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TILLKOMST

Detta är en litteraturstudie för det helkollektiva projektet ”Slaggrent segjärn
och gjutstål”.

Rapporten är sammanställd av Lars Dahl och Petter Kellgren inom sektionen
Process- och Materialteknik vid Svenska Gjuteriföreningen. En stödkommité
på ett 20-tal gjuterier har läst och kommit med åsikter på rapporten.

Arbetet behandlar definiering av de vanligaste slagginneslutningarna, deras
uppkomst och kända metoder för att motverka uppkomsten. Vidare är en
sammanställning gjord på vilka metoder för slaggavskiljning som används i
dagsläget och metoder för effektivare slaggavskiljning. Detta gäller för
samtliga produktionssteg (smältning, behanling avgjutning).

SAMMANFATTNING
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För att producera ett rent gjutstål krävs noggrann kontroll av ickemetalliska
inneslutningar. De huvudsakliga typerna av inneslutningar oxider, sulfider,
karbider och nitrider är skadliga för hållfasthet, utmattning, duktilitet samt
flera andra mekaniska egenskaper. Undersökningar har visat att dessa
inneslutningar upp till 95 % består av oxider. Oxiderna bildas antingen under
desoxidationprocessen eller genom reoxidation. På grund av den skadliga
inverkan på stålets egenskaper måste uppkomsten av dessa minimeras samt
avskiljningen maximeras.

Nedan följer ett antal punkter som är viktiga att ta hänsyn till om ett slaggrent
gjutstål ska uppnås.

• Desoxidation – Använd desoxidationstillsatser som ger ett högt utbyte och
tänk på att desoxidationsmedlet lätt reagerar med luft.

• Reoxidation – Undvik att hälla över smältan mellan olika skänkar efter
desoxidationoch använd ett ingjutssystem som minimerar risken för
turbolens, d.v.s. inblandning av luft i smältan. Ett filter i ingjutssystemet
tar bort en del slaggpartiklar samtidigt som det lugnar ner smältans flöde.

• Slaggavskiljning – Försök använda någon form av automatisk avskiljning
av slagg t.ex. slag eliminator, tea-potskänk eller bottentömmande skänk.

• Skänkar – Lång hålltid i en skänk innebär reaktioner med
infodringsmaterialet och därmed slaggbildning. Undvik även
överupphettning av sumpen, vilket leder till ökat infodringsslitage.
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1  INLEDNING
Ickemetalliska inneslutningar kan i likhet som hos segjärn delas in i exogena
och endogena inneslutningar. Exempel på exogena är eroderad sand från
ingjutsystemet, infodringspartiklar från ugnar eller skänkar samt slagg. De
vanligaste endogena inneslutningarna är desoxidationsrester och sulfider. Dessa
inneslutningar bildas genom reaktion mellan två eller flera element i stålet.

Av alla inneslutningstyper har det i undersökningar visat sig att oxider är det
vanligaste förekommande. Dessa oxider kan utgöra upp till 95 % av alla
inneslutningar i ett gjutgods. Oxidinneslutningar bildas under desoxidations-
processen och genom reoxidation av det smälta stålet. Oxidinneslutningarna
orsakade av reoxidation är normalt större och mer talrika och orsakar ofta
allvarliga defekter i gjutgodset.

Tabell 1 Möjliga källor till inneslutningar (3).
Primär orsak Primär typ Primärt innehåll Beståndsdelar

Slagg
Sur

Basisk

Exogena

Exogena

Oxider

Oxider

Si, Fe, Mn, Al

Ca, Mn, Al, Mg, Fe
Infodringsmaterial Exogena Oxider Mg, Al
Formmaterial Exogena Oxider Zr, Si
Oxidation Endogena/exogena Oxider Fe, Mn
Desoxidation Endogena/exogena Oxider Mn, Zr, Cr, Al, Si
Reoxidation Exogena/endogena Oxider Si, Al, Mn, Cr
Utfällning Endogena Sulfider/oxysulfider Mn, Fe, S
Slagg från infodringsmtrl Exogena Oxider Si, Fe, Mn, Al, Ca, Mg
Slagg från formmaterial Exogena Oxider Si, Fe, Mn, Al, Ca
Slagg från oxidation Exogena Oxider Si, Fe, Mn, Al, Ca, Mg
Slagg från desoxidation Exogena Oxider Si, Fe, Mn, Al, Ca
Slagg från reoxidation Exogena Oxider Si, Fe, Mn, Al, Ca, Mg, Cr
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2  BILDNINGSMEKANISMER

