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TILLKOMST

Föreliggande Gjuteriföreningsskrift utgör slutrapport för projekt G 570,
som ingår i arbetet med defektanalys och stöd för produktion och
konstruktion av gjutstål. Projektet har finansierats med egna medel såväl
som medel från VINNOVA och Nordisk Industrifond.

Publikationen är sammanställd av Björn Israelson på avdelningen för
Materialteknik och Design vid Svenska Gjuteriföreningen.

I projektarbetet har följande personer deltagit:

Bo Halldin, Keycast Kohlswa AB (ordförande)

Bernt Lindeborg, Keycast Ljungby AB

Ulf Andersson, Kohlswa Gjuteri AB

Krister Pettersson, Metso Refiner Segments AB

Bengt Hammarlund, Sandvik Rock Processing AB

Torvald Strand, Smålands Stålgjuteri AB

Ulla Boman, Volvo Truck Cooperation AB

Jonas Ciardi, Österby Gjuteri AB

SAMMANFATTNING

För att stålgjutgods ska bibehålla och även öka sin ställning som
konstruktionsmaterial i högt påkända konstruktioner krävs en kontinuerlig
förbättring i processäkerhet och kontroll. En nyckel till en lyckad
kvalitetsstyrningen är informationsspridning, dels internt på företaget
mellan olika avdelningar och befattningsnivåer och dels externt till kunder,
bearbetnings-, värmebehandlingsföretag, etc. En avgörande betydelse har
även hur väl man kan definiera defekter och koppla dessa till rätt process
och åtgärd. I detta arbete ligger mycket erfarenhet, utbildning och
fortbildning av personalen.

Vid genomgång av tillverkningen hos ett antal stålgjuterier har processen
studerats och diskuterats enligt bilden nedan. En utförligare
sammanställning av processen finns i rapportens sista kapitel.
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Den övergripande tillverkningsprocessen hos ett stålgjuteri.

Kontroll av process och gjutgodskvalitet bör standardiseras i största möjliga
utsträckning för att underlätta både för gjuteri och kund att säkerställa en
riktig kvalitetsnivå. Att ha en eller flera standarder att luta sig mot vid
kontakter mellan gjuteri och kund gör att många diskussioner om
kvalitetsnivåer kan undvikas. Att en standard finns till hands är ju trots allt
inget som hindrar att önskemål utöver en standard implementeras om så
önskas.
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1   INLEDNING

För att stålgjutgods ska bibehålla och även öka sin ställning som
konstruktionsmaterial i högt påkända konstruktioner krävs en kontinuerlig
förbättring i processäkerhet och kontroll. En fullständig genomgång av
tillverkningsprocessen har genomförts, enligt bild 1, med målet att
identifiera och dokumentera kritiska moment för att höja kvalitetsnivån vid
svenska stålgjuterier. Arbetet genomfördes som gjuteribesök och intervjuer
med kvalitetsansvarig personal samt projektmöten med diskussioner av
framkommet material.

Bild 1   Den övergripande tillverkningsprocessen hos ett stålgjuteri.

Kompetenshöjningen hos deltagande gjuterier genom diskussioner vid
gjuteribesök och projektmöten kan bidra till ökade förutsättningarna för en
välkontrollerad produktion och goda kundrelationer. Detta ger en ökad
effektivitet och större konkurrenskraft för företagen.

Förhindrande av defekter minskar kassationer och medför ökad kvalitet,
vilket förbättrar företagens konkurrenskraft. Då defekter uppkommer krävs
att man definierar orsaken så att rätt åtgärder kan göras samt att man skapar
förståelse för hur man förhindrar att defekter återkommer. Detta leder i sin
tur till en stabil process som kan tåla vissa variationer utan att det inverkar i
menlig grad på defektfrekvensen.

2   RÅMATERIAL

2.1   Analys

Största mängden skrot köps enligt Skrotbokens* olika klasser från Stena
Gotthard, som är det dominerande företaget inom skrotbranschen. Den
övriga skrotförsörjningen sköts genom andra skrothandlare som i de flesta
fall agerar på en lokal marknad. Ytterligare sätt är att inleda samarbete med
mekaniska verkstäder och därigenom sköta skrotförsörjningen utan
inblandning av mellanhänder.

* Skrotboken ges ut av Järnbruksförnödenheter AB, se www.jbfab.com.
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Då Skrotboken är framtagen av några av Sveriges stålverk i samarbete med
bl.a. Stena Gotthard, är de fastställda klasserna inte optimerade för
gjuteriindustrin utan noggrannare specifikationer kan vara nödvändiga vad
gäller storlek, utseende och innehåll. Förutom visuell kontroll av
råmaterialet förekommer kontroll med spektrometer, speciellt då
skrotleverantören aviserar om en ny underleverantör. Avskiljande av skrot
sker innan chargering. Om personalen upptäcker enstaka defekter kontaktas
då arbetsledningen eller leverantören för att man i fortsättningen ska kunna
undvika dessa problem. Om större delen av leveransen är defekt skickas
lasten tillbaka.

 
Bild 2   Löst resp. pressat prima tunnplåtsskrot enligt Skrotboken.

I vissa fall förekommer för höga halter av föroreningsämnen, t.ex. mangan,
svavel, nickel, molybden och krom. Detta kan variera över tiden och beror
till stor del på källan som skrotet kommer ifrån samt den sortering som
gjorts hos skrotleverantören.

Ytterligare problem som förekommer är att man får ett annat material än
önskat, t.ex. aluminiumbitar tillsammans med rostfritt stål, samt
fuktproblem framför allt vintertid då skrotet kan ha varit snötäckt under
lagring eller transport. Vidare kan användning av varierande chargematerial
ge upphov till förlängd tid i smältugnen p.g.a. korrigering av smältans
sammansättning. Detta ger i sin tur ökad risk för gasupptagning,
produktionsstörning, onödigt slitage på infodringen i smältugnen och ökad
elförbrukning.

