
980306

Kontroll av aluminiumsmältans
(oxid)inneslutningshalt

med QualiflashTM-metoden

Resultat från olika försök hösten 1997

Arja Karppinen



980306

Kontroll av aluminiumsmältans
(oxid)inneslutningshalt

med QualiflashTM-metoden

Resultat från olika försök hösten 1997

Arja Karppinen

Svenska Gjuteriföreningen
Box 2033, 550 02  JÖNKÖPING

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

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



© 1998, Svenska Gjuteriföreningen



SVENSKA GJUTERIFÖRENINGEN

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Sida

TILLKOMST 1

SAMMANFATTNING 1

1 BAKGRUND 1

2 BESKRIVNING AV QUALIFLASH-UTRUST-
NINGEN 2

2.1 Princip 2
2.1.1 Legeringsgrupp 2
2.1.2 Quality Temperature Index (QTI) 3

2.2 Användning 4

3 FÖRSÖK VID SKANDINAVISKA GJUTERI-
SKOLAN 6

3.1 Inledande gjutförsök 6
3.2 Kemisk analys 7
3.3 Kommentarer 8

3.3.1 Qualiflash-utrustningen 8
3.3.2 Smältans kvalitet 8

4 FÖRSÖK VID VARNÄSFÖRETAGEN I
ESKILSTUNA 1997-10-08 8

4.1 Smältförfarande 8
4.2 Försök 8

4.2.1 Försök med SS 4253, charge 1 9
4.2.2 Försök med SS 4251, charge 2 10
4.2.3 Försök med SS 4253, charge 3 11
4.2.4 Försök med SS 4253, charge 4 11
4.2.5 Kemisk analys 12

4.3 Diskussion 13
4.3.1 Qualiflash-utrustningen 13
4.3.2 Kommentarer om smältans kvalitet 15

5 FÖRSÖK VID VOLVO PRESSGJUTERIET I
SKÖVDE 1997-10-30 15

5.1 Smältförfarande 15
5.2 Försök 16

5.2.1 Varmhållningsugn 16
5.2.2 Hällstråle till transportskänk 17
5.2.3 Transportskänk 18
5.2.4 Doseringsugn 18

5.3 Kommentarer 19
5.3.1 Qualiflash-utrustningen 19

5.4 Kommentarer om smältans kvalitet 21



SVENSKA GJUTERIFÖRENINGEN

Sida
6 DISKUSSION 21

7 SLUTSATS 22

8 REFERENSER 22

BILAGA 1 Uppdelning av legeringstyper 23 23

BILAGA 2 QTI för legeringsgrupp C (SS 4250)
och D (SS 4253) 24

BILAGA 3 Princip Qualiflashmetoden 26

BILAGA 4 Protokoll från gjutförsök vid
Skandinaviska Gjuteriskolan 27

BILAGA 5 Protokoll från gjutförsök vid
Varnäsföretagen 28

BILAGA 6 OM-index-mätningar för försök vid
Varnäsföretagen 29

BILAGA 7 Protokoll från gjutförsök vid Volvos
pressgjuteri 39

BILAGA 8 Kemisk sammansättning för SS 4250
Volvos pressgjuteri 40

BILAGA 9 OM-index-mätningar för försök vid Volvos
pressgjuteri 41



SVENSKA GJUTERIFÖRENINGEN - 1 -

TILLKOMST

Denna delrapport ingår i projektet ”Metoder för att kontrollera aluminium-
smältans tillstånd före gjutning”. I projektarbetet har följande företag deltagit:

Hackås Precisionsgjuteri AB, Ingemar Norrman

Husqvarna AB, Claes Hogander (ordförande)

Gjuteribolaget i Bredaryd AB, Leif Salminen

Mönsterås Metall AB, Jan Tegnemo

NW Metall AB, Göran Eriksson

Varnäsföretagen AB, Kari Nuikka

Volvo Lastvagnar Komponenter AB, Jan-Erik Wahlström

SAMMANFATTNING

Qualiflashmetoden är en snabb, lättanvänd och kvantitativ metod för att be-
stämma olika aluminiumlegeringars smältarenhet med avseende på inne-
slutningshalt vid olika temperaturer. Metoden har hög reproducerbarhet och
ger ett mätresultat på mindre än en minut. Nästa prov kan tas inom fem
minuter. För att få rättvisande resultat på smältans renhet, är det viktigt att det
använda filtertvärsnittet är korrekt  med avseende på legeringstyp och
smältans temperatur.

Om helt oxidfri smälta används, kan inga skillnader i flytbarhet påvisas, trots
stora temperaturintervall och korrekt filtertvärsnitt. Utrustningen kan inte
användas för att särskilja vilken typ av oxider/inneslutningar som sätter igen
filtret. Förslag på förbättring av utrustningen är kylning av den temperatur-
kontrollerade degeln med tryckluft för att förkorta tiden till nästa prov.
Jämnare smältavolym kan erhållas om skopan förses med en skåra till den
höjd som idag anges enbart med nitar.

1  BAKGRUND

Aluminiumsmältans innehåll av oxidinneslutningar påverkar många egen-
skaper vid såväl gjutningen som i den färdiga produkten. Vid hög föro-
reningshalt försämras smältans flytbarhet, och kan också resultera i porigt
gjutgods pga ökad gashalt.  Oxider kan också ha negativ inverkan på statiska
och dynamiska hållfasthetsegenskaper, bearbetbarhet samt ytbehandlings-
resultat. Därför är det viktigt att kunna kontrollera smältans inneslutningshalt
före gjutning, för att undvika kostsamma kassationer i senare led.
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2  BESKRIVNING AV QUALIFLASH-UTRUSTNINGEN

2.1 Princip

Qualiflash är en filtreringsteknik för att bedöma smältans oxidhalt och renhet.
En viss mängd smält metall hälls igenom en temperaturkontrollerad degel,
som har ett hål i botten där ett extruderat filter monterats. Degelns temperatur
ska alltid vara 430°C vid hällning av smälta genom denna. Metallen rinner
igenom filtret på max 20 sekunder, ner i en trappstegsformad kokill. När
metallen slutat rinna igenom filtret, fås ett mått på smältans renhet, beroende
på hur många steg den fyllt upp i kokillen (max 10 steg).

Ju smutsigare smälta, desto snabbare täpps filtret till och få steg i kokillen
fylls. När smältan i degeln/kokillen stelnat, avlägsnas den och ett nytt filter
prepareras.

2.1.1 Legeringsgrupp

Flytbarheten påverkas av legeringstyp och gjuttemperatur. Legeringarna har
därför uppdelats i vissa klasser (A-L), bilaga 1. Vid höga temperaturer kan
flytbarheten öka så kraftigt att oxiderna inte hinner täppa till filtret och
agglomerera i en restsmälta (1). Därför används två olika storlekar på
filtertvärsnitt, där ett mindre används vid högre temperaturer, bild 1.
Filtertvärsnitten är 11 och 16 mm i diameter.