2.1  Desoxidation

Ickemetalliska inneslutningar som bildas under stelning beror av syre- och
svavelmängden i smältan. Desoxidation minskar mängden ickemetalliska
inneslutningar genom att eliminera oxiderna och dess effekt på sulfid-
inneslutningarnas form. Höga nivåer av syre (>0,012 % i smältan) bildar FeO
vilket sänker mangansulfidernas löslighet och gör att dessa tidigt stelnar till
runda sulfider (typ I). Dessa sulfider är slumpvis fördelade i grundmassan och
har en storlek som varierar inom mycket vida gränser.

Sänkning av syrenivån till mellan 0,008 och 0,012 % genom användandet av
Al, Ti och Zr ökar mangansulfidernas löslighet så att de stelnar sist som små
skenbart runda inneslutningar (typ II) arrangerade på ett pärlbandsliknande sätt
i grundmassan (i de ursprungliga austenintkorngränserna). Dessa inneslutningar
är skadliga för segheten på stålet och ger ökad risk för varmsprickor.

Om syrehalten är väldigt låg (<0,008 %) bildar desoxidationsmedlet stora
kantiga massiva inneslutningar (typ III) i allmänhet slumpvis fördelade i
grundmassan. Typ III inneslutningarna är komplexa sulfider som bildas tidigt
under stelnandet. Dessa inneslutningar är mindre skadliga än typ II, men
skadligare än typ I. Sulfidernas form och sammansättning beror på vilken typ
av desoxidationdmedel och vilken tillsatsmängd som används. Om höga halter
av sällsynta jordartsmetaller finns i smältan bildas inneslutningar till formen av
ett revbensliknande eutektikum.

Det är viktigt att anpassa mängden desoxidationsmedel till syrehalten i stålet.
Många gjuterier tillsätter en bestämd mängd desoxidationsmedel (ofta
aluminium) till stålsmältan oberoende av syrehalt. Risken för överbehandling är
då stor främst vid låga syrehalter. Desoxidationsprodukterna är små, normalt
mindre än 15 µm, och sammansatta av oxider av den starkaste oxidanten ofta,
med små mängder mangansulfid.

2.2  Reoxidationsprodukter

Reoxidationsprodukter är en mer komplex blandning av oxider som bildas när
de primära desoxidanterna överhopas av syre. Dessa produkter känns igen på
sin storlek, ofta med en diameter av 5 mm eller större, och den höga
koncentrationen av svaga desoxidanter som mangan och kisel. Järnpärlor är
vanliga i reoxidationsprodukter och är resultatet av turbulent strömning i
ingjutsystemet, som orsakar oxidationsreaktioner.

Aluminium har större affinitet för syre än järn, mangan och kisel, men under
avgjutningen kan aluminiumet på ytan av metallströmmen oxideras fullständigt.
Det leder till att andra ämnen reagerar med syre och bildar mindre stabila
oxider bestående av kisel, mangan, och i extrema fall järn. Dessutom finns det
relativt sett mer järn, kisel och mangan än aluminium i smältan och därför kan
den initiala reaktionen med syre ske med något av dessa ämnen. Järn-, kisel-,
och manganoxiderna som bildas under avgjutning kommer dock att reduceras
av det starkare desoxidationsämnet aluminium om tillräcklig kontakttid och
mängd aluminium finns.
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Kort efter att formhåligheten är fylld börjar stelningsförloppet av gjutgodset
varvid aluminiumets kontakttid med de mindre stabila oxiderna inte är
tillräckligt stor för att reducera alla sådana. Därav den höga koncentrationen av
svaga desoxidanter.