2.2  Ytbeskaffenhet och beläggning

Ytföroreningar såsom rost, grus och jord ökar slaggmängden och ger en
ökad förslitning av infodringen. Detta är således snarare ett
störningsmoment i produktionen än ett kvalitetsproblem. Med tanke på att
den ökade slaggmängden ökar även risken för att slagg medföljer smältan
till formen. Men visst finns exempel på att ytföroreningar kan orsaka
diverse blåsor och inneslutningar till följd av en ökad fuktmängd. Vid
smältning av olika chargematerial är speciellt olika beläggningar av skrotet,
bekymrande t.ex. plastmaterial som ger kraftig rökutveckling respektive
oljefilmer som ökar explosionsrisken och kan ge uppkolning av smältan.
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2.3 Grovlek

De största sorteringsproblemen vad gäller skrotets form är att det är för
stort för en god chargering eller för spretigt så att det trasslar ihop sig.
Chargeringmaterialet bör dock inte heller vara för tunt, som tumregel kan
man säga minst 3 mm, då risken finns att skrotet snarare förkolnar än
smälter. Grövre gods har den fördelen att det tar upp mycket energi innan
det smälter, men att det sedan smälter snabbt. Detta minskar slitaget på
infodring, och elektroder i ljusbågsugn, vid kallstart som på de flesta
gjuterier sker varje dag. Ett bra smältresultat erhålles då tunnare och grövre
gods varvas och på så sätt ger en välpackad charge. Föroreningsgraden
upplevs öka med minskande skrotdimension, t.ex. halten av V och Nb
speciellt för automatstål, men också möjligheten till mer ytföroreningar,
t.ex. olja, då smått skrot har mer yta i förhållande till volym.

2.4 Förvaring

Chargematerialet skall förvaras i separata och uppmärkta fickor/lådor. Detta
för att undvika sammanblandning och på så sätt underlätta och minska
tidåtgången för chargering, smältning och korrigering av smältans
sammansättning. Detta minskar produktionsstörningarna som i sin tur
betyder högre produktionskapacitet i smältverket. Förvaring sker både
inomhus och utomhus. Detta bör dock inte inverka i någon större
utsträckning på kvaliteten utan snarare på slaggmängd och slaggrenhet, som
i och för sig kan orsaka gjutgodsdefekter om slaggen medföljer smältan ned
i formen. Men med tillräcklig tid för att slaggpartiklar ska kunna flyta upp
till ytan och därefter en god avslaggning minimeras denna risk. Vid
förvaring av skrotet utomhus utan skydd för regn och snö bör man beakta
risken för fuktexplosioner noga då detta i ett par fall lett till allvarliga
personskador.
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3 SMÄLTTEKNIK

3.1  Smältutrustning

Både ljusbågsugnar och induktionsugnar förekommer hos stålgjuterierna
och storlekarna ligger mellan 3 och 10 ton respektive 1 och 2 ton, se bild 3.
Vid en jämförelse mellan ugnarna kan nämnas att en fördel med
ljusbågsugn är att man har något mindre krav på skrotchargering då smältan
kan färskas. Genom färskning, fördesoxidation och desoxidation renas
smältan från väte, kväve och syre.

 
Bild 3   Principskisser för ljusbågsugn resp. induktionsugn.

En fördel med induktionsugnen är att de har lägre energiåtgång per ton
smält stål. Färdiga instruktioner finns i de flesta fallen för ugnshanteringen i
företagens kvalitetshandbok. Det är viktigt att vara medveten om att
problem kan uppstå vid byte av legering. Kvarvarande legeringsämnen
såsom mangan, vanadin, kobolt och nickel kan påverka efterkommande låg-
och olegerade smältor. Även stora variationer i kolhalt mellan olika
legeringar kan ge efterverkningar på följande smälta. En definierad
ordningsföljd minskar riskerna för defekt gods och bitvis tillgrips s.k.
tvättsmältor för att undvika problem.

3.2   Chargeringsordning

Chargeringsordningen följer definierade recept eller kvalitetshandbok.
Samtliga chargekomponenter och legeringstillsatser vägs innan de tillsätts
för att säkerställa en korrekt analys.

Man anser att gjutgodskvaliteten påverkas i liten grad av chargerings-
ordningen men att materialutbytet, d.v.s. utbytet av tillsatser till smältan
och tid för nedsmältning påverkas desto mer.
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3.3   Smältförlopp tid/temp.

Smältprocessen är specificerad i kvalitetshandbok e.d. Rutiner för
felbehandling av smältan saknas dock i vissa fall, vilket kan ge upphov till
felaktiga beslut. Denna risk påverkas i hög grad av smälteripersonalens
erfarenhet. För nyanställda skulle det underlätta med klara åtgärder vid t.ex.
felaktig analys. Styrningen av temperaturen är mycket noggrann, oftast på
ett par grader när. Tiden för nedsmältningen varierar dock med grovleken
på chargematerialet och därmed packningsgraden. Analysnoggrannheten
och defektförekomsten påverkas i hög grad av körsättet, främst resulterar
detta i högre gasupptagning vid kraftiga badrörelser, längre avgjutningstid
och avbränning av legeringsämnen såsom kol och kisel.

3.4   Desoxidation

Fördesoxidation förekommer i vissa fall. Detta sker med exempelvis Fe-Si
eller Al-Si, i vissa fall även Ti. Desoxidationen genomförs så sent som
möjligt, efter förprovet och eventuell färskning, för att dess effekt skall
fortgå under avgjutningen. Desoxidationsmedlet, som kan bestå av Al, Ti,
CaSi och michmetall (50-55% Ce, 23-27% La, 10-14% Nd och 4-7% Pr),
tillsätts antingen i smältugnen eller i strålen vid tappningen från smältugnen
till avgjutningsskänken. Man bör tänka på att Al ska tillsättas före Ti, om
dessa används tillsammans, så att Al binder det mesta av det fria syret i
smältan. Ti tillsätts sedan för att binda återstående syre och samtidigt
förhindra att försprödande aluminiumnitrider bildas. Även här vägs
samtliga tillsatsämnen noggrant innan de tillsätts smältan. Förprov tas för
att kontrollera den kemiska sammansättningen innan tappning genom att ett
prov, ofta kallat mynt, gjuts och undersöks i spektrometern.

