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TILLKOMST

Denna Gjuteriföreningsskrift har tagits fram inom förstudien ”G529 –
Metallurgisk processäkring för aluminiumgjuterier”. Den är sammanställd av
Arja Karppinen och Rikard Källbom.

SAMMANFATTNING
Processflödet måste utformas rätt eftersom reaktiv samverkan mellan de olika
smältabehandlingsstegen förekommer. En rekommenderad ordning är tillsats
av flussmedel, kornförfining, förädling och avgasning. De två sista stegens
ordning är dock beroende av vilket förädlingsämne som används.

Slaggbildande flussmedel tillsätts för att minska metallförlusterna och
mängden inneslutningar i smältan. Det skiljs på dels täckande slagg som
skyddar smältan mot oxidering genom att ligga som ett lock mellan smältytan
och omgivningen och dels på tvättande slagg som reagerar kemiskt med
partiklar i smältan innan den floterar upp till ytan. Flussmedel bestående av en
mix av NaCl och KCl fungerar för de flesta aluminiumlegeringar.

De vanligaste typerna av preparat för kornförfining innehåller något eller
några av ämnena titan eller bor och de tillsätts antingen som metalliska
förlegeringar (med aluminium som bas) eller i tablettform. Metalliska
förlegeringar är att föredra eftersom de är effektivare och risken för ansamling
av gas i smältan minskar. Preparat med höga borhalter tenderar att
agglomerera och sedimentera på ugnsbotten medan preparat med höga
titanhalter kan bilda intermetalliska faser som inverkar menligt på de
mekaniska egenskaperna. För att erhålla optimal verkan av
kornförfiningsmedlet  är det viktigt att det tillsätts smältan vid rätt tidpunkt, på
rätt ställe och vid korrekt temperatur. Det finns några olika teorier men
mekanismen för kornförfining är inte helt klarlagd.

I Sverige utförs förädling främst genom tillsatts av natrium eller strontium
men även användning av ämnen som antimon, kalcium och cerium
förekommer utomlands. Natrium används främst till grövre gods (långsam
stelningshastighet). Tillsats av natrium görs vanligen i form av natriumsalt,
effekten klingar snabbt av (20-40 minuter) och utbytet kan vara ner mot låga
20%. Strontium tillsätts som förlegering och avklingning av effekten sker efter
längre tid (8-10 timmar). Utbytet vid användning av strontium är ofta över
90%. Överförädling är möjlig vid användning av natrium men föga trolig vid
förädling med strontium.

Gasporer är en av de största orsakerna till kassationer av gjutgods och det är
av stor vikt att minimera källor till väteupptag. Detta görs till exempel genom
användning av täckande slagg, förvärmning av chargeringsmaterial och genom
blackning och värmning av verktyg (slaggrakor etc). Tillsats av kvävetabletter
är en metod som används för avgasning. Mer effektiv väteavgasning uppnås
genom att en annan gas tillsätts smältan genom lans, porös plugg eller
impeller.
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Exempel på bra gaser som kan användas är kväve och argon. För att garantera
hög avgasningseffekt och förhindra återgasning ska inte smältans temperatur
överstiga 780°C under avgasningsprocessen.
Ett antal förslag finns givna på fortsatt arbete inom smältabehandling för
aluminiumgjutlegeringar.

1 BAKGRUND

Vid gjutning av aluminium inverkar ett stort antal faktorer på slutresultatet.
Aluminium är en mycket reaktiv metall i smält tillstånd. Höga halter av
oxidinneslutningar och gaser kan lätt bildas, vilket kan ödelägga gjutgodsets
kvalitet. Kritiska processteg är chargering, flussning, förädling, kornförfining
samt avgasning.  Syftet med denna förstudie är att sammanställa dagens
kunskapsnivå inom nämnda områden samt att lämna förslag på fortsatt arbete
inom metallurgisk processäkring. Det fortsatta arbetet är tänkt att resultera i en
handbok inom metallurgisk processäkring för sand- och kokillgjuterier.
Ingjutsteknik och formteknik ingår inte i studien.

2 ÖNSKADE EGENSKAPER HOS GJUTGODSET/DEFEKTTYPER VARS
UPPKOMST SKA FÖRHINDRAS

2.1 Önskade egenskaper

Vid tillverkning av aluminium eftersträvas goda mekaniska egenskaper i
godset.
Till de mekaniska egenskaperna räknas till exempel gjutgodsets hårdhet,
hållfasthet, seghet, sprödhet, korrosionsbenägenhet, skärbarhet etc. Ställda
krav på de mekaniska egenskaperna i ett gjutgods varierar beroende på avsedd
applikation. Oavsett vilka kraven är ligger grunden för att uppnå önskade
egenskaper i gjutgodset i aluminiumlegeringens sammansättning och
mikrostruktur efter stelning. Mikrostrukturen påverkas av legeringens
sammansättning, stelningshastighet, smältabehandling, defekter och
efterbehandlingsmetoder. Smältabehandling, som vanligen innefattar
förädling, kornförfining, avgasning och flussning syftar till att
ge önskad mikrostruktur och minimera uppkomst av vissa defekter. Bland
förekommande defekter anses porositet och inneslutningar vara de
allvarligaste.

Bland kommersiella aluminiumgjutlegeringar är de som innehåller kisel av
störst betydelse, främst på grund av enastående gjutegenskaper. Kiseltillsats
till rent aluminium ger upphov till stelningsintervall, god flyt- och matbarhet,
minskad krympbenägenhet, förbättrad hårdhet samt ökat motstånd mot
bildning av varmsprickor.
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Aluminiumsmältors flytbarhet påverkas förutom av temperatur
även av föroreningar och legeringsämnen. Detta beror på att variationer i
sammansättningen påverkar viskositet, ytspänning, stelningsintervall och
stelningssätt.

En finkornig jämnt distribuerad struktur med slumpmässigt orienterade
kristaller
i alla riktningar behövs för att uppnå bästa möjliga mekaniska egenskaper i en
legering (40). Detta gäller först och främst vid enfassystem.

När legeringen innehåller en stor andel eutektisk fraktion, som i Al-Si
systemet, påverkas de mekaniska egenskaperna emellertid mer av
förädlingsgraden än av kornstorleken (40). Detta beroende på den annars
dominerande sköra eutektiska kiselfasen. Kornförfining/små korn förbättrar
mekaniska egenskaper och motverkar varmsprickor och porositet. Desto fler
kärnbildare som finns närvarande i smältan
ju fler och mindre korn kommer bildas. Snabb kylning ger en önskvärd
finkornig eutektisk struktur med små dendriter och korta dendritarmsavstånd
(5).

2.2   Defekter och deras ursprung

Defekter i gjutgodsets mikrostruktur uppkommer antingen på grund av felaktig
smältabehandling eller felaktig avgjutningsteknik (97). Inneslutningar och
porositet är de två allvarligaste defekttyperna som uppkommer vid gjutning av
aluminium. Inneslutningar leder bl a till ökad porositet, sämre
bearbetningsegenskaper och minskat korrosionsmotstånd. Porositeten
försämrar de mekaniska egenskaperna och godsets ytor. Det är av stor vikt att
dessa defekter minimeras, speciellt med tanke på att de oftast inte kan
kontrolleras tillfredsställande med oförstörande provningsmetoder.
Gjutdefekter som segringar, porositet och varmsprickor lokaliseras vanligtvis
till de områden som stelnar sist, så kallade värmecentran.

Defekter i gjutgodset som har sin orsak initierad under smältabehandlingen
kan ofta härledas till förekomsten av någon av följande föroreningar:
• Löst gas (H2)
• Lösta metaller
• Icke metalliska inneslutningar
• Intermetalliska föreningar

Det finns några områden som fortfarande måste förstås innan en korrekt
förutsägelse av defektuppkomster kan göras. Det förekommer motsägelsefulla
påvisningar av legeringssammansättningens, förädlingens och
kornförfiningens effekter på flytbarhet, matningsegenskaper och porositet (6).
Effekten av förädling är komplex då den förefaller påverka många variabler
samtidigt och det finns inga klara indikationer på vilka faktorer som dominerar
i en given applikation. Kunskapen om matbarhet är i många avseenden
otillräcklig för att kunna finjustera en legering så att defekter kan förhindras.
Viskositeten och ytspänningen har också betydelse för gjutegenskaperna.
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Väte
Väte är i princip den enda gas som löses i aluminiumsmältor. Lösligheten
minskar kraftigt när aluminiumsmältan stelnar. Över smälttemperaturen är
vätets löslighet mycket hög, 0,7 ml/100g Al, medan lösligheten under
smälttemperaturen är mycket låg, 0,04 ml/100g Al. Skillnaden i löslighet i de
olika faserna beror på att väte omvandlas från jon till molekyl (7). Vätets
löslighet fördubblas för varje ökning av 110°C över smälttemperaturen.

Ämnen som Cu, Zn, Si och Mn minskar vätets löslighet medan Mg, Ti, Ni och
Li ökar lösligheten (98). Vid snabbare stelningsprocesser som vid
pressgjutning är inte väterelaterad porositet något större problem, vätet blir väl
fördelat och tvångsinlöst.

Däremot medför vätet problem vid långsamma gjutmetoder så som permanent
formgjutning och i synnerhet vid sandgjutning.
I dessa processer skjuts vätet fram i stelningsfronten till kvarvarande smälta
vilket kan leda till inneslutna gasporer i godset (98). Närvaro av små
kontrollerade mängder av vätgas används ibland för att motverka
stelningskrympning, detta är dock att betrakta som en nödlösning vid
olämpligt utformade ingjutssystem.

Potentiella vätekällor i aluminiumsmältor är ugnsatmosfär,
chargeringsmaterial, flussmedel och reaktioner mellan metall och
infodringsmaterial (98). Det mesta vätet som återfinns i smält aluminium
kommer från dissociation av vattenånga vid smältans yta enligt:

2Al(l) + 3H2O(g) → Al2O3(s) + 6H

Smältans upptagning av väte kan minimeras genom uppvärmning av verktyg,
rent chargeringsmaterial och bra slaggbildare. Slaggen skyddar smältan från
kontakt med luftens vattenånga upp till 930°C (98).

Inneslutningar
Med inneslutningar avses oftast icke-metalliska partiklar som är olösliga i
smältan. Kvaliteten påverkas i de flesta gjutna komponenter av inneslutningar
med partikelstorlekar större än 10-20µm (113). Inneslutningar kan avlägsnas
ur smältan med hjälp av deras respektive fysikaliska egenskaper; form, storlek,
densitet och vikt. Exempel på metoder är sedimentation, flotation, flussning
och filtrering. Man skiljer på inneslutningar som tillförs smältan utifrån genom
exempelvis chargeringsmaterial, tillsatsämnen eller infodringsmaterial och på
de som bildas genom kemiska reaktioner inom smältsystemet.