Bild 1 Storleken på filtertvärsnittet väljs berorende på legeringstyp (klass A-L, bilaga 1) och
gjuttemperatur.

2.1.2  QTI (Quality Temperature Index)
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QTI är ett sätt att gradera resultatet från 1 till 20, beroende på legeringstyp och
gjuttemperatur. Vid hög temperatur är flytbarheten hög, och fler steg kan
fyllas i kokillen. Vid maximal flytbarhet i en ren smälta ges QTI=1 och en
mycket smutsig smälta får QTI=20. I tabell 1 och bild 2 framgår hur QTI ska
avläsas och användas. QTI för några legeringar framgår av bilaga 2
(legeringsklass C och D, dit SS 4250 och SS 4253 hör).

Tabell 1 Exempel på testresultat och motsvarande QTI

Test Degelns temperatur Metall temperatur Steg i kokillen QTI
1 430°C 675°C 4 Q7
2 430°C 690°C 5 Q6
3 430°C 715°C 6,5 Q5

Bild 2 Avläsning av QTI (Q) i tabell utgående från antalet fyllda steg i kokillen och gjuttemperatur
(°C, F).

Om vi t ex studerar legeringsklass C (SS 4250 hör dit), så framgår att lägsta
temperaturen där QTI kan användas är vid 670°C (stort filtertvärsnitt). Är
smältan ren dvs Q=1, kan maximalt ca 5 steg fyllas (5,25) beroende på
legeringens stelningsintervall etc (påverkar tiden för oxiderna att täppa till
fitret och stelna i restsmältan), bild 3 och bilaga 2, 5 steg motsvarar alltså
QTI=1. Vid 670°C är minimal flytbarhet/högt oxidinnehåll som Qualiflash kan
detektera QTI=20 motsvarande 0,5 steg.

10 10 10 steg= ren metall Q1

9 9
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8 8
7 7
6 6 5 steg=smutsig metall =QTI 20

5 5 steg= ren metall Q1 5 För varm metall för Qualiflash

4 4 ↓
3 3 ↓
2 2 ↓
1 1 steg =smutsig metall  = QTI 18

0,5 steg = QTI = 20
1 ↓

     A                                                                           B

Bild 3 QTI för legeringsgrupp C (SS 4250), vid lägsta temperaturen 670°C och stort filtertvärsnitt
högsta temperaturen 760°C och litet filtertvärsnitt.

Vid maximal temperatur, 760°C, kan så gott som hela kokillen fyllas
(9,75=QTI 1) men för att möjliggöra måste ”debet” reduceras och ges tid för
eventuella oxider att fastna/kleta ihop i filtret och stelna i eventuell restsmälta.
Därför ska det lilla filtertvärsnittet användas vid temperaturer över 725°C.  De
fem första stegen inkluderas inte i mätningen, eftersom smältan är för varm för
att man ska kunna påvisa oxider.  Steg 6 är det första steget som räknas, och
det motsvarar smutsig metall, QTI=20. Om alla 10 stegen fylls upp, är
metallen ren (QTI=1).

Vid temperaturer mellan maximal och minimal, avläses QTI enligt reso-
nemang som följer:

Anta att vi får 6 steg fyllda vid 720°C för SS 4250 (observera att stort
filtertvärsnitt ska användas, bilaga 2 -tabell C). Detta motsvarar QTI=7, så
metallen är ganska ren. Fylls kokillen till ca 8  steg (7, 75) är metallen att
betrakta som ren. Fylls ca 3 steg, är metallen att betrakta som smutsig dvs
QTI=20.

2.2  Användning

En principritning av utrustningen visas i sin helhet i bilaga 3, liksom en mer
noggrann ”bruksanvisning”. I bild 4-11 visas allmänt arbetsmetodiken.
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Bild 4 Qualiflashutrustningen                       Bild 5 Uppvärmning av degel pågår

  
Bild 6 Kontrollera smältans temperatur       Bild 7 Häll snabbt smälta i degeln

 
Bild 8 Vänd degeln upp och ner                   Bild 9 Fäll upp filterhållaren
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Bild 10 Slå av metalltapp och filter Bild 11 Slå ur metallen om den inte lossnat

med brytjärnet

3  FÖRSÖK VID SKANDINAVISKA GJUTERISKOLAN 1997-08-29

3.1  Gjutförsök

Till försöken användes SS 4253, som stått 2,5 dygn i en motståndsugn för
smältning/hållning (60 kg). Smältans temperatur i ugnen varierade mellan 690
och 780°C, beroende på omsmältningsförfarandet. Qualiflashutrustningens
termoelement kontrollerades med ett separat kalibrerat termoelement och
befanns visa överensstämmande resultat. Vid hällningen/gjutningen var
smältans temperatur ca 718-720°C.

När skopan var fylld till angiven nivå  vägde smältan ca 3,4 kg (ca 1,4 liter).

Temperaturstyrningen i grafitdegeln som håller filtret var problematisk; den
värmdes inte upp till 430°C (som angavs i manualen) om inte smälta hälldes
igenom filtret. Då temperaturen visade 480-500°C, slogs den stelnade metallen
ur degeln. Då grafitdegeln var ca 445°C, skopades smälta ur ugnen,
termoelementet hölls i under tiden som temperaturen föll i smältan.
Temperaturen i grafitdegeln hade ingen styrning som fick den att stanna på
430°C  då temperaturen var fallande. Det är svårt att samtidigt pricka in två
temperaturer korrekt; 430°C i grafitdegeln och 720°C i smältan. Senare om-
programmering av PID-systemet (byte av utgång 1 och 2) löste problemet.

Enligt manualen skulle det stora filtertvärsnittet användas vid aktuell tem-
peratur för SS 4253 (AlSi10Mg). Efter att den obehandlade smältan i stort sett
rann rakt igenom filtret (10 steg = QTI 1), byttes till det mindre tvärsnittet
(gav 3 steg). Det är dock möjligt att det första resultatet erhölls p g a att
oxiderna sedimenterat till ugnsbotten. Protokoll framgår av bilaga 3. Det
mindre filtertvärsnittet var inte helt centrerat med konen. Detta berodde
antagligen på att degelbotten var varm, men inte filterplattan. Det var svårt att
passa ihop dom exakt. Det rekommenderas att filterplattan värms om byte sker
när degelbotten är varm.
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Smältan behandlades med kvävgastabletter och förädlades med Na.
Qualiflashprov togs vid varje behandlingssteg, liksom flytbarhetsprov (spiral-
prov) och spektrometerprov. Degelns temperatur var ca 430°C, och smältans
(SS 4253) ca 720°C. Resultaten framgår av tabell 2 och bild 12 samt bilaga 4.