För att minska reoxidationen vid tappningen från ugn till skänk genomförs
avslaggningen så sent som möjligt alternativt görs en kompensation för
reoxidation vid den första desoxidationen genom att en ökad mängd
desoxidationsmedel tillsätts.

Under nedsmältning, slagghantering samt avgjutning kan problem med
gasupptagning uppstå, t.ex. av kväve, väte och syre. För att minska
gasupptagningen bör val av insatsmaterial, smältpraxis och
avgjutningspraxis utvärderas. Även rutinerna för desoxidation bör ses över
så att en viss kompensation för gasupptagning under smältatransport och
avgjutning görs.

3.5  Användning av slaggmodifiering

Tillsatser för slaggmodifiering förekommer. Det handlar då främst om Fe,
Si, kalk och flusspat. När dessa tillsätts beror på ugns- och ståltyp, men det
kan t.ex. ske tillsammans med skrotchargeringen eller efter nedsmältning
och den första slaggdragningen för att bilda ny slagg.
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Tillsatser för slaggmodifiering kan tillsättas i chargeringslåda eller för hand
eller m.h.a. skyffel genom den bakre ugnsluckan, då det gäller ljusbågsugn.
Eventuellt kan brister i slaggmodifieringen ge upphov till att slagg förs med
smältan in i formen. Det är dock ovanligt att defekter direkt
sammankopplas med hur och när slaggmodifieringen genomförs.

3.6   Avslaggning
Avslaggning utförs med slaggskopa i induktionsugn eller genom tappning
eller dragning med slaggraka i ljusbågsugnens bakre lucka.
Slaggbindemedel används i vissa fall, t.ex. slagg-off, kalk eller flusspat, och
tillsätts strax innan avslaggningen. Slaggbindemedlet tillsätts vanligtvis för
hand i ugnen eller skänken.

3.7   Infodringsmaterial

De problem som uppstår är att infodringsmaterialet förbrukas snabbare vid
ogynnsam slaggföring och därigenom kan förorena smältan. Vissa antyder
att basiska infodringar håller längre men är mer sprickkänsligt än neutrala.
Vid användning av magnesittegel kan s.k. spaltningsproblem uppkomma,
d.v.s. att skillnader i utvidgningskoefficient mellan teglet och
ugnsmaterialet bildar en spalt mellan dem. Vilket fodringsmaterial som
används varierar med gjuteri, ugnstyp och stålsort. Som exempel kan
nämnas att neutrala massor ofta används i HFD och
magnesit/krommagnesit/spinellmassa (basisk infodring) till LB-ugnar.
Kvaliteten påverkas generellt inte av appliceringstekniken men undantag
förekommer.

Vissa gjuterier handpackar ugnsinfodringen för att undvika att de finaste
partiklarna hamnar vid schablonen om infodringen vibreras, d.v.s.
kornseparation.

Detta gör att infodringen då slits fortare. Andra anger att förslitningen
minskat sedan vibrationspackning påbörjades, en optimerad vibrering är
därför viktigt.

3.8 Ugnsskötsel/slaggrengöring

Ugnsskötsel, d.v.s. reparation av ugnsfoder och slaggrengöring, genomförs
vid behov. Hur ofta den genomförs varierar mellan att det genomförs efter
varje tappning till att man kan köra upp till 60 tömningar. Tapprännan
rengörs dock mellan varje tappning. Kvaliteten kan påverkas av
ugnsskötseln genom att slagg finns kvar i ugnen till nästa smälta eller att
s.k. skollor finns i håligheter i infodringen. Ugnsskötseln kan minskas
genom en längre kampanj där ugnen körs kontinuerligt utan att den får
kallna. Detta minskar de spänningsproblem i ugnsväggen som uppkommer
vid växlande temperatur.
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Eventuellt kan även aktiv slagg vid smältning och tappning minska
tidsåtgången för ugnsskötsel. Renare chargematerial kan också resultera i
minskad ugnsskötsel.

4 FORM- OCH KÄRNTILLVERKNING

4.1   Formning

Förekommande formningsmetoder är vakuum-, maskin- och handformning
i flaska, blockformning i kassett och skalformning. Kapaciteten vid
formningen beror på metod och utrustning. Flaskstorleken varierar från
900*1100 till 4000*4000 mm. Vid vakuum-, maskin- och skalformning
läggs modellen på hel- eller halvbrätt, där storleken beror på
maskinstorleken.

4.2  Formmaterial

Vid vakuum-, maskin- och handformning används kromitsand, olivinsand,
modellsand och fyllsand. För skalformning används hartsklädd skalsand
som köps färdigklädd. Vingblandare, kollergång, mixer o.d. är vanliga
hjälpmedel för sandblandningen. För maskin- och handformning används
t.ex. luftrening vid återvinning av sanden, medan sandrening med
magnetseparator används för kromitsand. Defektfrekvensen ändras med
varierande sandtemperatur, där hög temperatur ger högre fukthalt som i sin
tur kan ge sanderosion och dålig packning. Detta kan resultera i
inträngningar, men även risk för blåsor då vattnet spjälkas till syre och
vätgas. Låg sandtemperatur ger dålig bindning som kan öka rasrisken. Även
den valda härdaren och erforderlig tid påverkas av sandtemperatur.

