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TILLKOMST
Projekt har bedrivits vid Svenska Gjuteriföreningen av Björn Israelson
genom finansiering av STEM. De företag som deltagit i arbetet har haft
en betydande del i arbetet och gått in med resurser i form av eget arbete.

Följande företag och personer har deltagit:

Lars Sproge Sarlin Furnance AB Ordf.

Sonny Dahlberg Norrhults Stålgjuteri AB

Benny Davidsson Metso Refiner Systems AB

Axel Inemo Keycast Ljungby AB

Bernt Lindeborg Keycast Ljungby AB

Kennerth Mårtensson Sandvik Rock Processing AB

Jan Pettersson Laholm Industrier AB

SAMMANFATTNING

Värmebehandling av stålgjutgods är en mycket energikrävande process
och en stor kostnad för Sveriges stålgjuterier. Nästan allt stålgjutgods
genomgår minst en värmebehandling, men ofta två eller i vissa fall tre
steg. För närvarande sker processen enligt erfarenhet, rekommendationer
och tumregler. Denna undersökning syftar till att visa på
besparingspotentialen genom ett antal mindre försök där mätningar med
termoelement och värmekamera genomförts hos de gjuterier som
medverkat i arbetet.

Försöken visar på att värmespridningen genom gjutgodset under
uppvärmningsförloppet går mycket fort. Försöket hos Keycast Ljungby
pekar på en uppvärmningstid på tre till fyra timmar. Ytterligare försök
visar på stora variationer beroende på var godset placeras i ugnen samt
om ugnen är fullastad eller inte. Sandvik Rock Processing har efter
genomförda försök ändrat sin värmebehandling och därmed minskat sin
energiförbrukning med ca 6 100 Kwh per normalisering och i runda tal
en årlig besparing på 286 700 Kwh. Undersökningen av direkthärdning
visade på att processen är möjlig och mekanisk och metallografisk
undersökning av materialprover visade inte på någon försämring av
egenskaperna.

Slutligen kan konstateras att fortsatta försök för att fastställa optimerade
värmebehandlingsprocesser kan innebära stora energibesparingar för
Sverige och dess stålgjuterier.
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1   INLEDNING

Värmebehandling har till uppgift att åstadkomma omvandlingar i
materialet för att ge detta önskade mekaniska egenskaper eller önskad
struktur. Exempel på några avgörande faktorer i värmebehandlingen kan
vara uppvärmningen av materialet, konstanthållning av
materialtemperaturer under olika tidsperioder samt avkylning med
kontrollerad hastighet. Värmebehandlingen kan innehålla upprepade
uppvärmningar, hålltider och avkylningar. Ugnstemperaturen måste då
kunna regleras med hög precision enligt önskat program.
Värmebehandling av gjutgods är sammantaget en mycket
energikrävande process och de energislag som normalt används är gas
eller el.

Det finns en rad möjligheter till samkörning med angränsande processer,
exempelvis sandåtervinning och lokaluppvärmning. Dessa system
kommer dock inte att avhandlas i denna rapport eftersom detta projekt är
inriktat mot materialteknik.

Målsättningen var att utifrån undersökningar av värmebehandlings-
processen i samarbete med deltagande företag och i laboratoriemiljö
kartlägga möjligheterna för energieffektivisering. Syftet var att
undersöka de faktorer som är mest väsentliga för en framgångsrik
implementering av ny teknik bland svenska gjuterier. Projektet bidrar
således till att svensk gjuteriindustri bibehåller sin konkurrenskraft på en
internationell marknad för gjutgods.

Potentialen för bl.a. stålgjuterier är betydande då värmebehandlingen
tillhör en av de processer som sammantaget bidrar mest till företagens
höga energiförbrukning. I stort sett allt stålgjutgods värmebehandlas
innan leverans. Vissa detaljer genomgår endast en värmebehandling
såsom normalisering eller rekristallisation medan stora mängder
värmebehandlas både två och tre gånger. Med tanke på att det i Sverige
år 2001 tillverkades ca 17 500 ton stålgjutgods inses lätt att potentialen
för energibesparingar är stor.

2   VÄRMEBEHANDLING AV STÅLGJUTGODS

Värmebehandlingsresultatet för stålgjutgods är förhållandevis välkänt
för respektive behandling, detta på grund av mycket forskning men
också genom den erfarenhet man har vid respektive företag. Vissa
variationer förekommer dock, dels mellan olika charger och dels inom
chargen mellan de olika detaljerna, men även olika resultat på samma
detalj förekommer.

En ökad kunskap om den egna processen kan leda till minskad
energiförbrukning och bättre beslutsunderlag vid kommande
investeringar. Det finns bl.a. möjlighet att med hjälp av värmekamera
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eller termoelement placerade i gjutgodset studera temperatur- och
uppvärmningsförlopp och på så sätt förbättra temperaturstyrningen.

Om studier av värmebehandlingscykeln visar på att hålltider eller
temperaturer kan minskas med ett bibehållet värmebehandlingsresultat
finns goda möjligheter för energibesparingar. Reella
värmebehandlingsresultat kan jämföras med simuleringar och
laboratorieförsök.

3   GENOMFÖRDA UNDERSÖKNINGAR

En inledande diskussion om hur värmebehandlingen genomförs för
tillfället visade att de flesta gjuterierna använder sig av
erfarenhetsvärden, rekommendationer och tumregler. Det finns bl.a. en
välkänd tumregel som säger att ”tiden för värmebehandlingen bör vara
minst en timme och sedan ytterligare en timme för varje tums
godstjocklek”. Det visade sig att denna regel tolkades olika hos de
medverkande gjuterierna. Efter ytterligare diskussion antogs följande
tolkning. Tumregeln bör syfta på uppvärmningstiden för
värmebehandlingen eftersom denna påverkas av godsets tjocklek. Hur
lång tid som krävs för t.ex. fasomvandling, rekristallisation och
karbidupplösning är mer beroende av legeringshalten än av
godstjockleken. Vidare antogs mätlängden för tumregeln gälla från
godsytan ned till centrum av detaljens tjockaste del.