Vanligt förekommande inneslutningar i kommersiella aluminiumlegeringar är
oxider (Al2O3), karbider (Al4C3), nitrider (AlN), fluorider och borider (116).
Genom smältabehandlingsproceduren tillförs exempelvis TiB2, TiAl3 och
AlB2 partiklar till smältan. Dessutom förekommer klorider och intermetalliska
föreningar.
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Förutom fasta partiklar förekommer inneslutningar i flytande fas t ex MgCl2,
CaF2 vilka kommer från flussmedel. Flertalet intermetalliska föreningar
uppkommer naturligt som en del av kristallisations- och stelningsprocesserna.
Det är först och främst två olika intermetalliska föreningar som ställer till
problem. Den första är järninnehållande skivformig aluminiumfas (β-Al5FeSi)
som medför att godset blir skört och påverkar de mekaniska egenskaperna;
utmattningsstyrkan, duktiliteten och slagstyrkan. Morfologin kan förändras
genom tillsats av mangan i förhållande 1Fe : 0.5Mn. Mikrostrukturen ändras
då till en mer godtagbar form, t ex kinesskrifts form α-Al5(Fe,Mn)3Si2. Denna
fas (s k slam) kan medföra problem, i huvudsak vid pressgjutning, genom
okontrollerad tillväxt. För att kontrollera denna förorening har följande
ekvation, den så kallade slamfaktorn, tagits fram:

[%Fe] + 2[%Mn] + 3[%Cr] = 1,8 (temperaturberoende)

Om koncentrationen av dessa ämnen överstiger 1.8 är i regel slambildning
trolig. Bildningen av slam är beroende både av temperatur och
sammansättning. Beroende på koncentrationen av järn, krom, mangan måste
smältan hållas över en viss temperatur för att förhindra bildning av slam.
Kritiska moment för slambildning är chargering, tappning och förflyttningar
då smältan underkyls eller dess temperatur sjunker.

Oxider
Den vanligaste formen av inneslutning som förekommer i aluminiumsmältor
består av oxider. De oxider som bildas i aluminiumsmältor och som innesluts i
gjutgodset medför kvalitetsproblem främst i form av sämre mekaniska
egenskaperna i gjutgodset. Aluminiumoxid är den vanligaste oxiden och den
bildas under alla stegen i produktionsprocessen. Förutom direkta
kvalitetsproblem är bildning av aluminiumoxid vid smältning också av direkt
ekonomiskt intresse med avseende på det metallvärde som går förlorat i form
av metalloxider i slaggen.

Aluminiumoxider uppkommer på två olika sätt i aluminiumsmältor. Den första
typen av oxid som bildas är Böhmit, γ- Al2O3 ∗ H2O, vanligen kallad ”färsk
oxid”. Färska oxider har en densitet på 2,35g/cm3 vilket gör att de flyter på
smältans yta. Denna oxid är svår att kontrollera eftersom den lätt bildas vid
turbulens under exempelvis fyllning av form och är osynliga för ögat. Färska
oxider i ugnen eller tappskänken omvandlas med tiden till den andra oxidtypen
korund, α- Al2O3, vanligen kallad ”åldrad oxid”. Den åldrade oxiden har en
densitet på 4,0 g/cm3 och sjunker till ugnsbotten. Om den åldrade oxiden
virvlar upp i smältan och hamnar i gjutgodset påverkas de mekaniska
egenskaperna i gjutgodset och på grund av korundens extrema hårdhet blir
godset svårbearbetat (130).

För varje decimeter av fritt fall genom luft som en aluminiumsmälta genomgår
ökar oxidinnehållet med 0,04-0,20% eller mer (13). Oxidationshastigheten kan
också generellt sägas fördubblas för varje ökning med 10-12°C av
smältatemperaturen. Den minskas med skyddsgas (t ex N2, Ar, CO2) över
smältaytan och minskar även med tillsatt beryllium (113). Beryllium bildar
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BeO som är mycket tät och lätt (130). Användning av beryllium är begränsad
eftersom ämnet är cancerogent.

Vid inkapsling av färska oxider reduceras gjutgodsets mekaniska egenskaper
kraftigt eftersom de verkar som anvisningar för spricktillväxt (8). Trots stor
påverkan på de mekaniska egenskaperna är det inte säkert att ”oxidsprickor”
orsakade av turbulent flöde kan detekteras med OFP metoder (t ex röntgen).
Inkapsling av färska oxider kan minimeras genom filtrering och genom ett
noggrant utformat inlopp som minskar ytturbulensen. I samband med
roterande avgasning (impeller) floterar oxider och ansamlas i slaggen.

Porositet
Mikroporositet i aluminiumgjutgods uppkommer huvudsakligen på två olika
sätt. Det ena sättet innebär att porer uppstår då smältan stelnar och minskar i
volym vilket leder till mikrokrympning på grund av svårighet med
interdendritisk matning av smälta, så kallad sugning. Det andra sättet innebär
att gasporer bildas på grund av vätesegring i restsmältområdena under
stelningsförloppet (37).   
Bild 1 visar typiskt utseende på krymp- respektive gasporositet (131).

Bild 1  Typiska krymp- och gasporer i aluminiumgjutgods (131) (Gaspor till
höger).

Porositeten i gjutgodset kan minimeras eller till och med elimineras med en
riktig design och val av legering, form och gjutförhållanden. Detta sker genom
att koncentrera porositeten till matare och gjutkanaler eller genom
omdistribuering till jämnt fördelade mikroporer, kornförfining. Nedan ges
några exempel som leder till ökad porositet (6):

• Ökad mängd löst vätgas
• Ökat partiellt vätgastryck i smältans omgivning
• Ökad löslighet av vätgas i smältan
• Vätekällor, t ex fukt, som följer med chargerat material
• Ökad mängd inneslutningar
• Lågt atmosfäriskt tryck
• Minskad ytspänning på smältan
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• Ökad volymetrisk krympning
• Minskad interdendritisk matning
• Långsam kylning

Det är inte klarlagt hur bildning av mikroporositet påverkas av mekanismerna
under förädlingsprocessen. Effekten av förädling är komplex då den förefaller
påverka många variabler samtidigt och det finns inga klara indikationer på
vilka faktorer som dominerar i en given applikation. Detta behandlas mer
utförligt i kapitel 3.5.

Bildning av porer under stelning påverkas, som tidigare sagts, av flera faktorer
såsom vätehalt, stelningshastighet, legeringsämnen, förädling och smältans
renhet (97). Av dessa faktorer är smältans renhet, d v s mängden
inneslutningar, den faktor som är svårast att ha kontroll över (96).
Inneslutningarnas egenskaper som exempelvis densitet,
värmeledningsförmåga, storlek och form påverkar bildningen av porer. I rena
smältor bildas porerna sent under stelningsförloppet (97). Det beror på att
kärnbildare saknas och en stor kärnbildningsenergi mellan inneslutningar, fast
och flytande fas krävs. Tillflödet av väte till de växande porerna är begränsat
på grund av stora avstånd och vätets svårighet att diffundera i en smälta med
hög andel fast fas. Porernas storlek och form bestäms av det interdendritiska
utrymmet som finns tillgängligt och resultatet blir utsträckta oregelbundna
porer i mikrostrukturen.
I en förorenad smälta startar däremot bildningen av porer tidigt under
stelningsförloppet. Bildning av porer underlättas av sprickor och konkava ytor
på oxidpartiklar, så till följd av det stora antalet kärnbildningsplatser och
möjligheten att växa under lång tid bildas i en förorenad smälta större mängd
porer, med sfärisk form, jämfört med rena smältor. I slutänden är det dock
samverkan mellan inneslutningarna och den växande stelningsfronten som
bestämmer huruvida inneslutningar medför bildning av porer (96). Partiklar
som pressas framåt av stelningsfronten bildar porer medan inneslutningar som
fångas av fronten inte påverkar innehållet av porer.

Lösta metaller

Ur gjuteriernas synvinkel betraktas en del grundämnen som föroreningar t ex:
Ni, Cr, P, Sn, Pb, Bi, Cd, Ca (1). För tacktillverkare kan även överskott av
legeringsämnen betraktas som föroreningar. Magnesium är den enda lösta
metall som kan raffineras bort. Halten magnesium sänks hos tacktillverkare
genom oxidering med hjälp av en halogen, vanligen klorgas (1).

3 SMÄLTAHANTERING/ BEHANDLING

3. 1 Tempogång

Det finns inga givna ”regler” för i vilken ordningsföljd som
smältabehandlingarna ska utföras. Bild 2 visar exempel på tempogång för
smältugnar och transportskänkar (131).
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Bild 2 Exempel på processgångar för smältabehandling av
aluminiumgjutlegeringar   (131).

Processgångarna mellan olika gjuterier varierar oftast beträffande huruvida
förädling (Na) ska utföras före eller efter avgasning.

Orsaken till variationerna  är att förädling ökar smältans vätehalt men
samtidigt leder en impellerbehandling till ökad förlust av natrium och
kärnbildare. Om avgasning görs efter förädling kan vätehalten kontrolleras
bättre men leder till förlust av förädlingspreparat. Om impellerbehandling
utförs före förädlingen kan gashalten och möjligen oxidhalten i smältan före
och efter gjutning öka signifikant. Det är emellertid lättare att uppnå önskad
halt av förädlingsämne i smältan (87).

Det bästa torde vara att utföra avgasningen efter förädlingen. Kompensation av
eventuell avbränning av förädlingsämnen kan göras genom en högre tillsats
vid förädlingen.

3.2 Chargering

Alla med erfarenhet av smält metall vet om den potentiella risken att blanda
vatten och smält metall.

Vad man kanske inte har helt klart för sig är hur stora de krafter är som finns
dolt i den explosiva omvandlingen av vatten till vattenånga vid kontakt med
smält aluminium. Vattenångans volym vid 684°C är 1900 gånger större än för
vanligt vatten (16). Den i stort sett ögonblickliga omvandlingen genererar kraft
som har styrka att skicka iväg smält metall långa sträckor.

Förutom iögonfallande källor till fukt som exempelvis fuktigt eller
oljeförorenat chargeringsmaterial finns det ett antal fler källor.

Smältning och Legering

Flussning

Kornförfining

Avgasning

Natrium förädling

Hållning eller Gjutning

Smältning och Legering

Flussning

Kornförfining

Strontium förädling

Avgasning

Hållning eller Gjutning
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Fukt kan följa med materialet i form av oxiderade ytor, inre sugningar och
kondens (16). Dessutom kan våta verktyg och utrustning orsaka
fuktexplosioner i ugnen. All aluminium har på ytan
ett oxidskikt vars egenskaper, tjocklek och kemiska sammansättning varierar. I
värsta fall kan dessa oxider innehålla kemiskt bundet vatten (16). Detta vatten
kan inte avlägsnas med en vanlig värmebehandling vid vattnets kokpunkt utan
kräver temperaturer på över 315°C. För att minska riskerna med fukt ska
chargeringsmaterialet transporteras från lagerplatsen till ugnsplan i god tid
före chargerig. Om förhållandena tillåter bör alla tackor förvärmas till 200°C
(genom att stapla de växelvis så att värmen tränger igenom) på en värmekälla
eller ugnskanten innan de chargeras (16).

Förutom behovet av förvärmning av chargeringsmaterialet är metoder och
mängder vid chargering viktigt för att uppnå en säker produktion (16). Om
möjligt ska känt material, t ex eget returmaterial, tillsättas först och tackor ska
läggas överst. Risken för fuktexplosioner och temperaturfall med slambildning
som följd minskar om materialet chargeras långsamt.