Defektfrekvensen ändras även med formmassans konsistens som bl.a.
avgörs av leverantören av bindemedel. Värden på formmassan erhålls
antingen av leverantören, som genomför prov och skickar med certifikat,
eller genom egna prover. Hur ofta dessa värden dokumenteras varierar
mellan gjuterierna från att det görs varannan dag eller 1 gång per vecka till
att det aldrig görs. Vid maskin- och handformning används olika härdare
beroende på bindemedelsleverantör. För skalsand används endast
fenolharts. Erfarenheter från gjuterierna är att Novaset kan ge större
gasbildning, medan fenolharts resp. vattenglas med kolsyragasning tar tid,
vattenglas är dessutom dyrt att återvinna. Vid maskin- och handformning
kontrolleras härdningsresultatet m.h.a. formhårdheten. Härdningsresultatet
vid skalformning kontrolleras genom vägning, tjockleksmätning och
färgkontroll.
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4.3  Kärnmaterial

Vid vakuum-, maskin- och handformning används bl.a. olivin- och
kromitsand till kärnor och för skalformning används framför allt
kallhärdande kärnmaterial och skalsand. Till kärnorna används mest nysand
respektive färdigklädd skalsand. Den maskinella utrustning som används
vid kärntillverkning är sandmixer för maskin- och handformning och
kärnskjutmaskiner vid skalformning. Som härdare används alphaset,
vattenglas+CO2 respektive fenolharts. Härdningsresultatet kontrolleras
genom hårdhetsmätning respektive vägning, tjockleksmätning och
färgkontroll. Kärnorna förvaras inomhus, i förråd vid varierande
luftfuktighet och tid och förbrukas efter hand. Kärnor för maskin- och
handformning bör förvaras minst 24 h innan användning. Applicering av
kärnorna sker för hand eller med travers e.d. beroende på storleken.

Limning förekommer främst för skalformning, där både skal och kärnor kan
limmas, även spikning förekommer. Defekter som uppkommer i samband
med kärnor är gasinneslutningar, erosion, fastbränningar mot kärnan,
passningsproblem, dålig avluftning samt låg kärnhållfasthet. Problem med
erosion av kärnor är inte utbrett men kan minskas genom simulering för att
undvika att gjuta in mot kärnan.

4.4 Blackning

Blackning används endast vid vakuum-, maskin- och handformning.
Huvudkomponenterna är vanligtvis isopropylalkohol eller vatten samt
magnesit- eller zirkonsand. Metoder för blackning är doppning,
översköljning, sprutning och pensling. Lämplig metod för formens olika
delar kan sammanfattas till doppning av kärnor, sprutning av formhalvor
och pensling av kanaler. Doppning/flödning anses minst operatörsberoende.
För respektive stålsort varierar vald black, vilket betyder att defekter kan
uppkomma då fel black väljs till formen.

Ytterligare problem är att ett för tjockt blacklager ger ränder och för tunt
blacklager ger dålig täckning och kan resultera i fastbränningar. Är inte
blacken torr finns även risk för blåsbildning. Vattenblack torkas vanligtvis
med gasol medan spritblack antänds eller lufttorkas.

4.5 Kylkroppar

Både kylkroppar och kylstift används, bl.a. för att underlätta riktat
stelnande. Gjuterierna upplever att användningen av kylkroppar ökar vid
maskin- och handformning, men inte vid skalformning. Problem som kan
uppkomma i samband med kylkropparna är att dessa gör att vatten från
bindemedlet kondenserar då blacken torkas p.g.a. temperaturskillnaden
mellan form och t.ex. kylstiften.
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Kylkropparna som smälter fast kan medföra föroreningar till formen samt
vara felmonterade eller ge märken på godset.

4.6   Toleranser
Toleranskraven kan i vissa fall vara svåra att uppfylla, t.ex. vid
ogynnsamma geometri och storleksförhållanden. Vald formningsmetod och
längd på tillverkningsserien påverkar toleransgraden. Detta regleras i
standard SS-ISO 8062 ”Gjutgods – System för dimensionstoleranser och
bearbetningstillägg”. För stålgjutgods i långa serier brukar toleransgraden
för respektive metod vara 11-14 för handformning, 8-12 för maskin- och
skalformning och 4-6 för gjutning i keramisk form, t.ex.
vaxursmältningsmetoden.

I tabell 1 anges toleransvidden som funktion av basmått och toleransgrad.
Toleranserna är generellt sett bättre för mått inom formhalvan än över
delningsplanet och bör därför noteras vid beredningen.

Tabell 1 Gjutgodstoleranser enligt standard SS-ISO 8062

4.7   Ingjutssystem
Kvaliteten påverkas i stor utsträckning av ingjutssystemets utformning. Vid
konstruktion av ingjutssystem används simulerings- och dimensionerings-
program i de flesta fall. Speciellt ifråga om detaljer som gjuts för första
gången. Då gjuterierna vant sig vid att simulera detaljerna bidrar det till att
simulering utnyttjas i högre grad för att i förväg kunna uppskatta detaljens
gjutbarhet, defektkänslighet och egenskaper. Överensstämmelsen mellan
simulering och verklighet upplevs runt 90 %.
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4.8 Filter

Filter används för att rena smältan från föroreningar som kan finnas i
avgjutningsskänken. En bieffekt, som i vissa fall är den primära orsaken till
filtrens användning, är att ett turbulent flöde in i formen minskas.

Filter används vid både maskin-, hand- och skalformning. Om filter tillgrips
beror på kundens krav, detaljens utformning och dess känslighet. Filter
används i de flesta fall primärt för turbulensreduktion och sekundärt för
filtrering. Keramiska skumfilter och extruderade filter är vanliga, både
rektangulära och cirkulära. Filterplaceringen i ingjutssystemet avgörs oftast
av beredaren och sker antingen enligt rutin eller m.h.a. simulering.
Rekommendationer från tillverkaren finns också att tillgå.

4.9   Matare
Vid beräkning av matarens storlek används simulerings- och
dimensioneringsprogram i de flesta fall.

Målet är givetvis att helt kunna avstå från matare, men dit är det en lång
väg till följd av stålets stelningskrympning och jämförelsevis låga
flytbarhet. Även matarens placering avgörs ofta efter simulering av
beredaren. Placeras mataren fel eller underdimensioneras ökar risken för
sugningar dramatiskt.

5 AVGJUTNING

5.1   Skänktyp

Vid vakuum-, maskin- och handformning används ofta bottentömmande
skänk medan avgjutning över läpp eller med tea-pot är vanlig vid
skalformning, men undantag finns. Vid utvärderingar av de olika skänkarna
har framkommit att tea-pot kan kräva mer förvärmning och att viss risk
finns för att pipen ska täppas till, samt att slaggavskiljningen är sämre över
läpp. Vidare kan den bottentömmande skänken ibland vara svår att stänga,
men att den samtidigt är den bästa för att undvika att slagg följer med ned i
formen och för att minska spill vid avgjutningen.