Undersökningarna riktades mot en inledande studie av värmespridning
genom gjutgodset, samt inverkan av placering och godsmängd i ugnen.
Försök gjordes även med s.k. direkthärdning då gjutgodset härdas direkt
efter gjutningen, man undviker därigenom svalning och påföljande
uppvärmning inför värmebehandlingen.

Försök och resultat beskrivs utförligt i bilagorna 1 till 5, men en
kortfattad beskrivning följer nedan.

1. Glödgning hos Keycast Ljungby tillsammans med Sarlin Furnaces.
Studien syftade till att undersöka hur temperaturen sprids från en
punkt i mitten av den fullt chargerade ugnen till centrum av två
prover. Vid mätningen användes termoelement inuti
gjutgodsdetaljerna i varierande storlekar. Värmebehandlingen som
studerats är glödgning vid 950°C i satsugn av hjullastartänder. Två
varianter av dessa tänder i varierande storlekar valdes ut för
försöket.

2. Härdning hos Norrhults Stålgjuteri. För att undersöka värmesprid-
ningen i gjutgodset togs ett s.k. kölprov som vanligtvis används för
att ta ut dragprovstavar, se bild 2. I detta prov borrades tre hål med
varierande djup, det grundaste var 4 mm, därefter 16 mm och det
djupaste var 40 mm. Provet placerades därefter i ugnen och
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mätningen inleddes och pågick under nästan 90 minuter tills hela
kölprovet kommit upp till 970ºC.

3. Normalisering hos Sandvik Rock Processing. En traditionell
normalisering innebär att godset värms upp till 950ºC och hålls där
under ett par timmar. Då tumregeln används för uppvärmningen
och man sedan använder sig av en hålltid på ett par timmar
misstänks detta vara överdrivet länge. För att undersöka hur lång
tid det tar för godset att bli genomvarmt genomfördes två försök
där termoelement sattes i prover av olegerat gjutgods, kvalitet SS
14 13 06. Tjockleken hos godset var 180 respektive 200 mm och
termoelementet borrades in till centrum av godset. Proverna
placerades dels i ytterkant på vagnugnen mellan två brännare och
dels i mitten av ugnen.

4. Direkthärdning hos Laholm Industrier. Avsikten med försöket
var att se om det är möjligt att släckglödga ett höglegerat material
direkt efter stelningen. Man skulle därmed kunna undvika en
efterföljande uppvärmning som kostar energi och pengar samt
riskerar att medföra korntillväxt vilket försämrar materialet
hållfasthetsvärden. Försöket genomfördes på så sätt att det smälta
stålet tappades in i den roterande kokillen via en tratt i ett hål i
kokillens gavel. Genom samma hål kunde temperaturen på det
stelnande rörets innerdiameter mätas. Då temperaturen närmade
sig 1150ºC sköts det ut ur kokillen och släcktes i vattenbadet. Hela
förloppet dokumenterades m.h.a. en värmekamera som mätte hela
rörets temperatur som funktion av tiden.

5. Mekanisk och metallografisk undersökning hos Svenska
Gjuteriföreningen. Denna del av undersökningen behandlar
mekanisk provning och metallografisk undersökning av
materialprover från Laholm Industrier. Två prover undersöktes där
det första provet kom från det material som direkthärdats och det
andra från ett referensprov som genomgått den vanliga
värmebehandlingen.

4   RESULTAT

Vid försöken hos Keycast Ljungby noterades att ugnen kommit upp i
slutlig temperatur efter ca 2 timmar och 20 min. Den mindre tanden har
uppnått samma temperatur för det inre termoelementet som för det yttre
efter 2 timmar och 33 min. Den mindre tanden har då en temperatur på
939°C och värmen har nått till dess centrum på ett djup av 27,5 mm. Det
tar ytterligare 9 minuter tills den större tanden är genomvarm. Alla
termoelement närmar sig den slutliga temperaturen 950°C omkring kl
12.00, d.v.s. efter 3 timmar och man avslutar då försöket.
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Då värmebehandlingen hos Norrhults Stålgjuteri inleds ökar
temperaturen följaktligen från ytan och inåt.

Försöker visar även att temperaturdifferensen ökar snabbt i början av
värmebehandlingsförloppet. Efter drygt 20 minuter märks en klar
skillnad genom att takten för temperaturökningen minskar och att
temperaturdifferensen mellan termoelementen minskar.

Anledningen till detta är att gjuteriet har effektstyrning på
värmebehandlingsugnen och smältugnen och vid denna tidpunkten
inleddes en ny smältning. Detta påverkade resultatet av försöken
negativt, men vissa tendenser kan ändå utläsas av försöket.

Man kan vid det första värmebehandlingsförsöket hos Sandvik Rock
Processing notera att godsets centrum uppnår samma temperatur som
ugnen efter 4 timmar vid ca 600ºC och att godstemperaturen sedan följer
ugnstemperaturen under den resterande uppvärmningen till 950ºC. Vid
det andra försöket där provet ställdes i mitten av ugnen tar det nu istället
10,5 tim att få provets centrum att uppnå samma temperatur som ugnen
och detta sker först vid 950°C.

När försöken med direkthärdning genomfördes hos Laholm Industrier
framgår det av mätningarna att temperaturen på röret låg utanför
släckglödgningsintervallet åt båda hållen. Rörets innerdiameter hade en
temperatur om ca. 1225°C medan temperaturen på rörets ytterdiameter
var ca. 980-1000°C då det gick ned i badet. Önskat släckglödgnings-
intervall är mellan 1020 och 1120 ºC.