En undersökning (2) av 14 olika gjutstålslegeringar och över 500
makroinneslutningar har visat att ca 83 % av inneslutningarna i huvudsak
bestod av reoxidationsprodukter. Ungefär 14 % av inneslutningarna
härstammade från formmaterial. Infodringar och desoxidationsinneslutningar
stod bara för 4 % av det totala antalet defekter.

2.3  Makroinneslutningar i aluminiumoxiderat stål

De huvudsakliga makroinneslutningarna i aluminiumdesoxiderat stål består av
Al2O3, SiO2 samt närbesläktade mineraler såsom fayalit (Fe2SiO4). Dessa Al2O3
bildas från löst aluminium i smältan enligt någon av följande reaktioner:

aluminium + syre ⇒ Al2O3

(löst i smältan) (löst i smältan) ⇒ (korund) (1)

aluminium + syre ⇒ Al2O3 + SiO2
(löst i smältan) (från skänkinfodringen)

aluminium + luft och ⇒ Al2O3 + SiO2
(löst i smältan) (korund) (3)

Försök (5) har visat att Al2O3 som bildas under desoxidation (reaktion 1) är av
mindre betydelse vad beträffar inneslutningar i gjutgodset. När syret istället
härstammar från angrepp av skänkinfodringen (reaktion 2) eller genom
oxidation av metallytan m h a luftsyret och syre i smältan under avgjutning
(reaktion 3) kan en klar påverkan av mängden inneslutningar i gjutgodset
påvisas. Inneslutningar till följd av angrepp på skänkinfodringen ökar med
hålltid i skänk tillföljd av högre värme och större angrepp (se kapitel 6.2).
Slutsatsen av försöket vad beträffar oxidation vid avgjutning (reaktion 3) är att
även om metallen innan avgjutningen är ”ren” kan stora mängder
inneslutningar i gjutgodset erhållas. Utformning av avgjut- och ingjutsystem är
alltså av stor vikt.

2.4  CaSi behandling
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Att desoxidera genom att tillsätta kalcium (Ca) är inte lika vanligt i Sverige som
det är i övriga världen. Främsta anledningen till att använda CaSi är för att få ett
renare och mer bearbetbart material.

Kalcium reagerar mycket lätt med syre. Därför är det möjligt att använda
kalcium som enda desoxidationsmaterialet. Problemet är att kalcium kokar bort
mycket lätt och är i princip inget alternativ till aluminium som primärt
desoxidationsmedel (13).

När aluminium används som desoxidationsmedel bildas kantiga och mycket
hårda slaggpartiklar (Al2O3). Dessa partiklar sänker bearbetbarheten kraftigt
(15) samt i vissa extrema fall även hållfastheten (14).

Genom att först desoxidera med aluminium och sedan tillsätta kalcium, oftast i
form av en legering bestående av 60-70 % Si och resten Ca, erhålls det bästa
desoxidationsförfarandet. Denna behandling kallas oftast CaSi-behandling.
Resultatet blir att de hårda och kantiga aluminiumoxidpartiklarna omvandlas till
en rund och mjuk slaggpartikel bestående av Al-Ca-Si-O. Slaggpartikeln får
även ett tunt lager av svavel som täcker hela partikeln. De mjuka och runda
slaggpartiklarna gör att bearbetbarheten höjs kraftigt samtidigt som
slaggpartiklarnas smälttemperatur sänks, så de dessutom blir lättare att slagga
av. CaSi-behandling har visat sig vara det mest effektiva sättet att sänka
makroslaggnivån i stålgjutgods (16).

