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SAMMANFATTNING

Rapporten visar på vad som påverkar smältans oxidinnehåll och vad som
kan förbättras ute på gjuterierna med enkla medel för att minimera
oxiderna.

För att säkerställa en hög metallkvalitet utan oxider och inneslutningar
krävs kunskap om under vilka omständigheter dessa bildas. Det är därför av
stor vikt att berörd personal får utbildning inom de olika delarna av
processen. Detta innefattar bl.a. hantering av tackor och smälta, chargering,
utrustning och användandet av flussmedel.

En sammanställning över olika ugnstyper har gjorts. Rekommendationer på
hur dessa bör underhållas och användas för att säkerställa en hög
metallkvalitet har samlats in från olika leverantörer.

Mätningar av smältors renhet m h a Qualiflash-utrustning har utförts på
olika gjuterier. Sammanställningen av dessa redovisas i en separat rapport.

1   BAKGRUND

Porositeter i aluminiumgjutgods, oavsett gjutmetod, är tyvärr ett mycket
vanligt problem. Porerna skapar problem med avseende på hållfasthet,
trycktäthet, ytbehandling och utmattningsegenskaper.  I många
undersökningar på senare tid, bl a VAMP 19 (Minskad kassation vid
ytbehandling av aluminium- och zinkpressgjutgods) [8], har det visat sig att
en stor andel av de porositeter som kan upptäckas i gjutgods härrör från
riklig oxidbildning i aluminiumsmältan. Kassationer på upp till 30 % eller
mer är inte ovanliga i vissa fall. Den gängse uppfattningen har varit att det
är gas- eller krympporer, men i överraskande många fall är ursprunget till
porerna metalloxider. Oxidtyperna är både oxidfilmer och sk. åldrade
oxider. Åtgärder för att bekämpa gas- eller krympporer utan att ta itu med
de bakomliggande orsakerna, t.ex. oxidbildningen vid smältning,
smältahantering och gjutning, blir då relativt verkningslösa.

Det saknas samlade erfarenheter och försök som visar hur oxidbildning i
tillverkningsprocessen kan förhindras och förebyggas.

Ett sätt att klarlägga detta är att kontrollera smältans renhet i alla led.
Genom att sätta in åtgärder kan avsevärda kvalitetsvinster erhållas. Det
finns gjuterier idag som måste kassera stora delar av dagsproduktionen pga.
hög porhalt. I flera fall spelar oxider en stor roll i uppkomsten av dessa
porer. Förutom att ett porfritt gods klarar trycktäthetskrav, förbättras även
hållfasthetsegenskaper och utmattningshållfasthet. Detta öppnar
möjligheten att gjuta högkvalitativa, avancerade säkerhetsdetaljer i större
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utsträckning än förut. Även kostsamma kassationer, som sker sent i
tillverkningsprocessen t.ex. vid bearbetning och ytbehandling, kan minska.

Ett exempel på detta är VAMP 19 där smältans renhet började kontrolleras
och styras upp, och då kassationsnivån för hårdförkromat pressgjutgods
(porproblem) minskade från 30 % till 2-3 %.

Projektets mål är att genom praktiska försök finna vägar och metoder som
minimerar uppkomst av oxider i aluminiumgjutgods. Det gäller hela kedjan,
från tacka till färdig produkt.

2 PROBLEM FÖRKNIPPADE MED OTILLRÄCKLIGT UNDERHÅL AV
UGNAR

Vanliga problem som kan uppstå då inte ugnar underhålls på korrekt sätt är
höga halter av oxider och slampartiklar, samt borider i gjutgodset.

2.1 Aluminiumoxider

Det finns olika typer av aluminiumoxider. De indelas vanligtvis i ”färska”
oxider och ”gamla”/åldrade oxider.

De färska oxiderna bildas vid turbulens i smältan och ser vid mikroskopi ut
som tunna filmer. Dessa oxider har lägre densitet än smältan och flyter
därför på badytan. En del av oxiden bildas och fäster även vid
ugnsväggarna pga. den höga temperaturen.

Vid turbulens kan oxidfilmerna dras ner i smältan och följa med in i
gjutgodset. Nedanstående bild är tagen i ett ljusoptiskt mikroskop och visar
hur en oxidfilm kan se ut i gjutgodset.

Bild 1 Oxidfilm i gjutgods av aluminium.
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Med tid, tryck och temperatur omvandlas de färska oxiderna till åldrade,
mer kompakta oxider; korund.

Dessa oxider har högre densitet än smältan och sjunker därför till
ugnsbotten. De är mycket hårda och kan vålla problem vid bearbetning av
gjutgodset.

2.2 Slam

Slampartiklar är mycket hårda och kan orsaka både bearbetnings- och
ytbehandlingsproblem. Dessa partiklar bildas om den sammanlagda Fe-,
Mn- och Cr-halten är för hög i förhållande till metalltemperaturen.

Det slam som utskiljts kan inte lösas upp även om temperaturen justeras till
korrekt nivå enligt diagrammet i bild 2 [15].

Risken för en utfällning av slam kan bedömas med hjälp av nedanstående
formel [15] och bild 2 när den lägsta temperaturen på smältan är känd:

SF (Slamfaktor) = (% Fe ) + 2 (% Mn ) + 3 (% Cr )

Slamfaktor = (%Fe) + 2(%Mn) + 3(%Cr)
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Bild 2 Slamfaktor

Underkylning av smälta, t.ex. i samband med chargering, transport etc. är
riskabelt med avseende på slambildning då slamfaktorn är hög.
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3   UGNSTYPER

3.1   Schaktugn

Schaktugnen har ett schakt där metall chargeras i toppen av ugnen och där
även smältning av metall sker. Chargeringen sker med en mobil korg som
fylls med tackor eller återgång.

En schaktugn har hög verkningsgrad och drivs ofta med gasol, vilket gör att
energikostnaden blir låg. Smältning går fort, vilket gör att smält aluminium
alltid finns tillgängligt.

De gjuterier som använder sig av schaktugn har oftast en legering som
smälts i stora volymer. Ordentlig rengöring krävs alltid om man byter
legering i en ugn, så att legeringens sammansättning säkerställs.

Bild 3 Schaktugn med varmhållningsugn. Denna schaktugn har en
smältkapacitet på 250-2500 kg Al/h.

3.2   Smältugn

Motståndsvärmda degelugnar är den vanligast förekommande ugnstypen i
aluminiumgjuterier. De har enkel effektstyrning som kräver liten plats.
Motståndselementen är enkla att byta.
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Induktionsugnar har hög verkningsgrad, men kräver att induktionsspolen
kyls med vatten. Induktion ger en turbulent smältning, vilket inte är
önskvärt vid smältning av aluminium. Dessa ugnar chargeras manuellt,
vilket kräver att personalen är väl införstådd med betydelsen av förvärmda
tackor och en smälta som bör utsättas för så lite turbulens som möjligt.

Vissa gjuterier smälter metallen vid avgjutningen och smältugnen kan då
även fungera som hållugn.

Bild 4 Smält- och varmhållningsugn

3.3 Hållugn/Doserugn

Hållugnar och doserugnar finns vid avgjutningen både i öppet och slutet
utförande. De öppna ugnarna doserar metall med skopa eller dosersystem.
Dessa finns i både sand-, kokill- och pressgjuterier. Slutna ugnar doserar
antingen med en doseringsskopa eller ett dosersystem där smälta doseras i
rätt mängd med hjälp av tryck. Trycket uppnås m.h.a. luft eller gas. Det
förekommer även elektromagnetiska och mekaniska pumpsystem.