Undersökningen hos Svenska Gjuteriföreningen jämförde det
direkthärdade materialet med ett referensprov som genomgått den
normala värmebehandlingen hos Laholm Industrier. Den mekaniska
provningen resulterade i något högre värden för det direkthärdade
materialet. Vid den metallografiska undersökningen gjordes en
jämförelse av halten föroreningar och mikroporer i respektive prov. Som
sig bör noterades ingen skillnad mellan proven. När det gäller
mikrostrukturen hittades ingen större skillnad mellan proven, möjligtvis
kan referensprovet ha en lite mer utpräglad dendritstruktur.

5   SLUTSATSER

Den genomförda undersökningen av tumregelns relevans hos Keycast
Ljungby och Norrhults Stålgjuteri visar på att tumregeln lämpar sig väl
för tunnare gods där regeln för den de tunnaste dimensionerna t.o.m. gav
en för kort tid för uppvärmningsförloppet. Vid ökande gjutgodsstorlek
blir tumregeln mer och mer överdriven, vilket ger ökad
energiförbrukning, längre tid för värmebehandlingen och risk för
korntillväxt till följd av lång tid vid hög temperatur. Undersökningarna
visar på att temperaturspridningen är mycket snabb och bör därför tas
med i beräkningen av värmebehandlingstiden.
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Att skillnader föreligger mellan mätningarna hos Keycast Ljungby och
Norrhults Stålgjuteri kan bero på att försöken hos Keycast genomfördes
på proverna tillsammans med en total charge så att full ugn uppnåddes.
Vid försöken hos Norrhult innehöll värmebehandlingsugnen endast
kölprovet med termoelementen, alltså fanns inget övrigt gods som
fordrar uppvärmning.

Av genomförda försök hos Sandvik Rock Processing (SRP) kan man dra
slutsatsen att det tar olika lång tid för godset att uppnå samma
temperatur som den omgivande atmosfären beroende på var godset är
placerat, vid väggen eller i mitten. Tiden för att komma upp till slutlig
temperatur, i detta fallet 950ºC, är dock densamma vid båda försöken.

Man har nu ändrat ruinen för normalisering av olegerat stålgjutgods vid
SRP. Man inleder med en uppkörning till 950°C på 9,5 tim och därefter
en hålltid på 2 tim. Detta innebär att man kortar ner normaliseringstiden
med 7 tim. Vilket i sin tur innebär en besparing på ca 6 100 KWh per
normalisering och i runda tal en årlig besparing på 286 700 KWh.

Försöken med direkthärdning hos Laholm Industrier visar att det är
praktiskt genomförbart att gå direkt från gjutning till härdning, i alla fall
vid centrifugalgjutning.

Den mekaniska provningen gav det direkthärdade materialet något högre
värden och den metallografiska undersökningen fann inga märkbara
skillnader mellan materialen. Man bör nog inte se direkthärdningen som
en väg att erhålla bättre egenskaper, men undersökningen visar i alla fall
på att det inte drastiskt skulle försämra materialet.

6   DISKUSSION

Det måste först påpekas att ovanstående slutsatser baseras på mycket
begränsade undersökningar och att en omfattande undersökning av
tumregelns relevans är efterfrågad av industrin.

Man anser att mycket energi och tid finns att spara om tydliga riktlinjer
för uppvärmningsförlopp och hålltid finns för samtliga stållegeringar
baserade på gjutgodsets väggtjocklek, packningsgrad i ugnen,
packningstäthet i korgar etc. Man bör heller inte bortse ifrån den
kvalitetshöjning till följd av minskad korntillväxt som man får på köpet
om värmebehandlingstiden kan minskas. Att begränsa korntillväxten kan
göras genom att optimera hålltiden speciellt när det gäller olegerat och
låglegerat gods vars struktur omvandlas snabbare än höglegerat. I boken
Stål och värmebehandling (1) anger författaren Karl-Erik Thelning att
olegerade och låglegerade stål endast erfordrar ett par minuters hålltid då
de antagit härdningstemperaturen och rekommenderar 5 till 15 minuter
oavsett godsdimmension. Om detta undersöks ytterligare och sedan
implementeras finns en mycket stor besparingspotential.
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Om värmebehandlingscykeln kan optimeras finns även möjligheter för
minskad glödskalsbildning vilket i sin tur leder till en gynnsammare
startpunkt vid blästringen.

När det gäller direkthärdningen måste man säkerställa jämna
materialegenskaper. Detta kan ske genom att gjutgodset efter gjutningen
placeras i en ugn för att temperaturen skall utjämnas innan släckningen
genomförs.

Temperaturmätningarna som genomfördes hos Laholm Industrier visade
på en klar variation mellan gjutgodsets olika delar mellan gjutning och
släckning. Det handlar dock endast om temperaturutjämning i ugnen så
besparingspotentialen är fortfarande densamma.

Vad beträffar de nya kontinuerliga ugnstyperna kan en betydande
energibesparing erhållas eftersom temperaturen i dessa ugnars olika
delar hålls konstant, vilket bl.a. medför att det inte uppkommer några
värmemagasineringsförluster vid kontinuerlig drift.

Dessutom kan processen ytterligare effektiviseras genom användning av
rekuperativa brännare eller annan form av återvinning av
överskottsvärme. En ökad automatiseringsgrad innebär även en rad
fördelar inom kvalitetsområdet som i en förlängning indirekt också
påverkar energianvändningen. En minskning av kassationen samt övriga
materialförluster medför exempelvis en minskning av
energiförbrukningen per producerad detalj.

