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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

AB Mönsterås-Metall, Jan Tegnemo

NW Metall AB, Göran Eriksson

Varnäsföretagen AB, Kari Nuikka

Volvo Lastvagnar Komponenter AB,  Jan-Erik Wahlström

SAMMANFATTNING

I samband med förädling, temperaturhöjning och avgasning med lans har
gashalten i en smälta av SS 4245 (100 % tackor) mätts med CHAPEL-
utrustning, Straube-Pfeiffer samt stelning i isolerande material/skrapprov.
Mellan Strabe-Pfeiffer och skrapprov finns likheter när gashalterna är ”mycket
låga” eller ”mycket höga”. Vid mellanliggande nivårer är det svårt att visuellt
på tvärsnitt eller på ovanytan uppskatta gasnivån.

Värden från Straube-Pfeiffer (DI, densitetsindex) och CHAPEL tenderar
överensstämma i stort, förutom vid följande händelser:

• vid temperaturhöjning (CHAPEL visar det väntade, nämligen att
vätehalten ökar i smältan).

• efter totalt 19 minuters rening med lans (flussmedel och kvävgas) ökar
vätehalten enligt CHAPEL, men DI visar i det närmaste = 0. Det väntade
resultatet borde vara att såväl oxid- som vätehalt minskar efter
avgasningen.

Erfarenheterna från provningen och litteraturen är att vätgasbestämning med
CHAPEL är en snabb och noggrann metod. Kritiska punkter är den sköra
sonden, och risken för att den ska överdras med en tunn oxidfilm som ger
felaktiga mätresultat.
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1  BAKGRUND

Aluminium har en förmåga att lösa in stora mängder vätgas, som vid
stelningen inte helt kan evakueras utan förblir tvångsinlöst i den fasta
metallen. Den höga gashalten ger upphov till porositeter som försämrar de
mekaniska egenskaperna, vilket kan förorsaka tillbud t ex haverier av
belastade konstruktioner. I detaljer som inte har höga hållfasthetskrav kan
porerna leda till kostsamma kassationer av estetiska skäl t ex för ytor som är
avsedda för ytbehandling.

Lyckligtvis finns användbara metoder för att sänka en smältas vätehalt, men
av olika orsaker vill man på ett snabbt och smidigt sätt kunna kontrollera
smältans gashalt innan gjutning påbörjas. Syftet med denna undersökning är
att jämföra tre metoder: CHAPEL, Straube-Pfeiffer och stelning i isolerande
sten (skrapprov). Även en utrustning för termisk analys har testats vid
försöken.

2  BESKRIVNING AV KONTROLLMETODER

2.1 CHAPEL (Continous Hydrogen Analysis by Pressure Evalutions in Liquids)

CHAPEL-metoden är en relativt ny metod som möjliggör kvantitativ
direktbestämning av vätehalten i aluminiumsmältor. Metoden kan användas
för individuella mätningar och för kontinuerlig övervakning av smältan.
Principen bygger på att vätets partialtryck mäts i smältan, och med ledning av
smältatemperaturen och legeringssammansättning kan man med hjälp av
Sieverts gaslag beräkna koncentrationen. En porös grafitstämpel, som
nersänks i smältan, är genom ett trycktätt keramikrör (SiN) förbundet med en
tryckmätapparat (piezoelektrisk), bild 1. Grafitstämpeln fungerar som en
konstgjord bubbla som smältans väte kan diffundera in i tills trycket i
mätsonden är lika stort som vätets partialtryck i smältan (2H =H2). Genom
dosering av vätgas till sonden inställer sig jämvikt (gasavgång eller gasupptag)
på ett par minuter. När jämvikt (efter ca 5 minuter) infunnit sig beräknar ett
dataprogram vätekoncentrationen (tar ca 3 minuter).



SVENSKA GJUTERIFÖRENINGEN - 3 -

Bild 1
Princip för CHAPEL-metoden

2.2 Straube-Pfeiffer

Användningen av Strube-Pfeiffer testet är väl utbrett. Ett prov på 100-200 g
stelnar i en förvärmd stålkopp, i atmosfärstryck och/eller  i undertryck (20-80
mbar). Vid stelning i undertryck minskar vätets löslighet i smältan och
gasavgången främjas, vilket resulterar i ett material med lägre täthet.

Utvärdering kan ske på följande sätt:

1. Kvalitativt, d v s studium av gasblåsornas antal och storlek i provets
överyta eller i tvärsnitt. Antalet i tvärsnittet synbara blåsor är
proportionella mot smältans vätehalt. En konkav överyta tyder på låg
gashalt och en porös, konvex på hög gashalt.

 

2. Kvantitativt genom att med Arkimedes princip bestämma den skenbara
densiteten i undertrycksprovet, att jämföra med en teoretisk densitet eller
densiteten för provet som stelnat i atmosfärstryck. Ett densitetsindex kan
beräknas.

2.3  Stelning i isolerande material - skrapprov

En snabb och enkel metod som ofta använts på gjuterierna är att låta  smälta
stelna i ett termiskt isolerande material (tegelsten eller dylikt). Denna metod är
kvalitativ och bygger på gjutarens erfarenhet. Vid stelningen skrapas överytan
av halvfast metall och gasavgången studeras.

I våra försök har metoden förfinats, bl a sker stelningen  i en kopp som
bearbetats fram ur Fosecos ”Insural 140” (baserad på SiO2, innehåller även
oxider av järn, kalcium och aluminium). Koppen kan användas för avgjutning
ett stort antal gånger. Stelning kan ske med och utan vibrationer, vilket
påverkar gasavgången. Med vibrationer minskar inverkan på kärnbildning av
gasporer på oxider. Stelning kan också ske under vakuum, med och utan
vibrationer. Stelning i undertryck gör att utrustningen kan användas på samma
sätt som Straube-Pfeiffer, men gasavgången kan inte studeras visuellt.
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3  PRAKTISKA FÖRSÖK

Praktiska försök skedde med de beskrivna metoderna hos Mönsterås-Metall,
tillsammans med företrädare från MK Industrivertretungen, och i projektet
deltagande gjuterier.