Tabell 2 Resultat vid försök med SS 4253 vid 720°C.

Smältans tillstånd Qualiflash-steg Spirallängd
(cm)

QTI Spektrometer
prov nr

Obehandlad 3 (litet filtertvärsnitt) 61.5 - 1
Kvävgasrenad +
kornförfinad

2 (litet filtertvärsnitt) 69.5 - 2

Efter omsmältning av
återgång

2 (litet filtertvärsnitt) - -

Förädlad 3 (litet filtertvärsnitt) 45.5 - 3
30 min efter förädling 4 (stort filtertvärsnitt) 50.0 9 4

3.2  Kemisk analys

Tabell 3 Kemisk sammansättning (vikt %):

Prov nr Si Cu Fe Mn Mg Zn Na Övriga
1 10.7 0.09 0.33 0.35 0.10 0.05 0.000 Ni 0.008, Pb 0.011, Cr 0.053
2
3 10.3 0.08 0.35 0.33 0.13 0.05 0.020 Ni 0.009, Pb 0.012, Cr 0.044
4 10.4 0.07 0.33 0.32 0.11 0.04 0.008 Ni 0.008, Pb 0.009, Cr 0.044

Bild 12 1 Obehandlad. 2 Kvävgasrenad. 3 Förädlad. 4 Förädlad + 30 minuter

3.3  Kommentarer

3.3.1  Qualiflash-utrustningen
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Svårigheterna med temperaturstyrning och omprogrammering av styrenheten
kunde efter kontakt med Bomem rättas till ganska smärtfritt. För presumtiva
kunder är det dock idé att begära temperaturangivelse vid leverans i ”Celsius”
vid beställning.

I efterhand är det lätt att konstatera att det bästa hade varit om försöken fortsatt
med litet filtertvärsnitt. De erhållna 10 stegen vid första försöket kan ha berott
på att smältan var relativt ren eftersom ev. oxider åldrats och sjunkit till
botten. Gränsen för användning av stort eller litet filtertvärsnitt för legering
AlSi10Mg går nära använd temperatur, 730°C.

3.3.2  Smältans kvalitet

Det förefaller som om smältan inte blir speciellt förorenad med oxider och
inneslutningar när den är stillastående, snarare sjunker befintliga inne-
slutningar till botten. Tillsats av kvävetabletter efter en tids stillastående rör
sannolikt upp partiklar från botten och minskar smältans flytbarhet. Det är
tveksamt om smältans gashalt sjunker vid tillsats av kvävetabletter, eftersom
den efter flera dygns (2,5) varmhållning bör hålla en låg vätehalt. Spiralproven
visar att smältans flytbarhet försämras efter förädling, tvärtemot Qualiflash-
provet. Bomem (Michael Lafond) säger sig dock ha sett det resultatet förut,
efter förädling. Enligt Bomem påverkar inte förekomsten av kärnbildare (bori-
der etc) antalet fyllda steg i kokillen.

4  FÖRSÖK VID VARNÄSFÖRETAGEN I ESKILSTUNA 1997-10-08

4.1  Smältförfarande

Vid gjuteriet finns fyra smältugnar à ca 900 kg. Vid försökstillfället användes
två ugnar för uppsmältning av tackor och återgångsmaterial. Vid tappning av
smältugnar är temperaturen ca 850°C för att kompensera temperaturförlusterna
vid transport. Kornförfiningsmedel tillsätts i botten på transportskänken före
ihällning. Från de tippbara smältugnarna transporteras smälta (ca 420-450 kg)
med skänk till behandlingsstation (för förädling samt ev. impellerbehandling)
och vidare till varmhållningsugn. I varmhållningsugnarna flussas smältan
innan hällning sker i formarna via en gjutskänk. Gjuttemperaturen är
vanligtvis ca 800°C. Trots den höga temperaturen har man få problem med
gasporer. Som förädlingsmedel används Simodal 831 (Foseco), som
kornförfinings-medel används TiBloy i tablettform (Elkem). Till flussning
används preparatet A412 (Doug´s Trading) som är ett salt innehållande 10 %
Na3AlF6, 45 % NaCl och 45 % KCl. Vid impellerbehandling används
argongas.

4.2  Försök
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De flesta försöken gjordes med legeringen SS 4253, men även SS 4251
användes. Förutom Qualiflash-proven, togs vid många av de olika smälta-
behandlingsstegen även ut spektrometerprov. Förutom kemisk analys använ-
des spektrometerproven för att bestämma OM-index (Gränges Technology),
ett mått på oxidmängd och typ. Vid försöken användes det större tvärsnittet för
filtret i Qualiflash utrusningen. Protokoll från försöken framgår av bilaga 5.

OM-index är ett mått på typ och mängd (areappm) oxider. Kutsarna kapades
3 mm från botten och polerades. De undersöktes i ljusoptiskt mikroskop i 100
gångers förstoring. Varje förorening uppmättes i 200 gångers förstoring. Mätt
yta är 1257 mm2 per prov. Protokoll från OM-mätningen framgår av bilaga 6.

4.2.1  Försök med SS 4253, charge 1

Smältan innehöll 50 % skrot, 50 % tackor. Försöken startade omedelbart när
smältan nått ca 800°C Smältans gjuttemperatur var ca 750°C, och
grafitdegelns ca 420°C. Resultaten framgår av tabell 4 och bild 13.

Tabell 4 Resultat vid försök med SS 4253, charge 1.

Provuttag (nr) Smältans tillstånd Qualiflash-steg QTI OM-index (ppm)
Smältugn (1a) Obehandlad, 750°C 3.5 - 3381
Transportskänk (2A9 Förädlad och

kornförfinad (750°C)
1 - 934

Varmhållningsugn (3A) Flussad (10 min hålltid),
750°C

2 - 0,3

Bild 13 SS 4253, charge 1, 750 °

OM-index visar att smältugnen innehåller en mycket stor mängd kompakta
oxider, dvs åldrade oxider. Smältugn nr 3 användes för dessa försök. I
transportskänken finns efter hällning från smältugnen, förädling och
kornförfining mest kompakta oxider, men även en mindre andel oxidskinn. I
varmhållningsugnen är oxidhalterna mycket små, enstaka oxidskinn (2 st) och
en liten kompakt oxid.
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Det är motsägelsefullt att smältugnsprovet runnit 3,5 steg och
varmhållningsugnen 2 steg, med tanke på funna OM-index. En förklaring är
att förädlingen försämrar flytbarheten så kraftigt att den försämras trots det
mycket låga oxidinnehållet i varmhållningsugnen. Eller också är OM-index
enbart ett mått på oxidhalt och typ, ej flytbarhet.