Slutna ugnar har ett lock som enkelt kan öppnas. Lockets undersida har
värmeelement som ger strålningsvärme till smältan, vilket är den enda
energikälla som tillför ny värme till smältan. En fördel med detta system är
att locket tillsluter smältan och skyddar i stort sett hela badytan, förutom
där smälta fylls på till ugnen och tas ut ur ugnen med en skopa. I de fall där
doseringssystem används tillsluts även den sistnämnda delen av ugnen.

Dagens dosersystem trycksätter inte hela badytan, vilket gör att i princip
ingen ny luft ges tillfälle att komma i kontakt med smältan [4]. Resultatet
blir att oxidation och avbränning reduceras till en låg nivå.
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Således uppstår ett jämviktsläge med avseende på fritt syre i ugnsutrymmet,
som blir stabilt fram till att locket öppnas för t.ex. rengöring.

Bild 5 Hållugn med dosersystem

4   HANDHAVANDE AV UGNAR OCH METALL

4.1 Schaktugn

En ugn, oavsett typ, som inte rengörs kommer med tiden att innehålla
oönskade föroreningar. Schaktugnar är inget undantag utan behöver
underhåll för att på rätt sätt smälta metallen och inte orsaka mer oxider och
problem än nödvändigt.

Under drift utsätts ugnens delar för slitage, t.ex. otäta luckor där
tätningslisten (fläta) inte sitter fast eller att slitaget på infodringen har varit
större än normalt. Det finns även risk för att smälta kan stänka på t.ex.
brännare. Detta leder till att smältning inte kan utföras på ett optimalt och
energieffektivt sätt och att risken för kontamination av smältan ökar.
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Om infodringen slits leder det till slut till att smältningen kommer att vara
otillfredsställande både när det gäller energieffektivitet och oxidbildning
eftersom flamman inte på ett korrekt sätt kan smälta gjutgodset. Detta
kommer även att påverka ljudnivån runt schaktugnen.

När flamman inte brinner optimalt kan det icke förbrända syret i ugnen
reagera med smältan. Färsk aluminiumoxid bildas omgående och kommer
att cirkulera i smältan och återfinnas i hållugnen. Med tiden kommer
oxidfilmerna att växa utmed ugnens insida när metallnivån i ugnen varierar
över tiden, men de kommer  även att återfinnas i botten av ugnen i form av
korund. Befintliga oxidfilmer måste därför på något sätt avlägsnas innan
smältan kommer till avgjutningsugnen.

Rekommendationer och förslag

Berörd personal måste få utbildning och förståelse så att inte utrustningen
används på ett felaktigt sätt, som ger konsekvenser på metallkvaliteten och
utrustningens livslängd. Service och underhåll är en förutsättning för att
hålla utrustningen i ordning.

4.2 Smältugn

Smält- och varmhållningsugnar chargeras olika bl.a. beroende på
metallbehovet. Därför finns det anledning att kommentera hur ugnar bör
chargeras.

Smältugnar chargeras ofta på så sätt att de fylls med tackor och/eller
återgång. Vid en undersökning har man vid ett gjuteri  kommit fram till att
ett rimligt värde på fördelningen mellan återgång och tackor bör vara ca
50%-50% per charge, beroende på gjutmetod och gjutgodsgeometri [12].
Vissa metoder och geometrier har så höga krav att renare metall krävs.

Sandgjuterier tömmer oftast, men inte alltid, sina smältugnar helt innan
chargering. Detta för att återgång innehåller en hel del fastbränd sand.

Ett gjuteri i projektet har utfört en undersökning där all fastbränd sand
omsorgsfullt skrapades bort från återgången för att kunna vägas. Resultatet
blev 17 gram sand på 3 kg återgång. Detta ger (0,017/3,0)=0,0056 kg
sand/kg återgång. Per 100 kg återgång tillföres således 0,56 kg sand i
omsmältningsprocessen [10]. Om delar av den tillsatta mängden sand inte
kan lämna smältugnen genom avslaggning av badytan eller skrapning av
botten kan det leda till att defekter kan förekomma i gjutgodset. Den
slagg/sand som kommer upp till ytan bör tas bort och de tyngre
föreningarna som sjunker till botten skrapas ut vid rengöring.
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Rekommendationer och förslag

För sandgjutare finns det ett behov av att reducera mängden sand som
tillförs med återgång. Det kan ske redan vid sågningen där ingjutssystemet
avlägsnas från gjutgodset med hjälp av en genomloppsbläster. På så sätt
minskas tillförseln av sand till smältugnen. Om sanden inte tas bort innan
nedsmältning måste denna  tas bort från smältan och ut ur ugnen m.h.a
annan metod. Därför rekommenderas att smältugnar, som chargeras med
återgång som har fastbränd sand, slaggas av noga och töms på sin
bottensats vid varje chargering.

4.3 Transportskänk

Transportskänkar finns i olika utföranden. Det som i huvudsak varierar är
skänkens storlek, om det finns ett lock och om detta lock i så fall har
värmeelement. Förvärmning av transportskänken behöver inte
nödvändigtvis ske med elektricitet utan det går lika bra med
drivmedelseldade system som vanligtvis är gasol. Det är en fördel att
använda lock då detta motverkar den värmeförlust som uppstår vid
transport.

Förvärmning av transportskänken är att rekommendera. Detta för att
minimera den värmeförlust som uppstår hos smältan när
temperaturdifferensen mellan metall och infodringsmaterial är för stor.
Skänkförvärmning medför att infodringens livslängd förbättras eftersom
infodringsmaterialet på så sätt skonas från upprepad termisk chock när
smälta fylls på [14].

Genomförda mätningar visar att vid omtappning av smälta från smältugnen,
som i detta fall hade 741ºC, till transportskänken, så sjönk temperaturen i
smältan till 655ºC. Temperaturmätningarna utfördes med gjuteriets egen
handpyrometer. Dessa 86ºC i temperaturförlust är alldeles för mycket och
kan leda till metallurgiska problem som härleds till att smältan underkyls.
Underkylning gör att slam kan fällas ut [15]. Slam är järnrika
intermetalliska partiklar som är hårda och spröda. Dessa partiklar kan
hamna i gjutgodset och leda till bearbetnings- och ytbehandlingsproblem,
men även påverka egenskaperna negativt.

Efter att transportskänken använts är rengöring viktig. Detta för att avlägsna
oxider och eventuellt slagg som kan finnas kvar i skänken. Metall, som
sitter utmed skänkens vägg och i botten, bör tas bort medan metallen är
relativt varm. När skänken får stå en stund blir arbetet besvärligare och det
finns risk för att det faller i glömska.
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Rekommendationer och förslag

När transportskänkens underhåll och renhet blir eftersatt leder detta till att
smälta kan förorenas av transportskänken. Skänken är en del av
produktionsapparaten och måste skötas och tas omhand som all annan
kringutrustning. Detta föranleder till att även se transportskänken som en
källa där orenheter, som kan leda till att gjutgods tvingas att kasseras, kan
uppstå. Därför måste själva skänken ha regelbunden rengöring och
underhåll vid varje chargering [12]. Förvärmning av skänk medför en
energibesparing oavsett typ av energi. Det krävs att skänken har en
temperatur som är över 700ºC för att förvärmningen skall ge effekt [14].
Denna temperatur passar i stort sett alla aluminiumgjuterier som i sina
smält- eller hållugnar har en temperatur på ca 740ºC.

4.4 Hållugn/Doserugn

Slutna ugnar är ofta har ett lock som kan öppnas för rengöring. Lockets
undersida har värmeelement som ger strålningsvärme till smältan, vilket är
den enda energikälla som tillför värme till smältan. Dessa värmeelement
går relativt enkelt att byta under drift, vilket är en fördel.