3.1  Planerat försöksupplägg

Huvudfrågor:

• Hurdan är CHAPEL-metodens reproducerbarhet?

• Hur stor är CHAPEL-metodens noggrannhet?

• Hur lång tid tar det att få mätvärden med CHAPEL?

• Kan vi jämföra mätvärdena från CHAPEL med resultat från Straube-
Pfeiffer och avgjutningsprov i isolerande sten och därigenom även
utveckla dessa metoder?

Följande sekvens var planerad:

1. Utgångssmälta med låg gashalt (720°C)

2. Förädling med Na

3. Höjning av temperaturen till 770°C

4. Uppgasning med hjälp av ett kemiskt preparat

5. Avgasning med kvävgas via lans

Provuttag skedde vid samtliga steg för CHAPEL, Straube-Pfeiffer
(atmosfärstryck och undertryck), stelning i isolerande material
(atmosfärstryck). Termisk analys och prov för kemiska analys togs ut vid
stegen 1 och 2. Prover togs ca 10-15 minuter efter förädling.

3. 2 Genomförda försök

Sekvensen genomfördes en gång, liksom förädlingen i andra steget. Mer exakt
information om åtgärder och tillsatser, provuttag etc framgår av
sammanställningen i bilaga 1.
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Data

Försökslegeringen (SS 4253) hade kemisk sammansättning enligt tabell 1.
100 % tackor användes.

Tabell 1 Kemisk sammansättning hos försökslegering (SS 4253), vikts %.

Si 9,80 Ni 0,01

Fe 0,42 Zn 0,10

Cu 0,05 Pb 0,02

Mn 0,17 Sn 0,00

Mg 0,39 Ti 0,05

Uppsmältning av tackorna skedde dagen före i en tippbar motståndsugn
rymmande ca 250 kg. Smältan hade stått vid 720°C i ca 24 timmar innan
försöken startade. Luftfuktigheten under försöken varierade mellan 6.4-7.0
g/m3.

Förädling utfördes med tre tabletter av Beijers Veralux SH 10, baserad på
natriumkarbonat. Till kornförfining användes Hydelkos/Elkems stång av
Ti5B1 (4.8 % Ti, 1.0 % B, 0.08 % Fe, 0.06 % Si). Uppgasning gjordes med
Kernfest-Webacs Ashland die casting flux (kaliumaluminiumssulfat).

Avgasningsutrustningen ETNA EF-1 (lans) beskrivs i referens 5.
Flussmedelsflöd var 1.0 kg/minut som tillsattes vid varje första minut vid varje
avgasningstillfälle. Resterande tid doserades kvävgas med ett tryck på 0.4 bar.
Leverantör av flussmedel var Kernfest-Webac och medlet är baserat på
kalciumklorid- och karbonat, med en mindre tillsats av kalciumkiselflourid.

3. 2. 1 Registrerade observationer

Stelning i isolerande sten

Stelning i isolerande sten skedde i atmosfärstryck under skrapning av ytan för
att studera gasavgången. Kommentarerna från skrapningen framgår av tabell 2.
Provens sidor studerades också efter stelning. Dessa visade olika utseende
beroende på gashalt. Proverna har dessutom snittats, slipats och dokumenterats
i bilaga 2.

Tabell 2 Kommentarer från skrapning av prover som stelnat i isolerande material.

Nr Tillfälle Kommentar

Leverantör: GA
Legering: 233
Charge: 671003
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1A-S Utgångssmälta ”Ingen gas”

1B-S Efter förädling Na ”Ingen gasutveckling på ytan. Gulaktigt oxiderad yta”

1C-S Vid förhöjd temperatur ”Måttlig gasutveckling på ytan”

1D-S Efter tillsats av uppgasande
medel

”Gasutveckling på ytan, av ytterst små bubblor. Ser annorlunda ut än om
”naturlig” gas skiljts ut.”

1D2-S Efter lunch ”Mycket lite gasutveckling”

1E-S Efter lans 4 min ” Mycket lite gasutveckling”

2A-S Efter lans ytterligare 15 min ”Gasfri”

2B-S Efter förädling ”Något mer gas, dock fortfarande lite. Oxidhinnan/skalet är gulaktig (inte
blåaktig som tidigare)”

4  UTVÄRDERING

4.1  CHAPEL-värden

4.1.2  Värden vid olika smältabehandlingar

Vid installationen krävs inkörning av sond och rör i smälta, på ca 30 minuter.
Detta görs en gång och de därpå följande individuella mätvärden tar 8 minuter
att få fram. Inställningen av jämvikt tar ca 5 minuter, 3 minuter att beräkna
vätekoncentrationen. Om inga smältabehandlingar typ förädling, avgasning etc
görs som kräver att sonden tas upp ur smältan, fås kontinuerliga mätvärden.
Det finns möjlighet att koppla in flera sonder om man önskar ha kontinuerlig
övervakning på flera ställen i produktionen. Värden efter jämnvikt vid olika
steg framkommer av tabell 3 (för samtliga kurvor och exakta värden, se bilaga
3). Kurvorna redovisas med tid på x-axeln och temperatur på vänstra y-axeln.
På högra y-axeln kan redovisas antingen vätets partialtryck eller
vätekoncentrationen. I bild 2 visas vätekoncentrationens variation med tiden
och för olika smältabehandlingar (sammanställt från avlästa värden under
försöken, och diagrammen i bilaga 3).