För att förhindra bildning av aluminiumkarbider måste olja och färg på
chargeringsmaterial avlägsnas före smältning (113).

Angående smältning och chargeringföljd  finns få skrivna rekommendationer.
I bilaga 1 finns en rekommendation för roterande ugn. Denna ugnstyp är dock
ovanlig.

3.3 Flussning
Flussmedel tillsätts för att minska metallförlusterna och mängden
inneslutningar. När kemiska flussmedel tillsätts bildas en torr lätthanterlig
slagg med ca 20% aluminiuminnehåll (11). Utan tillsatt flussmedel är
aluminiuminnehållet uppemot 80% i den avdragna slaggen. Slagg som bildas
utan särskilda flussmedel är våt och kletar fast på ugnsväggen strax ovanför
smältan, vilket kan påverka ugnens kapacitet. Det skiljs på täckande och
renande slagg. Täckande slagg ska hindra gasupptag och minska risken för
oxidinneslutningar under smältning. Tvättande slagg ska avlägsna icke
metalliska föroreningar i smältan genom kemisk reaktion och flotation. Enligt
en undersökning av Johansson (105) medförde tillsats av flussmedel i
smältugn att halten av icke-metalliska inneslutningar i smältan sänktes med i
medeltal 60% (105). På motsvarande sätt sänktes halten av icke-metalliska
inneslutningar i smältan i hållugn med i medeltal 90%.
Skillnad i reningsgrad kan relateras till de variationer i processbetingelser som
föreligger mellan smältugn och hållugn. Flussmedlet som ingick i
undersökningen var av ”tvättande” typ (A412; bestående av en blandning av
NaCl, KCl och Na3AlF6).
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Flussmedel består ofta av en mix av alkaliklorider med eller utan tillsats av
fluorid t ex NaCl, KCl, NaF, Na3AlF6, Na2SiF6, KAlF4, CaF2 eller Na2SO4
(104). Ofta tillsätts NaCl och KCl i lika delar för att erhålla en låg smältpunkt.
Eutektisk blandning av NaCl/KCl smälter vid 658°C (11), bild 3. Slaggbildare
bestående av enbart klorider påverkar ytspänningen och separerar oxidskiktet
från smältan genom att tränga in emellan (11). För att kemisk reaktion ska
uppstå krävs tillsatts av fluorid t ex NaF. En mix av NaCl och KCl fungerar
för de flesta aluminiumlegeringar utom speciella AlMg och övereutektiska
AlSi legeringar (11). Små tillsatser av oxiderande ämnen som sulfater eller
nitrater medför exotermiska kemiska reaktioner.

Bild 3 Fasdiagram NaCl/KCl/NaF (11)

Det är viktigt att flussmedlet smälter vid den temperatur som det ska verka
vid. Täckmedel bör alltså smälta under 720-730°C och tvättande medel vid
ännu lägre temperatur. Smältpunkten för några salter och blandningar visas i
tabell 1 och bild 4 nedan:

Tabell 1  Smälttemperaturer för olika flussalter
Salt Smälttemperatur
NaCl 800°C

Kryolit 995°C

Eutektisk blandning
av 34% kryolit – 66% NaCl

735°C

KCl 770°C
NaF 992°C
Eutektisk blandning
av 10% NaF – 90% KCl

653°C
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Bild 4 Smältpunkt hos NaCl och KCl (131)

Referens 138 anger följande grundregler vid flussmedeltillsats:
• Tillse att asklådor sätts på plats före behandling.
• Rör om i slaggen före flussmedelstillsats.
• Tillsätt flussmedlet vid metalltemperatur 700-730°C.
• Rör ner flussmedlet i slaggen och rör om till reaktionen är avslutad vilket

tar ca 5 minuter.
• Dra ut askan ur ugnen. Låt askan vila en stund på askhällen för dränering

av metall tillbaka till ugnen.

Vid smältning av plåt, profilskrot, gjutrester med mera som är tjockare än 0,5 
mm rekommenderas en dosering av 1-2 kg flussmedel per insatt ton råvara 
(138). Skrot av mindre storlek, exempelvis spån, samt lackerat eller oljigt 
skrot kräver ofta större flussmedelstillsats. Lämplig mängd måste testas fram.

Det finns utrustning idag som gör det möjligt att tillsätta flussmedlet med en
rotor t ex i samband med avgasningen. Exempel är ”Foseco´s Mobile
Degassing Unit” (MDU) och ”Heproject Rotary Flux Feeder” (82, 89).
Flusstillsats genom rotor har följande fördelar jämfört med traditionell teknik:
1 Kombinerad rening och avgasning i en enda operation.
2 Mängden flussmedel är låg och eftersom flussmedlet injiceras under ytan

minskar miljöproblemen.
3 Genom att använda samma utrustning till förädling fås effekten att natrium

tas upp snabbt och effekten avtar långsamt. Hastigheten på rotorn och
kontrollerad injicering av flussmedlet säkrar en jämn koncentration av
natrium i smältan vilket medför mindre slitage på ugnen.

Flussmedel kan också tillsättas genom lans. Kombinerad injektion av fluss-
och förädlingspreparat med kväve som bärgas fungerar bra och vid normal
gashalt i smältan erhålls samtidigt en god avgasning.
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3.4 Kornförfining

Varför görs kornförfining?

Det fasta metalliska materialet startar att växa vid ett embryo då en kritisk
fasgränsenergi överskrids, antingen genom en ökad underkylning eller då
ymppunkter finns i smältan. Av bild 5 framgår hur dendriter och korn
tillväxer.

Bild 5  Dendriter och korn (130)

Av praktisk erfarenhet vet man att omsmält aluminium ofta uppvisar bättre
matningsegenskaper än jungfruligt tackmaterial eftersom den innehåller större
mängd naturliga kärnbildare.

I aluminiumgjutlegeringar (troligen enbart tackmaterial) har Apelian (62) visat
att kornstorleken emellertid är mindre beroende av stelningshastigheten
jämfört med kornförfining, bild 6.
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Bild 6  Kornstorlek vid olika stelningshastighet för obehandlat och
kornförfinad AlSi7 (62).

Kornförfining görs för att erhålla en rad positiva effekter, bl a:

• Något förhöjd hållfasthet (förhöjd sträckgräns) (50): Genom ökat antal 
korngränser fås positiva effekter av korngränshärdning (120), dessutom 
bidrar den minskade och mer fördelade porositeten till större 
tvärsnittsarea och ökade mekaniska egenskaper. Bekaert et al (63) har 
dock visat att kornstorleken inte påverkar de mekaniska egenskaperna 
direkt utan indirekt genom mindre och välfördelade defekter (63)

• Ökad seghet (50)

• Ökad utmattningshållfasthet (50)

• Ökad trycktäthet (50)

• Ökad gjutbarhet (50):Många, rundade korn minskar risk för 
varmsprickor (uppstår vid svalning). Massflödet av smälta ökar då 
kornen blir mindre.

• Ökad homogenitet (57, 120): Fördelning av legeringselement, faser och 
defekter blir jämnare, vilket leder till bättre resultat vid skärande 
bearbetning, värmebehandling och ytbehandling.

En nackdel med kornförfining är att överdosering av kornförfiningsmedel
leder till agglomeration av borider och aluminider på ugnsbotten, vilket kan
leda till problem vid skärande bearbetning och ytbehandling om de blandas
med gjutgodset (50).

Konventionella preparat

Det finns olika typer och former av preparat för kornförfining (50).
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Huvudtyperna är:

• Al-Ti

• Al-Ti-B

• Ti

• Ti-B

Al-Ti och Al-Ti-B finns ofta i metalliska förlegeringar i form av stänger,
småtackor. I variant 1 är Ti-halten ofta 10 %. Titan/Bor förhållanden i variant
2 varierar, oftast är Ti-halten 5 % och B-halten 1 %. Kornförfiningsmedel 3
och 4 är bundet till salter i form av tabletter. Titanhalten kan vara upp till 100
%, men är oftast 75-80 % (50). Man väljer ofta preparat beroende på kostnad
och effektivitet (50). Salttabletter är ofta billigare, men ineffektiva och kräver
större tillsatsmängder och längre reaktionstider. Kornförfiningsmedel i form
av stång är mest effektivt, men även mest kostsamt.

Även kornförfiningsmedel innehållande kol förekommer (AlTi5C0,022-1) och
då bildas fina utskiljningar av TiC (55). De är dock relativt ineffektiva (55).
Schneider et al förklarar detta med de låga halter av TiC som kan bildas
eftersom kolhalten är låg (69).

Bild 7 illustrerar hur antalet kärnbildare ökar i smältan för olika typer av
preparat (mätt med LiMCA, som mäter elektriskt motstånd i smältan) (67).

Bild 7  Antalet partiklar i smälta vid olika typer av kornförfiningspreparat
(67). Mätt med LiMCA.

Alternativa kornförfiningsmetoder är enligt Quamrul et al (10) omvänt
magnetfält, ultraljud och mekanisk omrörning. Mekanisk omrörning
homogeniserar de ”naturliga” kärnbildarna i smältan.
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Allmänt om mekanismen för kornförfining

Det är omdiskuterat och inte helt klartlagt hur mekanismerna för kornförfining
verkligen fungerar. Man debatterar vilken av alla föreslagna teorierna som
råder för olika typer av material: smide, renalaluminium, sekundära och
primära gjutlegeringar. Avsikten med denna förstudie är inte att gå in i detalj
på mekanismerna för kornförfining. Några teorier beskrivs kortfattat nedan.

Peritektiska teorin

Partiklar av de kemiska föreningarna TiAl3 och TiB2  är oftast verksamma i
kornförfiningsmedel. I preparat baserade på Ti utskiljs TiAl3 vid halter på min.
ca 0,15 % före primär aluminiumfasen, och fungerar som ymppunkt för primär
aluminiets tillväxt (50). Detta motsvarar den peritektiska sammansättningen
(52), och den peritektiska reaktionen sker vid 665°C (57), bild 8. Detta kallas
för den ”peritektiska teorin” (64).

Bild 8  Fasdiagrammet Al-Ti visar en peritektisk reaktion vid Ti halt ca 0,15
% (53) . ”X” och dragen linje visar hur TiAl3  kan bildas efter stelning.

”Partikelteorin”

TiB2 är en stabil utskiljning (bildningsentalpi 325,41 kJ/mol) (71) och förblir i
smältan som fast dispersoid (0,5-5 µm). Eftersom den är stabilare kan  den
initiala ympningen med TiAl3 undvikas (64). I ”partikelteorin” antas att TiB2
är effektiv heterogen kärnbildare för primär aluminiumfas (64).
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”Holkteorin”

För smides- och legeringar för plastisk bearbetning antar många forskare att
TiAl3 stabiliseras på vissa fasetter på TiB2 (50, 125). På TiAl3 kärnbildas sedan
primär aluminium (när mängden löst Ti når halten ca 0,15 %) . Detta kallas för
”holk” teorin (64). Därför innehåller förlegeringar ofta mer titan än vad som
krävs för att bilda enbart TiB2 (50). Detta ökar dock risken för slamavlagringar
(52). Det finns också en risk att Ti-överskottet går åt till tillväxt och
förgrovning av befintliga TiAl3 istället för att bilda nya TiAl3 partiklar,
speciellt om temperaturen är i tvåfasområdet mellan likvidus och peritektisk
temperatur (65).

