa
förutsättningarna, eftersom denne kan vara omedveten om vilka
krav som ställs när det gäller att få de bästa förutsättningarna för
kontroll.

När man även måste verifiera ändringar i grundmassans struktur
tillsammans med gjutgodsets egenskaper, är valet mellan resonans
eller ultraljudprovning svårare. Hårdheten är lätt att kontrollera och
automatiska kontrollutrustningar finns att tillgå. Begränsningen vid
hårdhetsmätning är att strukturen bestäms enbart på den del där
provet utförs och är därför inte representativt för hela gjutgodset.
Till exempel påverkas resultatet av lokala variationer i gjutgodsets
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yta. Det är därför fördelaktigare med virvelströms eller koersiv
kraft provning, som undersöker en större volym av gjutgodset.

Virvelströmsprovning har fördelen att den fungerar på automatiska
system där kontrollen måste gå snabbt. Ändock är inte
virvelströmsprovning utbrett inom gjutjärnsindustrin, dess
användande för undersökningar av andra metallers
sammansättningar har resulterat i en bred användbarhet, vissa
specifikt utvecklade för att användas i automatiska
inspektionssystem. Olägenheter med nuvarande metoder för
virvelströmsprovning är att även vid låg provningsfrekvens har
strukturvariationer vid ytan en större effekt på mätvärden än
strukturvariationer inuti godset. Strukturen i hörn har en relativt
stor inverkan och resultatet blir avsevärt påverkat av små
variationer i dimensionen av de testade detaljerna. Om korta spolar
används, erhålls relevanta värden endast om provet utförs med
komponenterna mycket noggrant fixerade. För varje typ av
gjutgods som skall kontrolleras måste man kalibrera utrustningen.
Detta tenderar att begränsa användandet av virvelströmsprovning
endast till långa serier av gjutgods med liknande utseende

Koerciv kraft provning, även automatiserad, är långsammare än
virvelströmsprovning. Det krävs upp till 5 sekunder för varje
gjutgods som skall prövas. Fullt klara provutrustningar, inklusive
spolar, är konstruerade för att ha en tillräcklig kraft att kunna
magnetisera hela den del av gjutgodset som skall provas,
koercivkraftmätning är inte känsligt nog att känna av förändringar i
gjutgodsdimensioner. Strukturvariationer i gjutytan har inte alltför
stor inverkan, eftersom uppmätta värden tar hänsyn till hela godsets
struktur. En gemensam kalibrering räcker för samtliga
gjutjärnstyper, och därför är koerciv kraftmätning lämplig för både
små och stora kvantiteter som skall kontrolleras. Vid ringformade
gjutgods får man problem med att magnetisera, vilket gör
provnings resultaten mindre tillförlitliga. Den största nackdelen
med koerciv kraftprovning är bristen på kommersiellt gångbar
utrustning. Konstruktionsprinciperna är kända, vad som behövs är
lämplig uppmuntran för att tillverkarna skall vidareutveckla denna
provningsmetod.

8.6  Sammanfattning (12, 14)

1) Brott och sträckgräns i segjärn med känd och oförändrad
grundmassa kan bestämmas med OFP, baserade på mätvärden
från resonans och ultraljudprovning, då dessa är känsliga för
variationer i grafitformen.

2) Med resonans eller ultraljudprovning kan andelen grafit i
nodulär form bestämmas om den icke nodulära grafiten upp-
träder i kompakt form och om grundmassans struktur är känd.
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3) Varierar även grundmassans struktur måste man använda andra
OFP metoder som virvelströmsprovning, koerciv kraft eller
hårdhetsmätning kombinerade med resonans eller ultraljud-
provning för att erhålla värden som överensstämmer med
uppmätta värden.

4) Endast i undantagsfall skiljer sig erhållna resonans eller
ultraljudvärden för brottgränsen mera än ± 10 % från uppmätta
värden. Sträckgränsens värden är ännu säkrare och kan variera
± 5 %. Man måste ändå skilja på om värdena är tagna i as cast
eller värmebehandlat material när man jämför med uppmätta
värden.

5) Ultraljudhastigheten och resonans frekvensen minskar när brott
och sträckgräns minskar. För att bestämma sträckgränsen med
endera resonansfrekvens eller ultraljudhastighet behöver man
inte känna till mängden karbider. För att bestämma
brottgränsen så noggrant som möjligt måste man känna till
grundmassans karbidstruktur, och ultraljud är då att föredra.

6) Genom användande av dessa OFP metoder kan gjuterierna
garantera att allt gjutgods som saluförs håller de av kunderna
bestämda minimikraven beträffande mekaniska egenskaper.

7) Valet av OFP utrustning beror på kvantiteten gjutgods av
samma modell som skall provas. Eftersom OFP utrustning är
kommersiellt tillgänglig, borde det uppmuntra och möjliggöra
ett större användande av OFP kontroll i gjuterier som tillverkar
segjärn.

Den som vill veta mera om funktionen av olika OFP metoder kan
läsa Mats Holmgrens ”Oförstörande provning av gjutgods”, utgiven
920115 av Svenska Gjuteriföreningen.

9  PRESENTATION AV ÅTERFÖRSÄLJARE AV OFP-UTRUSTNING

Efter en rundringning till ett antal generalagenter med utrustning
för oförstörande provning och genomgång av respektive prospekt
kan man konstatera detta. Karl Deutsch har vad dom kallar en
nodularitetsmätare vars princip bygger på en ”mekanisk” mätning
samtidigt med en ”ultraljudmätning” som jämför resultaten. Ju mer
värdena skiljer sig åt desto sämre segjärn.