Tabell 3 Vätekoncentrationen i smältan vid olika tillstånd enligt
CHAPEL.
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Steg Vätekoncentration
(cm3/ 100 g aluminium)

Obehandlad smälta (720°C) 0.16

Förädlad smälta 0.29

Hög temperatur (775°C) 0.46

Uppgasning  (775°C) 0.49

Temperaturfall (775-712°C), 40 min 0.42

Vilande smälta (totalt 1.5 h efter
uppgasning), 713°C

0.49

Avgasning lans 4 min 0.39

Avgasning lans tot. 19 min 0.48

Förädlad smälta 0.45

Tid (min)

Vätekonc. (cm3/100 g Al)

0 100 200 300 400
0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

Obehandlad

Förädling

Temp.höjning

Vila

Lans 4 min Lans + 15 min

Förädling

Bild 2 Vätekoncentrationens variation med tiden och för olika smältabehandlingar enligt
CHAPEL.

4.1.3  Vätgaskoncentrationens variation med temperatur enligt CHAPEL
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Mätningarna med CHAPEL visade tydligt en förväntad, kraftig ökning av
smältans vätgashalt då temperaturen höjdes från ca 710°C till ca 775°C, bild 3.

Väte konc. (cm3/100g Al)

Temp (C)

0,00 0,25 0,50
700

720

740

760

780

Bild 3 Vätekoncentrationens variation med smältans temperatur, efter
förädling (CHAPEL).

4.2  Bestämning av densitetsindex (DI)

4.2.1  Metodik

Metoden för att beräkna densitetsindex beskrivs i ref. 4. Vattnet som användes
hade en temperatur på 21°C, och hade stått ett par timmar för avluftning.
Istället för avläsning på mätglaset (graderat  var 10:e ml) av antalet ml som
kutsen har i volym, avlästes volymen = vikten på vågen.

Densitetsindex beräknas enligt:

           (ρatm.tryck- ρundertryck)
DI =  ----------------------   x 100
                ρatm.tryck

4.2.2  Makroutseende hos prov som stelnat i undertryck och atmosfärstryck

I bilaga 4 finns bilder på prover för stelning i atmosfärstryck och i undertryck.
Både utseende ovanifrån och i tvärsnitt (från sidan) framgår.
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4.3  Jämförelse mellan CHAPEL och Straube-Pfeiffer (DI)

Värden från CHAPEL och från Straube-Pfeiffer prov jämförs för olika steg i
försöken i bild 4a. Avvikelser påvisas vid temperaturhöjningen och efter totalt
19 minuters kvävgasspolning genom lans. En mer direkt jämförelse av
CHAPEL-värden och DI fås i bild 4b.

       Steg

DI %cm3 H/100g Al

0

5

10

15

0,0 5,0
0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

DI
CHAPEL?

1 2 3 4 5 6 7

”0”

Bild 4a Jämförelse mellan avlästa värden från CHAPEL och Straube-Pfeiffer prov (DI). Det ena
av Straube-Pfeiffer provet vid steg 4 (stelnat i atmosfärstryck) var sprucket, vilket
omöjliggjorde bestämning av densitetsindex.

CHAPEL (cm3/100g Al)

DI %

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8
0

5

10

15

20

Bild 4b Överensstämmelse mellan CHAPEL o ch DI (undertryck 80 mbar).

Steg:
0  Obehandlad smälta
1  Förädling med Na
2 Temp. höjning ca 775°C
3  Uppgasning
4  Vilande smälta 1.5 h  712°C
5  Avgasning lans 4 min
6  Lans ytterligare 15 min
7  Förädling med Na
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4.4 Kemisk analys

Kemisk sammansättning före och efter förädlingen framgår av tabell 4.
Na-halten har bestämts våtkemiskt.

Tabell 4 Kemisk sammansättning hos försöksmaterialet (vikts %).

Prov Si % Cu % Mg % Fe % Mn % Zn % Ni % Pb % Sn % Ti % Na %
1A 9.5 0.06 0.34 0.41 0.17 0.11 0.01 0.01 <0.01 0.05 -
1B 9.3 0.06 0.34 0.42 0.17 0.11 0.01 0.01 ” ” 0.023
2A 9.4 0.07 0.30 0.42 0.17 0.11 0.01 0.01 >0.01 0.05 -
2B 9.6 0.07 0.30 0.42 0.17 0.11 0.01 0.01 >0.01 0.05 0.023
3 9.4 0.06 0.28 0.42 0.17 0.11 0.01 0.01 >0.01 0.05 0.015

4.5  Termisk analys

Systemet som användes för termisk analys heter 7604 DA Windows från MK
Industrievertretungen GmH. Upp till 20 mätningar per sekund kan registreras.
Kopparna består av stålkoppar beklädda med Croning/skalsand. Flera kurvor
kan åskådliggöras i samma diagram, däremot kan ej derivatan ritas i samma
diagram som svalningskurvan. Programvaran är utformad så att man ska
kunna spara den kemiska analysen och resultat från Straube-Pfeiffer prov till
varje kurva. I kurvan specificeras följande parametrar och förkortningar:

TG Gjuttemperatur

TLU Lägsta likvidustemperaturen

TLO Högsta likvidustemperaturen

dTL Smältans underkylning (TLO-TLU)

TSU Lägsta solidustemperaturen

TSO Högsta solidustemperaturen

dTS Fasta fasens underkylning (TSO-TSU)

TW Temperatur vid maximal stelningshastighet mellan likvidus och 
solidustemperatur

y´TW Derivatan vid TW

4.5.1 Kornstorlek

ASTM:s kornstorleksmått är välkända (ASTM E 112). Kornstorleksnumren är
omvänt proportionella med kornstorlek, d v s större siffra medför mindre
kornstorlek.
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Bild 5 Princip för ASTM:s kornstorleksmått.

Som ett mått på kornstorleken används i systemet Gb, som publicerades som
ett mått redan 1984 av Gunther et al (7). Gb definieras som skillnad i maximal
underkylning och maximal rekalescens vid primärstelnandet, dividerat med 2,
se bild 6 och 7. I det aktuella termiska analyssystemet finns kornstorleksmått
på upp till 15.