En annan fördel med detta system är att locket även fungerar som en barriär
mot luften på utsidan av ugnen, vilket gör att nytt syre inte kan komma i
kontakt med smältan. Med tiden infinner sig ett jämviktsläge, där
syreaktiviteten under locket minskar till ett minimum eftersom syret
förbrukas och bildar oxid. Således kommer skapandet av nya oxider att
minska med tiden. Oxidfilmen är i sig en barriär mot fortsatt oxidation, och
det är när denna spricker p.g.a värme eller turbulens som gamla, eller
åldrande, oxider kan bildas. Sprickor i oxidfilmen uppstår även p.g.a. den
densitetsökning som sker då oxiden omvandlas.

Detta gör att det skyddande ytskiktet bryts och att oxidation kan fortsätta,
under förutsättning att det finns tillgång till syre. Därför är det av stor vikt
att inte öppna locket mer än nödvändigt så att nytt syre släpps in i
ugnsatmosfären.

När man chargerar denna typ av ugn finns det således stor anledning att se
till att den smälta som chargeras är ren från oxider. Om så inte är fallet
tvingas man att störa den ”balans” som finns genom att man måste öppna
locket för att slagga av.

Rekommendationer och förslag

Det är mycket viktigt att i alla led hantera smältan på så sätt att den inte
försämras mer än nödvändigt.
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Vid ett gjuteri har det visat sig fördelaktigt att hållugnar och doserugnar
rengörs minst 1 gång per vecka medan chargeringsdelen i en s k
flerfacksugn rengörs vid varje påfyllning. Doseringsdelen rengjordes vid
detta gjuteri 2-3 gånger per skift. Vid stillestånd kan intervallen ökas [12].

För att undvika överhettning av smältan måste termoelementen som avläser
temperaturen vara i god kondition och kalibrerade. Det gäller även
värmeelementen i ugnen och i infodringsmaterialet. Försämrade
värmeelement kan leda till att vissa delar av ugnen överhettas alternativt
inte värms tillräckligt.

4.5 Tackor

Tackor innehåller mer eller mindre oxider som kan härledas från
tillverkning. Vid tillverkning av tackor spolas smältan med en blandning av
N2 och Cl2 för att rena smältan.

De tackor som gjuterier köper bör vara så rena från oxider som möjligt.
Vissa gjuterier önskar dock att metallen inte är alltför ren, eftersom en viss
mängd föroreningspartiklar fungerar som initieringspunkter för
kärnbildning under stelningsfasen. Genom att avstå från Cl2–spolning hos
tacktillverkaren behålls en viss mängd kärnbildare [17].

Alla aluminiumytor täcks, pga. av aluminiums fysikaliska egenskaper, av
ett oxidskikt. Den oxiderade ytans färg kan variera från blank aluminium
via grått till kalkliknande vitt. Tjockleken på detta skikt beror på ingående
legeringsämnen och omgivande atmosfär. Fuktig omgivning ökar
oxidskiktet och kan i värsta fall binda fukt till oxiden på kemisk väg. Detta
vatten kan inte avlägsnas genom att oxiden upphettas över kokpunkten. För
att det kemiskt bundna vattnet och den därmed sammanhängande
explosionsrisken skall elimineras måste förvärmning ske till över 300ºC.
Det här betyder inte att allt material som är grått eller vitt på ytan bör
kasseras, utan bara att materialet måste hanteras med ännu större respekt än
normalt. [16].

Fukt kan tillföras tackorna på flera olika sätt, både under förvaring och
transporter. Fuktiga tackor medför både att oxidbildningen i smältan ökar
och  att chargeringen blir mera riskfylld pga. risken för då vattenånga som
är 700ºC har ca 2000 gånger större volym än samma mängd vatten.

En av de minst uppmärksammade orsakerna till att tackorna blir fuktiga är
kondensation. Kondens på ytor uppkommer när ett kallt material utsätts för
betydligt varmare luft, där fukthalten samtidigt är hög.
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När aluminiumtackor förvärms framför öppna ugnsluckor kan
kondensationen vara så intensiv att vatten utfälls på tackornas yta.
Fukthalten är särskilt hög vid ugnar som eldas med olja eller gas, eftersom
det vid förbränningen frigörs stora mängder vatten [16].

Fukt reagerar med aluminiumsmältan enligt följande formel:

2Al (l) + 3H2O (l,g) → Al2O3(s) + 3 H2(g)

Rekommendation

Förvara helst tackorna inne i gjuteriet. Om tackorna förvaras kallt/ute bör
de stå inne en till två dagar, utan plast, innan gjutning. Vid ugnar som
chargeras ”för hand” bör tackorna förtorkas/förvärmas  på ugnskanten [17].

I många smältanläggningar som använder sig av systemet med förvärmning
av materialet på avsatser inne i själva ugnen har man för vana att inte lägga
tackorna i smältan innan dessa börjat mjukna. Om dock förvärmningen
måste ske utanför ugnen, är ett normalt krav på förvärmning 4-6 timmar i
+200 ºC, innan tackorna tryggt kan tillsättas smältan [16].

4.6   Smältan

Viktiga faktorer som inverkar på smältans kvalitet är bl.a. val av
chargematerial, smältmetod, temperaturkontroll och gasinnehåll. Med val
av chargematerial menas andelen tackor/återgång, och även storleken på
återgången. Mindre storlek på materialet ger en större oxidbildning i
smältan [18]. Om chargen är fuktig, korroderad eller smutsig kommer
denna förorena smältan.

På vilket sätt metallen smälts är också en viktig faktor. En induktionsugn
ger t.ex. en mer turbulent smältning, vilket gör att oxidfilmen på badytan
kan bäddas in i smältan, bild 6.
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Bild 6 Bilden visar hur oxidfilmer bäddas in i smältan vid turbulens
[11].

Aluminiumoxid, Al2O3, och spinell, MgAl2O4, (i de fall legeringen
innehåller mer än ca 0,5% magnesium) bildar en oxidfilm på
aluminiumsmältans badytan på några få millisekunder [19]. Denna film
skyddar i viss mån smältan från ytterligare oxidbildning. Smältan har dock
alltid en viss rörelse och oxidfilmen är relativt svag, vilket gör att det bildas
sprickor i filmen där ytterligare oxidation kan ske. Spinell har dessutom en
porösare, kristalliknande struktur, vilket medför att smältan kan få kontakt
med luft mellan kristallerna. Oxidationen kan därför fortsätta ned i smältan.
En legering som har mer än 2 % Mg bildar dock ren magnesiumoxid, MgO,
som inte har samma skyddande verkan.

All typ av turbulens, t.ex. vid induktionssmältning, slaggning, transport av
smältan och formfyllnad bidrar på så sätt till vidare oxidation [19]. Vid
hällning av smältan från smältugn till transportskänk till gjut/hållugn, och
även vid formfyllnad, måste man därför vara noga med att smältans fallhöjd
inte blir för stor. Risken finns då att luft och oxidfilm dras med ner i
smältan, bild 7.
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Bild 7 Oxider och luft dras ner i smältan vid för hög fallhöjd vid
hällning [11].

För att ta bort redan bildad oxid från badytan krävs rengöring, eller
avslaggning, av denna. Detta sker m.h.a en slaggskrapa som dras försiktigt
längs ugnens väggar samt längs badytan. Anledningen till att även väggarna
skall slaggas av är att det även där bildas oxider som tränger in i
infodringen. Om dessa oxider tillåts vara kvar finns risk för att dessa
ombildas till korund.

Smältan i ugnen vid en pressgjutningsmaskin utsätts för turbulens varje
gång skopan doppas ned. Den ytoxid som bildas drar också med sig
orenheter, som ligger på badytan, ner i smältan. Det är därför olämpligt att
låta slagg ligga kvar på badytan, i avsikt att den skall dräneras på sitt
metallinnehåll.

Vid tidigare försök, där Qualiflashmetoden användes för att kontrollera
smältans renhet, visade det sig att en ”helrengöring” av ugnen inte fick
någon omedelbar effekt på renheten. Det rekommenderas därför att ugnen
bör stå i minst 20 minuter så att kvarvarande orenheter sedimenterar [8].