Informationsspridningsmöjligheterna är mycket goda genom det nära
samarbete Gjuteriföreningen har med sina medlemmar. Vidare
presenteras projektets resultat i tidningen GJUTERIET, med läsare inom
hela gjuteriindustrin, och eventuell annan fackpress.

7   REFERENSER

(1) Stål och värmebehandling, Karl-Erik Thelning, Karlebo-serien 16,
1985. Sid 280.
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Värmebehandlingsförsök hos Keycast Ljungby under ledning av Sarlin
Furnaces

Företaget

Stålgjuteriet Keycast beläget i Ljungby har traditionellt tillverkat olika
sorters stålgjutgods framförallt till tyngre fordonsindustri,
entreprenadmaskiner och har stor tillverkning av slitgods till skopor på
grävmaskiner och hjullastare. De formningsmetoder som tillämpas på
företaget är maskinformning med smältning i ljusbågsugn och
skalformning med smältning i högfrekvent induktionsugn. Man har
kapacitet att årligen tillverka ca 3 500 ton gjutgods.

Värmebehandling

Vid skalgjuteriet finns både satsugnar och en kontinuerlig
genomloppsugn att tillgå. Chargeringen sker för hand på hällar till
satsugnen och för hand på rullbandet till genomloppsugnen. Vid
maskinformningen finns satsugnar som även här chargeras för hand på
hällar. För kylning av gjutgodset används antingen vatten, aquatensid
(polymer) eller luft.

Undersökning av temperaturspridningen under värmebehandling

Studien syftade till att undersöka hur temperaturen sprids från en punkt i
mitten av det chargerade gjutgodset till centrum av två prover. Vid
mätningen användes termoelement inuti gjutgodsdetaljer i varierande
storlekar. Värmebehandlingen som studerats är glödgning vid 950°C i
satsugn av hjullastartänder. Ugnen chargerades med full mängd gjutgods
som vid en vanlig glödgning.

Objekt
De objekt som valdes ut var två tänder till grävmaskiner. Anledningen
till att dessa detaljer valdes är att de är frekventa i produktionen och
skiljer sig inbördes mycket i godstjocklek. Den första artikeln är en stor
tand från maskinformningen, med artikelnummer 23110, och den andra
är en mindre tand från skalformningen, med artikelnummer 13129, se
bild 1 och 2.
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Bild 1 Den större maskinformade tanden som används i
undersökningen.

Bild 2 Den mindre skalsandsformade tanden som används i
undersökningen.

Tillvägagångssätt

Värmebehandlingsförsöket genomfördes 2002-06-25 på Keycast
Ljungby ugn 3, med start kl. 09.00. För att mäta temperaturen i
gjutgodset borrades hål i tänderna, dels ett hål med djupet 3 mm för att
mäta yttemperaturen och dels ett hål till detaljens mittpunkt. För den
större tanden innebar det ett borrdjup på 63 mm och för den mindre ett
djup på 27,5 mm, se bild 3 och 4.

Hålen för termoelementen borrades med en diameter på 2 mm.
Försöksuppställningen för satsugn 3 bestod i en häll för godset, en större
och en mindre tand preparerade med termoelement lastade tillsammans
med gods som vid en ordinarie värmebehandling, se bild 5.
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Dessutom användes ett termoelement mitt i hällen, hängande fritt,
mellan gjutgodset som referens.
Glödgningen pågick till 14.15 och den temperatur som man ville att
godset skulle erhålla var 950°C. Termoelementen kopplades till en
datalog med fem olika kanaler. Mätvärdena användes senare till att ta
fram en graf över förloppet. För respektive kanal anges temperaturen
enligt följande, röd = 23110 centrum, svart = 23110 yta, grön = 13129
centrum, blå = 13129 yta, brun centrum fritt i charge, se bild 5.

Bild 3 Den större maskinformade tanden i genomskärning för att 
visa på detaljens mittpunkt som finns i cirkelns centrum.
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Bild 4 Den mindre skalsandsformade tanden i genomskärning för
att visa på detaljens mittpunkt som finns i cirkelns centrum.

Bild 5 De två provdetaljerna utrustade med termoelement 
tillsammans med övrigt gjutgods görs klart inför 
glödgningen.
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Bild 6 Grafen visar hur temperaturen ökar längs y-axeln m.a.p.
tiden som anges på x-axeln för de fem mätpunkterna.
Mätpunkterna markeras enligt följande röd = 23110
centrum, svart = 23110 yta, grön = 13129 centrum, blå =
13129 yta, brun centrum fritt i charge.

Resultat

Vid klockan 11.22, d.v.s. efter 2 timmar och 22 min, kan man anta att
ugnen har kommit upp i slutlig temperatur. Då har nämligen
termoelementet som hänger fritt mitt i hällen uppnått 950°C, detta
termoelement indikerar en fortsatt temperaturökning på cirka 20°C för
att sedan behålla denna övertemperatur under större delen av den fortsatt
glödgningen.
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Tabell 1 Temperaturen för respektive mätpunkt efter 2 h och 22
min. Termoelementet som hänger fritt i ugnen har uppnått
slutlig temperatur.

Tid 23110
centrum

23110
yta

13129
centrum

13129
yta

fritt mitt
i häll

°C °C °C °C °C
Färg Röd Svart Grön Blå Brun

2002-06-25
11:22

921 936 928 933 949

2002-06-25
11:22

921 936 928 933 950

2002-06-25
11:22

921 936 928 933 950

Den mindre tanden har så när som på 2 grader blivit genomvarm klockan
11.33 d.v.s. efter 2 timmar och 33 min. Benämningen genomvarm
hänvisar till att detaljen har samma temperatur på ytan som i dess
mittpunkt. Den mindre tanden har då en temperatur på 939°C och
värmen har nått till dess centrum på ett djup av 27,5 mm, se tabell 2. Det
tar ytterligare 9 minuter tills den större tanden är genomvarm så när som
på 2 grader, se tabell 3.