Bild 6 Definition av Gb (kornstorleksmått) (7) Bild 7 Samband mellan kornstorlek enligt ASTM
(KG) och Gb (7)

I våra undersökningar har kornstorleken mätts av Gränges Technology. P g a
den stora kornstorleken har mätning inte skett med interceptmetoden, utan 50
korn har mätts individuellt med hjälp av bildanalys.
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4.5.2 Förädlingsgrad

Vid bestämning av förädlingsgraden undersöks vid vilken temperatur den
eutektiska reaktionen (Teut) äger rum, i förhållande till en beräknad teoretisk
(T’eut). Förädlingen sänker den eutektiska temperaturen. Beräkningen av den
teoretiska eutektiska temperaturen görs med ledning av legeringens halt av Cu,
Mg och Fe:  T’eu = 577 - (1,8 x % Fe) - (11 x % Mg) - 2,5 x % Cu)

4.5.3 Uttag av termisk analys

Termisk analys togs före och efter förädling, och vid sista förädlingstillfället
togs upprepade prover med vissa tidsintervall. Resultaten från den termiska
analysen framgår av tabell 5.

Tabell 5 Resultat från försök med termisk analys.

Tid Smältans tillstånd och
märkning

Teoretisk
T’eut

Förädling

Teut - T’eut

Kornförfining

Gb

Mätt medel
kornstorlek
(mm),
längd x bredd

8.42 Obehandlad smälta (1A) 572°C -0.9°C 9.7 1.1 x 2.4

9.07 ” ” -1.5°C 6.6

9.52 Förädlad med Na (1B) 571.8°C 5.9°C 7.7 1.2 x 2.2

15.56 ” (2A) ” 5.3°C 6.9

16.03 ”  (2B) ” 5.1°C 6.7

16.22 ” (2C) ” 5.5°C 7.7 1.6 x 2.3

Bild 8 och 9 visar svalningskurvan respektive derivatan av den obehandlade
smältan. Resten av kurvorna återfinns i bilaga 5. Kurvor tagna med
Mönsterås-Metalls egen utrustning för termisk analys framgår i bilaga 6.
Denna utrustning säljs av Kernfest-Webac.
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Bild 8 Svalningskurva för obehandlad smälta.

Bild 9 Derivatan av svalningskurvan enligt bild 8 för obehandlad
smälta.
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4.5.4  Metallografi

Obehandlad utgångssmälta (1A), bild 10

Kiselfasen är inte förädlad. α-Al15(Mn, Fe)3Si2 finns både i kinesskriftsform
och i kompakt form. β-Al5FeSi kan inte observeras, ej heller Mg2Si som
lamelleutektika (men som sekundärpartiklar).

Genom anodisering och mikroskopiering med interceptmetoden bestämdes
kornstorleken till ca 1.1 x 2.4 mm i bredd x längd, tabell 6.

Förädlad smälta (1B)

Kiselfasen är välförädlad. Områden med grövre aluminiumdendriter + primär
Si + α-Al15(Mn, Fe)3Si2 finns. Det kan möjligen vara ett tecken på
överförädling, med AlNaSi partiklar, som kan likna primär kisel till utseendet.
β-Al5FeSi kan observeras liksom Mg2Si som lamelleutektika. En skivformig
okänd fas förekommer (gråblå i polariserat ljus). Kornstorleken är ca 1.2 x 2.2
mm, tabell 6.

Förädlad smälta (2A), bild 11

Materialet är välförädlat. β-fas finns, liksom α-fas i kinesskriftsform.

Förädlad smälta (2B och 2C), bild 12

Mikrostrukturen är som för 2A, tecken på överförädling kan observeras
(”ådror”). Kornstorleken är ca  1.6 x 2.3 mm hos 2C, tabell 6.

Tabell 6 Kornstorlek i termiska analysprov.

Prov Kornstorlek (mm), bredd x längd

Medelvärde Max-värde Min-värde Standardavvikelse
(1s)

1A 1.1x 2.4 4.5 x 11.4 0.3 x 0.7 0.7 x 1.4

1B 1.2 x 2.2 3.0 x 4.7 0.3 x 0.8 0.7 x 0.9

2C 1.6 x 2.3 3.0 x 4.7 0.7 x 0.9 0.6 x 0.8
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Bild 10 Obehandlad smälta (1A) Bild 11 Förädlad smälta (2A)

Bild 12 Förädlad smälta (2C)

5  DISKUSSION

5.1  Gashaltsbestämmande kontrollmetoder

5.1.2 Är resultaten rimliga?

Både Straube-Pfeiffer (DI) och CHAPEL visar låga utgångsvärden (bild 4a
och 4b), vilket är rimligt med tanke på att smältan stått i ca ett dygn innan
försöken började och att 100 % tackor användes vid uppsmältningen. Det är
också känt att förädling höjer vätehalten i smältan (t ex ref. 3), vilket båda
metoderna visar. Vid temperaturhöjningen uppvisar CHAPEL det väntade
resultatet, nämligen att vätehalten stiger. Det är okänt varför DI är så lågt,
eventuellt kan den tjockare oxiden av Na och andra inneslutningar binda vätet
och försvåra dess avgång, så att detta inte hinner ske under stelningstiden. Vid
uppgasningen stiger DI markant, medan CHAPEL endast uppvisar en blygsam
höjning av vätekoncentrationen. Efter 1,5 timmes stillastående smälta
detekteras ingen förändring i vätgashalt med CHAPEL.
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Inga litteraturuppgifter har hittats som visar hur snabbt vätehalten sjunker vid
högt gasinnehåll, då drivkraften för utjämning borde vara hög. 1,5 timmar är
antagligen för kort tid. P g a en kraftig spricka i provet som stelnat i
atmosfärstryck kunde DI inte beräknas, men det snittade Straube-Pfeiffer
proverna har dock ett utseende som tyder på låg gashalt. I CHAPEL-proverna
sänks vätehalten efter 4 minuters lansbehandling, för att öka efter ytterligare
15 minuter lansbehandling. Orsaken till detta är oklart. Efter totalt 19 minuters
rening med lans är DI = 0. Som framgår av bild 4 fås en större respons från
DI-mätningen. Efter avgasningen ökar gashalten igen enligt både CHAPEL
och DI.