Vid samma undersökning visade det sig också att en smälta som rengjordes
innan ett maskinstillestånd och då erhöll QTI<1 (QTI är kvalitetsindex där
1 är mycket bra och 20 mycket dåligt), fick samma kvalitesindex efter 6
timmars stillestånd. Däremot försämrade smältan i en annan ugn, som var i
drift, sitt kvalitetsindex från 1 till 20 på 9 timmar [8].
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5   KRINGUTRUSTNING

Handhavandet och behandlingen av den utrustning som finns och används i
gjuterierna varierar. För att på ett bra sätt hålla metallen ren från slagg,
oxidfilmer och gas bör det finnas skriftliga rutiner och instruktioner för
personalen.

Det har visat sig att underhållet på de slaggskrapor som används varierar,
både med avseende på blackning och slitage. Detta leder till att rengöringen
av smältan försvåras eller inte kan utföras på tillfredsställande sätt.

Om kringutrustningen inte är i god kondition kan den inte på ett effektivt
sätt rena smältan utan att en viss mängd slagg och oxider stannar kvar.
Borttagandet av slagg och oxidfilmer måste ske metodiskt med lugna och
kontrollerade rörelser. Detta för att inte bryta sönder smältans oxidskikt mer
än nödvändigt. Därför är det viktigt att alla slaggskrapor har optimal
konstruktion för att fungera tillfredsställande.

Det kommer tyvärr alltid att finnas en viss mängd oxidfilm i smältan som
cirkulerar i badet och som är svår att rena bort. Med tiden kommer en del
oxider att flyta upp till ytan på grund av flotation/utskiljning av gaser. Detta
under förutsättning att smältan får ligga relativt orörd under minst 10-30
min. Därefter bör ytskiktet åter slaggas av försiktigt.

Vid besök på gjuterier har renhet och funktionalitet på följande
kringutrustning varit varierande.

Rekommendationer

Slaggskrapor skall vara

• Rätt utformade och i god kondition.

• Impregnerade med black för att inte kontaminera smältan med järn.

• Klara för användning, d v s rengjorda, blackade och torkade, och finnas
i lager.

Trattar för användning vid påfyllning av smälta skall vara:

• Rätt utformade för att minska tappstrålens tillgång till fri luft.
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• Utformade på så sätt att den turbulens som eventuellt uppstår blir så
liten som möjligt. Helst vara utformade så att de tillför smälta under
ytan för att minimera skumbildningen vid tappning från transportskänk.

• Hela och rengjorda.

Impellern skall:

• Vara hel och ren.

• Ha rätt inställt gasflöde som beror på ugnens storlek.

• Ha korrekt varvtal (precis så högt att den virvel som bildas inte drar ned
ytskiktet under ytan).

6   SMÄLTARENANDE TILLSATSER

Det finns i huvudsak två orsaker till att man använder smältarenande
tillsatser i aluminiumlegeringar. Den ena är att rena metallen från oxider
samt att minska metallinnehållet i askan. Den andra är att minska
väteinnehållet i smältan.    Det finns även andra medel, som används för att
bl.a. förhindra oxidation av badytan, modifiera kisel i Al-Si-legeringar och
förfina kornstrukturen [5]. I denna dokumentation kommer företrädesvis
oxidrenande tillsatser att behandlas.

Att rena metallen från oxider kan ske på i huvudsak två sätt; dels genom att
använda medel, vars kemikalier har en förmåga att binda oxiderna till sig så
att de blir lätta att slagga av, dels finns medel som löser ut aluminiumet ur
oxiderna. Det vanligast förekommande flussmedlen kombinerar dessa båda
egenskaper.

I ett tidigare projekt ökades reningsgraden med 99% m.h.a. flussning i de
fall där ingående oxidhalt var mycket hög, vilket visar på att flussning är ett
mycket effektivt sätt att rena smältan [20].

6.1 Aluminiumoxider

Aluminiumoxider kan indelas i två olika huvudgrupper, lågtemperatur- och
högtemperaturoxider.

Lågtemperaturoxiden bildas omgående då en aluminiumdetalj repas eller
skadas, och ger metallen ett visst korrosionsskydd. Den kallas för Bayerit,
Al(OH)3, och kan förstärkas genom anodisering.
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Högtemperaturoxiderna bildas när metallen är i smält fas. De indelas i
”färska” och ”gamla” oxider. De färska bildas vid turbulens och blir som
tunna filmer. De kan uppnå en avsevärd längd. De kallas för Böhmit,
AlO(OH) eller Al2O3 • H2O, och binder en del fukt. På grund av sin
densitet ca. 2,35 g/cm3, som är snarlik smältans, flyter de på badytan. En
stor del av oxiden bildas och fäster vid ugnsväggarna pga. den höga
temperaturen i området. Det är därför viktigt att regelbundet skrapa
ugnsväggarna vid badytan för att förhindra att oxidlagret byggs på.
Minimerad oxidbildning på degelväggarna bibehåller degelns termiska
konduktivitet, vilket även ger bättre livslängd och prestanda för degeln [2].
Eftersom oxiden på badytan är tät, skyddar den smältan mot vidare
oxidation om den får vara intakt.

Med tid, temperatur och tryck omvandlas de färska oxiderna till mer
kompakta agglomerat, vars höga densitet (3,98 g/cm3) gör att de sjunker till
botten av ugnen. De åldrande eller gamla oxiderna kallas för korund och är
mycket hårda. De kan vålla avsevärda bearbetningsproblem. Det är därför
viktigt att också hålla ugnsbotten ren, eftersom inneslutningarna lätt virvlas
upp och kan följa med in i gjutgodset. Även slam (Al12(Fe,Mn)3 Si2)
ansamlas på botten.

I ett syrepotentialdiagram kan man se hur stabil en metalloxid är. Ju längre
ner i diagrammet de står, desto stabilare är de. Aluminiumoxider är kemiskt
stabila, vilket betyder att det går åt en avsevärd mängd kemisk energi för att
bryta upp dem. Det betyder också att de bildas extremt lätt. Liksom alla
kemiska processer, sker oxidationsprocessen snabbare i med ökande
temperatur.
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Bild 8  Syrepotentialdiagram   [11]

Aluminiumoxid hör till en av de mer stabila oxiderna. Det finns några
ämnen som bildar ännu mer stabila oxider; natrium, kalcium och
magnesium. Detta faktum utnyttjar man i flussmedlen. Genom att tillsätta
en förening som innehållande beståndsdelar som bildar ännu mer stabila
oxider får man sönderfall av aluminiumoxiden. Vanligen använda
föreningar är NaF, KCl samt NaCl.

Flussmedel med natriumsalter rekommenderas i allmänhet inte till smältor
som innehåller mer än 2-3% Mg eftersom magnesiumet då kan bilda
förening med klor och försvinna med slaggen. Frigjort natrium kommer då
att tillföras smältan [1], vilket är negativt ur gjutbarhets- och
varmsprickssynpunkt i dessa legeringar [6].

6.2 Produktform

Tidigare tillverkades de flesta flussmedlen i pulverform, vilket medförde
betydande olägenheter vid användningen i form av damm. Numera
tillverkas flussmedlen mestadels i granulatform.
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Man strävar efter att framställa ett så stabilt granulat som möjligt för att
därigenom minska dammbildning i säckarna vid t.ex. transport.
Flussmedlen bör förvaras torrt, rent och inte över 32°C [4].

6.3 Dosering

Den vanliga tillsatsmängden är mellan 0,05 och 0,25 Wt (vikt) % av
metallvikten. Mängden beror på vilken kvalité metallen håller. Skrot av
mindre storlek, som spånor, oljigt eller lackerat skrot kräver större mängd
flussmedel, vilket bör provas fram [3].