I förlegeringar är Ti-halten vanligtvis 0,01-0,05 % (50). Stökiometriskt är
förhållandet Ti:B i TiB2 ca 2,22 (53, 64). TiB2 är stabilare i smält aluminium
än TiAl3 och lägre koncentrationer kan accepteras. Mängden titan beror på
legeringens kiselhalt och godstjocklek. Även legeringens innehåll av Cu, Zn
påverkar erforderlig Ti-halt (120). I tabell 2 framgår Ti-halten i 5/1 TiBAl
tillsatser för aluminiumgjutlegeringar med olika Si-halter. Sigworth (53) visar
hur mängden löst titan i renaluminium påverkar kornstorlek, beroende på
halten bor, bild 9. För hög Ti-halt i smältan i kombination med för stor mängd
kornförfiningsmedel (AlTiB) kan resultera i olösliga titanhaltiga
intermetalliska faser som försämrar gjutgodsets mekaniska egenskaper (126).

Bild 9  Mängd löst Ti i renaluminium påverkar kornstorlek, beroende på
halten B (53)
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Tabell 2 Ti-halten i 5/1 TiBAl tillsatser för aluminiumgjutlegeringar med
olika Si-halter (50, 59).

Si vikts % 4 6 8 10 11-13
Ti vikts % 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01
5/1 TiBAl g/100 kg 1,000 800 600 400 200

”Förgiftning” - GRF

Grundämnen som zirkon, krom och kisel motverkar effekten hos många
kornförfiningsmedel (52). I vissa koncentrationer kan dock positiva effekter
erhållas av dessa grundämnen. Magnesium är ett grundämne som anses ha
positiv effekt vid användning av AlTiB preparat (73). När det gäller förfining
med kisel minskar kornstorleken upp till 2-3 % kisel, därefter ökar den med
ökande kiselhalt. Med ökande kiselhalt förändras också stelningssättet, från
endogen (cellulär) till exogen (dendritisk), vilket påverkar
kornförfiningsmedlets effektivitet (52). Spittle et al (52) har visat att faktorn
GRF (Grain Restriction Factor), som ökar med ökande kiselhalt, inte har något
samband med kornförfiningsmedlens effektivitet. Det har visats att den
förgiftande effekten som kisel har, kan övervinnas genom ökande mängd
kärnbildningspunkter (52, 59). Man misstänker att kärnbildarnas effekt
försämras eftersom de beläggs med ett tunt skikt av (titan) silicider (52, 65).

Med ett stort antal kärnbildare och hög GRF, erhålls ett finkornigare material
(125). Hög GRF innebär att kristalltillväxthastigheten är hög (125) och den är
beroende av bl a lösningskoncentrationshastigheterna. Extra titantillsats ökar
GRF så att den mer närmar sig den optimala nivån för varje legering och
kärnbildningsmekanismen säkerställs. GRF-faktorn sjunker vid tillsats av
titan, ca 0,15 % titan motsvarar samma faktor som vid låga kiselhalter (4 %)
(53). GRF ca 10 ger fina cellulära kristaller medan GRF >30 ger grova
dendritiska kristaller (125, 126)För AlSi7Mg med GRF ca 40, erhålls grova
dendritiska kristaller (125). Sagstad et al  anser att olika
kärnbildningsmekanismer kan uppstå, beroende på titanhalten (125.

I Al-Ti-C preparat sker kärnbildningen direkt på TiC (67). Det hävdas att
gitterparametrarna för TiC överensstämmer väl för α-aluminium (69).

Tillsats

För att få optimal verkan ur ett kornförfiningsmedel, är det viktigt att det
tillsätts vid rätt tid, rätt ställe och korrekt temperatur. Småtackor av TiBAl
produkter tar längre tid att smälta än stång, och tillsätts därför med fördel
tidigare i processen (50). Salttabletter kräver längre tid att upplösas och
smälta, och skapar också slagg som måste avlägsnas (50). Tråd kan med fördel
tillsättas i transportskänken före påfyllning, upplösning sker på mindre än 30
sekunder (62).



SVENSKA GJUTERIFÖRENINGEN 18

Förlegeringens form

Metod och form med vilken förlegeringen framställts är viktigt för
slutresultatet (61, 62).

Förlegeringar i götform har dels större innehåll av defekter (oxider, turbulent
flöde, ojämn gjuthastighet o s v) dels leder den långsamma
stelningshastigheten till att de kornförfinande partiklarna blir färre och grövre
samt sämre fördelade (och därmed mindre verksamma) (61). Förlegeringar
som framställs med kontinuerlig gjutning t ex i stång, har större
kornförfinande effekt tack vare mindre och fler välfördelade partiklar av AlTi3
och TiB2 (61). Två förlegeringar, med samma kemisk analys (även Ti-halt)
kan alltså ge olika resultat (61). Dessutom kan vikten variera mellan göt och
stänger: i göt: vikt i göt anges i referens 60 till 6 ±1 kg, i stång 2,5 ±0,1 kg
(61).

Boone et al (62) uppger att TiAl3 kan finnas i två former, som kantig eller i
skivform, bild 10. Den kantiga formen är att föredra, eftersom den snabbt ger
kornförfiningseffekt. Tråd eller stång innehåller kantig TiAl3 medan göt kan
innehålla bådadera beroende på tillverkningssätt. Vanligtvis fås
kornförfiningseffekt av den kantiga formen på 2-5 minuter den skivformiga
kräver 10-15 minuter (62). För 1 mm tråd är reaktionstiden 1-2 minuter och
för göt upptill 30 minuter beroende på andelen kantig och skivformig TiAl3
(62).

Bild 10 TiAl3 finns i kantig form eller skivformig , beroende på hur
kornförfiningspreparatet tillverkats (62).

Kornförfiningspreparat kan tillsättas som förlegering (göt/stång) eller i
tablettform. Cook et al har gjort en jämförelse på olika faktorer som skiljer
förlegering och salttabletter åt, tabell 3.
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Tabell 3 Jämförelser av TiBAl och salt tabletter som kornförfinare i gjuterier
(59).

TiBAl stång Salt tabletter

Utbyte Hög och jämn Varierar och är
operatörsberoende

Kontakttid Kort (30 sekunder) Lång (5-10 minuter)

Effektivitet Hög Låg

Avklingning 2-4 timmar 1-1,5 timmar

Upplösning Snabb (<30 s) Långsam (2-5 minuter)

Tillsats Ren och avgasfri Avgaser och slaggrester

TiBAl stång Salt tabletter

Miljö I princip rökfri Rökigare

Kostnad per enhet Hög Låg

Smältans temperatur

För hög temperatur på smältan är ogynnsamt dels för att de kornförfinande
partiklarna lätt löses upp, dels blir stelningshastigheterna lägre (55). I bild 11
visas hur medelkornstorleken i renaluminium ökar med smältans
övertemperatur.

Bild 11 Effekt av smältans övertemperatur på medelkornstorlek i
renaluminium (71).
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Vid högre stelningshastighet minskar kornstorleken (55), eftersom fler
kärnbildningspunkter blir verksamma då, bild 12. Tillsats av
kornförfiningsmedel förorsakar i sig självt underkylning på 3-5 K under
likvidustemperaturen.

Bild 12 Kornstorlek hos AlB4 beroende på stelningshastighet (55).

”Inkubationstid”

De flesta undersökningar rekommenderar 5-15 minuters inkubationstid för
kornförfiningspreparat (55, 65, 67) beroende på typ och tillsatsens form
(göt/stång). I annat fall hinner de inte börja verka.

Bild 13  Hålltidens effekt på kornstorlek med AlTiB (65)

Avklingningstid

Avklingningseffekten i Al-Ti preparat beror på att Al3Ti kristallerna i
förlegeringen upplöses beroende på tid och temperatur, eftersom tillsats
nivåerna ofta ligger under den peritektiska sammansättningen vid cirka 0,15 %
titan (67). När upplösningen av Al3Ti väl har skett kan kornförfiningsmedlet
inte aktiveras igen (57). Effekten av Al3Ti minskar snabbt efter tillsats, bild
14.
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Bild 14 Variation av kornstorlek och Ti-halt med tid. Renaluminium utan
omrörning (70).

I Al-Ti-B preparat är de verksamma kärnbildarna TiB2 termiskt stabila och
”oupplösliga” (57). Densiteten hos TiB2 är ca 4,52 g/cm3, jämfört med
smältans 2,4 g/cm3 (67).

Därför sker sedimentation på ugnsbotten och effekten av kornförfiningsmedlet
klingar snabbt av med tiden (56, 57, 62, 71). T ex har 70 % av TiB2
sedimenterat i en 300 kg smälta på 30 minuter (57), bild 15. Efter omrörning
återställs den kornförfinande effekten. Omrörningen får inte vara så häftig att
slam rörs upp från ugnsbotten (62). AlB4 (AlB2) uppges vara mindre benägna
att agglomerera på ugnsbotten än AlTiB-preparat (55). Traditionella AlTiB
medel uppges vara effektiva i cirka 4 timmar, under förutsättning att de inte
tillåts sedimentera och koagulera (55).

Bild 15 Bor-koncentration (TiB2) beroende på hålltid (57).
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Mohanty et al (67) har med LiMCA mätningar (mäter elektriskt motstånd i
smälta) konstaterat att omrörning efter sedimentation inte fullt ut återställer
koncentrationen av TiB2 vilket leder till ökad  kornstorlek. Dock kan man även
efter 24 timmar se en minskad kornstorlek, jämfört med ingen tillsats alls.

Alternativa eller specifika preparat

Al-B

Wu et al (52) har visat att Al-B är en mycket kraftfull kornförfinare i Al-Si
legeringar, bild 16. Även Tondel (52) har visat att tillsats av bor är effektivt
vid låga tillsatser (0,015 % B). Han har också provat olika koncentrationer på
Ti : B från noll till 2:2.

Bild 16  Inverkan på kornstorlek hos legering A356 (AlSi7MgFe) (52).

Även Reif et al har konstaterat att AlB4 är mycket effektivt som
kornförfiningsmedel (55). Tester gjordes förutom denna tillsats även med
AlTi6, AlTi5B1, AlTi6C0,02-0,1 i kokillgjuten AlSi9 (gjuttemperatur 720°C),
bild 17. AlB4 bildar fina utskiljningar av AlB2, och en kornstorlek på ca 200
ppm är möjlig att åstadkomma. Om Ti finns närvarande binds dock stor andel
bor till TiB2 , som inte fungerar lika effektivt som kärnbildare. Flera
undersökningar anger att 100 ppm fritt bor anses vara minimum i AlSi-
legeringar (52,55). En synergieffekt har upptäckts med förädlingsämnet Sr,
vilket ger en kraftigt ökad brottförlängning (från 5,5 % till 14,5-15 %) (55).
Rp0,2 och Rm är i princip oförändrade. 
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Bild 17a, b  Kornstorlek vid olika tillsatser (AlTi6, AlTi5B1, AlTi6C0,02-0,1,
AlB4) (55)

Gallium/Indium fosfid

Rheinfelden har ett patent (54) där Al-Si legeringar kan kornförfinas med
galliumfosfid och/eller indiumfosfid. Tillsatserna sker i form av rena kemiska
föreningar eller som förlegering (0,3-50 %), tabletter, småtackor. Mängden
tillsats är i undereutektiska och eutektiska legeringar minst ca 1-30 ppm fosfor
och i övereutektiska ca 30-150 ppm fosfor. Som ett exempel anges att
kornstorleken legering AlSi12Mg(Sr) hade kornstorlek 2,7 mm jämfört med
0,7 mm med galliumfosfidtillsats (8 ppm). Gjuttemperaturen var 730°C och
provets dimensioner 130x130x12 mm. Rheinfeldens legering Silafont 36 är
kornförfinad med galliumfosfid.