Straube-Pfeiffer och CHAPEL visar alltså följande avvikelser:

• vid temperaturhöjning (CHAPEL visar det väntade, nämligen att
vätehalten ökar)

• efter totalt 19 minuters rening och avgasning med lans (Straube-Pfeiffer
visar det väntade, nämligen att gashalten är låg).

Leverantören för CHAPEL har ombetts lämna förklaring/kommentarer till
dessa resultat, men har inte givit någon information som skulle kunna förklara
orsakerna till detta.

5.1.3  Litteraturuppgifter

5.1.3.1  Jämförelse med andra metoder

Den s.k Alscan-metoden, som fungerar på ett liknande sätt, är välbeprövad och
används bl a av Gotthard Aluminium. Jämförelser mellan Alscan och Chapel
visar att överensstämmelsen är mycket god (1), bild 13 och 14. Man har funnit
att båda metoderna har god reproducerbarhet.

Bild 13 Överensstämmelsen mellan Alscan och Chapel är mycket god
(1).
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Bild 14 Jämförelse mellan mätvärden för Alscan och CHAPEL för olika legeringar (1).

Direktbestämningsmetoderna (Alscan och Chapel) har fördelen att man inte
behöver avlägsna ett prov ur smältan utan mätningen är oberoende av sondens
position och djup (1). Båda metoderna är snabba, med Alscan krävs ca 10
minuter i analystid, vilket är ungefär som för CHAPEL (2) (8 minuter).

CHAPEL-metodens svaga punkt är det känsliga keramikröret, som är skört
och inte tål stötar (1). Vid det första mättillfället som utrustningen används
måste också extra omsorg ägnas för att röret ska sänkas ner försiktigt (tar ca
30 min i anspråk). Skadas röret, blir mätningarna felaktiga eftersom detta
medför ett orimligt högt vätepartialtryck (1). Detta upptäcks dock snabbt, och
röret kan bytas ut omgående.

Vid försöken i Mönsterås framkom att efter förädling (speciellt med Na) kan
ett oxidskikt uppstå vid nedsänkningen på rörets yta. Oxidskiktet fungerar som
en isolerande barriär, vilket leder till att ökande vätgasdosering blir
resultatlöst. Röret togs upp för manuell rengöring, och mätning  kunde
genomföras. För Al-Mg legeringar är detta fenomen mer påtagligt p g a
legeringstypens oxidationskänslighet, vilket minskar reproducerbarheten (1).

CHAPEL sondens livslängd är enligt leverantören 60-80 timmar, vilket
jämfört med Alscan sonden är en avsevärd förbättring.

Alscan sondens livslängd är garanterad ca 3 timmar i smältan eller 10
individuella mätningar. Dessutom minskas Alscan sondens känslighet snabbt,
bild 15 (1, 2) p g a mekaniska och termiska skador i den porösa
keramikkroppen.
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Bild 15 Alscan metodens mätresultat beroende på sondens livslängd (1).

Bland de s k analytiska metoderna är hetextraktionsmetoden vanlig. Denna
metod är mycket noggrann och används enbart i forskningsändamål (6).
Chapel metoden jämfördes med hetextraktionsmetoden och
överensstämmelsen var hög. Mätningarna från hetextraktionsmetoden ligger
generellt sett högre än för CHAPEL, bild 16. Kvartsröret vid het-
extraktionsmetoden överdras med en kondensationsfilm som binder fukt,
vilket leder till att vätehalten i provet mäts som skenbart större (1).

Bild 16 Jämförelse mellan CHAPEL och hetextraktionsmetoden.

Metoder med bärgas, t ex Telegasmetoden beskrivs i ref. 6. Överenstämmelsen
mellan CHAPEL och bärgas är hög, se bild 17. Med bärgasmetoden är
mätvärdena dock något högre.
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Bild 17 Jämförelse mellan CHAPEL och bärgasmetoden (1).

Jämförelser mellan undertryckstäthetsprov och CHAPEL är svåra att göra utan
att veta korrelationsfaktorer som variera för olika legeringssammansättningar
(1). Ytterligare en osäkerhet är den lilla differensen mellan tätheterna vid låga
gashalter, vilket gör att vid en viss nivå blir korrelationen mellan metoderna
mycket osäker. Samband har dock upptäckts mellan DI och CHAPEL (1), bild
18. Sambanden är också beroende på undertrycket, bild 19, liksom koppens
förvärmningstemperatur, bild 20.

Förvärmningen medför att svalningstiden förlängs, med ökande porositet
(ökande DI) som följd p g a större vätgasavgång. Mindre gas blir tvångsinlöst i
den fasta metallen.

Bild 18 Exempel på samband mellan legeringssammansättning,
CHAPEL och densitetsindex (1).
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Bild 19 Samband mellan densitetsindex (olika undertryck) och CHAPEL
för AlMg3 (1).

Bild 20 Inverkan av koppens förvärmningstemperatur på resultaten (30
mbar). ”Gerät 1” är förvärmd kopp (1).

Överensstämmelsen mellan CHAPEL och DI i våra försök avviker för
mätningarna gjorda vid hög temperatur och efter totalt 19 minuters avgasning,
bild 21. I det första fallet visar CHAPEL det förväntade, nämligen att
vätehalten ökar med ökande temperatur. I det andra fallet visar Straube-
Pfeiffer det förväntade, nämligen att vätehalten sjunker vid spolningen med
lans. Orsaken till avvikelsen är f n okänd. Bortsett från dessa värden är
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likheten med med bild 19 stor. Värdena är inte jämförbara, vilket beror på att
bild 19 gäller för AlMg3 typ och bild 21 för AlSi10Mg.

CHAPEL (cm3/100g Al)

DI %

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8
0

5

10

15

20

Bild 21 Överensstämmelse mellan CHAPEL och DI i våra försök
(undertryck 80 mbar).