Problemet med CaSi är som tidigare nämnts att få kalciumet att stanna kvar i
smältan och reagera med smältan istället för att koka bort. Det finns flera
metoder för att få ner kalciumet i smältan. Den enklaste är att lägga behandligs-
materialet i avgjutningsskänken och sedan hälla över smältan. Detta resulterar
oftast i kraftig rökutveckling vilket tyder på att det mesta kalciumet kokar bort.
En annan metod som funkar bättre, är att lägga behandlingsmaterialet
(kalciumet) i en ”dykklocka” som sedan sänks ner och öppnas när den är
tillräckligt långt ner i smältan. Kalciumet kommer då inte få en lika stor chans
att reagera med luften som i föregående exempel. Slutligen kan CaSi-
behandlingen göras med hjälp av en trådmatningsutrustning. En tråd bestående
av CaSi matas ner i smältan och hastigheten prövas in så att tråden precis
smälter innan den når botten. Då kommer reaktionen att ske så långt ner i
smältan som möjligt. Denna metod har visat sig vara mest praktiskt
genomförbar och används på ett flertal gjuterier i Europa.

3  SMÄLTAFÖRLOPP OCH AVGJUTNINGSMETODER
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3.1  Smältning i ljusbågugn

3.1.1  Sur Process

Vid sur process i ljusbågsugn används kvartsitfoder och chargen består av
utvalt skrot med lågt fosfor- och svavelinnehåll, eftersom den sura processen
inte kan eliminera dessa ämnen. Normalt består chargen av ca 40 % återgång.
Nedsmältningen utförs så hastigt som möjligt. Små mängder av kvartssand och
kalksten tillsätts under smältperioden för att bilda en skyddande slagg. När
själva nedsmältningen är gjord används syre som oxidant för att skapa ett
syreöverskott. Järnoxid i slaggen reagerar med kisel och mangan i metallbadet
och bildar oxider och silikater i slaggen.

När huvuddelen av kisel och mangan har oxiderats börjar smältan att ”koka”.
”Kokningen” tyder på koleliminering, löst kol och fritt syre reagerar och bildar
bubblor av kolmonoxid. I oxidatiosstadiet av smältan är slaggen rik på järnoxid.
Under minskning av kol i smältan minskar även järnoxidinnehållet i slaggen.
Den slutliga slaggen innehåller ungefär 55 – 60 % SiO2, 12 - 16% MnO,
4 - 6 % Al2O3 och 12 – 20 % FeO. Kolhalten reduceras till 0,20 - 0,25 % under
kolkokningen. Behövs kokningen stoppas kan detta göras genom tillsats av
uppkolningsjärn med låg fosfor och svavelhalt. Därefter tillsätts desoxidanter
(ferromangan och ferrokisel) i smältan. Som slutlig desoxidant tillsätts en
mindre mängd aluminium i skänk.

I och med att stål smält med sur process normalt innehåller stora mängder slagg
med högt SiO2-, FeO- och MnO-innehåll är slaggen starkt reaktiv mot
skänkinfodringen. Detta gör att det är svårt att kontrollera legeringsutbyten,
mängd makroinneslutningar samt svavelhalt (4). Det är svårt att reducera
svavelnivån i smältan vid närvaro av syre (bundet som FeO, Al2O3 och MnO).
Genom att avskilja syrerik slagg från processen kan svavelnivån lättare
kontrolleras genom användandet av avsvavlingsämnen såsom kalk och flusspat.
Stora mängder desoxidanter (vanligtvis aluminium) tillsätts smältan för att
kontrollera syrehalten. Innehållet av FeO, Al2O3 och MnO i slaggen och
smältan gör det svårt att reducera mängden oxid makro- och
mikroinneslutningar genom en andra metallbehandlingsprocess, såsom
kalciumtillsättning, argonomrörning eller AOD (argon oxygen decarburization).
Alltså måste återgärder vidtas för att avskilja slagg innan dessa processteg
påbörjas.