KMK har en virvelströmutrustning kallad ”Magnatest” med vilken
man bland annat kan detektera sprickor, hårdhetsmäta, bestämma
ferrithalten och koercitivfältstyrkan.

Novacast har en resonans frekvens anläggning som kallas
Expertest. Denna kan identifiera bland annat nodulariteten, sprickor
och håligheter.
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Återförsäljare av virvelströmsutrustning:

Karl Deutch Nordiska AB
Tel. 021-357000
Kontaktman: Tord Emden

Inration AB
Tel. 08-4494840
Kontaktman: Hans Matsson

KMK Instrument AB
Tel. 021-128160
Kontaktman: Karl Kalbhenn

                                          Återförsäljare av ultraljudutrustning:

KMK Instrument AB
Tel. 021-128160
Kontaktman: Karl Kalbhenn

Holger Andreasen Agenturer AB
Tel. 019-6708100
Kontaktman: Lennart Karlsson

Karl Deutch Nordiska AB
Tel. 021-357000
Kontaktman: Tord Emden

AB Kontrollmetod
Tel. 031-289050
Kontaktman: Martin Lindbom

                                           Återförsäljare av resonansprovningsutrustningar:

Novacast AB
Tel, 0457-71830
Kontaktman: Rudolf Sillén

Hewlett Packard Sverige AB
Tel. 08-4442000
Kontaktman: Torsten Beckman

                                           OFP Support

OFP Teknik
Telefon. 0223-17702
Kontaktman: Jan Klasson
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10  SAMMANSTÄLLNING AV TELEFONKONTAKTER MED GJUTERIER

Vid en rundringning till ett antal svenska gjuterier angående deras
kvalitetskontroll kan man konstatera att flertalet använder sig av
mikroskopi undersökningar för att bestämma nodularitet och
grundmassans struktur. En provkropp tas då från sista smältan. Tre
av de tillfrågade gjuterierna använde den av Svenska
Gjuteriföreningen framtagna provkroppen (5), medan tillverkare av
grovt gjutgods använder sig av vidgjutna eller separat gjutna
provbitar. Ett gjuteri använde sig av ultraljud på en provkropp
tagen från sista smältan som kontrollmetod. En gemensam
uppfattning hos tillverkare av tunt och medelgrovt segjärn är att de
kontrollmetoder som används är tillfredsställande.

Ser man däremot på det grövre gjutgodset där man använder sig av
separatgjutna och vidgjutna provbitar har man större bekymmer.
För att man skall få en likartad nodularitet och struktur i provbit
och gjutgods krävs att dessa har samma stelningshastighet, vilket
ibland skulle innebära oacceptabelt stora provbitar. Har man istället
vidgjutna provbitar måste man noga beakta var på godset man
placerar provbiten för att erhålla den stelningshastighet som är mest
liknande gjutgodsets. Ett annat problem med vidgjutna provbitar är
efter att ha stelnat kan det tillföras stelningsvärme från gjutgodset
och på så vis genomgå en värmebehandling som drastiskt ändrar
dess egenskaper.
För att kontrollera inre defekter använde sex gjuterier ultraljud på
de färdiga godsen.

Tabell 18 Tabell över provningsmetoder

Företag Kontroll av
provstav

Kontroll av
gjutgods

Gjuteri-
föreningens
provkropp

Vidgjutet Separatgjutet

1 Mikrokop Nej Nej - Ja
2 Mikroskop Ultraljud Nej Ja -
3 Mikroskop Ultraljud Ja - Ja
4 Mikroskop Ultraljud Ja Ja Ja
5 Mikroskop Nej Nej - Ja
6 Mikroskop Ultraljud Nej Ja -
7 Ultraljud Nej Nej - Ja
8 Mikroskop Ultraljud Ja - Ja
9 Mikroskop Ultraljud Nej Ja -
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Provgjutningar för att undvika chunky grafit

Vid ett anonymt gjuteri hade man problem med chunky grafit i
vissa detaljer. För att komma till rätta med detta gjordes ett antal
provgjutningar.

1) Ökad strålympning, från 0,1 till 0,17 %. Ympkropp i form 0,07
% tillsats som normalt.

2) Gjuten utan matare, pluggad kärna.

3) Med tillsats av 0,015 % Sn.

Referensprov                                               Ökad strålympning

Utan matare                                            0,015 % Sn

Bild  45
Här kan man då konstatera att ett helt chunky fritt gods kan erhållas
med en tillsats av 0,015 % Sn, vilket inte kunde uppnås med de
andra provade åtgjärderna. Eftersom Sn är perlitbildande höjdes i
detta fall hårdheten med 80 brinell, något man måste ta i beaktande.
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SYFTE
Syftet med föreliggande rapport är att öka kunskapen kring
gjutning av grovt segjärnsgjutgods vad avser resulterande
mekaniska egenskaper och möjliga provningstekniker för att
utvärdera grafitstrukturen.

INNEHÅLL
Rapporten är resultat av ett examensarbete, som beskriver hur
statiska och dynamiska egenskaper påverkas av defekt
grafitstruktur. Dessa kan uppstå under vissa förutsättningar vid
gjutning av grövre segjärnsgjutgods. Vidare ges förslag på
lämpliga oförstörande provningsmetoder (OFP) för utvärdering
av grafitstrukturen.

ÄMNESOMRÅDE
Gjutning

NYCKELORD
Segjärn

Defekter

Grafitstruktur

OFP