5.2   Skänkinfodring

Vid val av skänkinfodring kan noteras att den murade typen kräver mycket
förvärmning och att delar av infodringsmaterialet ibland släpper och då kan
följa med vid gjutningen och hamna i formen. Färdiga insatser till skänken
är dyrare men har bättre livslängd. De kräver en lika lång förvärmning, men
risken att de släpper ifrån sig material till smältan är mindre. Val av
infodring påverkas generellt inte av aktuell legering. Kvaliteten påverkas
troligtvis inte av appliceringstekniken, t.ex. murning eller stampning.
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5.3 Skänkskötsel/slaggrengöring

Skänkarna ses över efter varje gjutning. För de bottentömmande ses insidan
över, tärning och stoppare byts. För de övriga rengörs pipen. Kvaliteten kan
påverkas genom graden av förslitning samt utförandet på skötsel/justering
av lagning. Om skänken är dåligt underhållen påverkas pricksäkerheten och
gjuthöjden. Vidare kan bitar från skänken släppa och följa med ned i
formen. Vissa anser att skänkskötseln kan minskas genom kontinuerlig drift
och användning, genom att spänningar uppkomna av temperaturvariationer
minskas.

5.4   Förvärmningsteknik

Vid förvärmningen är gasolbrännare vanligast men även oljebrännare
förekommer.

Tiden för gasolvärmning varierar mellan 5 min och 5 h och beror bl.a. på
rutin och skänkstorlek. Värmning med oljebrännaren pågår ca 1 h enligt
tillämpad praxis. Bristfällig förvärmning kan ge upphov till kallflytningar,
kallveck, ej fullgjuten form och frysningar i skänken. En kall skänk ökar
även risken för att tillsatta legeringsämnen och desoxidationstillsatser inte
löses upp fullständigt och därmed bidrar till en högre grad av
inneslutningar.

5.5   Avgjutningsteknik

Vid vakuum-, maskin- och handformning används ofta bottentömmande
skänk medan avgjutning över läpp eller med tea-pot är vanlig vid
skalformning. Väldefinierade rutiner finns för avgjutningen.

En modifierad tömningsteknik kan ge mindre defekter. Man kan t.ex.
minska gjuthöjden, vilket medför att smältan får en lägre hastighet genom
ingjutssystemet. Detta innebär i sin tur mindre risk för erosion i
ingjutssystemet som kan bidra till att sand förs med in i formen. En lägre
hastighet innebär även mindre risk för turbulent formfyllnad och bidrar till
minskad slaggbildning. Att använda tea-pot istället för att gjuta över läpp är
ett annat sätt att minska defektrisken genom att underlätta
slaggavskiljningen. Under avgjutningen är det viktigt att hålla nedlopp och
ingjutsystemet fullt för att undvika att luft sugs in och blandas med smältan
och därigenom kan ge problem med oxidbildning i formen.

5.6   Hålltider/hålltemperatur

Generellt kan sägas att så korta hålltider i skänk som möjligt är önskvärt för
att minska upptagning av kväve, väte och syre.
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Energibesparingsmöjligheten bör man även ha i åtanke då man låter en
smälta svalna ned till avgjutningstemperatur enbart för att man värmt upp
smältan för mycket. För att ha en mindre störningskänslig process kan det
dock vara bra med en viss marginal i form av en viss övertemperatur på
smältan från smältugnen.

Hur många formar som kan gjutas från en och samma skänk beror på
godsvikt, skänkstorlek och snabbhet, men en tumregel kan vara ca 20
stycken formar. Risken med ökande defektfrekvens ökar med antalet
avgjutningar genom att risken för stora temperaturfall ökar.

Defektfrekvensen kan minskas genom att öka gjutvikten per form och
därmed minska antalet avgjutningar per skänk. Önskvärt är att detaljvikten
överstiger ca 20 kg vid maskinformning och ca 4 kg för skalformning.

En ordentligt genomförd skänkförvärmning leder till att övertemperaturen
på smältan från smältugnen kan minskas utan att risken för kallflytningar
ökar. Låg gjuttemperatur är önskvärd för att minska risken för sugningar
och varmsprickor. I vissa fall tillgrips spolning av smältan i skänken, med
bl.a. argongas för temperaturutjämning och slaggflotation.

5.7 Avgjutningstemperaturer

Avgjutningstemperaturen kan styras genom att mäta temperaturen innan
smältan tappas ur smältugnen och/eller innan avgjutningen från skänken
inleds. Varmhållningsugnar förekommer normalt inte hos stålgjuterier.
Avgjutningstemperaturen noteras för uppföljning om defekter skulle
uppkomma. Om temperaturen skulle sjunka under lämplig
avgjutningstemperatur, orsakad av t.ex. produktionsstopp, görs
avgjutningen i kokiller som sedan används som ingångsmaterial. Vid för
låg temperatur kan bl.a. kallveck och kallflytningar uppkomma. För hög
avgjutningstemperatur kan resultera i sugningar, varmsprickor,
fastbränningar, penetration samt lägre form och kärnhållfasthet.

5.8   Spårbarhet

Spårbarheten säkerställs genom koppling mellan avgjutningstemperatur,
smältanalys, chargenummer, chargesammansättning och ordernummer.
Defekt gods avskiljs och rapporteras för uppföljning. Provstavar gjuts när
så anges på tillverkningsordern, d.v.s. då det efterfrågas av kunden eller när
den interna kvalitetssystemet kräver det.
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6 FORMFYLLNAD

6.1 Turbulens

Turbulens anses vara ett stort problem under formfyllnaden. För att minska
turbulensen tillgrips formfyllnadssimulering och filter. Simulering används
av de flesta stålgjuterier och man eftersträvar ett lugnt flöde in i formen,
gärna s.k. stigande gjutning, om så är möjligt.

Vidare är det viktigt att nedloppet hålls fyllt under avgjutningen för att
minimera smältans kontakt med luftens syre och väte. Detta för att minska
risken för att luft dras med ned i formen och där ger upphov till gasblåsor
och slaggbildning.