4.2.2  Försök med SS 4251, charge 2

Smältan innehöll ca 100 % skrot. Smältans provningstemperatur var ca 750
och 720°C, och grafitdegelns ca 420°C. Försöken startade omedelbart när
smältan nått ca 800°C. Resultaten famgår av tabell 5 och bild 14.

Tabell 5 Resultat vid försök med SS 4251, charge 2.

Provuttag Smältans tillstånd Qualiflash-steg QTI OM-index (ppm)
Smältugn (1B) Obehandlad, 750°C 9 139
Smältugn (2B) Obehandlad, 720°C 1 min

20**
-*

Varmhållningsugn
(3B)

Förädlad i transportskänk och flussad i
varmhållningsugn, 720°C

4 16** 0,4

*i separat prov har ej OM-index bestämts, men bör vara som ovan, ca 140 ppm
** korrekt filtertvärsnitt med avseende på temperatur!

Bild 14 SS 4251, charge 2.
1. Obehandlad, smältugn 750°C
2. Dito 720°C
3. Förädlad + flussad i varmhållningsugn

I motsats till SS 4253 förbättras flytbarheten efter förädling och flussning för
SS 4251, vilket stämmer med den praktiska erfarenhet som gjuteriet har. OM-
index visar att smältugn nr 1 innehåller en del kompakta oxider. Trots detta
har Qualiflash-utrustningen påvisat många steg vid 750°C.
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Varmhållningsugnen innehåller mycket få oxider, enstaka oxidskinn och
kompakt oxid.

4.2.3  Försök med SS 4253, charge 3

Smältan innehöll ca 50 % skrot. Försöken startade omedelbart när smältan i
smältugnen nått ca 800°C. Smältans gjuttemperatur var ca 750°C, och grafit-
degelns ca 420°C. Resultaten framgår av tabell 6 och bild 15.

Tabell 6 Resultat vid försök med SS 4253, charge 3.

Provuttag Smältans tillstånd Qualiflash-steg QTI OM-index (ppm)
Smältugn (1C) Obehandlad, 750°C 9 - 152
Smältugn  (2C) Obehandlad, 720°C 2 20** - *
Varmhållningsugn
(3C)

Förädlad+ kornförfinad i
transportskänk och flussad i
varmhållningsugn, 750°C

4 - 3,8

*i separat prov har ej OM-index bestämts, men bör vara som ovan, ca 150 ppm
** korrekt filtertvärsnitt med avseende på temperatur!

Bild 15 SS 4253, charge 3.
1. Obehandlad, smältugn 750°C
2. Dito 720°C
3. Förädlad i transportskänk + flussad i varmhållningsugn

Smältugnen (nr 1) uppvisar återigen mest kompakta oxider, men även en del
oxidskinn. Förhållandet mellan Qualiflash-stegen och OM-index är återigen
motsägelsefulla. Oxiderna i varmhållningsugen uppvisar övervägande
oxidskinn.

4.2.4  Försök med SS 4253, charge 4
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Smältan innehöll ca 40 % skrot. Försöken startade omedelbart när smältan i
smältugnen nått ca 800°C. Smältans provningstemperatur varierades från 760-
720°C, och grafitdegelns temperatur var ca 425°C. Resultaten framgår av
tabell 7 och bild 16.

Tabell 7 Resultat vid försök med SS 4253, charge 4.

Provuttag Smältans tillstånd Qualiflash-steg QTI OM-index (ppm)
Smältugn (1E) Obehandlad, 760 °C 9 - 353
Smältugn (2E) Obehandlad, 750 °C 9 - -
Smältugn (3E) Obehandlad, 740 °C 9 - -
Smältugn (4E) Obehandlad, 730 °C 9 - -
Smältugn (5E) Obehandlad, 720 °C 2 20** -*
Transportskänk (6E) Obehandlad, 720 °C 4 14** -
*i separat prov har ej OM-index bestämts, men bör vara som ovan, ca 350 ppm
** korrekt filtertvärsnitt med avseende på temperatur!

Bild 16 SS 4253, charge 4, obehandlad, smältugn
1. 760°C
2. 750°C
3. 740°C
4. 730°C
5. 720°C i smältugn
6. 720°C i transportskänk

Om-index visar att stor del både kompakta oxider och oxidskinn finns
närvarande i smältugnen.

Överhällningen av smälta till transportskänken skapar sannolikt oxidbildning,
vilket försämrar flytbarheten. Trots högt OM-index fylls kokillen nästan helt.

4.2.5  Kemisk analys
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Kemisk sammansättning  (vikts %) framgår av tabell 8.

Tabell 8 Kemisk sammansättning (vikts %) för försökslegeringar.

Leg.,
Charge

Si Cu Fe Mn Mg Zn Na Övriga

SS 4253, 1
1A*
2A
3A

-
9.89
9.89

-
0.14
0.14

-
0.41
0.41

-
0.20
0.21

-
0.37
0.37

-
0.11
0.11

-
0.022
0.015

-
Ti 0.025, Ni 0.010, Pb 0.010, Cr 0,023
Ti 0.024, Ni 0.010, Pb 0.010, Cr 0,023

SS 4251, 2
1B
3B

8.68
8.91

2.05
2.08

0.69
0.69

0.16
0.16

0.12
0.12

0.63
0.63

0.001
0.027

Ti 0.028, Ni 0.045, Pb 0.055, Cr 0,023
Ti 0.027, Ni 0.047, Pb 0.056, Cr 0,022

SS 4253, 3
1C
3C

9.89
9.92

0.21
0.27

0.40
0.46

0.20
0.22

0.31
0.32

0.14
0.14

0.001
0.026

Ti 0.024, Ni 0.011, Pb 0.011, Cr 0,028
Ti 0.025, Ni 0.014, Pb 0.014, Cr 0,023

SS 4253, 4
1D 9.92 0.11 0.39 0.19 0.35 0.11 0.002 Ti 0.024, Ni 0.010, Pb 0.009, Cr 0,025
* pga hög porhalt omöjliggjordes kemisk analys

4.3  Diskussion

4.3.1  Qualiflash-utrustningen

Utrustningen är mycket lätt att använda. Resultaten erhålls inom 10 s, och byte
av filter tar ca 1 minut. Kostnaden för ett prov blir försumbar, eftersom filtret
och termoelement är de enda förbrukningsvarorna (förutom blackning vart ca
20 skott). Uppvärmningen av degeln efter kallstart kan påskyndas genom att
hälla igenom smälta. Styrningen av degeltemperaturen är dock inte exakt, utan
pendlar mellan 417-427°C. Angiven temperatur ska vara 430°C. Enligt tillver-
karen påverkar degelns temperaturvariation inte resultatet. När det isolerande
locket sätts på degeln hålls jämnare temperatur. Efter uppvärmning genom
upprepad hällning (temperatur > ca 490-500°C) tar det minst 5 minuter innan
degelns temperatur sjunkit till ca 420-430°C. Avkylningen kan påskyndas
avsevärt med tryckluft, till ett par minuter.