Al-Ti-C

Schneider et al (69, 73) har visat att Al-Ti-C preparat har vissa fördelar
framför vanliga Al- Ti-B, bl a:

• Mindre risk för agglomerering och ihopsättning i filter. Typisk 
partikelstorlek är < 1 µm (73).
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• Mindre känsliga för ”förgiftning” av Cr, Zr etc

• Jämnare kornstorlek i större gjutgods, där temperaturgradienterna är  
mindre. I spännings- och eller varmsprickkänsligt gods är Al-Ti-C 
fördelaktig. Den tål dock högre temperaturer sämre.

• Dess effekt är bättre än Al-Ti3-B1 men sämre än Al-Ti5-0,2B.  Speciellt 
tillsats av 1,0 kg/ton har visat mycket goda resultat (73).

Använt preparat var Al-Ti5-C0,25 i smideslegeringar. Muller anger att man
med Al-Ti C kan skapa kornstorlekar på lägst 800 µm i gjutlegeringar (150 i
smideslegeringar) (74).

Al-Ti

Även med Al6Ti har erhållits mycket goda resultat (52). Även resultat av Reif
et al (55) visar att mycket höga halter av titan kan ge mycket små korn, bild
18.

Bild 18  Kornstorlek vid olika Ti-halt. Preparatet är AlTi6 (55) .

Vid användning av Al-Ti måste titanhalten vara minst 0,15 % för att ge effekt.
Effekten varierar i legeringar med olika stelningintervall. I AlSi12 är
stelningsintervallet obefintligt eller mycket litet, medan i AlSi7Mg är den
nästan 70°C. Vid ett större stelningsintervall ges längre tid till diffusion av
lösta titanatomer vilket leder till utarmning av titan framför stelningsfronten
och ger förhållanden som liknar de vid naturlig underkylning (dvs sämre
effekt).

Al-Ti-B

Viktsförhållandet Ti:B för att bilda TiB2 är 2,2:1,0 men inga preparat på
marknaden idag har denna sammansättning (64). Vanligtvis har
kornförfiningsmedlen högre titanhalter än nödvändigt för vad som krävs för
TiB2 bildning t ex 3Ti-1B, 5Ti-1B, 5Ti-0,2B etc.
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Dessa har funnits fungera väl i smidda legeringar och i renaluminium (64) och
man verkar vara ganska eniga idag om att ett överskott av titan är viktigt för
att kärnbildningen ska fungera bra (69, 70, 71). I gjutlegeringar, där
kiselhalten är hög, fungerar inte dessa preparat lika bra.

Vissa experiment visar att AlTiB är effektivare för kornförfining än preparat
som baseras på AlTi, även när tillsatsmängden är lägre (63), bild 19. Effekten
är mer varaktig (63)

                   A           B

Bild 19  Kornstorlek beroende på tid, för A) Al95Ti5 och B) AlTi3B1 (63)

Det finns ett antal olika AlTi5B preparat från flertalet leverantörer.

TiBloy & Strobloy

Hydelko och Aluminium Rheinfelden har utvecklat ett understökiometriskt
kornförfiningsmedel vid namn TiBloy (126). Den innehåller 1,6 % Ti och 1,4
% B och aktiva kärnbildare är AlB2 och TiB2 eller blandboriden (Al,Ti)B2.(72,
126). Ca 35 % av titanatomerna har ersatts av aluminiumatomer, vilket gör
boriderna lättare och minskar risken för agglomerering på ugnsbotten.
Blandboriden bildas speciellt om smältan blir stående, vid upprepad
omsmältning eller om resthalten titan i smältan överstiger 0,04 %. Det är känt
att AlB2 är den kärnbildare som kräver lägst underkylning (55, 72), vilket gör
att effekten är mycket hög vid mycket långsam stelning. Endast en bråkdel av
partiklarna är större än 1 µm vilket i kombination med lägre densitet håller
dom ”svävande länge” i smältan. Boriderna i konventionell AlTi5B stång är
mycket större. Utmärkande för Tibloy är det stora antalet kärnbildare per %B.
Jämfört med AlTi5B1 har 10% längre flytlängd uppmätts. Dessa faktorer
medför att kornförfiningseffekten är högre för TiBloy än för andra AlTiB
preparat, bild 20. Strobloy kombinerar strontiumförädling med kornförfining.
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Bild 20  Jämförelse mellan AlTi5B1 och TiBloy i legering AlSI7Mg vid sand- 
     och kokillgjutning (72).

3.5  Förädling

Varför görs förädling?

I konventionella aluminiumgjutlegeringar tillsätts kisel eftersom det medför en
rad positiva egenskaper bl a ökad flytbarhet och formfyllningsförmåga. Upp
till ca 20 % kisel kan förekomma i gjutlegeringar (122), men vanlig halt är 7-
12 %. Mikrostrukturen består av primär fas (kan vara aluminium eller kisel)
och en eutektisk blandning av dessa. Eutektikum betyder ”lättsmält” (123) och
denna reaktion sker vid temperaturer kring ca 577-550°C (122). Den
eutektiska sammansättningen är ca 11,5-12% kisel (122). Legeringar med
kiselhalter under eller över denna gräns kallas under- respektive
övereutektiska legeringar.

Vid förekomst av vissa grundämnen (Na/Sr/Sb/Ca/Ce) i smältan förändras
kiselkristallerna, som utskiljs i den eutektiska reaktionen, från grov, fasetterad
och  kantig till fin, fibrös.

Förädling görs för att:

• Förbättra statiska mekaniska egenskaper: speciellt duktilitet och 
hållfasthet förbättras då kiselfaserna minskas och rundas. (59).

• Förbättra utmattningshållfasthet (62)

• Minska spridning i hållfasthetsegenskaper: Weibullmodulen ökar (59).
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Konventionella preparat

De mest använda gjutlegeringarna är undereutektiska med < 12 % kisel. Dessa
förädlas liksom eutektiska legeringar vanligtvis med natrium eller strontium.
Övereutektiska legeringar (> 12 % Si), vilka är ganska ovanliga i Sverige,
förädlas med fosfor.

Det först använda förädlingsämnet var natrium, och det används än idag.
Natrium används främst till grövre gods, med långsam stelningshastighet.
Tillsatsen kan göras som natriumsalter, ren metall eller inkapslad i
aluminiumfolie (59). De två sistnämnda alternativen är ovanliga. Utbytet vid
tillsatsen är ofta låg eftersom natrium reagerar kraftigt med aluminiumsmältan
och har låg löslighet i denna. Vanligt utbyte är ca 20 % (59). Effekten av
natrium klingar av snabbt på grund av högt ångtryck och hög reaktivitet med
syre (59). Praktiska erfarenheter av förädling med natrium visar på försämrad
flytbarhet och ökat gasinnehåll i smältan.

Strontium är ett alternativt förädlingsämne och  tillsätts som förlegering
(vanligtvis Al – 10 % Sr). Den reagerar inte under rökgasutveckling med
smältan, som natrium gör. Avklingning av effekten sker efter längre tid (>10
timmar) (59). Tackor kan användas som förförädlade d v s strontiumtillsatsen
har gjorts av tackleverantören. Detta är praktiskt men gör det svårare att ha
kontroll på strontiumhalten vid omsmältning, flussning etc. I tabell 4 framgår
några skillnader mellan natrium och strontium.

Tabell 4 Jämförelser mellan Na och Sr (59)

Sr-Al förlegering Natrium (metall)

Utbyte Hög och jämn Låg, varierar och
operatörsberoende

Kontakttid 10-20 minuter Omedelbar

Avklingning Långsam (8-10 h) Snabb (20-40 minuter)

Tillsats Ren och rökfri Rökig (bildar partiklar av NaOH) ,
angriper ugnsinfordring

Överförädling Osannolik Möjlig eftersom svårt att kontrollera

I t ex Frankrike används antimon som förädlingsämne, men förekommer inte
alls i Norden. Effekten av antimon är, till skillnad från natrium och strontium,
permanent. Det finns dock flera nackdelar; en giftig gas kan bildas (SbH3) och
om antimonhaltigt skrot blandas med Na/Sr-förädlat skrot upphör
förädlingseffekten beroende på att det föreligger negativ samverkan mellan Sb
och Na/Sr.
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Fosfor används för förädling av övereutektiska legeringar. Även fosfor måste
hållas separerad från andra Al-Si legeringar, eftersom fosfor motverkar
effekterna av natrium och strontium (59).

Allmänt om mekanismen för förädling

I oförädlat tillstånd tillväxer kiselfasen på ett fasetterat, skivformigt sätt. Vid
förädling blir den istället mindre och rund, bild 21. Detta sker tack vare
skillnader i ytspänning och tillväxt sker genom en tvillingbildning som
induceras av föroreningar (”impurity induced twinning” - IIT) (122).
Förädling sker på två sätt; snabb kylning och genom kemisk tillsats (t ex
Na, Sr). Både kärnbildning och tillväxttemperatur för eutektikat sänks med ett
antal grader, ca 10°C vid tillsats av strontium (122).

                                            

                                           

                          A                                                                         B

Bild 21  Oförädlad (A) och förädlad Si-fas (B) (122). SEM bilder, varav de
nedre visar mikrostrukturen i djupetsat tillstånd.

Vid förädling med strontium och natrium är processen reversibel vilket
innebär att när en smälta blir stående eller fryser och omsmälts finns risk för
omvandling till det oförädlade stadiet (5). När förädlingen sker med antimon
är effekten permanent och påverkas inte av hålltid, omsmältning eller
avgasning (30). Strontium och natrium är kompatibla och kan användas
samtidigt. Däremot uppkommer problem vid förädling med strontium och
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natrium om antimon använts vid en tidigare raffinering. Negativ inverkan av
järnhaltiga intermetalliska faser minskar med tillsats av strontium (59).

I Paray et al utförde praktiska försök med felaktig mängd strontium (0,002%)
uppvisade gjutgodset en blandad struktur bestående av regioner med aciculärt
kisel och regioner bestående av fibrös kisel (40). Det föreföll som om
legeringen inte skiftade tillväxtmönster gradvis utan ändringen från skivformig
till fibrös morfologi skedde i stort sett omedelbart. När legeringen
överförädlades med strontiumhalt på 0,08% förblev det eutektiska kislet
förädlat och inga uppenbara mikrostrukturella skillnader kunde ses i
eutektikum jämfört med normal förädling. Däremot bildades en ny fas,
Al3SrSi, i den överförädlade legeringen. Överförädling orsakade inte
förtjockning av kiselfasen som ibland har föreslagits. Kylhastigheten påverkar
alltså storleken mer än formen på kiselpartiklarna. Förädlingen orsakar större
förändring av formen än vad gjutprocessen gör. Detta innebär att förädling
med hjälp av kemiska tillsatser eller med hjälp av snabb stelning är två
fundamentalt olika processer.