6.4 Behandlingstemperatur

För att en reaktion skall starta mellan flussmedel och smälta, krävs att
smältan håller en viss temperatur. De vanligare flussmedlen, vars aktiva
beståndsdelar är t.ex. NaCl och KCl, kräver att smältan håller ca 650°C. Ett
annat preparat, som innehåller kryolit (Na3AlF6), kräver en högre
temperatur för att börja reaktionen, ca. 750°C. Schäfers Probat-fluss
Ofenreiniger 200, som är ett rengöringssalt för ugn med murad eller
stampad infodring samt smältdeglar, reagerar redan vid 590°C [4].

6.5 Rutiner vid behandling

Beroende på leverantör kan rutinerna variera något, men grunden är
densamma. Innan flussmedelsbehandling påbörjas bör smältans temperatur
kontrolleras, så att den håller korrekt temperatur för att en reaktion skall
kunna äga rum. Flussmedlet strös över badytan och arbetas försiktigt i
smältan. Omrörningen fortsätter under 2-5 minuter till dess att man fått en
grå, torr aska på ytan. Detta påvisar att askan innehåller så lite metall som
möjligt. Askan skrapas av med en hel och ren skopa/skrapa, avsedd för
ändamålet [3]. Efter avslaggning och 10-20 min väntan brukar ytterligare
slagg flottera, och även detta bör slaggas av.

Omrörning bör utföras såväl före som efter flussning. Före behandling görs
detta för att man ska få ett jämnare lager med aska och en jämnare
temperatur samt för att sönderdela eventuella klumpar av flussmedel.
Omrörning efter flussning gör att flussmedlet fördelas jämt i askan.
Omrörning görs vanligtvis mellan två till fem minuter [3].
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7   FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE

• Fler mätningar utförda av Gjuteriföreningen med Qualiflash-
utrustningen vid något gjuteri där oxidmängden över en längre tid
verifieras.

• Utföra tester av olika flussmedel tillsammans med leverantörerna för att
utvärdera olika produkters effektivitet och miljövänlighet.

• Försök med ”automatisk” blästring av återgång för att eliminera att sand
finns kvar på återgång innan chargering i smältugn.

8   DISKUSSION

Användning av 100 % tackor är ingen garanti för att gjutgodsets
oxidinnehåll kommer att vara lågt [8]. Därför är det viktigt att vid
chargering säkerställa att tackor och återgång är så rent och torrt som
möjligt. Detta för att inte tillföra smältan oxider eller fukt som sedan måste
renas bort med flussmedel.

Vid smältning av återgång måste man vara medveten om att en viss mängd
magnesium (Mg) och strontium (Sr) oxiderar eller försvinner med slaggen.
Denna avbränna är relaterad till tid och temperatur på smältan. Mg minskas
med ungefär 300 ppm och Sr mellan 30-50 ppm per cykel omsmältning [7].
Vid användning av ugnar med ny infodring kommer reduceringen av Sr att
vara avsevärt större. Detta beror på att Sr penetrerar infodringsmaterialet
[7]. Därför är det av största vikt att övervaka Sr-nivån. För att gjutgods
skall ha en tillräckligt god modifieringsgrad är det viktigt att Sr-halten är
minst 50 ppm för pressgjutgods. Halter över 200 ppm är inte nödvändiga då
dessa inte visat på bättre resultat.

All kontakt med reaktiva substanser som innehåller klor, fluorsalter eller
gaser bör undvikas eftersom dessa tar bort strontiumets effekt.

Alla föroreningselement som järn (Fe), krom (Cr) och nickel (Ni) måste
undvikas. Därför måste verktyg gjorda av järn, som kommer i kontakt med
smältan, ytbehandlas med black. Utformningen av utrustningen måsta vara
anpassad så att rengöringen av smältan blir effektiv och rationell.

Många anser att Sr ökar smältans möjlighet att ta upp väte [7], detta är
omtvistat. Smältabehandling med avgasning kan därför vara att
rekommendera när smältan innehåller Sr. Erfarenhet visar att avgasning
med impeller är mycket effektivt. Gas, som t.ex. argon (Ar) eller kväve (N)
är inerta och kan användas.
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Behandlingstiden för avgasning ligger ofta omkring 4 min [21]. Denna
smältabehandling utförs ofta i transportskänken, men kan om så är möjligt
ske i gjutugnen.

När smälta skall förflyttas från smältugn till gjutugn måste smältans
turbulens minimeras eftersom det leder till att färska oxidfilmer bildas.

Erfarenheten av mätningar vid pressgjuterier i projektet, där dosering med
skopa används, visar på att en smälta kan ge mätvärden med
Qualiflashmetoden som inte är acceptabla trots att smältan är (relativt) ren.
Detta p.g.a. oxider som finns i smältans badyta. Doserskopan rengör inte
smältans yta när den fylls. Av detta kan man tycka att en skopa skall fyllas
med smälta med pendlande rörelse och inte sänkas rakt ned i badet med
turbulens som konsekvens. Poängen med att gräva ut smältan är att i
momentet innan skopan fylls så skrapar skopan bort det oxidskikt som
ligger på ytan innan skopan sänks ned till ett förinställt djup som ger rätt
mängd metall.

Utbildning ökar förståelsen och vikten av att hantera smältan på ett
fördelaktigt sätt. Det finns grundläggande utbildning i metallurgi som
lämpar sig för personal som på något sätt handskas med smält metall.

9   SLUTSATSER

• Ingångsmaterialet skall vara torrt och så rent som möjligt från oxider,
sand, filter, keramiska material, smörjmedel, skärvätskor och kärnsand.

• Var noga med att slagga av smältan när så behövs. Det är viktigt att
slaggen lyfts upp ur ugnen istället för att bara skrapas åt sidan.

• Slagglådor skall finnas och slaggen bör inte smältas om.

• Rengöring av ugnar är mycket viktig och detta bör göras med
försiktighet. Ugnens infodringsmaterial är gjort av ett keramiskt
material, som förstörs vid ovarsam hantering.

• Transportskänken bör alltid ha bra hygien invändigt och hållas varm
med skänkförvärmning. Smältan får inte övertempereras i smältugnen
för att kompensera för den temperaturförlust som sker när smältan fylls
i transportskänken. Därför bör transportskänken förvärmas. Använd
alltid samma temperatur som metallen i ugnen.

• Kyl aldrig några ugnar, inte ens under helger. Försök att hålla en så
jämn temperatur som möjligt under ugnens livstid [9].

• Stäng alla lock när ugn eller transportskänk inte är i drift.
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• Alla termoelement i drift försämras med tiden. Detta betyder att en
förändring av termoelementens temperaturkurva kommer att ske med
tiden. Därför bör termoelementen bytas ut minst en gång per år och
under driftstid kontrolleras så att de fungerar.

• Fyll aldrig ugnen över den maximala nivån samt försök att hålla en så
konstant nivå som möjligt för att minimera temperaturvariationen som
påverkar infodringsmaterialet negativt.

• Förändra rörelsen för doseringsutrustning på så sätt att den gör en
pendlande rörelse då den tar smälta ur ugnen.
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1   MÄTUTRUSTNING

1.1 OM-index

Metoden för att bestämma OM-index, som ett mått på typ och mängd
aluminiumoxidinneslutningar, har sedan länge använts av Sapa
Technology. Resultatet ges i form av ett OM-värde. Detta värde fås genom
division av den sammanlagda ytan föroreningar (µm2) med den totala
provytan (mm2). OM-index under 3 anses ofta vara bra, beroende på vad
metallen skall användas till.

Mätningar på aktuella legeringar från de leverantörer som de deltagande
gjuterierna använder sig av utfördes av SAPA Technology och kan ses i
bilaga 1.