Efter förädling visar termoelementet för smältan ofta fel temperatur. Troligen
beror detta på den kraftigare oxidhud som bildas. Termoelementet ska då
skrapas rent när det värmts upp av smältan, varpå korrekt smältatemperatur
visas.

Med ledning av de OM-index mätningar som gjorts på både SS 4253 och
SS 4251, förefaller det som om kompakta oxider inte fångas upp av filtret utan
går rätt igenom. Man kan fråga sig om filtertypen är mer känslig för oxidskinn
än kompakta oxider och är filtret för grovt för att fånga upp kompakta oxider?
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Oxiderna fångas troligen inte upp av filtret utan går rätt igenom (9 steg!), men
det beror på att det lilla filtertvärsnittet skulle ha använts för t ex SS 4253 vid
temperaturer över 735°C. Bomem uppger att vid användning av det lilla
tvärsnittet skulle filtret ha satt igen ganska omgående (QTI=20 vid max 3,5
steg). Det lilla filtertvärsnittet behövs för att minska ”debet” och öka tid för att
få oxiderna att sätta igen/agglomerera i filtret och bilda en mer
sammanhängande film. Vid 720°C ska emellertid det stora filtertvärsnittet
användas, och då rann smältan ur smältugnen 2 steg i kokillen (charge 3).
Detta motsvarar QTI=20 dvs smutsig metall, och det pekar de uppmätta OM-
index på (152 ppm)! I fallet med extremt smutsig metall (charge 1, 3381
ppm!) satte filtret igen snabbare (1 steg jämfört med angivna 3,5 steg vid
750°C).

Bomem uppger att man kan inte avgöra vilken typ av oxider som finns i
smältan med Qualiflash. Men troligast är dock att oxidfilmer är effektivare när
det gäller att sätta igen filtret!

För SS 4251 ska det lilla filtertvärsnittet användas vid temperaturer ≥ 725°C.
Vid 720°C rinner metall ur smältugnen 1 steg, QTI=20 ska enligt tabell
erhållas vid 3 steg. Oxidhalten är hög (139 ppm) vilket medfört att filtret satt
igen tidigare.

Försöken visar också att det är vanskligt att undersöka temperaturens inverkan
på flytbarhet, om inte rätt filtertvärsnitt används för respektive temperatur!!
Både med SS 4251 och SS 4253 erhölls en kraftig minskning i antalet fyllda
steg då temperaturen sänktes från 750°C till 720°C. Hela skillnaden i antalet
steg beror dock inte på temperaturdifferensen. En del beror också på att det
stora filtertvärsnittet inte ger tid som tillåter oxiderna att sammanlänkas och
täppa till filtret.

Sammanfattningsvis:

• Det är viktigt att använda rätt filtertvärsnitt, beroende på legeringstyp
och temperatur! Annars kan missvisande resultat erhållas, som förfaller
påvisa ren metall fast den i själva verket är mycket smutsig. Vid
användning av korrekt filtertvärsnitt har korrelation mellan OM-index
och QTI hittats.

• Vid användning av rätt filtertvärsnitt har resultaten visat att måttet QTI
(Quality Temperature Index)  ger en bra bild av metallens
renhet/smutsighet.

• Qualiflash kan inte skilja på vilka oxidtyper som sätter igen filtret.

4.3.2  Kommentarer om smältans kvalitet

De OM-index mätningar som gjorts bekräftar tidigare resultat (2), som visar
att smältugnarna och transportskänken är kraftigt förorenade av främst
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kompakta oxider. I varmhållningsugn och i gjutskänk har efter salttillsats
reningsgraden ökat med ca 99 % i de fall där ingående oxidhalt var mycket
hög!  Vid tillsats av saltet minskas både halten kompakta oxider och filmer.
Man har tidigare också påvisat att oxider sedimenterar i hållugnarna efter 20
minuter (50% lägre oxidhalt).  Saltblandningen innehåller NaCl, KCl, Na3AlF6
och används för ”tvättning” av smältan.

5  FÖRSÖK VID VOLVO PRESSGJUTERIET I SKÖVDE 1997-10-30

5.1  Smältförfarande

Vid Volvos aluminiumpressgjuteri i Skövde smälts tackor av SS 4250, och ca
1/3 återgång i en gasoleldad schaktugn. Från schaktugnen rinner smält metall
genom en ränna till en 5 tons varmhållningsugn. Genom en ränna från
varmhållningsugnen fylls tranportskänkar med smälta (knappt ca 300 kg per
skänk), bild 17. Skänkarna används för transport till doseringsugnen (1300
kg), som är av sluten typ. Ingen smältabehandling sker i något led.

Bild 17 Överhällning från varmhållningsugn till transportskänk via en
ränna.

Temperaturen i schaktugnen kontrolleras inte, men i varmhållningsugnen är
den vid badytan ca 760°C. Eftersom spolarna sitter i ugnstaket, är badytan
varmast vid ytan. Vid hällning till transportskänken, är smältans temperatur i
rännan ca 740°C. Fallhöjden från rännan till transportskänken varierar mellan
ca 20-75 cm (från botten till full skänk) och rännans längd är ca 120 cm.
Metallens temperatur i transportskänken är ca 720°C. Temperaturfall på ca
20°C sker i transportskänken även om skänken omedelbart innan använts full
för transport av smälta. Gjuttemperaturen är ca 695-700°C och doseringsugnen
är inställd på denna temperatur.
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5.2  Försök

Provuttag är inte möjligt att göra i schaktugn eller ränna till varmhållningsugn.
Provuttag i varmhållningsugnen är möjlig, men kräver ett omfattande arbete
för öppning av ”ugnstaket”. Provuttag sker då i badytan. Vid provuttag i
doseringsugnen måste en ramp flyttas undan med truck, och produktionen av
motorblock stoppas då luckan till ugnen öppnas. Det är inte möjligt att ta ut
prover i den smälta som via en ränna når doseringsskopan. Huvuddelen av
provuttagen skedde i transportskänken.

Stort filtertvärsnitt valdes för försöken (försöksprotokoll i bilaga 7). Kemisk
analys framgår av bilaga 8.

OM-index har bestämts i myntproven, och protokoll framgår av bilaga 9. Ytan
som undersökts är 1195 mm2 (100 gångers förstoring).

5.2.1  Varmhållningsugn

Två prov togs ur varmhållningsugnen vid olika tillfällen, med olika resultat.
Hälltemperaturen var vid båda tillfällen 700°C. Resultaten framgår av tabell 9
och bild 18.

Tabell 9 Resultat från försök med SS 4250 i varmhållningsugn.