Alla termoelement närmar sig den slutliga temperaturen 950°C omkring
kl. 12.00, d.v.s. efter 3 timmar och man avslutar då försöket, se tabell 4.

Tabell 2 Temperaturen för respektive mätpunkt efter 2 h och 33
min. Termoelementet som indikerar temperaturen i ytan
och i mitten på den mindre tanden har uppnått samma
temperatur.

Tid 23110
centrum

23110
yta

13129
centrum

13129
yta

fritt mitt
i häll

°C °C °C °C °C
Färg Röd Svart Grön Blå Brun

2002-06-25
11:33

935 941 936 939 962

2002-06-25
11:33

935 941 937 939 962

2002-06-25
11:33

935 941 937 939 962
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Tabell 3 Temperaturen för respektive mätpunkt efter 2 h och 42
min. Termoelementet som indikerar temperaturen i ytan
och i mitten på den större tanden har uppnått samma
temperatur.

Tid 23110
centrum

23110
yta

13129
centrum

13129
yta

fritt mitt
i häll

°C °C °C °C °C
Färg Röd Svart Grön Blå Brun

2002-06-25
11:42

941 944 941 942 967

2002-06-25
11:42

941 944 941 942 967

2002-06-25
11:42

941 944 941 942 967

Tabell 4 Temperaturen för respektive mätpunkt efter nästan 3 h.
Samtliga mätpunkter visar nu en temperatur på nästan
950ºC och försöket avbryts.

Tid 23110
centrum

23110
yta

13129
centru

m

13129
yta

fritt mitt
i häll

°C °C °C °C °C
Färg Röd Svart Grön Blå Brun

2002-06-
25 11:59

948 947 946 946 972

2002-06-
25 11:59

948 947 946 946 972

2002-06-
25 11:59

948 947 946 946 972

Slutsats
Det råder delade meningar om hur tumregeln för värmebehandling skall
tolkas. Tumregeln anger att tiden för värmebehandlingen bör vara 1
timme plus ytterligare en timme per tum. Om man tolkar den som att den
anger tiden för uppvärmningsförloppet och att det mått i tum som avses
är radien på det tjockaste området kan resultatet från genomförd
värmebehandling jämföras med denna tumregel enligt tabell 5.



SVENSKA GJUTERIFÖRENINGEN BILAGA 115

Tabell 5 Tabellen visar resultaten från värmebehandlingsförsöken
och jämför dessa med tumregeln.

Benämning Stor tand Liten tand
Radie (mm) 63 27,5
Radie (tum) 2,48 1,08
Tid till 950 ºC (h & min) 2 h 42 min 2 h 33 min
Tid enligt tumregel (h & min) 3 h 29 min 2 h 5 min
Tidsskillnad (min) + 47 min - 28 min

Det kan då noteras att tumregeln lämpar sig väl för tunnare gods där
regeln för den mindre tanden t.o.m. gav en för kort tid för
uppvärmningsförloppet till 950ºC. Vid ökande gjutgodsstorlek blir
tumregeln mer och mer överdriven, vilket ger ökad energiförbrukning,
längre tid för värmebehandlingen och risk för korntillväxt till följd av
lång tid vid hög temperatur. Om en enkel graf ställs upp där tumregeln
jämförs med mätvärdena från försöket kan man notera att brytpunkten
för när tumregeln ger för kort respektive för lång tid ligger på ett
radiemått av 40 till 45 mm, se bild 7.

Tumregel jämfört med mätvärden
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Bild 7 Grafen visar en jämförelse av de tider för uppvärmnings-
förloppet till 950ºC som anges av tumregeln och av
mätvärdena från genomfört försök.
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Härdningsförsök hos Norrhults Stålgjuteri AB

Företaget

Norrhults Stålgjuteri AB tillverkar pumpgods, armaturgods och gods för
kemisk industri och cellulosaindustri. En mycket stor del av godset
tillverkas i olika rostfria kvaliteter, totalt sett ca 300 ton/år.

Värmebehandling

För värmebehandlingen används en ugn som står utomhus under ett
skärmtak. Ugnen chargeras med hjälp av en rälsgående truck som
placerar ett brätte, där man staplat godset på, i ugnen. Under taket finns
även en vattentank där godset sänks ned i för att forcera kylningen.
Annars används oftast luftkylning.

Bild 1 Fotot visar hur gods chargeras i värme-
behandlingsugnen hos Norrhults Stålgjuteri.

Försök för att undersöka värmespridningen i rostfritt gjutgods

Värmebehandling är en mycket energikrävande process som i stor
utsträckning baserar de olika värmebehandlingsprocesserna på tumregler
och normer. Många av dem är baserade på erfarenheter erhållna under
lång tids gjuteriverksamhet. Misstanke finns att både
uppvärmningsförlopp och hålltider är lite väl frikostigt tilltagna. Detta
innebär inte bara att mer energi än nödvändigt förbrukas utan också att
godset befinner sig vid en hög temperatur längre tid än nödvändigt.
Detta kan medföra korntillväxt som i sin tur försämrar slagsegheten och
utmattningshållfastheten.
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Bild 2 Kölprov, sett från sidan, enligt SS 11 21 32. Dess djup
skall vara 225 mm.

För att undersöka värmespridningen i gjutgodset togs ett s.k. kölprov
som vanligtvis används för att ta ut dragprovstavar, se bild 2. I detta
prov borrades tre hål med varierande djup, det grundaste var 4 mm,
därefter 16 mm och det djupaste var 40 mm. Hålen borrades längs
mittenlinjen med avstånd från den nedre delen enligt tabell 1. Hålens
djup är i respektive fall mindre än den minsta väggtjockleken. I dessa hål
placerades termoelement av typ K betecknad Cefir-20-k, hålens diameter
var 5 mm. Bild 3 visar placeringen av termoelementen.