Proverna är uttagna ur mitten av tackor och gjorda på charger som
levererats av tillverkarna till gjuterierna. Mätprotokollet är ett enskilt prov
och gör inte anspråk över att visa på respektive leverantörs kvalitetsnivå
generellt.

OM-index har även tagits på myntprov från ett pressgjuteri. Proven är tagna
från två olika varmhållningsugnar varav en med gammal infodring och en
med ny infodring. Dessa fick OM-index 43,1 resp. 1,8, vilket tydligt visar
hur smutsig en ugn blir med tiden.

1.2   Qualiflashutrustning

Bild 1  Qualiflash-utrustning

Degel

Kokill
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I botten på den temperaturstyrda degeln finns ett filter, som smältan rinner
igenom, ner i en trappstegsformad kokill, bild 1. Smältans temperatur
kontrolleras med ett termoelement innan man häller smältan i degeln.
Beroende på temperatur och legering väljs en bottenplatta till degeln med
ett litet eller stort filtertvärsnitt. Ju renare smältan är, desto fler trappsteg
fylls i kokillen.

Observera:

• Qualiflash kan inte användas för att bestämma vilka typer av oxider
som sätter igen filtret. Mätningar med Qualiflashutrustningen ger främst
svar på mängden oxidfilm.

• Resultatet påverkas inte av kärnbildningspartiklar för kornförfining.

• Tillverkaren har inte kunnat ange lägsta detekterbara storlek eller
mängd oxider som ger utslag på mätningen. Våra mätningar indikerar
på att oxider i intervallet 2-12 ppm kan detekteras med Qualiflash-
utrustningen.

• Indikationer finns på att oxidfilmer sätter igen filtret lättare än
kompakta oxider.

Bild 2   Exempel på avläsning ur QTI-diagram

Kvalitets-temperaturindex QTI, bestäms via diagram, bild 2, som väljs
beroende på legering. Exempel på hur avläsning sker: Vid 715°C erhålls
QTI 1 då smältan fyller upp ca 7,5 steg i kokillen  och QTI 20 vid 2,75 steg.
Vid 675°C erhålls QTI 1 vid 5,5 steg och QTI 12 vid 2,75 steg.
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Ett QTI mellan 5-8 är eftersträvansvärt, men i de fall där det ställs mycket
höga krav på kvalitet kan QTI närmare 1 vara nödvändigt.

2   MÄTNINGAR – RESULTAT

De mätningar som gjorts i projektet har utförts av gjuteripersonal eller av
gjuteripersonal delvis tillsammans med Gjuteriföreningens personal. Vid
något tillfälle har Gjuteriföreningens personal själva utfört mätning.
Eftersträvansvärt är att en och samma person vid gjuteriet sköter Qualiflash-
mätningarna då resultaten till viss del är operatörsberoende.

Mätningarna visar att vissa smältor, oavsett gjutmetod och gjuteri,
innehåller oxider i nivåer som inte är till fördel för gjutgodsets kvalitet.
Detta kan göra sig påmint i de fall man gjuter gods som har höga
kvalitetskrav.

Mätningar måste utföras vid samma ugn/maskin över ett tidsintervall.
Enstaka mätningar är omöjliga att dra någon slutsats av. Exempel på detta är
att istället för att ta ett prov från transportskänken, ett från hållugnen och ett
från smältugnen, tas exempelvis flera prov från transportskänken under en
förmiddag. Detta har visat sig vara av stor vikt då tillförlitliga slutsatser
skall dras.

För att avläsa ett QTI-värde (Q-index) ur tabell skall metalltemperaturen
hålla sig inom bestämda intervall beroende på legering. Till exempel är
intervallet för AlSi10Mg 680-770°C. I de fall där temperaturen under- eller
överskrids görs endast en uppskattning av värdet. I dessa fall är Q-index i
tabellerna skrivet med kursiv stil. Q-index graderas från 1 till 20, där QTI 1
är ett mycket bra värde och QTI 20 betecknar en smutsig smälta. De värden
som är bättre eller sämre än tabellerade värden anges med <1 resp. >20.

2.1   Sandgjuterier

Sandgjuteriet har i projektet generellt haft en relativt hög oxidnivå i sin
smälta. Oxidnivån kan relateras till förorenade tackor, att den återgång som
används innehåller gamla oxider, att det genereras nya oxider eller sand från
återgång.

Sandgjuterier kämpar mot det faktum att återgång innehåller mer eller
mindre oxider, fastbränd sand, filter av olika typer och matarhylsor av olika
storlek. De föroreningselement som flyter upp till ytan, på grund av sin
lägre densitet i förhållande till aluminium, bör avlägsnas. Det som inte flyter
upp kommer med tiden att återfinnas i botten av skänken och måste skrapas
ut vid tömning av denna. Detta kommer annars cirkulera i skänken och så
småningom hamna i gjutgodset.
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2.1.1 Sandgjuteri F (Bilaga 2)

Resultaten från de mätningar som utförts visar att oxidinnehållet är relativt
högt. Under mätperioden visar det sig att mätvärdena blir bättre, men att det
fortfarande finns mätningar där oxidinnehållet är högt.

Mängden smälta i smältugnen motsvarar volymmässigt två fyllda
transportskänkar. Resultatet från mätningarna antyder att den första
tappningen som tas ur smältugnen är relativt ren och att den sista  innehåller
mer oxider. Känt är att när ugnen vid tömning skrapas ren återfinns en stor
del med bottenskrap som kan vara korund, infodringsmaterial eller
sandpartiklar.

Som resultat av detta kan nämnas att sand återfinns i botten av ugnen. All
sand flyter alltså inte upp till ytan utan trots sin densitet runt 1,2-1,3 g/cm3,
vilket är mycket mindre än aluminiums vid den aktuella temperaturen (ca.
770 ºC) som är ca 2,55 g/cm3.

Bild 3 visar en del av det material som skrapades ut ur ugnen efter att den
tömts på smälta. Kvar blev bottensatsen som innehöll så mycket sand och
infodringsmaterial att den inte gick att såga sönder med bandsåg. Provet fick
monteras i en svarv och stickas av med svarvstål!

Bild 3 Infodringsmaterial och sand som skrapats ur från botten av
ugnen (10X).

Sand

Infodringsmaterial

Aluminium
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Vad gäller hållugnen verkar det vara så att oxidhalten minskar med
hålltiden. Således bör oxiderna antingen sjunka till botten av ugnen eller
flyta upp till ytan med en viss tidsfördröjning, för att där efter slaggas av.

2.2   Pressgjuterier

Generellt sett har pressgjuterierna i projektet renare smälta än sandgjuteriet
med avseende på oxider. Dessa har dock inte problemen med sand, filter etc
som sandgjuteriet.

2.2.1 Pressgjuteri A (Bilaga 3)

Pressgjuteri A uppvisar fina resultat vid Qualiflash-mätningarna. Då
mätningarna gått planenligt ligger Q-värdena på <1, <1, 3 och 4. Vid ett par
tillfällen har tyvärr fel filtertvärsnitt använts. Dessa mätningar kan därför
inte anses tillförlitliga.

Vid ett tillfälle stod Qualiflash-utrustningen för långt ifrån ugnen, vilket
bidrog till att temperaturen sjönk så mycket att den hamnade utanför
mätintervallet. Det är därför mycket viktigt att utrustningen finns i ugnens
närhet och att mätningarna utförs likadant varje gång.

En flussning gjordes, men effekten av denna syns inte vid mätningarna.

2.2.2 Pressgjuteri B (Bilaga 4)

Intressant vid mätningarna vid pressgjuteri B är transportskänken och
flussning i denna. Direkt efter tappning fås Q-värdet 20, men direkt efter
flussning fås Q-värdet <1. Detta visar tydligt effekten av rening i
transportskänken.