Provuttag Smältans tillstånd Qualiflash-
steg

QTI OM-index (ppm) Spektrometer
prov nr

Varmhållningsugn Obehandlad, 700°C 3 15 11,9 1V
Varmhållningsugn Obehandlad, 700°C 9 ? (<1) 135 2V

Bild 18 Prov ur varmhållningsugn, tagna vid två olika tillfällen.

OM-index-beräkningen visar att i första provet finns övervägande oxidskinn
representerat, men även en del små kompakta oxider (ca 10 x 15 µm). I prov
2V finns såväl kompakta oxider (ca 10 x 15 µm) som oxidskinn representerat.
Orsaken till variationer mellan proverna förefaller vara att 1V innehåller
avsevärt större andel oxidskinn, som sätter igen filtren snabbare. Små
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kompakta oxider finns i båda proven. Risken med OM-index är att den
analyserade metallmängden är mycket liten och det kan vara svårt att få ett
prov som är representativt för smältan. I en så stor smältugn som det är frågan
om (5 ton), varierar sannolikt oxidhalten en hel del i olika ställen i ugnen
beroende på temperaturer och flöden. Det är provet med 9 steg (2V), vilket
borde vara ganska rent, som inte visar förväntade OM-index.

5.2.2  Hällstråle från varmhållningsugn till transportskänk

Två prov togs ur hällstrålen vid två olika tillfällen, vid 20°C temperaturer i
skillnad. Resultaten framgår av tabell 10 och bild 19.

Tabell 10 Resultat från försök med SS 4250 i hällstråle från varmhållningsugn till transportskänk.

Provuttag Smältans tillstånd Qualiflash-
steg

QTI Spektrometer
prov nr

Hällstråle till
transportskänk

Obehandlad, 700°C 5 7 - (dock som
1V?)

Hällstråle till
transportskänk

Obehandlad, 720°C 9 ? (<1) 5T

Bild 19 Prov från hällstrålen från varmhållningsugnens ränna till
transportskänk.

5.2.3  Transportskänk

Ur transportskänken togs prov vid två tillfällen. Resultaten framgår av tabell
11 och bild 20.
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Tabell 11 Resultat från försök med SS 4250 i transportskänk.

Provuttag Smältans tillstånd Qualiflash-steg QTI OM-index (ppm) Spektroprov
Transportskänk Obehandlad, 720°C 9 ?<1 - -
Transportskänk Obehandlad, 722°C 9 ?<1 0,3 3T
Transportskänk Obehandlad, 720°C 9 ?<1 0,2 5T
Transportskänk Obehandlad, 700°C 8.5 ?<1 0 6T
Transportskänk Obehandlad, 680°C 9 ?<1 - -
Transportskänk Obehandlad, 660°C 8.5 ?<1 - -

Om index visar enstaka kompakt oxid, 10 x 10 µm i prov 3T, 5T.

Bild 20 Transportskänk vid 660, 680, 700, 720°C (från höger).

5.2.4  Doseringsugn

Tre prov togs ur doseringsugnen, efter att nivån i ugnen sjunkit så att luckan
kunde öppnas. Resultaten framgår av tabell 12 och bild 21.

Tabell 12 Resultat från försök med SS 4250 i doseringsugn.

Provuttag Smältans tillstånd Qualiflash-
steg

QTI OM-index
(ppm)

Spektroprov

Doseringsugn Obehandlad, 695°C 1.5 20 126 1D
Doseringsugn Obehandlad, 695°C 9 <1 - -
Doseringsugn Obehandlad, 678°C 9 <1 2,1 3D

OM-index visar att  i prov 1D finns övervägande kompakta oxider, både små
på ca 10 x 15 µm, men även större ca 150 x 200 µm. De större består troligen
av flussmedelsrester, enligt Gränges Technology. Undersökning i SEM visar
att de innehåller B, N, Mg, S, Ca. Lite oxidskinn finns också. I prov 3D finns
enstaka kompakta oxider (ca 10 x 10 µm) och enstaka oxidskinn.
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Bild 21 Doseringsugn, provuttag vid samma tillfälle.

5.3  Kommentarer

5.3.1  Qualiflash-utrustningen

Att reproducerbarheten är god vid upprepning av provuttag visar bl a försöken
vid transportskänk 720°C, liksom de i doseringsugnen. Avvikande resultat har
dock erhållits i varmhållningsugn och vid första uttaget i doseringsugn. När
det gäller varmhållningsugnen, blir man tyvärr inte så mycket klokare av att
jämföra resultatet med OM-index. Risken med OM-index är att den analy-
serade metallmängden är mycket liten och det kan vara svårt att få ett prov
som är representativt för smältan. I en så stor smältugn som det är frågan om
(5 ton), varierar säkert oxidhalten en del i olika ställen i ugnen beroende på
temperaturer och flöden. Det är provet med 9 steg, som borde vara ganska
rent, som inte visar förväntade OM-index.

När det gäller doseringsugnen, kan de avvikande resultaten mellan provtag-
ningstillfällena förklaras med skillnader i inneslutningshalt. I bild 22 har
sammanställts mätningar från försöken på Varnäsföretagen och Volvo, där rätt
filtertvärsnitt har använts, och OM-index bestämts. I de flesta fall är
överensstämmelsen god mellan QTI och OM-index.
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Bild 22 Samband mellan QTI och OM-index vid försök med SS 4253, SS 4251, SS 4250 vid olika
gjuttemperaturer vid försök på Varnäsföretagen och Volvo.

Det framgick tydligt att skopans fyllda volym bör vara lika från varje gång,
vilket förstås är en osäkerhetsfaktor. Vid första provuttaget eller efter en paus,
bör även skopan förvärmas, annars tappar smältan snabbt i temperatur.  När
även termoelementet är kallt, kan temperaturen falla för lågt innan den
aktuella temperaturen visas på displayen.

Det var förvånande att smältans flytbarhet (transportskänk) inte försämrades
trots temperaturdifferens på 80°C (740-660°C), och rätt filtertvärsnitt! Det
borde den göra. Bomems förklaring på detta är att resultaten är excellenta och
metallen är ren. Eventuella oxider är så små att de inte kan detekteras med
Qualiflash och kommer inte att ge upphov till defekter i den färdiga produkten.
Tillverkaren kan dock inte specificera exakt hur små oxider som de klarar av
att påvisa med Qualiflash. OM-index visar att oxidhalten är mycket låg eller
obefintlig. Enstaka (1-2 st) kompakta oxider har observerats, ca 10x25µm i
storlek. OM-index 2,1 i doseringsugnen visar också QTI <1. Resultaten tyder
på att oxidfilmer lättare fastnar i filtret än (små) kompakta, vilket ju också är
troligt.