Tabell 1 Termoelementens nummer, djup och avstånd från
kölprovets nedre del.

Termoelement Djup (mm) Avstånd från nedre
delen av kölprovet

(mm)
1 4 75
2 16 30
3 40 140
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Bild 3 Kölprovet med termoelementen fastsatta i respektive 
hål.

Provet placerades därefter i ugnen och mätningen inleddes och pågick
under nästan 90 minuter tills hela kölprovet kommit upp till 970ºC.
Temperaturen i de tre mätpunkterna loggades mot tiden och har förts in i
diagrammet i bild 4.
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Bild 4 Grafen visar temperaturen som funktion av tiden.
Lutningen för de tre kurvorna är hela tiden i stort sett
densamma men en viss eftersläpning förekommer då djupet
d ökar.

1 23



SVENSKA GJUTERIFÖRENINGEN BILAGA 219

Temperaturjämförelse mellan termoelement
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Bild 5 Grafen visar en jämförelse av temperaturen som
termoelementen anger på respektive djup. Termoelement 1
är på 4 mm, termoelement 2 på 16 mm och termoelement 3
på 40 mm.

Slutsats
Då värmebehandlingen inleds ökar temperaturen och följaktligen då
snabbast från ytan och inåt. Försöker visar även att
temperaturdifferensen ökar i början av värmebehandlingsförloppet. Efter
drygt 20 minuter märks en klar skillnad i både bild 4 och 5. Anledningen
till detta är att gjuteriet har effektstyrning på värmebehandlingsugnen
och smältugnen och vid denna tidpunkten inleddes en ny smältning.

Jämförs de uppmätta värdena med tumregeln märks att tumregeln ger för
kort tid för uppvärmningsfasen för tunna väggtjocklekar och alldeles för
långa tider då väggtjockleken ökar. Alla bilderna visar på att
temperaturspridningen är mycket snabb vid detta försöket. En anledning
till det är att värmebehandlingsugnen endast innehöll kölprovet med
termoelementen, alltså fanns inget övrigt gods som fordrar uppvärmning.

Tabell 2 Tabellen visar resultaten från värmebehandlings-
försöken och jämför dessa med tumregeln.

Mätdjup (mm) 4 16 40
Mätdjup (tum) 0,16 0,63 1,57
Tid till 950 ºC (min) 77 78 79
Tid enligt tumregel
(min)

70 98 154

Tidsskillnad (min) - 7 + 20 + 75
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Tumregel jämfört med mätvärden
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Bild 6 Grafen visar en jämförelse av de tider för
uppvärmningsförloppet till 950ºC som anges av tumregeln
och av mätvärdena från genomfört försök
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Normaliseringsförsök hos Sandvik Rock Processing AB

Företaget
Sandvik Rock Processing, SRP, hette tidigare Svedala-Arbrå. De
tillverkar stenkrossar för gruv- och anläggningsindustrin. Delar till
krossarna gjuts i olegerade eller låglegerade stållegeringar såsom
SS 14 13 06, SS 14 15 05, SS 14 16 06 och SS 14 22 25. Man gjuter
även slitdetaljer till krossarna i s.k. manganstål som deformationshårdnar
vid plastisk påverkan, legeringshalten ligger normalt mellan 12 och 20
% Mn. Totalt sett har man kapacitet för att gjuta 10 000 ton/år.

Bild 1 En av SRP:s stenkrossar.

Värmebehandling

Man använder stegbalksugn och vagnugn vid värmebehandlingen.
Chargeringen av ugnen sker med hjälp av travers eller truck.
Temperaturstyrningen kontrolleras genom termoelement placerade i
ugnsutrymmet, 6 stycken i stegbalksugnen och 8 stycken i vagnugnen.
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För kylningen efter genomförd värmebehandling används antingen
vatten eller luft beroende på material och önskat slutresultat.

Försök för att korta normaliseringstiden

En traditionell normalisering innebär att godset värms upp till 950ºC och
hålls där under ett par timmar. Vanligtvis använder man en vedertagen
tumregel som säger att uppvärmningstiden bör vara minst en timme och
sedan ytterligare en timme per tum godstjocklek.

Då denna regel används för uppvärmningen och man använder sig av en
hålltid på ett par timmar misstänks detta vara överdrivet länge, speciellt
när det gäller olegerat och låglegerat gods vars struktur omvandlas
snabbare än höglegerat. I boken Stål och värmebehandling (1) anger
författaren Karl-Erik Thelning att olegerade och låglegerade stål endast
erfordrar ett par minuters hålltid då de antagit härdningstemperaturen
och rekommenderar 5 till 15 minuter oavsett godsdimension. För att
undersöka hur lång tid det tar för godset att bli genomvarmt
genomfördes två försök där termoelement sattes i prover av olegerat
gjutgods, kvalitet SS 14 13 06. Proverna togs från kasserat gods likt det
på bild 2.

Bild 2 På bilden ses exempel på kasserat gjutgods som valdes till
provbitar för försök 1 och 2.

Försök 1

Tjockleken hos godset var 180 mm och termoelementet borrades in till
90 mm djup. Provbiten placerades i ytterkant på vagnugnen mellan två
brännare. Ugnens temperatur och provbitens temperatur mättes samtidigt
och sattes sedan samman i ett diagram, se bild 3.
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Man kan då notera att godsets centrum uppnår samma temperatur som
ugnen efter 4 timmar vid ca 600ºC och att godstemperaturen sedan följer
ugnstemperaturen under den resterande uppvärmningen till 950ºC.
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Bild 3 De två kurvorna avspeglar hur temperaturen ökar för
ugnen och den provbit som försetts med ett termoelement i
dess mitt från försök 1. Godset uppnår efter 4 timmar
samma temperatur som ugnen.