När smältan når formen kan oxiderande slagger reagera med formmaterial och
bilda gasdefekter från kolmonoxid (CO) och koldioxid (CO2), detta gäller
främst för gjutning i råsand. Dessa defekter är resultatet av reaktion mellan kol
och metalloxider vilket bildar gasblåsor. Detta problem är speciellt stort vid
gjutning av kolstål. Låglegerade stål som normalt innehåller restmangan
genererar slagger med hög andel FeO och MnO vilket kan ge inneslutningar
relaterade till slagg- och kiselreaktioner.

3.1.2  Basisk process
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Vid basisk process i ljusbågsugn används basisk infodring som magnesit eller
dolomit. Chargen är vanligen sammansatt av inköpt skrot samt återgång. Under
smältperioden tillsätts små kvantiteter av kalk för att bilda ett skyddande
slaggskikt över den smälta metallen. Järnmalm tillsätts badet precis när själva
smältningen är klar. Slaggen är nu starkt oxiderande och tar upp fosfor från
smältan. Denna första slagg dras nu av (om två-slaggsprocess används) och en
ny slagg skapas genom tillsats av kalk, flusspat och ibland lite kvartssand.

När den andra slaggen har smält tillsätts pulvriserad koks, kol eller ferrokisel
till smältan. Detta raffineringssteg har till uppgift att reducera järn- och
manganoxider i slaggen och bilda en kalciumkarbidslagg, vilken är viktig för
avsvavlingen av smältan. Den raffinerande slaggen har följande
sammansättning CaO 45 – 50 %, SiO2 15 – 20 %, FeO 0,50 - 1,5 % och CaF
5 – 15 %. Justeringar i kolhalten görs m h a tackjärn med låg fosforhalt.
Ferromangan och ferrokisel tillsätts och smältan tappas till skänk. Aluminium
tillsätts normalt i skänken för en sista desoxidation.

Metallen från den basiska processen innehåller en slagg som är mindre
oxiderande än den vid användandet av sur process. Dessa slagger är mindre
lättflytande (högre smältpunkt) och innehåller mindre mängder FeO och MnO.
Basisk infodring är givetvis motståndskraftig mot basisk slagg. Behovet av att
avskilja slaggen föreligger dock ändå, för att hålla infodringen ren och
minimera mängden inneslutningar härrörande från upplösning av infodringen
genom kemiskt angrepp. Mängden svavel är normalt lägre i basiskt smält
metall. Frigörelse av svavel är dock möjlig när den smälta metallen blandas
med slagg under avgjutningen och smältan till viss del syresätts.

3.2  Smältning i induktionsugn

Vid smältning i induktionsugn används vanligen basisk eller neutral infodring. I
denna process är nedsmältningen snabb och det är bara en liten förlust av
lättoxiderade ämnen. När nedsmältningen är fullständig värms smältan till
önskad temperatur och metallen desoxideras och tappas. Vanligen används
inget täckande slagglager p g a att omrörningen av smältan gör det svårt att
upprätthållande ett obrutet slagglager. Behovet av täckslagg är dock mindre än
vid smältning i ljusbågsugn p g a mindre oxidation av smältan. Den största
fördelen med induktionsugnen är dess flexibilitet beträffande smältprogram.

3.3  Gjuttemperatur och gjuttid

Kortare gjuttid har visat sig minska formerosionen speciellt i kombination med
låg gjuttemperatur. Genom kortare gjuttid kan man minska gjuttemperaturen
utan ökad risk för kallflytningar. Lägre gjuttemperatur minskar
matningsbehovet, metallpenetration i formen och risken för varmsprickor. Vid
användandet av bottentömmande skänkar reglerar gjutaren ofta metallflödet
med stopparen vilket innebär starkt operatörsberoende gjuttid samt ökad
infodringserosion, se kap 4.5.1. För att minimera behovet av strypning med
stopparen är det nödvändigt att dimensionera ingjutsystemet i förhållande till
urtappningskarakteristiken hos den bottentömmande skänken.
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3.4  Slaggseparering

Det finns en rad olika system för slaggavskiljning varav många bygger på att
utnyttja densitetsskillnaden mellan metallen och slaggen. Här beskrivs en
anordning kallad ”Slag Eliminator” (patenterad), denna slaggavskiljnings-
anordning använder gravitation, centrifugalkraft och riktningsförändringar för
att separera smält slagg från smält metall. Genom att utnyttja
densitetsskillnaden mellan metallen och slaggen (densitetsförhållande 2,3-1)
kan dessa material separeras mekaniskt. I sin enklaste form kan denna
slaggsepareringsanordning liknas vid ett u-rör enligt bild 1. Bild 2 visar hur
konstruktionen kan se ut på en ugn.