Sammanfattningsvis:

• Det är önskvärt att skopan modifieras på så sätt att samma mängd smälta
erhålls varje gång. Detta kan t ex göras genom en ”U” eller ”V”-
anvisning ner till nitarnas övre kant, där överflödig smälta rinner tillbaka
ner i badet.

• Vid en oxidfri smälta påvisas inga skillnader i flytbarhet, trots stort
temperaturintervall.
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• Reproducerbarheten är god.

5.4  Kommentar om smältans kvalitet

Det är uppenbart att smältans oxidinnehåll är mycket gott i samtliga led. Det
ska dock påpekas att transportskänken var nyligen rengjord innan försöken.
Tidigare mätningar med OM-index (3) visar att sedimentering av gamla,
kompakta oxider är vanligt i tranpsortskänken. I likhet med tidigare mätningar
konstateras att såsväl kompakta oxider, som oxidnystan finns i
doseringsugnen. Vår mätning visar att också stora partiklar innehållande B, N,
S, Ca, Mg finns där. Dessa kan vålla bearbetningsproblem. Partiklarnas
ursprung är okänt.

6  DISKUSSION

Det samlade intrycket av Qualiflash är positivt. Det är en snabb metod, som
ger en bild av smältans renhet omgående. Driftskostnaden är låg och
förbrukningsmateriel är filter, termoelement och black. Kostnaden för själva
utrustningen är ca SEK 85.000. Utrustningen är mobil och lättanvänd och kan
utvärderas på plats av gjuterioperatören. Metoden har god reproducerbarhet
och ger ett mått från 1-20 på mindre än en minut. Nästa prov kan tas inom
5 minuter.

För att få en rättvisande bild av smältans renhet är det dock av avgörande vikt
att RÄTT FILTERTVÄRSNITT används för en viss legering och
smältatemperatur. QTI (Quality Temperature Index) är ett användbart mått på
smältans renhet på en skala från 1 till 20.

Några observationer:

• Smältans temperatur kan anges felaktigt efter förädling, vilket sannolikt
beror på att ett kraftigt, något isolerande oxidskinn bildas på
termoelementets yta. Problemet avhjälpes genom att upprepa mätningen
efter att termoelementet skrapats rent från smälta.

• Tiden för nedkylning av degeln efter en hällning kan avkortas avsevärt
genom blåsning av degelns innerytor med tryckluft.

• Skopans nivåmarkering sker med nitar, vilket kan påverka resultatet. Ett
förslag för att erhålla mer konstant volym i skopan är att t ex göra en
”U”-skåra i nivå med nitarnas överkant så att överflödig smälta rinner
tillbaka ner i ugnen.

Qualiflash kan inte användas för att bestämma vilka typer av oxider som sätter
igen filtret. Resultatet påverkas inte av kärnbildningspartiklar för korn-
förfining. Tillverkaren har inte kunnat ange lägsta detekterbara storlek eller
mängd av oxider som ger utslag på mätningen. Våra mätningar indikerar att
oxider i intervallet 2-12 ppm kan detekteras med Qualiflashutrustningen.
Indikationer finns på att oxidfilmer sätter igen filtret lättare än kompakta
oxider.
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Som nämnts är det av avgörande vikt att rätt filtertvärsnitt används för en viss
legering och smältatemperatur, vilket illustrerades bl a vid försöket med
SS 4250 på Volvo. Även extremt smutsiga smältor (t ex SS 4253, charge 4 på
Varnäsföretagen) kan uppvisa resultat som inte påvisar skillnad i flytbarhet vid
olika temperaturer om filtertvärsnittet är felaktigt valt. Vid den temperatur
som QTI-tabellerna  anger att korrekt filtertvärsnitt används, erhålls skillnader
i flytbarhetsresultat.

Orsaken är att smältans flytbarhet och flöde (stort tvärsnitt) är för stort för att
möjliggöra sammankletning/agglomerering av oxider i filtret på tillräckligt
kort tid, om temperaturen är för hög.

7  SLUTSATS

Qualiflashmetoden är en snabb, lättanvänd och kvantitativ metod för att
bestämma olika aluminiumlegeringars smältarenhet (med avseende på
inneslutningshalt) vid olika temperaturer. Metoden har hög reproducerbarhet
och ger ett mätresultat på mindre än en minut. Nästa prov kan tas inom fem
minuter. För att få rättvisande resultat på smältans renhet, är det mycket viktigt
att det använda filtertvärsnittet är korrekt  med avseende på legeringstyp och
smältans temperatur.

Om helt oxidfri smälta används, kan inga skillnader i flytbarhet påvisas, trots
stora temperaturintervall och korrekt filtertvärsnitt. Utrustningen kan inte
användas för att särskilja vilken typ av oxider/inneslutningar som sätter igen
filtret. Förslag på förbättring av utrustningen är kylning av den
temperaturkontrollerade degeln med tryckluft för att förkorta tiden till nästa
prov. Jämnare smältavolym kan erhållas om skopan förses med en skåra till
den höjd som idag anges enbart med nitar.
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BILAGA 1: UPPDELNING AV LEGERINGSTYPER OCH GRUPPER A-L

Grupp Amerikansk och svensk standard
ASTM                         SS

ISO standard

A 336
-

-
AlSi12CuMg (Ni)

B 413.0
-

SS 4260
SS 4261

AlSi12Cu (Mn, Fe, Ni)
AlSi12

C 332.0
333.0

A380.0
SS 4251
SS 4250

-
AlSi10Cu2Mg (Ni)

AlSi8-9Cu3Mg
D 360.0

-
-

A360.0
SS 4253

AlSi10MgCu
AlSi9MgCu

AlSi10Mg(Fe)
AlSi5Cu3Mg

E 328.0
356.0

A356.0
357.0
319.0

-
-
-

355.0

SS 4245
AlSi7Cu3Mg

AlSi7Mg
AlSi7Mg03
AlSi7Mg06
AlSi6Cu3
AlSi5Cu3

AlSi6Cu4Zn3
AlSi5Cu3Mg
AlSi5CuMg

F - AlCu8(Si, Zn)
G 242.0

-
-

AlCu4Ni2Mg
AlCu5Ni
AlSi2Mg

H 520.0
-
-
-

AlMg10
AlMg9(Si, Zn)

AlMg3

I -
712.0
204.0

SS 4438
SS 4337

-
AlZn5Mg

AlCu4MgTi
J 150.0

170.0
SS 4022
SS 4021

Al99,5
Al99,7

K 390.0 SS 4283 AlSi18(Cu, Ni, Mg)
L - - AlSi25 (Cu, Ni, Mg)
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BILAGA 2: QTI FÖR LEGERINGSGRUPP C (SS 4250) OCH D (SS 4253)
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BILAGA 3: PRINCIP QUALIFLASHMETODEN
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BILAGA 4: PROTOKOLL FRÅN GJUTFÖRSÖK VID SKANDINAVISKA
GJUTERISKOLAN

Tid Tvär
stor

snitt
liten

Degeltemp.
°C

Smältans
temp. °C

Antal täckta steg
i kokill

Kommentar

x ca 430 ca 720 10! !!? Inneslutningar sedimenterat
till botten?