En för hög mängd natrium leder till bildning av intermetalliska faser (AlNaSi)
som kräver mycket stor underkylning för att fungera, vilket motverkar
förädlingsprocessen (122). Detta kallas överförädling.

Fosfor fungerar som utmärkt kärnbildare för kiselkristaller (primära) och
används i främst övereutektiska legeringar. Aluminiumfosfiden (AlP) som
bildas fungerar även i eutektiska legeringar om Na/Sr inte finns närvarande.
Om natrium eller strontium finns i smältan, reagerar dessa med fosfor  och
bildar Na3P, vilken inte är effektiv som kärnbildare för eutektisk kisel.

Förädlingseffekten från Na/Sr försvinner tills allt fosfor är förbrukat (62, 122)
och man måste dosera högre mängd Na/Sr för att få en viss effekt. I
övereutektiska legeringar tillsätts fosfor vanligtvis som röd fosfor. En ny
metod som ger bättre utbyte är att tillsätta fosfor med en nickel-
järninnehållande intermetallisk förening.

Runda porer som bildas före eutektisk stelning återfinns vanligtvis i förädlade
legeringar (96). Delvis oregelbundna porer bildas i förädlade legeringar och
oregelbundna porer med interdendritisk morfologi är vanliga i oförädlade och
antimon behandlade legeringar. Det är inte klarlagt hur bildning av
mikroporositet påverkas av mekanismerna under förädlingsprocessen. Det
verkar dock som om förädling ger som sidoeffekt en intensifierad benägenhet
till bildning av mikroporositet (96).

I förädlade smältor är porositeten märkbar redan under 50% av andel fast fas.
Porvolymen i oförädlade smältor får betydelse först efter det att eutektisk
stelning påbörjats (96). Fuocco et al menar att förädlingen minskar den
interdendritiska mobiliteten av smälta vilket gynnar bildandet av mikroporer
till följd av ökad mikrokrympning (37). Taylor et al har visat att tillsats av
förädlingselement Na, Sr, Ca, Li leder till ökad porositet och minskad densitet
och kopplat detta samman med högre innehåll av löst väte i smältan till följd
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av ökad löslighet eller ändrad permeabilitet genom smältans oxidskikt (6).
Även effekten av avgasning minskar när dessa ämnen finns närvarande.
Benägenheten att bilda porer ökar enligt Fuocco et al med användning av
förädlingsämnen i följande ordning: Sb, Sr, Na (37). Gruzleski et al har visat
att förädling med strontium ökar mängden inneslutningar men inte kunnat
påvisa något samband mellan dessa oxider och ökad porositet (111).
Inneslutningar av Al2O3 och SiC i undereutektiska Al-Si legeringar bildar
porer medan partiklar i överereutektiska legeringar innesluts i den primära
kiselfasen (96). SrO och Sr(OH)2 inneslutningar är instabila i
aluminiumsmältor och bildar en ternär förening som har kornförfinande effekt
snarare än porbildande (96).

Tillsats

Mängd

Vid sandgjutning är normala tillsatsmängder av natrium ca 80-90 ppm, men
varierar mellan 50-150 ppm (137). Vid kokillgjutning är tillsatsmängd av
strontium vanligtvis ca 80-150 ppm men upp till 500 ppm används (137).

 Cook et al rekommenderar tillsatts av strontium enligt tabell 5.

Tabell 5 Typiska mängder strontium tillsats (59)

Si-halt (%) Sr tillsats (%) 10Sr Al tillsats
(kg/ton)

4-7 0,01-0,02 1-2

8-10 0,03-0,04 3-4

11-13 0,04-0,06 4-6

Smältans temperatur och hålltid

I preparat innehållande strontium finns olika mikrostrukturer som olika lätt
löses upp i smältan, beroende på strontiumhalt , se fasdiagram Al-Sr i bild 22.
I förlegering innehållande 90% aluminium och 10 % strontium består
mikrostrukturen av en aluminiumgrundmassa och intermetallen SrAl4 och
eutektisk AlSrAl4 (62). Preparat innehållande intermetallen SrAl4 är mer
lämpad för högre smältatemperaturer eftersom den snabbare löses in (62).

En exotermisk reaktion uppstår vid upplösning vid 700°C (62). Vid högre
temperaturer (750°C) sker denna reaktion långsammare och med lägre utbyte
(62).
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Bild 22 Binära fasdiagrammet Al-Sr Mondolfo (133)

Natrium har högt ångtryck och stor dragningskraft till syre, vilket gör att dess
effekt försvinner efter relativt kort tid (122). Vanligtvis rör det sig om ca 20
minuter. Ju högre temperatur, desto snabbare förloras effekten av natrium.
Upprepad omsmältning minskar halten av förädlingsämne.

Strontiumhalten sjunker med hålltiden på grund av  oxidation, speciellt om
smältans yta störs kontinuerligt. Hur snabbt strontiumhalten sjunker beror på
smältans temperatur.

Boone et al (62) har gjort försök med strontium för att kontrollera förlusten av
strontium efter varmhållning och upprepad omsmältning. Legering A356
(AlSi7Mg) tillsattes 200 ppm strontium genom tråd och hölls i en
induktionsugn vid 760°C. Efter en hålltid på 30 minuter skedde avgjutning och
smältan omsmältes igen. Ca 82 % av strontiumet fanns kvar i smältan efter
detta (62). Förluster på 16-50 % har rapporterats vid smältning av tackor (59),
vilket sker genom oxidation (SrO) eller med halogener i flussmedel (SrCl2
eller SrF2).

Samverkan med andra smältabehandlingar

Felaktig impellerbehandling eller flussing kan förorsaka sänkt strontium och
natriumhalt (62). Korrekt utförd impellerbehandling förefaller inte sänka
natriumhalten drastiskt (132). Fluss eller spolgas som innehåller halogener t ex
klor eller fluor är speciellt vådliga och bör genomföras före förädling, i annat
fall kan torr kvävgas eller argongas användas (62).

3.6  Preparat för kombinerad förädling och kornförfining

Al-Ti-Sr
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Xiufang et al (58) har undersökt effekter på förädlingsgrad för preparat med
Al-2 % Ti- 4 % Sr (gjutlegering Al – 10 % Si). De verksamma partiklarna är
Al3Ti och Al4Sr. De kom fram till att det finns samverkans effekter mellan
titan och strontium, bl a minskar det sekundära dendritarmsavståndet när
titanhalten ökar, bild 23. Även gjutgodsets stelningshastighet och preparatets
ursprungliga stelningshastighet inverkar på såväl DAS och förädlingsgrad.
Mängden tillsatt förlegering kan minskas med ca 40 % om band används
istället för göt.

A

B

Bild 23 DAS (A) och Förädlingsgrad (B) för sandgjutgods respektive
kokillgjutgods vid tillsats av förlegering Al- 4 % Ti- 2 % B (♦ band, g göt)
(58)

Al-B-Sr

Även Dunville et al (56) har undersökt ett preparat med kombinerad
förädlings- och kornförfiningseffekt. Preparatet är en förlegering av
aluminium innehållande 7,5 % Sr – 2,5 % B eller 10 % Sr – 5 % B och tillsätts
i mängden 2 g/kg (kornstorleken minskar vid ytterligare tillsatser). Tillsatsen
görs med fördel direkt före gjutning eftersom den har en mycket kort
inkubationstid.

Kornstorleken minskar med ökande resthalt av titan (56) och störst skillnad fås
vid jämförelsehalterna 0,005 % och 0,022 % (ca 550 till 300 µm efter 5
minuter hålltid). Det är ingen större skillnad på kornstorlek vid 0,022 % och
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0,2 %. Den verksamma kärnbildaren är SrxAlyBz. Vid höga Ti-halter bildas
även TiB2 och strontium frigörs.

Muller et al (74) har undersökt kornförfining i högkiselhaltig legering
AlSi11Mg. Man fann att bortillsats är mycket  effektivt och att det finns en
samverkan med strontiumförädling. Man har funnit att AlSrB6 partiklar är
verksamma vid kärnbildningen. Element som Fe, Cu, Mg, Ni, V har negativ
inverkan på kornstorleken och stör kärnbildningen. Inverkan av titan visade
sig vara något kornförfinande.

3.7  Avgasning
Gasporositet är den huvudsakliga orsaken till gjuteriskrot (5). Den enda gas
som har tillräckligt stor förmåga att lösas i aluminiumsmältor är vätgas (H2).
Vätets löslighet som funktion av temperaturen visas i tabell 6 och i bild 24

Tabell 6 Vätets löslighet som funktion av
temperatur (134)

Temperatur (°C) Väte (ml/100g)
400 0,005
600 0,03
660 (fast) 0,036
660 (smält) 0,70
700 0,95
750 1,25
800 1,70
850 2,20

Bild 24  Vätets löslighet i renaluminium (1 atm) beroende på temperatur
(137)
För att minimera uppkomsten av gasporer måste smältan avgasas på väte före
gjutning. Naturlig avgasning sker till viss del med tiden och med sjunkande
temperatur men för att minska risken för bildning av gasporer måste även
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någon typ av påtvingad avgasning ske före det att aluminiumsmältan stelnar
(1). Avgasning, som bör göras efter avslaggning, sker bäst med argon- eller
kvävgas som tillsätts smältan genom roterande impeller eller porös plugg. För
att ytterligare öka avgasningseffekten kan reaktiv klorgas användas.  I Sverige
används vanligtvis kvävetabletter. Mekanismen för avgasningen av väte med
hjälp av inert gas bygger på att partialtrycket i smältan är större än i de
uppstigande bubblorna vilket medför att vätgasen dras till de stigande
bubblorna. Små bubblor ger bäst avgasningseffekt eftersom total kontaktyta
blir större jämfört med stora bubblor. Vid avgasning med roterande impeller
ger enligt Osbourne en rotorhastighet på 400-600 rpm och en
gasflödeshastighet på 5.20 l/min bäst effekt (11). Om stora bubblor syns på
badytan reduceras effekten avsevärt. Enligt Chen et al medför avgasning med
lans vätehalter ner till 0,12 cm3 / 100g och avgasning med impeller ger värden
ner till 0,06 – 0,07 cm3 / 100g (94), se bild 25.

Bild 25  Effektivitet hos lans respektive impeller vid olika hastigheter
(gasflöde 4 l/min, temperatur 730°C) (94).

I bild 26 presenteras en annan jämförelse mellan olika avgasningsmetoder
(137). För att garantera hög avgasningseffektivitet och förhindra återgasning
ska inte smältans temperatur överstiga 780°C under avgasningsprocessen.
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Bild 26 Avgasning med impeller, porös plugg, lans. Samma gasflöde i
samtliga metoder(137 )

Avgasning med roterande impeller medför dock en del negativa bieffekter.
Dels ökar utarmningstakten av strontium genom oxidation och dels påskyndas
sönderdelningen av titan-bor varefter boret floterar upp och ”försvinner” i
slaggen. Utarmning av strontium står i direkt proportion till gasflödet och
avgasningstiden medan förlusten av bor påverkas av rotorhastigheten (79).