Försök 2

Vid nästa försök användes ett prov som var 200 mm tjockt och
termoelementet borrades in till mitten även här, d.v.s. till ett djup av 100
mm. Det andra provet placerades denna gång i mitten på vagnugnen,
vilket fick resultatet att se annorlunda ut. Ugnens temperatur och
provbitens temperatur mättes samtidigt och sattes sedan samman i ett
diagram, se bild 4. Det tar nu istället 10,5 tim att få provets centrum att
uppnå samma temperatur som ugnen och detta sker först vid 950°C.
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Normaliseringsförsök 2
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Bild 4 De två kurvorna avspeglar hur temperaturen ökar för
ugnen och den provbit som försetts med ett termoelement i
dess mitt från försök 2.

Slutsats
Av genomförda försök kan man dra slutsatsen att det tar olika lång tid
för godset att uppnå samma temperatur som ugnen beroende på var
godset är placerat, vid väggen eller i mitten. Tiden för att komma upp till
slutlig temperatur, i detta fallet 950ºC, är dock densamma vid båda
försöken, vilket kan ses vid en jämförelse av bild 3 och 4.

Man har nu ändrat rutinen för normalisering av olegerat stålgjutgods vid
SRP. Man inleder med en uppkörning till 950°C på 9,5 tim och därefter
en hålltid på 2 tim. Detta innebär att man kortar ner normaliseringstiden
med 7 tim. Vilket i sin tur innebär en besparing på ca
6 100 kWh per normalisering och i runda tal en årlig besparing på 286
700 kWh.

Källhänvisning

(1) Stål och värmebehandling, Karl-Erik Thelning, Karlebo-
serien 16, 1985. Sid 280.
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Försök med värmekamera hos Laholms Industrier AB

Bakgrund

Den 23 augusti 2002 genomfördes försök att direkt i
avsvalningsprocessen värmebehandla gjutgodset. Försöken utfördes hos
Laholms Industrier AB, som centrifugalgjuter rör i rostfritt stål. Genom
att använda restvärmet i godset är förhoppningen att värmebehandlingen
i ugn skall kunna undvikas. För att mäta temperaturen på stålgodset
användes Gjuteriföreningens värmekamera. Markus Blomdahl,
Gjuteriföreningen, utförde termograferingen. Jan Pettersson, Laholm
Industrier AB, ledde försöket. Under den horisontella
centrifugalgjutningen används sand som skyddande lager mot
stålkokillen.

Material

Materialet som försöket genomfördes på var ett AISI316.
C Si Mn Cr Mo Ni Fe

0,0159 0,6570 1,3686 17,8000 2,8500 10,5000 66,5659

Gjutmått
D d

163 81

Materialet har ett släckglödgningsintervall som sträcker sig från 1020°C
till 1120°C.

Försök

Avsikten med försöket var att se om det är möjligt att släckglödga ett
material av denna typ direkt i avsvalningssprocessen. Man skulle därmed
kunna undvika en efterföljande uppvärmning som kostar energi och
pengar samt riskerar att medföra korntillväxt vilket försämrar materialets
hållfasthetsvärden.

Försöket genomfördes på så sätt att det smälta stålet tappades ur ugnen
vid en temperatur om 1700°C ned i en skänk. Skänken transporterades
till den roterande kokillen och stålet tappades in i denna via en tratt i ett
hål i kokillens gavel. Genom samma hål kunde temperaturen på det
stelnande rörets innerdiameter mätas.
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Av genomförda mätningar framgår det att temperaturen på röret låg
utanför släckglödgningsintervallet åt båda hållen. Rörets innerdiameter
hade en temperatur om ca. 1225°C medan temperaturen på rörets
innerdiameter var ca. 980 till 1000°C då det gick ned i badet. Alltså klart
utanför släckglödgningsintervallet som sträcker sig från 1020°C till
1120°C.

Mätvärde stål jämfört med sand

På materialets yta bränns sand in. Vid termografering kunde en
temperaturskillnad urskiljas mellan frilagd stålyta och sandbelagd yta.
Detta beror på två saker. Sanden och stålet har inte samma emissivitet
samt att sandens yta förmodligen kyls betydligt bättre än stålets yta. Vid
termografering mäts endast yttemperaturen. Vid jämförelser mellan
frilagd stålyta och fastbränd sand kunde en temperaturskillnad på mellan
100-130°C konstateras.

<215,2°C

986,9°C

AR01
AR02

Mätpunkt Temperatur
AR 1 862,5
AR 2 757,3
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Temperaturfördelning

Över längden

För att få samma mätförhållande över längden på detaljen slipades ytan
snabbt ren från sand med vinkelslip. Av diagrammet framgår att
temperaturen är relativt jämnt fördelad över detaljen och ligger på cirka
950°C. Sandrester påverkar dock fortfarande mätningen vilket framgår
av kraftiga temperaturvariationerna över en liten yta.
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Mellan inner- och ytterdiameter

Bilden visar temperaturen på röret direkt efter urtagning från kokill.
Baserat på erfarenheten från tidigare mätningar bestämdes att 100°C
adderas till den temperatur som uppmäts på det sandbeklädda rörets
utsida för att överrensstämma med stålytans temperatur.  I det här fallet
hade detaljen en relativt jämn yta av fastbränd sand. Godset som visas på
bilden ingick i det slutgiltiga försöket.