6.2 Gasproblem

Problem med gasbildning kan fås genom råsands- och skalsandskärnor som
inte är brända eller dåligt luftade. Problem med gasporer kan även
uppkomma till följd av för hög bindemedelshalt. Den gas som bildas under
formfyllnaden bör ledas genom formmaterialet annars finns det risk för att
gasblåsor bildas i smältan.

Defekter i form av gasporositeter upptäcks då ofta i anslutning till godsets
överytor eftersom de svävar uppåt i den fyllda formen.

För att minska gasbildningen kan man öka luftningen av formar, torka och
borra ur kärnorna, samt öka luftning av kärnanvisare. Olegerat och
låglegerat stål är känsligt för gasbildning och gasupptagning, men även Mn-
stål.

7 STELNING OCH SVALNING

7.1   Uppslagning

Stelnings- och svalningstiden varierar starkt med godsstorlek och vikt. Som
tumregel kan vissa gränser anges, t.ex. att temperaturen skall understiga
200°C eller 4-16 h vid vakuum-, maskin- och handformning och 4-12 h vid
skalformning. Men för massiva detaljer kan svalningstider på upp till 48 h
krävas. Godset avlägsnas vanligtvis ur formen genom utskakare eller
utdragare beroende på godsets storlek. Uppslagningstemperaturen varierar
men ger troligtvis inga större variationer i detaljernas egenskaper så länge
temperaturen sjunkit under 500°C. I vissa fall kan en tidigare uppslagning
användas för att åstadkomma en forcerad kylning och därmed en annan
svalningsstruktur. Risken för slagmärken är högre om godset slås upp för
tidigt.
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7.2   Restspänningar
Problem med restspänningar varierar med godsets material, grovlek och
geometri. Mätning av restspänningarna förekommer vanligtvis inte.
Restspänningarna minskas genom förändringar i gjuttemperatur,
formfyllnad och beredning eller genom avspänningsglödgning. Bästa
lösningen är dock att från början undvika restspänningar genom en
gjutvänlig konstruktion. Detta uppnås bl.a. genom mjuka övergångar
mellan tunna och grova sektioner och på så sätt slippa problem med varm-
och kallsprickor.

Genom gjutsimulering kan man i många fall hitta konstruktionslösningar
som är lämpliga för gjutning. Man får vid simuleringen indikationer på
vilka områden som kan erhålla höga spänningar efter gjutningen. Att
anpassa konstruktionen i datorn innan modelltillverkning och provgjutning
är ett betydligt billigare och snabbare sätt att erhålla en konstruktion med
låga rtestspänningar.

7.3 Dimensionsförändringar

Vissa problem finns med stelningskrympning, speciellt vid varierande
godstjocklek.

Detta kan avhjälpas genom att tillräcklig arbetsmån läggs till som sedan
avverkas vid bearbetningen, men detta skapar merarbete och är något som
bör undvikas.

Problemen med formförändringar upplevs vara något större än
stelningskrympningen och även dessa beror framförallt på varierande
godstjocklek. Problemet kan minskas med högre formstabilitet under
stelnings- och svalningsfasen och stagning vid värmebehandlingen.

7.4   Mikrostruktur

Önskad kornstorlek uppnås i de flesta fall men om så inte är fallet kan det
lösas genom en högtemperaturglödgning och normalisering. Vid gjutning
av rostfritt austenitiskt stål tillgrips ofta släckglödgning, vilket också
används för att få bort karbider.

7.5   Sugningar

Sugningar i godset uppkommer i de sist stelnande områdena där matning är
svår eller felaktigt utförd. Att minska sugningsrisken kan göras på flera sätt,
t.ex. genom val av gjuttemperatur, legering, beredning och konstruktion.
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För att minska risken bör gjuttemperaturen vara så låg som möjligt. Detta
för att minska smältans krympning under stelningsförloppet. Vid val av
legering bör man använda en legering med så litet stelningsintervall som
möjligt. Det ska alltså vara så litet temperaturintervall mellan stelningens
start- och slutpunkt.

Anpassning av konstruktion och beredning av detaljen kan göras antingen
genom erfarenhet eller m.h.a. gjutsimulering. Det kan i vissa fall krävas en
omkonstruktion av detalj, ingjutssystem eller matare för att få ett riktat
stelnande mot mataren.

För att minska sugningarna används både exotermiska och isolerande
matarhylsor eller ett isolerande pulver för att täcka matarens överyta och
därmed försena matarens stelnande. Erfarenheterna av dessa är goda, bl.a.
ur ekonomisk synvinkel trots att de ibland anses dyra.

8 EFTERBEHANDLING

8.1 Blästringsteknik

Vid blästring används slungblästrar, hängblästrar och trumblästrar.

Blästermediet är vanligtvis stålkulor, dock ej för rostfritt material då
blästerkulorna också bör vara rostfria. Specifikationer för blästringen
behandlar t.ex. typ av bläster, renhet och blästertid. Problem som
uppkommer i samband med blästringen är att sintrad sand och glödskal inte
går bort bl.a. i detaljens hålrum.

Glödskalsproblem gäller uteslutande låg och olegerade stål. Andra problem
är att detaljer kan gå sönder vid framför allt trumlingen och att för grov yta
kan uppkomma.

Spridning av blästermedel i lokalen är också ett problem. De begränsningar
som finns vad gäller blästring är gjutgodsets storlek, samt att sköra detaljer
inte kan trumlingsblästras. Blästringsresultatet kan variera m.a.p. t.ex.
ugnsatmosfären vid värmebehandlingen, antal detaljer i blästern, hur dessa
packas och dess geometri. Blästringsresultatet kan variera m.a.p. vald
legering då de ger upphov till olika kraftiga fastbränningar o.d. Blästringen
kan i vissa fall ta fram defekter som uppkommit tidigare i processen, t.ex.
under värmebehandlingen.