10.50 x 424 720 4 Test
11.20 x 433 718 3 Obehandlad smälta, spektro 1
11.40 718-720 Spiralprov 1
12.30 750 Tillsats av kvävetablett Degasal

T200 (0.1%) samt korn-
förfiningsmedel, spektro 2

13.00 x 435 715 2
13.10 718 Spiralprov 2
13.20 x 433 721 2 Följs av omsmältning
14.20 x 435 717 2

785 Förädling, spektro 3
14.30 x 433 718 3
14.35 718-720 Spiralprov 3
14.50 x 430 760 4 Uppvärmningsprov
15.05 x 432 720 4 Spektro 4
15.06 720 Spiralprov 4
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BILAGA 5: PROTOKOLL FRÅN GJUTFÖRSÖK VID VARNÄSFÖRETAGEN

SS 4253, charge 1 (50 % skrot)
Stort filtertvärsnitt

Märkn. Tid Provuttag Behandling Smält. temp. Degel  temp. Q-steg Spektro
-prov

1A 8.35 Smältugn Obehandlad 748°C 419 3.4 1A
2A 8.50 Transportskänk Förädlad,

kornförfinad
750°C 416 1 2A

3A 9.05 Varmhållningsugn Flussad 750°C 419 2 3A

SS 4251, charge 2 (100 % skrot)
Stort filtertvärsnitt

Märkn. Tid Provuttag Behandling Smält. temp. Degel  temp. Q-steg Spektro
-prov

1B 9.20 Smältugn Obehandlad 751°C 424°C 9 1B
2B 9.25 ” ” 720°C 419°C 1 -
3B 9.40 Varmhållnings-

ugn
Förädling + fluss 720°C 423°C 4 3B

SS 4253, charge 3 (50 % skrot)
Stort filtertvärsnitt

Märkn. Tid Provuttag Behandling Smält. temp. Degel  temp. Q-steg Spektro-
prov

1C 10.50 Smältugn Obehandlad 745°C 423°C 9 1C
2C 10.55 ” ” 720°C 418°C 2 -
3C 11.05 Varmhåll-

ningsugn
Förädlad,
kornförfinad,
flussad

750°C 423°C 4 3C

SS 4253, charge 4 (40 % skrot)
Stort filtertvärsnitt

Märkn. Tid Provuttag Behandling Smält. temp. Degel  temp. Q-steg Spektro
-prov

1E 12.20 Smältugn Obehandlad 760°C 426°C 9 1D
2E 12.27 Smältugn Obehandlad 750°C 425°C 9 -
3E 12.35 Smältugn Obehandlad 740°C 429°C 9 -
4E 12.41 Smältugn Obehandlad 730°C 423°C 9 -
5E 12.48 Transportskänk Obehandlad 720°C 423°C 2.5 -
6E 13.00 Smältugn Obehandlad 720°C 426°C 4 -
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BILAGA 6: OM-INDEX MÄTNINGAR FÖR FÖRSÖK VID VARNÄS-
FÖRETAGEN
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BILAGA 7: PROTOKOLL FRÅN FÖRSÖK VID VOLVOS PRESSGJUTERI

Legering: SS 4250
Stort filtertvärsnitt

Märkn. Tid Provuttag Smält. temp.
°C

Degel
temp.
°C

Q-steg Spektro-
prov

1V 10.05 Varmhållningsugn 700 424 3 1V
1T 10.25 Hällstråle till

transportskänk
700 430 5 -

1D 11.15 Doseringsugn 695 424 1.5 1D
2D 11.25 Doseringsugn 695 434 9 -
3D 11.30 Doseringsugn 678 430 9 3D
2T 11.45 Transportskänk 720 428 9
3T 11.50 Transportskänk 722 425 9 3T
4T 13.00 Hällstrålen till

transportskänk
720 429 slut på

smälta, 8
-

5T 13.05 Hällstrålen till
transportskänk

720 419 9 5T

2V 13.15 Varmhållningsugn 700 417 9 2V
6T 13.25 Transportskänk 700 429 8.5 6T
7T 13.30 Transportskänk 680 424 9 -
8T 13.35 Transportskänk 660 422 8.5 -
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BILAGA 8: KEMISK SAMMANSÄTTNING HOS SS 4250 VOLVOS PRESSGJUTERI

Prov
nr.

Si Cu Mg Fe Mn Zn Ti Övriga

1V 10.37 2.94 0.128 0.849 0.259 0.839 0.034 Sr 0.001, Pb 0.059, Ni 0.051
Sn 0.053, Sb 0.0013,Cr 0.028

2V 10.24 2.89 0.120 0.844 0.272 0.815 0.036 Sr 0.001, Pb 0.057, Ni 0.048
Sn 0.054, Sb 0.0016, Cr 0.028

3T 10.21 2.89 0.125 0.849 0.260 0.837 0.034 Sr 0.001, Pb 0.058, Ni 0.052
Sn 0.053, Sb 0.0019, Cr 0.028

5T 10.43 2.87 0.121 0.849 0.268 0.828 0.035 Sr 0.001, Pb 0.058, Ni 0.049
Sn 0.054, Sb 0.0010, Cr 0.028

6T 10.51 2.87 0.120 0.844 0.272 0.821 0.035 Sr 0.001, Pb 0.058, Ni 0.058
Sn 0.054, Sb 0.0015, Cr 0.028

1D 10.32 2.84 0.135 0.853 0.253 0.842 0.033 Sr 0.001, Pb 0.058, Ni 0.051
Sn 0.052, Sb 0.0014, Cr 0.028

3D 10.48 2.91 0.126 0.853 0.256 0.857 0.034 Sr 0.001, Pb 0.061, Ni 0.051
Sn 0.055, Sb 0.0011, Cr 0.028
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BILAGA 9: OM-INDEX MÄTNINGAR FÖRSÖK VID VOLVOS PRESSGJUTERI
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SVENSKA GJUTERIFÖRENINGEN

SYFTE

Rapporten syftar till redovisa resultat från inledande försök med Qualiflash-
metoden. Metoden används till att utvärdera aluminiumsmältans halt av oxider
och andra inneslutningar, före gjutning.

INNEHÅLL

Inverkan av smältans temperatur, renhet, filtertvärsnitt på Qualiflash-metodens
resultat diskuteras.

ÄMNESOMRÅDE

Aluminium

Gjutning

Kontrollmetoder

NYCKELORD

Aluminium

Smältabehandling

Oxider

Inneslutningar

Qualiflash

OM-index