      
Bild 1 Princip för avskiljning av material med olika densitet (4).

Bild 2 Principkiss visande Slag Eliminator (4).

Smälta kommer från ugnen via ett avtappningshål ovan smältaytan m h a
tiltning. Den tyngre smälta metallen flödar genom en öppning i nedre kant av
första kammaren, slaggen håller sig ovan nivån av öppningen p g a
densitetskillnaden. När lutningen på ugnen och därmed även slaggeleminatorn
ökar accelererar smältan när den strömmar in andra kammaren. Hastigheten och
riktningsförändringen skapar i första kammaren en effekt som tvingar den
lättare slaggen att ta en annan väg än den smälta metallen. Denna effekt är
analog med principen hos en centrifug. Metallen tappas till avgjutningsskänken
via en kanal från kammare nummer två medan slaggen flyter genom ett högt
placerat utlopp i kammare ett och vidare ner i ett uppsamlingskärl.
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Genom att avgjutningsskänken fylls med renare metall kan mer av smältan i
skänken avgjutas utan risk för ökade problem med slagginneslutningar. Denna
typ av slaggseparering finns i drift i USA och har visat goda resultat vad gäller
minimering av ickemetalliska inneslutningar i stålgjutgods (4).

3.5  Avgjutning

3.5.1  Skänkar

För att minska mängden slagg som följer med från avgjutningsskänken och in i
ingjutsystemet bör badytan noggrant avslaggas innan avgjutning. Användandet
av teapotskänk och bottentömmande skänk är vanligt för att minska mängden
slagg som följer med in i ingjutsystemet. Teapotskänken visas på bild 3 och den
är delad med en skiljevägg i likhet med en tekanna vilket innebär att den smälta
metallen som tappas ut från skänken kommer från skänkens botten. I och med
slaggens lägre densitet har den stigit mot badytan och därmed erhålls en renare
metall vid avgjutning.

Bild 3 Skiss på en teapotskänk.         Bild 4 Skiss på en bottentömande skänk.

Bild 4 visar en bottentömmande skänk som fungerar enligt samma princip som
teapotskänken d v s att ta smältan från botten av skänken. I underkant av
skänken sitter ett hål genom vilket smältan fyller formen, flödet regleras och
styrs vanligen av en stoppare. Den huvudsakliga källan till inneslutningar från
en bottentömmande skänk är infodringsmaterialet runt tärningen
(bottenöppningen). Löst material eller slagg, ursprungligen från skänkens
väggar eller andra områden långt ifrån tärningen, flyter snabbt upp till badytan
och bidrar följaktligen inte till inneslutningar i gjutgodset. I området nära
tärningen sveps dock infodringspartiklar och slagg med ner i ingjutsystemet.
Genom att under avgjutning reglera flödet m h a stopparen förvärras situationen
genom ökad hastighet över infodringsytan samt en förändrad flödesbild (bild 5).

För att minimera mängden inneslutningar som härstammar från
skänkinfodringen bör högkvalitativt infodringsmaterial användas runt
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tärningen. Tester (1) har vistat att kemiskt bundet högrent
aluminiumoxidmaterial är effektivast. Detta material behöver endast användas
på en sträcka av 15 cm från kanterna av tärningen. Noggrann preparering och
rengöring av skänkinfodringen är givetvis också viktig.

Bild 5 Flödesmönster runt tärningen i en bottentömmande skänk vid
strypning med stoppare (1).