8.2   Rensningsteknik

Gjutsystemen avlägsnas genom gasskärning, bågluftning, avslagning och
robotkapning. Kapning och slipning förekommer vid rensningen.
Rensningsbehovet anses ha minskat p.g.a. ökad beredning för
bearbetningsrensning och p.g.a. att kunden efter diskussion accepterar vissa
rester.
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Å andra sidan önskar vissa kunder en färdig detalj vilket ökar
bearbetningen men inte det traditionella rensningsarbetet. Rensningsarbetet
kan ge upphov till defekter, t.ex. att sprickor kan uppkomma till följd av
pendling och kapning. Specifikationer för rensningsarbetet framgår av
tillverkningsordern, kvalitetspärm e.d.

9 SVETSNING

9.1 Svetsmetod

Svetslagning förekommer i varierande grad beroende på bl.a. detaljens
geometri och vald legering. Kunden specificerar ofta generella krav vad
gäller metod och svetsfria zoner på ritningsunderlaget som medföljer
beställningen. Vid s.k. kosmetisk lagning, d.v.s. lagning av
ytdiskontinuiteter som inte har någon inverkan på funktion eller hållfasthet,
tas eget beslut. I tveksamma fall rådfrågas kunden per telefon. De
vanligaste svetsmetoderna är MIG, MAG, TIG och elektrodsvetsning. Val
av svetsmetod påverkas av material, defektstorlek och tillgänglig
utrustning. Tillfredställande resultat erhålles i samtliga fall. Negativa sidor
med svetslagningen är hög personalbelastning och dålig
produktionsekonomi, men även risk för hårdhetsökning, restspänningar och
porbildning i svetsen. De flesta detaljer värmebehandlas efter svetsningen
för att minska de negativa materialberoende effekterna.

9.2   Elektrodtyp/tillsatsmaterial

Val av elektrodtyp beror på aktuell stålkvalitet. Tillsatsmaterialen
överensstämmer väl med förekommande stålkvaliteter och ger i vanliga fall
inte några problem.

9.3   Operatörskrav

Specifikationer finns för när svetslagning skall tillgripas. Svetsutbildning
sköts internt genom mentorskap, kontroll genomförs vid svetsprövning i
samband med procedurer och licenser. Någon kontinuerlig uppföljning sker
vanligtvis inte, dock viss fortbildning.

9.4   Svetsförberedelser

Svetsförberedelserna specificeras per produkt. Förvärmning genomförs där
så krävs m.h.a. gasol- eller elugn. För att minska svetsförberedelserna förs
diskussion med kunden vad gäller materialval och dess behov. Defekter kan
uppkomma om svetsförberedelserna är bristfälliga, där de vanligaste är
spänningar och sprickor.
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10 VÄRMEBEHANDLING

10.1   Ugnstyp

Vanliga ugnstyper är t.ex. genomloppsugn, klockugn och kammarugn,
dessa kan värmas m.h.a. gasol eller el, se bild 5. Faktorer som kan styra
valet av ugn är bl.a. godsstorlek och ugnens uppvärmningstid.

 
Bild 4   Till vänster ses en genomloppsugn och till höger en kammarugn.

10.2   Skyddsgas

Skyddsgas används inte utan bearbetade detaljer kan istället skyddsmålas
innan värmebehandlingen för att undvika ytförändringar. Om kunden
kräver skyddsgas köps värmebehandlingen av utomstående företag som kan
erbjuda detta. Det förekommer dock gjuterier som har en mindre
oxiderande ugnsmiljö och därigenom minskar eller eliminerar behovet av
blästring efter värmebehandlingen.

10.3   Chargeringsteknik

Detaljerna placeras i korgar eller på pannor, beroende av storlek, innan
värmebehandlingen. Chargeringstekniken kan påverka värmebehandlings-
resultatet, t.ex. hårdhet, mängden glödskal, formförändring samt detaljens
behov av stöttning.

10.4 Temperaturfördelning i ugn

Temperaturfördelningen i ugnen mäts i de flesta fall i flera punkter m.h.a.
termoelement. Varierande temperaturfördelning till följd av bl.a. för stor
packning kan ge skillnader i hårdhet, glödskalsmängd och struktur.
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10.5   Temperaturer/hålltider

Specifikationer vad gäller temperaturer och hålltider anges på
operationslista e.d. Svårigheter att infria dessa uppkommer endast då man
blandar detaljer av varierande storlek i värmebehandlingsugnen.
Ogynnsamma materialegenskaper kan uppstå då man blandar detaljer i
värmebehandlingsugnen, t.ex. dålig kornförfining och karbidutskiljning.

10.6   Uppvärmning och avsvalning

Specifikationer finns för uppvärmning och avsvalning och anses
tillräckliga. Att defekter uppstår p.g.a. brister i uppvärmning och avsvalning
är sällsynt men förekommer. Det handlar då om t.ex. sprickbildning och
hårdhetsvariationer.

10.7   Kylmedia
Användning av förekommande kylmedier, t.ex. vatten, aquatensid
(polymer) eller luft specificeras av operationslista, kvalitetshandbok e.d.
Dessa kylmedier uppfyller för tillfället kraven, men viss utveckling bör ske
för att tillgodose framtida krav.

11 DEFEKTKONTROLL

11.1   Kontrollmetoder

Det finns i de flesta fall specifikationer för respektive kontrollmetod.
Ultraljud används mer och mer och röntgenundersökning genomförs av
vissa gjuterier, andra köper tjänsten om kundkrav föreligger. Vid
sprickprovning används dels magnetpulver och dels penetrantvätska.
Akustisk provning förekommer normalt inte.

11.2 Operatörskrav

Utbildning av personalen genomförs årligen eller vid behov. Metallurgisk
kompetens finns inom respektive gjuteri.

11.3 Märkning/uppföljning

Gjutgodset märks och kopplas till dess uppmätta parametrar och mätvärden
så att uppföljning kan ske.

Defekterna benämns i vissa fall enligt företagsspecifika kodsystem
alternativt av arbetsledningen. Risk finns för att defekterna felklassificeras
och därmed försämrar möjligheten till förbättring.
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Defekterna dokumenteras inom kvalitetssystemet. Statistik förs i de flesta
fall över defekterna.