2.2.3 Pressgjuteri C (Bilaga 5)

Transportskänken på pressgjuteri C uppvisar relativt smutsig smälta med Q-
index på 12, 15 resp. 8. Ingen ytterligare utredning på varför hållugnen fick
mycket bra värde har gjorts.

Effekten av flussmedlet syns inte i mätningarna, men inga uppgifter finns
om hur långt efter flussningen mätningarna gjordes. För att slagg skall
hinna flottera bör man vänta 10-20 min efter flussning innan man återigen
slaggar av och börjar gjuta.
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2.2.4 Pressgjuteri D (Bilaga 6)

Q-index för transportskänken ligger på 5 resp. 8, vilket kan anses vara
acceptabelt. Tyvärr användes fel filtertvärsnitt på två mätningar, vilka hade
behövts för att dra tillförlitliga slutsatser.

I hållugnen ligger värdena på 1-6 under normala förhållanden, dvs vid
regelbunden avslaggning osv.

Intressant är att när man slutade slagga av sjönk Q-index från 1 till 14 på ca
1,5 tim. Detta visar tydligt på vikten av goda avslaggningsrutiner.

2.2.5 Pressgjuteri E (Bilaga 7)

På pressgjuteri E utfördes mätningar vid två tillfällen; mars-02 och juni-03.

I mars-02 genomfördes ett mycket begränsat antal prov för att jämföra
effekten av enbart flussmedelsbehandling resp. en kombination av
flussmedel och avgasning. Samtliga test utfördes i transportskänk. Testerna
visade att kombinationen fluss och gastablett tenderar att ge en renare
smälta.

Trots flussning i transportskänken är Q-index relativt högt hos pressgjuteri
E i juni-03. Även varmhållningsugnen har smutsig metall.

3   DISKUSSION
Aluminiumoxider försämrar gjutgodskvaliteten radikalt och detta försämrar
de mekaniska egenskaperna och bearbetningsresultat. Man får även problem
med  ytbehandling och lackering.

Qualiflashutrustningen har en given plats i gjuteriet för att man i ett tidigt
skede skall kunna avgöra om smältan måste genomgå ytterligare renande
behandling. Därför finns ett behov av att fortsätta informera personer som
jobbar med kvalitetsfrågor om utrustningen och vad den kan bidra med i
företaget. Om inköpare av gjutgods börjar kräva att varje gjutning skall
dokumenteras och lagra ett Qualiflashvärde kommer detta att påtvingas
gjuterierna som en kontrollmetod.

De som skall använda sig av Qualiflashmetoden som en mätmetod bör vara
medveten om metodens felkällor som kan vara operatörsrelaterade. Därför
är det viktigt att mätningen sker på ett likvärdigt och repeterbart sätt. Detta
kan var en av anledningarna till att vissa prover varierar vid testerna.



SVENSKA GJUTERIFÖRENINGEN 33 APPENDIX

4   KOMMENTARER

Om en helt oxidfri smälta används, kan inga skillnader i flytbarhet påvisas,
trots stora temperaturintervall och korrekt filtertvärsnitt.

När problem med gjutgodskvaliteten uppstår och andra felkällor utvärderats
kan det vara idé att göra OM-index mätningar på tackor. När tackorna
innehåller en oxidnivå som är högre än vad som kan vara skäligt kan andra
eller förändrade rutiner för rengöring vara aktuellt att genomföra.

Goda rutiner på avslaggning har visat sig vara en viktig faktor för att erhålla
en så ren smälta som möjligt. På ett gjuteri steg Q-index från 1 till 14 på 1,5
tim då man slutade slagga av.

Flussning i transportskänken har på ett gjuteri visat mycket bra resultat med
avseende på oxider. Q-index sjönk från 20 till <1 efter behandling.
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5   BILAGOR

BILAGA 1
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BILAGA 2

   PROVTAGNINGSPROTOKOLL

                    Qualiflash

1 07:20 Fluss Ugn L 4,75 20 X
2 07:30 Fluss Ugn L 5,75 16 X

3 07:45 Fluss Ugn L 2,75 20 X

4 08:07 Fluss 4 Ugn L 7 11 X
5 08:25 Fluss 4 Ugn L 2,75 20 X

6 09:30 Fluss 4 Ugn L 4,75 17 X
7 09:50 Fluss 4 Ugn L 6,25 11 X

8 10:05 Fluss Ugn L 7 12 X
9 10:10 Fluss Ugn L 8 8 X

10 10:25 Fluss Ugn L 5 20 X

11 11:00 Fluss Ugn L 7,25 11 X

12 11:15 Fluss Ugn L 7,25 7 X
13 11:35 Fluss Ugn L 2,25 20 X

14 12:50
Fluss/
Avgas Ugn L 7,25 5 X

15 13:10
Fluss/
Avgas Ugn L 6 14 X

16 13:25
Fluss/
Avgas Ugn L 7 10 X

742

759

758

 Kontakt

776

768

751
751

Metalltemperatur utanför 
mätintervall

Gas tillsatt, porhaltsmätning, 
porhalt 0,78%

768
768

777

775
750

754
750

780
Gas tillsatt

Sandgjuteri F
 Företag  Projekt

Termisk 
analys

Porhaltsmätning,
porhalt 0,33%

767

Gas tillsatt. Metalltemperatur 
utanför mätintervall

Porhaltsmätning,
porhalt 0,58%

Metalltemperatur utanför 
mätintervall

Metalltemperatur utanför 
mätintervall

Kommentarer (ex tid för senaste 
smältabeh., mängd och medel)Typ Temperatur

 smälta 
Beh.tid Filter-

tvärsnitt
Temperatur
vid hällning

Antal 
steg

Q-index
Prov nr Tid Prov-

ställe
Mynt-
prov

Behandling min

Legering Sign
G 644           2002-05-28 SS4253 CM

Datum

Gas-
prov

Gas tillsatt, porhaltsmätning, 
porhalt  0,69%

Porhaltsmätning, porhalt 0,37%

Porhaltsmätning, porhalt 0,37%

35
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BILAGA 3

   PROVTAGNINGSPROTOKOLL

                    Qualiflash
Beh.tid 

(min)

1 09.30 Transportskänk L 668 4 6
2 09.35 Transportskänk L 700 4,5 10
3 09.55 Transportskänk S 680 6 <1 X X
4 10.47 Transportskänk S 680 8 <1 X X

5 11.00
Arsal 2120

~300g Transportskänk S 680 5,25 3 X X

6 11.20 Hållugn S 650 2 12 X X

7 11.40 Hållugn S 680 5 4 X X

Pressgjuteri A
KontaktFöretag Projekt

Utrustning stod  för långt bort 
vilket gjorde att temperaturen 

föll för mycket. 
Metalltemperatur under 

mätintervall för QTI.

Typ

Kall transportskopa kan ha 
sänkt metalltemperaturen 

onödigt fort. Fel filtertvärsnitt
Fel filtertvärsnitt

Mynt-
prov

Kommentarer (ex tid för 
senaste

 smältabeh., mängd och medel)

Prov nr Tid Prov-
ställe

Termisk
analys

Behandling 
Temperatur Filter-

tvärsnitt
Temperatur
vid hällning

Antal 
steg

Q-index

Legering  Sign
G 644          2002-03-07 SS4250 CM

Datum

Gas-
prov

765

712

703

765
765
765
765

36
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BILAGA 4

   PROVTAGNINGSPROTOKOLL

                    Qualiflash

1 10.30 Gjutugn nr 3 s 690 6,5 <1
2 11.30 Smältugn nr1 s 690 3 14
3 12.00 Transportskänk s 688 1,25 20

4 12.05 Transportskänk s 650 4,25 <1

         Legering           Sign
G 644 02-03-12 SS4250              CM

         Datum

Gas-
prov

Prov nr Tid Prov-
ställe

Behandling 
Typ Temperatur Beh.tid 

min

Kommentarer (ex tid för senaste
 smältabeh., mängd och medel)Filter-

tvärsnitt
Temperatur  
vid hällning

Antal 
steg

Q-index
Mynt-
prov

Flussad 06,00,  metalltemp i ugn 716, 
endast återgångssmälta

Flussad 06,00 
Direkt efter tappning i transportskänk
Direkt efter rening i transportskänk. 