Undersökningar i ref. 1 visar på en viss spridning i överensstämmelsen mellan
Chapel och DI för AlSi9Mg, bild 22.

Bild 22 Samband mellan DI och CHAPEL-värden för AlSi9Mg (30 mbar,
förvärmd kopp).

5.1.4 CHAPEL-metodens reproducerbarhet

Eftersom den planerade testcykeln inte upprepades är det svårt att uttala sig
om CHAPEL metodens reproducerbarhet. Leverantören uppger att både
repeterbarheten och noggrannheten är 0,01 ml H2/100 g Al (8). Några forskare
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har konstaterat att metoden har en hög reproducerbarhet (1, 3), bild 23 visar
vätehaltens variation mätt med CHAPEL över produktionscykeln (tre cykler)
(3). Halten av väte i utgångssmältan och efter förädlingen överensstämmer för
våra resultat, tabell 3.

Bild 23 Karakteristiska förändringar i vätehalten i olika steg (3).

5.1.5  Slutkommentar CHAPEL

Det samlade intrycket är att CHAPEL är en användbar metod för snabb
(8 min) bestämning av vätgaskoncentrationer i aluminiumsmältor.
Användning i löpande produktion kräver dock att sonden lyfts i och ur smältan
i samband med förädling, avgasning etc. Sondens skörhet och känslighet
måste då hållas i åtanke. Utrustningen är väl lämpad för
processutvecklingsarbete och i forskning och utveckling. Med tanke på
utrustningens inköpspris (ca 108 500 Sfr - ca 250 000 kr) har sannolikt få
gjuterier möjligheter att införskaffa den.

5.1.6  Jämförelse mellan skrapproven och Straube-Pfeiffer proven

Vid jämförelse mellan tvärsnitt av skrapproven (bilaga 2) och Straube-Pfeiffer
proven (bilaga 3), framgår att det endast är vid låg gashalt (obehandlad smälta,
19 minuters rening med lans) och vid hög gashalt (efter uppgasning) som
makroutseendena liknar varandra. Vid höga gashalter är gasporerna
långdragna vid båda metoderna och fördelade över hela tvärsnittet. Vid låga
gashalter är porerna mer rundade (sannolikt mest mikrosugningar) och
koncentrerade i provens centrum. Speciellt i Straube-Pfeiffer proverna är
överytan tydligt konkav vid  låg gashalt (och konvex vid hög gashalt). Vid
gashalter mellan ”mycket låg” och ”mycket hög” är det vanskligt att se
likheter mellan metoderna eller att särskilja skillnader. I Straube-Pfieffer
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proven tenderar dock porositeter att ansamlas i provets mitt och i skrapproven
fördelas dessa mer jämnt i hela provet (troligen p g a den avsevärt
långsammare stelningen). Det är möjligt att man i dessa lägen ska fästa mer
vikt vid överytans och väggarnas utseende. Slutsatsen blir att vid besiktning av
tvärsnitt från skrapprov eller Straube-Pfeiffer prov kan man avgöra om
smältan är ”mycket gasfri” eller ”mycket gashaltig”.

5.2 Strukturbestämmande metod - termisk analys

Arrangemanget med termoelementet och stålkoppen var enkelt och praktiskt.
En tunn stålkopp som inte värms upp av smältan i lika hög grad som en
sandkopp ger en mer rättvisande bild av temperaturavgivningen vid
stelningen. Få system har en korrigering m a p legeringssammansättning av
referenstemperaturen (d v s eutektiska temperaturen) för förädling. Detta är en
stor fördel, eftersom halten av Mg, Fe, Si kan variera för en och samma
legering, och därmed också varierande eutektisk temperatur. Det är mycket
svårt att ange temperaturavvikelse vid förädlingstillsats som ett mått på
förädlingsgraden om inte den korrigeras m a p legeringssammansättning.

Vad gäller kornstorleksmåttet, så erhölls en mindre god överensstämmelse mot
det angivna Gb-måttet. Leverantören av den termiska analysutrustningen
hänvisar till det arbete som Gunther et al publicerat (7) och refererar bl a till
BMW, som använder utrustningen i daglig produktion. Följande frågor är
intressanta:

1. Har Günthers arbete bekräftats av andra forskare?

2. Hur redovisas/tolkas resultatet om starkt riktningsbenägna korn (p g a
stor temperaturgradient) bildas?

3. Har kurvan i bild 7 extrapolerats (Gb visas till ett värde av ca 8) för att
få fram Gb = 15?

4. Varför är det ingen skillnad i kornstorlek mellan ej kornförfinat och
kornförfinat material (se tabell 5 och 6)? Det är möjligt att
sedimenterade kärnbildningspartiklar rörts upp (9).

5. Varför varierar Gb för den obehandlade referenssmältan 1A (9,7 och
6,6), tabell 5?

MK Industrievertretungen har fått bl a ovanstående frågor, men har inte
lämnat någon förklaring eller kommentar. Min åsikt är att Gb som mått på
kornstorlek i dagsläget är ett oklart mått, främst p g a två orsaker:

• Spridningen i korrelation mellan GB och ASTM kornstorleksmått som
Günther et al redovisat, bild7.

• Variation i kornstorlek p g a riktat stelnande.

Dessutom är kornens förväntade längdmått orimligt stora när en jämförelse
görs mellan motsvarande Gb och ASTM klass, tabell 7.
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Tabell 7 Mätt och förväntad kornstorlek med tanke på Gb och ASTM:s kornstorleksklass.