3.8  Övrigt
Ordentlig blackning med aluminium eller magnesium bundet med
natriumsilikat bör ske mellan varje smälta för att förhindra upptagning järn i
smältan. Detta bör göras med alla ugnsverktyg, skänkar och slaggrakor (10).

Överhettning av smältan ska vara så låg som möjligt, inte mer än 50-80°C
över smältpunkt (10). Segringar och varmsprickor undviks då i största möjliga
mån. Överhettning av smältan bör också undvikas eftersom vätets löslighet
ökar med ökad temperatur. Högre temperaturer medför även ökad
karbidbildning på grund av ökad kontakt med kolkällor till följd av förbättrad
vätförmåga (113).

4 KONTROLLMETODER

4.1 Förädling/ kornstorlek
Med hjälp av termisk analys och mätning av elektrisk konduktivitet kan
smältans kvalitet snabbt utvärderas före gjutning av slutligt gods (131).
Utrustning för termisk analys består av en provdegel med ett termoelement
monterat i degelns centrum. Deglarna är tillverkade av antingen sand eller stål
och anpassade för att provet ska stelna på 6-8 minuter.
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Genom att logga värdena av temperaturen under stelningsförloppet kan en
svalningskurva konstrueras. Analys av svalningskurvan sker automatiskt med
datorns hjälp och information om kornstorlek och eutektisk sammansättning
presenteras på ett enkelt sätt.

Den elektriska konduktiviteten i en gjuten Al-Si legering är en funktion av det
eutektiska kislets morfologi (131). Mätning av elektriska konduktiviteten kan
användas för att oförstörande kontrollera förädlingsgraden. Metoden är enkel.
Ett prov, likt det som används vid spektrometrisk analys, gjuts i en metall-
eller grafitform. Efter en förutbestämd tid, vanligen 5-10 minuter, släcks
provet i vatten och konduktiviteten mäts. Prov tas både före och efter
förädlingsprocessen. Om ökningen av konduktiviteten ligger runt 10% är
smältan riktigt förädlad.

4.2  Oxider/ inneslutningar

Qualiflash och k-form är två metoder som används för kontroll av
oxidinnehållet.
Qualiflash metoden går ut på att man beroende på legering och temperatur,
anger ett kvalitetsindex på smältans renhet. En viss mängd smälta hälls genom
ett filter som sitter i botten på en uppvärmd degel. Under filtret finns en
trappstegsformad kokill bestående av tio steg. En mycket ren smälta fyller upp
alla tio stegen medan en kraftigt förorenad flyter betydligt färre steg. K-form
är en metod för slagprov som utvecklats i Japan. Slagprovet gjuts i en kokill
till ett plant gjutgods med fyra anvisningar i dess överyta. Anvisningarna
fungerar som brottanvisningar vid slagprovningen och dessutom är de en
samlingsplats för oxider och andra inneslutningar. Slagproven knäcks efter
snabbkylning och ett k-värde beräknas utifrån hur många brottytor som
uppvisar inneslutningar (135, 136).

Det finns också några andra tillgängliga tekniker att definiera en smältas
kvantitativa och kvalitativa mängd inneslutningar. En vanlig metod att
identifiera inneslutningar är ”Liquid Aluminium Filtration”. Två kommersiella
varianter är PODFA (Porous Disc Filtration Apparatus) utvecklad av Alcan
och LAIS (Liquid Aluminium Inclusion Sampler) utvecklad av Union
Carbide´s Linde Division. Principen är den att en känd mängd flytande
aluminium passerar ett keramiskt filter (111). Filtret samlar upp smältans
inneslutningar. Efter kylning undersöks filtratet i mikroskop. Typen av
inneslutning kan identifieras och dess mängd kan uppskattas. En annan metod
att mäta inneslutningar är LIMCA (Liquid Metal Cleanliness Analyzer) (111).
Metoden fungerar så att smält aluminium passerar en kapillär öppning som är
ansluten till en DC-källa. Närvaro av icke ledande partiklar i kapillären ökar
spänningsfallet proportionellt till partikelstorleken. Både antal och storlek på
inneslutningarna kan bestämmas i realtid. Ytterligare en analytisk metod är
elektrokemisk upplösning av aluminiumprov (111). Ett metallprov tas ut i
form av en stav
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Staven bearbetas och upplöses i en kemisk lösning. Val av lösningsmedel
måste göras så att endast metalliskt aluminium löses men inte
inneslutningarna. Partiklarna filtreras från lösningen och typ och storlek
bestäms i ett svepelektronmikroskop utrustat med analysinstrument.

4.3  Väte/porositet

Vanligaste mätmetoden för att bestämma är RPT (Reduced Pressure Test)
(111). RPT kallas även vakuum gas test eller Straube-Pfeiffer test. Testet
innebär att ett prov får stelna vid ett reducerat tryck, vanligen 50-100 mm Hg.
Eftersom vätets löslighet är direkt proportionellt mot kvadratroten av trycket,
minskar vätets löslighet med sänkt tryck och gasbubblor bildas i provet.
Utvärdering kan ske genom att jämföra densiteten i ett prov som stelnat i
atmosfärstryck eller studera utseendet i ett snitt. Porositet kan också mätas
med densitetstest, kvalitativ och kvantitativ mikroskopering, röntgen och
datortomografi (volumetric computed tomography, CT) (6) . Målet med CT är
att oförstörande producera inre bilder av objekt som är tillräckligt detaljrika
för att karaktärisera riktiga inre egenskaper, exempelvis porositet i kokillgjutet
gods. CT kan användas för att karaktärisera porers storleksfördelning,
distribution, form och mängd. En bild framställd med CT teknik bygger på
skillnader i röntgenstyrkan mellan prov och bakgrund
Den tredimensionella presentation av resultatet som är möjlig vid CT är
fördelaktig jämfört med två dimensionella röntgenplåtar eller metallografiska
bilder.

Vanligaste metoden för att kontinuerligt mäta vätehalten i smältan är
CHAPEL (Continuos Hydrogen Analysis by Pressure Evaluations in Liquids)
som bygger på att vätets partialtryck mäts i smältan. En grafitstämpel fungerar
som en konstgjord bubbla som smältans vätet diffunderar in i tills jämvikt
uppnås. Med hjälp av smältatemperaturen och legeringssammansättning kan
gashalten i smältan beräknas utifrån Sieverts gaslag (135, 136).

5 DISKUSSION
Metoder och tekniker för att med olika smältabehandlingar erhålla ett
aluminiumgjutgods av bästa kvalitet är till stor del kartlagda och kända.
Genom att noggrant och konsekvent utföra dessa behandlingssteg i
rekommenderad ordningsföljd kan uppkomsten av de flesta defekttyper
minimeras eller undvikas. Eftersom uppkomsten av en defekt ofta påverkas av
flera olika parametrar är det av stor vikt att allt arbete runt
smältabehandlingarna utförs med största noggrannhet. Det är exempelvis känt
att bildningen av porer påverkas av vätehalt, kylhastighet, legeringsämnen,
förädling och smältans renhet. När t ex en otillräckligt uppvärmd slaggraka
används i ugnen kan fukt tillföras och orsaka en förhöjd vätehalt  i smältan.
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Den lilla mängd vätegas som tillförs härigenom kan tyckas försumbar men
slarvas det dessutom med täckande slaggtäcke och förvärmning av
chargeringsmaterial kan sådana tillsynes små vätekällor genom samverkan
orsaka defekter i form av porositet eller inneslutningar i det färdiggjutna
godset.

Att kontrollera och styra smältans temperatur i olika processled är viktigt i
många avseenden. Övertemperaturen väljs ofta rutinmässigt, utan hänsyn till
legeringens smältpunkt.  För höga temperaturer skapar problem med oxider
och väte  i smältan, avbränning av vissa grundämnen och medför även större
termiska belastningar på verktyg, ugnsinfodringar mm. Den temperaturförlust
som uppkommer vid transport och/eller behandling av smälta kan minskas
genom användning av lock,  isolering och förvärmning av skänkar. För låga
temperaturer kan å andra sidan medföra problem med ökad slambildning i
ugnar och gjutgods, liksom försämra smältans flytbarhet.

På grund av reaktiv samverkan mellan olika behandlingssteg är det viktigt att
tempogången, d v s processflödet, utformas rätt. Processflödet är delvis
beroende av vilka behandlingspreparat som används och måste alltså utformas
enligt varje gjuteris egna förutsättningar.

Aluminiumoxid, som är den vanligaste typen av inneslutning, bildas under alla
steg under smältabehandlingen. Mängden bildad oxid kan dock minimeras
genom exempelvis riktig användning av täckande fluss och undvikande av
turbulens på badytan och vid tappning. Även om mekanismerna för
kornförfining inte är helt klarlagda kan ett gott resultat ändå uppnås genom att
rekommenderade tillvägagångssätt följs.
Om kornförfiningspreparat med hög borhalt används finns risk för
agglomerering och sedimentering på botten. Om kornförfiningspreparat med
hög titanhalt används bildas intermetalliska faser vilket inverkar negativt på
mekaniska egenskaper. Metalliska förlegeringar av kornförfiningspreparat
minskar ansamlingen av gas i smältan jämfört med tillsats i tablettform.

För att förhindra ackumulering av föroreningar har det stor betydelse att
ugnens väggar och botten rengörs med jämna intervall. Flussning av smälta
hjälper till att förbättra ugnshygienen genom att föroreningar kan avlägsnas ur
smältan med slaggen. Rengöringsintervall, val av flussmedel och
tillvägagångssätt påverkar resultatet.

Avgasning med roterande impeller är den effektivaste metoden under
förutsättning att den utförs rätt. Impellerns parametrar såsom gasflöde,
rotorhastighet och tid måste anpassas till aktuell ugn- eller skänkstorlek. Det är
vanligt att gjuterierna använder samma parameterinställningar för till exempel
olika storlekar av transportskänk. Det kan resultera i kraftig turbulens vid
smältaytan med väteupptag och oxidbildning som följd. Det är också av
intresse att utnyttja samverkan mellan olika behandlingssteg t ex kan impellern
användas förutom för avgasning även till att avlägsna oxider ur smältan.
Praktiska erfarenheter visar att effektiviteten hos kvävetabletter är diskutabel.
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Den häftiga reaktionen vid upplösning av tabletterna leder ofta till kraftig
ytturbulens. Kvävetabletter ger stora gasbubblor medan avgasningen gynnas
av små och välfördelade bubblor.

Kornförfining och förädling bör göras så sent som möjligt före gjutning för att
minska riskerna för avbränning och sedimentering av behandlingspreparat. För
att kontrollera halterna av förädlings- kornförfiningspreparat och vissa
lättflyktiga legeringselement (exempelvis magnesium) föreligger svårigheten
att väga samman effekterna av tid, temperatur och andelen återgångsmaterial.
Särskilt i återgång av sekundärlegeringar är halten av kärnbildare och halt löst
titan svåra att styra.

För förädling och kornförfining är förlegeringar i metallisk form att föredra
framför tabletter, eftersom risken för gas i smälta och i gjuteriet minskar.
Förlegeringar i klena dimensioner är effektivare eftersom kornförfinings-
partiklarna är mindre  och mer välfördelade.