11.4 Identifieringsmetoder

Defekterna identifieras m.h.a. okulär besiktning, förstörande och
oförstörande provning. Defekterna betecknas enligt kassationskoder e.d.

11.5 Defektstandards

Flera olika interna och externa defektstandards används, t.ex. ABB
Traction, DIN 1690, Volvo och Scania. De flesta kunder som ställer krav
enligt en defektstandard har en egen att referera till.

En gällande nationell defektstandard är önskvärd eftersom vissa
tolkningssvårigheter uppstår och tid för förståelse krävs för varje ny
standard.

12 EGENSKAPSKONTROLL

12.1   Provningsmetoder

Strukturprov förekommer i vissa fall och genomförs då med ljusmikroskop.
Analysprov utförs på smältan innan avgjutningen m.h.a. spektrometer.
Dimensionsprovning genomförs med mätmaskin i de flesta fall. De
mekaniska egenskaperna undersöks genom hårdhets-, drag- och
slagseghetsprov.

12.2   Standardkrav

Kunderna specificerar önskade materialegenskaper enligt standard, oftast
enligt svensk men EN-standarden ökar i användning. Förekommande
standards anses i de flesta fallen relevanta, speciellt uppdelningen efter
dimension.

12.3   Provningsutrustning

Utbildning för handhavande av provningsutrustningen sker oftast genom
faddersystem och vid behov. Provningsutrustningen anses i de flesta fall
fullt tillräcklig, i övriga fall köps tjänsten externt. Krav som kunden kan
ställa är t.ex. OFP, analys av smältan och mekanisk provning. Kravnivån
kan anses medelhög och fullt uppnåelig.
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12.4   Kalibrering av utrustning
Samtliga provningsutrustningar genomgås kontinuerligt enligt ISO 9000
e.d.

12.5   Kontrollblock/likare
Kontrollblock och likare används vid kalibrering av provningsutrustningen.

12.6   Certifikat
Vilka certifikat som skall medfölja gjutgodset anges i köpordern. Det
kunden kräver och betalar för.

12.7   Klassning
De klassningssällskap som används är t.ex. Lloyds, SAQ och DNV.

13 LEVERANS

13.1   Leveranscertifikat

Leveranscertifikat medföljer enligt avtal med kunden. Dokumentation om
gjutgodset såsom analys och egenskaper. Dokumentation eller provning
följer ofta någon standard.

13.2   Spårbarhet

Detaljernas spårbarhet specificeras noga. Detaljernas spårbarhet säkras
genom koppling av ordernummer, chargenummer och batchnummer vid
värmebehandlingen. Detaljernas spårbarhet utnyttjas vid reklamationer och
kundförfrågningar. Ytterligare utveckling kan önskas vad gäller
märkningen av skalformsgods.

13.3   Uppföljning
Leveransuppföljning görs i vissa fall, för övrigt dokumenteras viss statistik
över leveransprecisionen. Leveransuppföljningen bör öka och är i vissa fall
planerad. Kundernas reaktioner är positiva då leveransuppföljning har
genomförts.

14 PROCESSCHEMA

Som avslutning på genomgången har ett processchema tagits fram där
många av de faktorer som inverkar på kvalitén har angivits, se bild 5.
Schemat kan användas som underlag vid interna kvalitetsgenomgångar eller
eventuellt vid diskussioner mellan gjuteri och gjutgodsköpare.
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Bild 5   Processchema för ett stålgjuteri med de flesta av de faktorer som inverkar på kvaliteten.

Råmaterial
• Analys
• Ytbeskaffenhet
• Grovlek
• Förvaring

Smältteknik
• Chargeringsordning
• Smältförlopp, tid och temperatur
• Desoxidation
• Slaggmodifiering
• Avslaggning
• Avgasning
• Infodringsmaterial
• Ugnsskötsel och hygien

Formtillverkning
• Toleranser
• Filter
• Matare
• Blackning
• Formhygien
• Modellförslitning, ytor och mått

Avgjutning
• Skänktyp
• Skänkinfodring
• Skänkskötsel
• Förvärmningsteknik
• Desoxidation
• Avgasning
• Avslaggningsteknik
• Slaggbindemedel
• Tömningsteknik
• Hålltider, och temperatur
• Avgjutningstemperatur

Formfyllnad
• Ingjutssystem
• Turbulens
• Gasbildning

Stelning och svalning
• Restspänningar
• Dimensionsförändringar
• Kornstorlek
• Sugningar
• Varm- och kallsprickor

Värmebehandling
• Ugnstyp
• Chargeringsteknik
• Temperaturfördelning i ugn
• Temperaturer och hålltider
• Uppvärmning och avsvalningsteknik
• Kylmedia

Efterbehandling
• Blästringsteknik
• Rensningsteknik

Svetsning
• Svetsmetod
• Elektrodtyp
• Tillsatsmaterial
• Operatörskrav
• Svetsförberedelser
• Svetshygien

Defektkontroll
• Kontrollmetoder
• Operatörskrav
• Märkning och uppföljning
• Identifieringsmetoder
• Defektstandards

Egenskapskontroll
• Provningsmetoder
• Standardkrav
• Provningsutrustning
• Kalibrering av utrustning
• Kontrollblock och likare
• Certifikat
• Spårbarhet
• Klassning

Leverans
• Leveranscertifikat
• Uppföljning
• Spårbarhet
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SYFTE

Att genom intervjuer och besök sammanställa de problemområden som
generellt finns hos svenska stålgjuterier för att kunna fokusera på dessa i
kommande projekt.

INNEHÅLL

Rapporten innehåller en sammanställning av resultaten från sju stycken
intervjuer med kvalitetsansvarig personal vid deltagande gjuterier, besök på
dessa samt diskussionsunderlag från projektmöten.

ÄMNESOMRÅDE

Materialteknik

NYCKELORD
Stålgjutgods
Tillverkningsprocess
Råmaterial
Smältteknik
Formtillverkning
Avgjutning
Formfyllnad
Stelning och svalning
Värmebehandling
Svetslagning
Defektkontroll