Gb ASTM*, KG Förväntad ASTM
kornstorlek  (mm)**

Mätt kornstorlek (bredd x
längd)

medel                maximum

9.7 ca 4,5-2,5 7,8-9,3 1.1 x 2.4 mm 4.5-11.4 mm

7.7 ca 5-3 3,6-7,1 1.2 x 2.2 mm 3.0x4.7 mm

7.7 ca 5-3 3,6-7,1 1.6 x 2.3 mm 3.0x4.7 mm
* (extrapolated) kurva (bild 7) från Günther et al
** beräknad medeldiameter från angiven kornarea vid ASTM -värden, bild 5 (Günther et al)

6  SAMMANFATTNING

I samband med förädling, temperaturhöjning och avgasning med lans har
gashalten i en smälta av SS 4245 (tackor) mätts med CHAPEL-utrustning,
Straube-Pfeiffer samt stelning i isolerande material/skrapprov. Mellan
Straube-Pfeiffer och skrapprov finns likheter när gashalterna är ”mycket låga”
eller ”mycket höga”. Vid mellanliggande nivåer är det svårt att visuellt på
tvärsnitt eller på ovanytan uppskatta gasnivån.

Värden från Straube-Pfeiffer (DI, densitetsindex) och CHAPEL tenderar
överensstämma i stort, förutom vid följande händelser:

• vid temperaturhöjning (CHAPEL visar det väntade, nämligen att
vätehalten ökar i smältan).

• efter totalt 19 minuters rening med lans (flussmedel och kvävgas) ökar
vätehalten enligt CHAPEL, men DI visar i det närmaste =0. Det väntade
resultatet borde vara att såväl oxid- som vätehalt minskar efter
avgasningen.

Erfarenheterna från de genomförda försöken och litteraturen är att vätgas-
bestämning med CHAPEL är en snabb och noggrann metod. Kritiska punkter
är den sköra sonden, och risken för att den ska överdras med en tunn oxidfilm
som ger felaktiga mätresultat.
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BILAGA 1  PROTOKOLL FRÅN UTFÖRDA MÄTNINGAR, ANTECKNINGAR

Omg. Tid Temperatur C
Chapel*       Mönsterås**

Chapel
cm3/100 gAl (l)

Beskrivning

1A 8.22 729 Straube-Pfeiffer: 1a,1b (0.38)
Skrapprov i isolerande sten: ”Ingen gas vid skrapning”

8.35 Termisk analys
8.45-
9.15

0.135 Chapelsystemet evakueras

9.17-
9.26

717-714 0.157 (47 mbar)

1B 9.38-
9.45

719 Förädling, 3 tabletter Veralux SH 10

9.48 Termisk analys
Straube-Pfeiffer: 2a, 2b kl 9.52 (2.26)
Skrapprov i isolerande sten: ”Skrapning ger ignen
gasutveckling på ytan, gullaktig yta”

9.57
10.20
10.28

706
708

0.288
0.288

Omdosering ett par gånger

1C 10.29
10.58

11.27
11.37
11.40

734
751
759

762

741
756
766

769
769
772

0.375
0.412
0.426

0.430

0.463

Start höjning av temperatur,  kontinuerlig mätning

PH2 svagt sjunkande trots ökande temperatur pga
avbränna av Na, som ökar vätelösligheten

Straube-Pfeiffer: 3a, 3b (1.12)
Skrapprov i isolerande sten: ”Viss gasutveckling på ytan
vid skrapning, dock inte speciellt mycket”

1D 11.45-
49

776 776 Uppgasning via tillsats av Ashland die casting flux

11.50 776 Straube-Pfeiffer: 4a, 4b (11.49)
Skrapprov i isolerande sten: ”Gasutveckling på ytan vid
skrapning, av ytterst små bubblor. Ser annorlunda ut än
om ”naturlig” gas skiljs ut”

12.01-
02

Kurva bruten (första Schweden 6, andra Schweden 7)
220 till 220 mbar

12.10 769 0.493 Mätning registreras kontinuerligt under lunch (40
minuter)

12.50 0.421 sista registerade värdet
13.28 713 0.490 263 mbar.
13.30 Straube-Pfeiffer: 5a, 5b (inget värde pga spricka i

atmosfärsprovet, bda ser dock täta ut i tvärsnitt)
Skrapprov i isolerande sten: ”Mycket lite gasutveckling”

1E 13.35 716 före
713 efter

Avgasning med lans 4 minuter

13.47 711 240 mbar, omdosering 6 ggr
13.50 Straube-Pfeiffer: 6a, 6b (1.12)

Skrapprov i isolerande sten: ”Mycket lite gasutveckling”
14.16 714 0.393
14.20-
14.35

718 Avgasning med lans 15 minuter
Skrapprov i isolerande sten:”Gasfri”

14.37 Straube-Pfeiffer: 7a, 7b (0)
14.57-
15.04

707 0.482
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Andra omgången

2A 15.04 707 0.482
2B 15.07-10 716 förädling Na

15.11 kornförfining TiBloy i trådform
Ti 4.8, B 1,0, Fe 0.08, Si 0.06

15.20 Straube-Pfeiffer: 8a, 8b (5.68)
Skrapprov i isolerande sten: ”Något mer gas, dock
fortfarande lite. Oxidhinnan är gulaktig och inte blåaktig
som tidigare”

15.21 718 0.45
ca 15.30-
16.15

3 st termisk analys

* Temperatur uppmätt med CHAPEL-utrustningen
** Temperatur uppmätt med Mönsterås Metalls termoelement. Vid en senare kalibrering konstaterades termoelementet visa 4
°C för mycket. Värdena i tabellen är alltså korrigrade värden (-4°C från uppmätta värden).
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BILAGA 2  POLERADE TVÄRSNITT AV SKRAP-PROV (STELNING I
ISOLERANDE MATERIAL)

1A - obehandlad smälta

”Ingen gas vid skrapning”

1B - Efter förädling med Na

”Skrapning ger ingen gasutveckling på ytan, gulaktig yta”
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1C - Vid förhöjd temperatur

”Viss gasutveckling på ytan vid skrapning, dock inte speciellt mycket”

1D - Efter tillsats av uppgasande medel

”Gasutveckling på ytan vid skrapning, av ytterst små bubblor.
Ser annorlunda ut än om ”naturlig” gas skiljts ut”
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1D - Efter vilande smälta 1,5 h

”Mycket lite gasutveckling”

1E - Efter spolning med lans 4 minuter

”Mycket lite gasutveckling”
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2A - Efter lans totalt 4 + 15 minuter

”Gasfri”

2B - Efter förädling med Na + kornförfiningsmedel

”Något mer gas, dock fortfarande lite.
Oxidhinnan / skalet är gulaktigt”
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BILAGA 3  CHAPEL KURVOR
(Vätets partialtryck och vätekoncentration)

STEG CHAPEL-VÄRDEN
Avläst Kurva Approx.