Andelen återgångsmaterial påverkar förutom ackumulering av t ex borider,
även oxidhalt och indirekt smältans flyt/gjutbarhet. Beroende på krav på
gjutgodsets ytfinish, tunnväggighet och komplexitet kan varierande mängd
återgångmaterial tolereras, liksom skillnader i rengöringsintervall. I många
undersökningar bl a inom VAMP 19 (Minskad kassation vid ytbehandling av
aluminium- och zinkpressgjutgods), har det visat sig att en stor andel av de
porositeter som kan upptäckas i gjutgods härrör från riklig oxidbildning i
aluminium. Den gängse uppfattningen har varit att det är gas- eller
krympporer, men i överraskande många fall är ursprunget till porerna alltså
metalloxider. Det gäller både oxidfilmer och åldrande oxider.
Åtgärder för att bekämpa gas- eller krympporer utan att ta itu med de
bakomliggande orsakerna, t ex oxidbildningen vid smältning, hantering och
gjutning av legeringarna , blir då ganska verkningslösa.

Effekten av förädlingen är komplex då den förefaller påverka många variabler
samtidigt och det finns inga klara indikationer på vilka faktorer som dominerar
i en given applikation. Det förekommer en del motsatta påvisningar av
legeringssammansättningens, förädlingens och kornförfiningens effekter på
flytbarhet, matningsegenskaper och porositet. Kunskapen om matbarhet är
otillräcklig för att kunna finjustera en legering så att defekter kan förhindras.
Viskositeten och ytspänningen har betydelse för gjutegenskaperna men deras
påverkan har inte kvantifierats. Matbarhet, viskositet och ytspänning är dock
parametrar som har störst betydelse för defektminimering under själva
avgjutningsprocessen och behandlas därför inte mer ingående i denna studie.

6 FÖRSLAG PÅ FORTSATT ARBETE

Nedan följer förslag på fortsatt arbete inom området processmetallurgisk 
säkring vid aluminiumgjutning dels grundat på denna litteraturstudie och dels 
på praktiska erfarenheter framförda från gjuterier.
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6.1  Tempogång

• Mätning av gashalt, oxidinnehåll och avbränna på gjuterier med olika 
tempogång för att fastställa påverkan på slutresultatet.

6.2  Chargering

• Framtagning av chargeringsrutiner vid användning av rengjord eller 
kall/tömd ugn;  Hur ska effektiv chargering ske för att undvika 
exempelvis underkylning av smälta, slitage på infodringen?

• Rutiner för förvaring, eventuell rengöring och förvärmning av tackor  
och återgångsmaterial bör ses över i syfte att minska oxid och 
vätgasbildning.

• Fastställande av lämplig chargeringsföljd vid tillsats av olika material 
(tackor, spån, återgång) för bästa resultat samt bestämning av lämplig 
tidpunkt för tillsats av flussmedel.

• Optimering av mängd flussmedel och rengöringsintervall vid 
användning av stor mängd återgångsmaterial.

6.3 Flussning

• Belys skillnader mellan användning av täckande respektive tvättande 
flussmedel så att rätt typ av behandling används.

• Kartläggning av lämpliga temperaturer, omrörningstider och 
avslaggningsrutiner för täckande respektive tvättande flussmedel.

• Praktiska försök för att fastställa fördelarna med samtidig impeller- och 
flussningsbehandling.

• Framtagning av rutiner för förvaring av flussmedel för att förhindra 
fuktupptag.

6.4  Kornförfining

• Finna nya eller vidareutveckla befintliga kontrollmetoder eller 
makroetsmedel

• Undersöka effektiviteten hos olika kornförfiningspreparat t ex Tibloy, 
Ti5B1, Strobloy hos både primära och sekundära legeringar.

• Undersöka i vilken utsträckning kärnbildare ackumuleras med andel 
återgång och tid.
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• Fastställa vanliga kornförfinares effekt med tid och temperatur 
(sedimentering, upplösning).

6.5  Förädling

• Finna nya eller vidareutveckla befintliga kontrollmetoder.

• Undersöka hur förädlingsgraden varierar med tid vid användning av 
natriumpreparat med långtidsverkan.

• Utvärdera om strontium kan  användas i komplext sandgjutgods för att 
förbättra flytbarheten – samverkan mellan värmebehandling 
(upplösningsbehandling).

• Åtgärder för att minska bildning av oxider samt minska gashalten  vid 
förädling med natrium

• Fastställa bakgrunden till varför vissa legeringar är särskilt svåra att 
förädla samt ge rekommendationer om förädlingsrutiner.

• Undersöka effektiviteten hos ”nya” preparat  t ex Strobloy (Hydelko) 
och stavar från Timminco Ltd med flera.

• Kontrollera skillnader i effektivitet hos förlegeringar med varierande 
likvidustemperatur t ex AlSr210, AlSr5, AlSr3,5. Kontrollera 
egenskaper hos förförädlat material.

6.6  Avgasning

• Finna nya eller vidareutveckla befintliga kontrollmetoder av gasinnehåll.

• Kvävetabletter avger stora bubblor som ger upphov till kraftig turbulens 
i smältans yta. Hur detta påverkar avgasningseffekten är omdiskuterat 
och bör utvärderas.

• Fastställa optimala processparametrar för olika avgasningsmetoder med 
anpassning till enskilda gjuterier.

6.7  Övrigt

• Fastställa kvantitativa samband mellan tid, temperatur och avbränning 
av magnesium.

• Förbättra användningen av filter vid transport av smälta och i 
ugnsutrymmen.
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7  SAMMANFATTNING

Processflödet måste utformas  rätt eftersom reaktiv samverkan mellan de olika
smältabehandlings stegen förekommer. En rekommenderad ordning är tillsats
av flussmedel, kornförfining, förädling och avgasning. De två sista stegens
ordning är dock beroende av vilket förädlingsämne som används.

Slaggbildande flussmedel tillsätts för att minska metallförlusterna och
mängden inneslutningar i smältan. Det skiljs på dels täckande slagg som
skyddar smältan mot oxidering genom att ligga som ett lock mellan smältytan
och omgivningen och dels på tvättande slagg som reagerar kemiskt med
partiklar i smältan innan den floterar upp till ytan. Flussmedel bestående av en
mix av NaCl och KCl fungerar för de flesta aluminiumlegeringar.

De vanligaste typerna av preparat för kornförfining innehåller något eller
några av ämnena titan eller bor och de tillsätts antingen som metalliska
förlegeringar (med aluminium som bas) eller i tablettform. Metalliska
förlegeringar är att föredra eftersom de är effektivare och risken för ansamling
av gas i smältan minskar. Preparat med höga borhalter tenderar att
agglomerera och sedimentera på ugnsbotten medan preparat med höga
titanhalter kan bilda intermetalliska faser som inverkar menligt på de
mekaniska egenskaperna. För att erhålla optimal verkan av
kornförfiningsmedlet  är det viktigt att det tillsätts smältan vid rätt tidpunkt, på
rätt ställe och vid korrekt temperatur. Det finns några olika teorier men
mekanismen för kornförfining är inte helt klarlagd.

I Sverige utförs förädling främst genom tillsatts av natrium eller strontium
men även användning av ämnen som antimon, kalcium och cerium
förekommer utomlands. Natrium används främst till grövre gods (långsam
stelningshastighet). Tillsats av natrium görs vanligen i form av natriumsalt,
effekten klingar snabbt av (20-40 minuter) och utbytet kan vara ner mot låga
20%.
Strontium tillsätts som förlegering och avklingning av effekten sker efter
längre tid (8-10 timmar). Utbytet vid användning av strontium är ofta över
90%. Överförädling är möjlig vid användning av natrium men föga trolig vid
förädling med strontium.

Gasporer är en av de största orsakerna till kassationer av gjutgods och det är
av stor vikt att minimera källor till väteupptag. Detta görs till exempel genom
användning av täckande slagg, förvärmning av chargeringsmaterial och genom
blackning och värmning av verktyg (slaggrakor etc). Tillsats av kvävetabletter
är en metod som används för avgasning. Mer effektiv väteavgasning uppnås
genom att en annan gas tillsätts smältan genom lans, porös plugg eller
impeller. Exempel på bra gaser som kan användas är kväve och argon. För att
garantera hög avgasningseffekt och förhindra återgasning ska inte smältans
temperatur överstiga 780°C under avgasningsprocessen.
Ett antal förslag finns givna på fortsatt arbete inom smältabehandling för
aluminiumgjutlegeringar.
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BILAGA 1  CHARGERING AV ROTERANDE UGN

I Fosecos Foundrymen´s Handbook ges följande förslag på chargeringsgång av
spån eller mindre skrotbitar till en roterande ugn med oljebrännare av storlek
500 kg:

1. Chargera först 100 kg flussmedel och värm till 850-900°C. Detta tar
ungefär 15-20 minuter.

2. Ugnen vänds till chargeringsläge och 30 kg spån eller mindre skrotbitar
tillsätts.

3. Rotation av ugnen vänder in spånet under flussmedlet. Värmen i
flussmedlet överförs till metallen tills jämvikt uppnås.

4. Konsekvent kylning av flussmedlet ökar segheten vilket leder till en
täckande slagg över smältan.

5. Efter tillsats av 30 kg spån vänds ugnen tillbaks till eldningsläge och när
flammorna, som orsakas av brinnande oljerester från spånet, dör ut startas
brännaren och inom 4-5 minuter är temperaturen tillbaks på 750°C. För att
undvika onödigt mycket gasabsorption i smältan bör överhettning
undvikas.

6. Upprepa proceduren tills totalt 500 kg chargeringsmaterial tillsats. Mot
slutet kan tillsatsmängden ökas till 45 kg per gång. Total tid för proceduren
är ungefär 2 ¼ timme från start till slut.

Efter hand blir slaggen mer viskös tillföljd av upptagna oxider, kolväten från
brännaren och andra föroreningar. Detta möjliggör tappning av metallen från
en punkt belägen under slaggtäcket. Genom att ta bort 25 kg av kvarlämnad
slagg från ugnen och tillsätta samma mängd nytt flussmedel återställs slaggens
flytbarhet. På detta sätt kan fem charger smältas innan ett komplett slaggbyte
behöver göras.
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BILAGA 2: INNESLUTNINGAR OCH DERAS URSPRUNG
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SYFTE

Syftet med denna förstudie är att sammanställa dagens kunskapsnivå inom
området för aluminiumgjutning samt att lämna förslag på fortsatt arbete inom
metallurgisk processäkring.

INNEHÅLL

Rapporten belyser önskade egenskaper hos gjutgodset samt olika defekttyper
vars uppkomst ska förhindras.

Vidare behandlar rapporten rutiner för att uppnå god metallurgisk
processäkring vid kritiska processteg som chargering, flussning, förädling,
kornförfining samt avgasning. Beskrivning av kontrollmetoder finns med i
rapporten.

Ingjutsteknik och formteknik ingår inte i studien.

ÄMNESOMRÅDE

Gjutning

Aluminium

Metallurgisk processäkring

NYCKELORD

Aluminium

Kornförfining

Förädling

Avgasning

Inneslutningar

Porositet