Metalltemperatur  eg. för låg för QTI.

Pressgjuteri B
                Kontakt            Företag                   Projekt

Termisk 
analys

37
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BILAGA 5

   PROVTAGNINGSPROTOKOLL

                    Qualiflash

1 10,45 Fluss 3dl Transportskänk 685 3,75 12 X

2 11,30 Hållugn 685 7,25 <1 X
4 15,53 Transportskänk 700 3,75 15

5 16,00

Fluss 3dl,
DegasalT 

200 Transportskänk 700 5,5 8

700

700
719

708

         Legering           Sign
G 644           2002-03-13 44300, (SS4263)              CM

         Datum

Gas-
prov

Prov nr Tid Prov-
ställe

Behandling 
Typ Beh.tid Temperatur Filter-

tvärsnitt
Temperatur 
vid hällning

Antal 
steg

Q-index
Termisk 
analys

Arsal 2120, 3 dl + DegasalT 200, halv 
tablett

Kommentarer (ex tid för senaste
 smältabeh., mängd och medel)

Mynt-
prov

Arsal 2120, 3 dl

Ytan på badet var inte så oxiderad 
men var ändå tvungen att skrapa bort 

lite slagg med skopan

Pressgjuteri C
                Kontakt            Företag                   Projekt

38
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BILAGA 6

   PROVTAGNINGSPROTOKOLL
            Företag                 Kontakt                   Projekt          Datum          Legering           Sign

   2003-06-05       SS 4250

Prov nr Tid Prov-                     Qualiflash Termisk Gas- Mynt- Kommentarer (ex tid för senaste 
Typ Temperatur Beh.tid ställe Filtertvär- Antal Q-index analys prov prov smältabeh, mängd och medel) 

(min) snitt L/S steg
1 08:15 Ingen T-skänk S 8,75 1
2 08:20 Ingen T-skänk S 6,75 5
3 09:14 Ingen T-skänk S 8,75 1
4 10:23 Ingen T-skänk S 6 8
5
6 08:45 Ingen Ugn 1 S 5 6
7 08:55 Ingen Ugn 1 S 6 2
8 09:05 Ingen Ugn 1 S 8 1
9 09:35 Ingen Ugn 1 S 5 6
10 10:00 Ingen Ugn 1 S 5 6
11 10:35 Ingen Ugn 1 S 6,75 1
12 10:45 Ingen Ugn 1 S 5 6
13 11:00 Ingen Ugn 1 S 5,75 3
14 11:09 Ingen Ugn 1 S 6,75 1
15 11:25 Ingen Ugn 1 S 4,5 8
16 12:40 Ingen Ugn 1 S 3 14
17 14:00 Ingen Ugn 1 S 4 10
18 14:20 Ingen Ugn 1 S 2 18

Behandling 

CMG644

Fel filtertvärsnitt

Temperatur 
vid hällning

Fel filtertvärsnitt

Fel filtertvärsnitt

Slutade att slagga

Pressgjuteri D

Slutade att slagga
Slutade att slagga
 Slutade att slagga

39
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BILAGA 7
   PROVTAGNINGSPROTOKOLL 1

                    Qualiflash

1 11,50
Avgasning
flussning Transportskänk S 643 4 1 x

2 12,20 Flussning Transportskänk S 680 4,5 6 x

3 12,40 Schaktugn S 697 <0,25 >20 x

4 13,05

Varmhållnings-/
gjutugn nr 1 i 

doseringsutrymmet S 655 1,5 12 x

5 13,15

Varmhållnings-/
gjutugn nr 1 i 

doseringsutrymmet S 668 0 >20 x

6 13,50
Avgasning
flussning Transportskänk S 650 2,25 9 x

7 14,10
Avgasning
flussning Transportskänk S 654 4 3 x

8 14,20 Flussning Transportskänk S 672 3 10 x

9 15,55 Doserugn i pipen S 630 2 6 x

10

Varmhållnings-/
gjutugn nr 2 i 

doseringsutrymmet S 670 5 2 x

11

Varmhållnings-/
gjutugn nr 1 i 

doseringsutrymmet S 664 3 9 x

         Legering           Sign
G 644           2002-03-25 SS4250 MN

         Datum

Gas-
prov

Prov 
nr

Tid Prov-
ställe

Mynt-
prov

Behandling min Kommentarer (ex tid för senaste 
smältabeh., mängd och medel)Typ Temperatur 

smälta
Beh.tid Filter-

tvärsnitt
Temperatur
vid hällning

Antal 
steg

Q-index

Nitral C19 ~50g (0,25 tablett) +
Coveral 2510

För låg metalltemperatur

Crystal 2000

Flussad 

Flussad kl 06.00,
 för låg metalltemperatur

För låg metalltemperatur
OM-index =0,0

Pressgjuteri E
                Kontakt            Företag                   Projekt

Termisk 
analys

Flussad kl 06.00,
 för låg metalltemperatur ,
(som kontroll till prov 4)

OM-index =43,1

Arsal 2125+ Degasal~50 g=0,25 
tablett

Crystal 2000+Nitral C19,
för låg metalltemperatur

Coveral 2510

OM-index =1,8
Direkt efter flussning,  

för låg metalltemperatur
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BILAGA 8

   PROVTAGNINGSPROTOKOLL 2

            Företag                 Kontakt                   Projekt          Datum          Legering           Sign
             G 644       SS 4250

Prov nr Tid Behandling min Prov-                     Qualiflash Termisk Gas- Mynt- Kommentarer (ex tid för senaste 
Kl: Typ Beh.tid ställe Filtertvär- Temperatur Antal Q-index analys prov prov smältabeh, mängd och medel) 

(min) snitt L/S vid hällning steg
1 09:50 Salt 1 T:skänk S 706 4 13
2 11:00 Salt 1 T:skänk S 708 4,25 12
3 12:00 Salt 1 T:skänk S 699 4 12
4 07:45 Salt+Tablett 1 T:skänk S 701 3 16

5 08:00 Salt+Tablett 1 T:skänk S 640 5 12
6 11:45 Ingen 1 V-ugn S 673 2 15
7 12:00 Ingen 1 V-ugn S 690 2,5 16
8 12:30 Ingen 1 V-ugn S 685 1 20
9 12:50 Ingen 1 V-ugn S 679 3 12
10 05:00 Ingen 1 V-ugn S 702 5 8
11 06:30 Ingen 1 V-ugn S 669 1 18 Ny slaggad

Salt i botten+Toppen +1/2 
tablett

För låg metalltemperatur

Salt i botten + tablett
699
701

669

685
679
702

CM

Fyllde på 170 kg innan

Pressgjuteri E

706

Temperatur 
smälta

         2003-06-11

640
673
690

708

             41
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SYFTE

Rapporten visar på vilka aktiviteter som påverkar smältans oxidinnehåll och
vad som kan förbättras ute på gjuterierna med enkla medel. Läsaren skall
bli medveten om de möjligheter som finns genom att på ett enkelt sätt
kunna förbättra smältans renhet.

INNEHÅLL

En undersökande rapport som innehåller sammanställning av oxiders
uppkomst och rekommendationer från olika leverantörer av hur smälta skall
hanteras för att hålla en hög kvalitet.

ÄMNESOMRÅDE

Metallurgisk processäkring

Oxider

Aluminium

NYCKELORD

Ugnstyper

Qualiflash-utrustning

Oxider

Smältahantering

Rekommendationer

Flussmedel