Obehandlad smälta 0.157 0.154 0.16
Förädlad med Na 0.288 0.293 0.29
Temperatur höjning (775°C) 0.463 0.459 0.46
Uppgasning 0.493 0.472 men

stigande
0.49

Temperaturfall (775-712°C, 40 minuter) - 0.421 0.42
Vila totalt 1.5 h efter uppgasning 0.490 0.486 0.49
Lans 4 minuter 0.393 0.398 0.39
Lans totalt 19 min 0.482 0.485 0.48
Förädling Na 0.45X 0.448 0.45
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BILAGA 4  STRAUBE-PFEIFFER PROV

Datum: 1997-05-27 Projekt: G493   Sign: DS
Legering: 4245        Stelningstid: 5 minuter     Tryck för stelning i undertryck: 80 mbar
Vattentemperatur: 21° C

Provnr atm.
tryck

under
tryck

Vikt
(g)

Volym (cm3)
”avläst”
”vägt”

Densitet  (ρ)
(g/cm3)

DI *

1A X 150,33 (55) 56,82 2,65
0,38 %

1B X 145,57 (54) 55,06 2,64

2A X 110,52 (41) 41,70 2,65
2,26 %

2B X 132,25 (50) 51,15 2,59

3A X 134,99 (50) 50,43 2,68
1,12 %

3B X 136,75 (52) 51,51 2,65

4A X 126,96 (49) 48,61 2,61
11,49%

4B X 116,00 (50) 50,19 2,31

5A (spricka) X - - - -
-

5B X 130,69 (52) 52,18 2,50

6A X 117,75 (45) 43,94 2,68
1,12 %

6B X 118,31 (45) 44,70 2,65

7A X 110,14 (41) 41,35 2,66
0 %

7B X 113,75 (43) 42,81 2,66

8A X 121,70 (47) 46,05 2,64
5,68 %

8B X 136,17 (55) 54,65 2,49

*  DI =  ( ρatm - ρunder) / ρatm

prov: 1 Obehandlad
smälta (SS 4245)

Densitetsindex: 0,38 %
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CHAPEL-värde: 0.16 cm3 /100 g Al (l)

1A

Atmosfärstryck

1B

Undertryck (80 mbar)

1A (Snitt)

1B (Snitt)
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Prov: 2 Förädlad smälta
(Na)
Densitetsindex: 2,26 %

CHAPEL-värde: 0.29 cm3 /100 g Al (l)

2A

Atmosfärstryck

2B

Undertryck (80 mbar)

2A (Snitt)

2B (Snitt)
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Prov: Temp.höjning (720 till 780 °C)
Densitetsindex: 1,12 %

CHAPEL-värde: 0.46 cm3 /100 g Al (l)

3A

Atmosfärstryck

3B

Undertryck (80 mbar)

3A (Snitt)

3B (Snitt)
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Prov: 4  Uppgasning
Densitetsindex: 11,49 %

CHAPEL-värde: 0.49 cm3 /100 g Al (l)

4A

Atmosfärstryck

4B

Undertryck (80 mbar)

4A (Snitt)

4B (Snitt)
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Prov: 5 : Vilande smälta 1.5 h
Densitetsindex: -

CHAPEL-värde: 0.49 cm3 /100 g Al (l)

5A

Atmosfärstryck

5B

Undertryck (80 mbar)

5A (Snitt)

5B (Snitt)
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Prov: 6: Spolning med lans 4 minuter
Densitetsindex: 1,12 %

CHAPEL-värde: 0.39 cm3 /100 g Al (l)

6A

Atmosfärstryck

6B

Undertryck (80 mbar)

6A (Snitt)

6B (Snitt)
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Prov: 7: Spolning med lans tot 19 minter
Densitetsindex: 0 %

CHAPEL-värde: 0.48 cm3 /100 g Al (l)

7A

Atmosfärstryck

7B

Undertryck (80 mbar)

7A (Snitt)

7B (Snitt)
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Prov: 8
Densitetsindex: 5,68 %

CHAPEL-värde: 0.45 cm3 /100 g Al (l)

8A

Atmosfärstryck

8B

Undertryck (80 mbar)

8A (Snitt)

8B (Snitt)



SVENSKA GJUTERIFÖRENINGEN - 53 - BILAGA 5

BILAGA 5  TERMISKA ANALYSKURVOR (MK INUSTRIVERTRETUNGEN)
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BILAGA 6  TERMISKA ANALYSKURVOR (MÖNSTERÅS METALL)



SVENSKA GJUTERIFÖRENINGEN

SYFTE

Rapporten syftar till att redovisa resultat från jämförelse av några metoder som
kan användas till att kontrollera en aluminiumsmältas tillstånd m a p
gasinnehåll och förädlings- och kornförfiningsgrad före gjutning. Metoder
som tas upp är CHAPEL (Continous Hydrogen Analysis by Pressure
Evaluations in Liquids), Straube-Pfeiffer och skrapprov (stelning i
isolerandematerial) samt en utrustning för termisk analys.

INNEHÅLL

Beskrivning och resultat från försök med ovan nämnda kontrollmetoder
utförda hos Mönsterås-Metall i maj 1997.

ÄMNESOMRÅDE

Aluminium

Gjutning

Kontrollmetoder

NYCKELORD

Aluminium

Gashalt

Förädling

Kornförfining

CHAPEL

Straube-Pfeiffer

Skrapprov (stelning i isolerande material)

Termisk analys