<215,3°C

1567,0°C

AR01AR02

Mätpunkt Temperatur
AR 1 1201,3
AR 2 895,7 +100 ≈ 1000
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Godsets avsvalning mätt på innerdiametern
Diagrammet visar hur temperaturen på det stelnande rörets insida faller i
kokillen. Värdena är framtagna från fyra bilder och visar
medeltemperaturen i ett avgränsat område ( se bild, AR01). Diagrammet
visar tydligt att temperaturen faller kraftigt då den har sjunkit till cirka
1450°C. Den sista mätpunkten visar temperaturen på innerdiametern
strax före klartecken gavs för urtagning.
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Temperatur strax före avkylning
Direkt efter att den här bilden togs kyldes detaljen i ett bad med vatten.

<215,3°C

1567,0°C

AR01AR02

Mätpunkt Temperatur
AR 1 1226,6
AR 2 881,0+100 ≈ 980
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Temperaturutjämning
Bilderna nedan visar hur snabbt godset svalnar av efter urtagning. Den
andra bilden är tagen 1 min och 50 sekunder efter den första bilden.
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Mekanisk och metallografisk undersökning vid Svenska Gjuteriföreningen,
Jönköping

Uppdrag

Inom projekt 1737 utfördes försök med att värmebehandla ett stålrör
direkt efter gjutningen utan att låta ämnet svalna till rumstemperatur.
Försöken dokumenterades bl.a. med en värmekamera för att kunna
uppskatta temperaturen hos röret under processens olika skeenden.

Denna del av undersökningen behandlar mekanisk provning och
metallografisk undersökning av materialprover från Laholm.

Prov 1: Röret togs ut från kokillen vid en temperatur på 1100 till
1 000ºC och härdades därefter direkt i vattenbadet.

Prov 2: Referensprov, d.v.s. provet har behandlats som vanligt.
Efter gjutning har röret tagits ut från kokillen och tillåtits
svalna till rumstemperatur. Därefter har röret placerats i en
värmebehandlingsugn och värmts upp till 1050ºC.
Härdningen genomförs efter en tids varmhållning och sker
i vattenbad där röret hastigt kyls till rumstemperatur.

Resultat

Från de två ringar som levererades till Gjuteriföreningen togs ett
dragprov och tre slagseghetsprov ut från respektive prov. Resultaten från
den mekaniska provningen redovisas i tabellen nedan. Dragprovstavarna
togs fram enligt SS 11 21 13 - 5C25.

Prov Rp0,2
(MPa)

Rm
(MPa)

A
(%)

Z
(%)

1 338 525 41,0 75,5

2 319 504 47,0 74,0

Skillnad 6% 4% -13% 2%

Slagseghetsprovningen genomfördes vid rumstemperatur och med en
energinivå på 147 J. Detta räckte tyvärr inte för att knäcka de sex
stavarna och följaktligen kan inga värden redovisas från denna delen av
undersökningen.
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Från prov 1 och 2 togs även prov för metallografisk undersökning. Efter
slipning och polering undersöktes halten föroreningar och mikroporer i
respektive prov. Som sig bör noterades ingen skillnad mellan prov 1 och
2.

När det gäller mikrostrukturen hittades ingen större skillnad mellan prov
1 och 2. Möjligtvis kan prov 2 ha en lite mer utpräglad dendritstruktur.
Resultatet från den metallografiska undersökningen visas i bild 1 till 12.

Slutsatser

För att få ett statistiskt säkert underlag bör ytterligare prover göras, men
man kan i alla fall konstatera att direktsläckning efter gjutning kan vara
en möjlig metod att spara energi och tid.

Den mekaniska provningen gav det direkthärdade materialet högre
värden och den metallografiska undersökningen fann inga
anmärkningsvärda skillnader mellan materialen.

För att säkerställa jämna materialegenskaper bör dock detaljer efter
gjutningen placeras i en ugn för att temperaturen skall utjämnas innan
släckningen genomförs. Temperaturmätningarna som genomfördes hos
Laholm Industrier visade på en klar variation mellan gjutgodsets olika
delar mellan gjutning och släckning. Det handlar dock endast om
temperaturutjämning i ugnen så besparingspotentialen är fortfarande
densamma.
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Bild 1

Prov 1

Etsmedel: Kallings

Förstoring: 16x

Bild 2

Prov 1

Etsmedel: Kallings

Förstoring: 32x
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Bild 3

Prov 1

Etsmedel: Kallings

Förstoring: 64x

Bild 4

Prov 1

Etsmedel: Kallings

Förstoring: 128x
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Bild 5

Prov 1

Etsmedel: Kallings

Förstoring: 320x

Bild 6

Prov 1

Etsmedel: Kallings

Förstoring: 640x
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Bild 7

Prov 2

Etsmedel: Kallings

Förstoring: 16x

Bild 8

Prov 2

Etsmedel: Kallings

Förstoring: 32x
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Bild 9

Prov 2

Etsmedel: Kallings

Förstoring: 64x

Bild 10

Prov 2

Etsmedel: Kallings

Förstoring: 128x
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Bild 11

Prov 2

Etsmedel: Kallings

Förstoring: 320x

Bild 12

Prov 2

Etsmedel: Kallings

Förstoring: 640x
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SYFTE
Rapportens syfte är att redogöra för de försök, resultat och slutsatser som
kommit fram under arbetet med projektet. Genom att sprida kunskaperna
kan ytterligare energibesparingar och kvalitetsvinster göras hos en större
krets av Sveriges gjuterier.

INNEHÅLL
I denna rapport beskrivs genomförda försök, resultaten från dessa samt
slutsatser, diskussion och rekommendationer för fortsatta försök.

ÄMNESOMRÅDE
Energieffektivisering vid värmebehandling av stålgjutgods.

NYCKELORD
Värmebehandling

Stålgjutgods

Energi

Värmekamera

Termoelement

Normalisering

Härdning