Både i teori och praktik har det visat sig att om tvärsnittsarean på nedloppet är
dubbel i förhållande till tärningens tvärsnittsarea kan formen fyllas utan
strypning med stopparen (1). Givetvis får inte tvärsnittsarean på någon annan
del av ingjutsystemet understiga nedloppets. Detta ger att det minsta
areaförhållandet som är tänkbart utan reglering med stopparen är
tärning:nedlopp:gjutkanal:inlopp (1:2:2:2).

För ett givet metallflöde är metallens stömningshastighet omvänt proportionell
mot kanalens tvärsnittsarea, alltså blir smältans hastighet hälften i gjutkanalen
och inloppen i ett system med förhållandet (1:2:4:4) jämfört med (1:2:2:2). I
ingjutsystem med ökad gjutkanalsarea är det viktigt att kanalen fylls helt och
hållet annars erhålls inte hastighetsminskningen. För att försäkra sig om detta
bör inloppen placeras på gjutkanalens ovansida.

3.5.2  Slutet avgjutsystem

Genom att vid avgjutning hindra smältan från kontakt med oxiderande atmosfär
kan man minska mängden ickemetalliska inneslutningar i gjutgodset. En variant
av slutet avgjutsystem går enkelt beskrivet ut på att man till en bottentömmande
skänk applicerar ett form av munstycke som vid avgjutning sluter tätt emot
gjutskålen och hindrar smältan från kontakt med luften (bild 5). I och med att
det inte finns möjlighet till någon manuell reglering av flödet (man ser ju
varken gjutstrålen eller fyllnadsgrad i gjutskålen) måste ingjutsystemet
konstrueras i förhållande till öppningen i den bottentömmande skänken. För att
få en lugn formfyllnad minskar man normalt hastigheten i gjutkanalen och
inloppen genom strypning vid nedloppets bas.
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Det finns olika system för att koppla ihop form och skänk bl a ett fjäderbelastat
munstycke som sluter tätt mot formen utan skada den. Systemet känner av när
formen är fylld och går då vidare till nästa. Fördelar förutom att man minskar
smältans kontakt med oxiderande atmosfär och därmed mängden inneslutningar
är ett mindre operatörsberoende, mindre risk för metall stänk (slutet system)
samt goda möjligheter till en ökad automatiseringsgrad. Ett problem kan vara
risken för sönderslagning av formar till följd av det höga ferrostatiska trycket
då skänken har hög fyllnadsgrad.

Bild 6 Bild av ett slutet avgjutsystem (1).

Tärning Skänkbotten

Flödes mönster
stål

Form

Stålrör

Gjutskål

Eldfast material
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4  INGJUTSYSTEM

4.1  Allmänt

Ingjutsystemet ska om det är bra utformat dels avskilja slagg från tidigare led i
produktionen, dels minimera uppkomsten av ny slagg under avgjutningen. Vid
konstruktion av ingjutsystem vill man utforma systemet så att det under hela
avgjutningsförloppet är fyllt med smälta, minimalt med turbulens uppkommer
och att en snabb formfyllning erhålls. För att åstadkomma detta måste hela
ingjutsystemet konstrueras noggrant och som en helhet.

Snabb formfyllning är viktig i huvudsak för att minska mängden
strålningsvärme mot överytan i formhålligheten. Denna strålningsvärme kan
förstöra formsandens bindningsförmåga. Laminär strömning ger störst
möjlighet för slaggpartiklarna att stiga mot överytorna i ingjutsystemet samt
minskar exponeringsytan av smältan mot luft. Starkt turbulent strömning ökar
dessutom risken för formerosion som kan ge inneslutningar i gjutgodset. Helt
laminär strömning går dock ej att uppnå varför det är viktigt att optimera alla
ingjutsystemets delar.

4.2  Gjutskål

Gjutskålen utsätts förutom för väldigt hög termisk chockverkan även för
stötverkan från den smälta metallen, speciellt vid hög tappningshastighet med
bottentömmande skänk. Detta innebär att material från gjutskålen kan lossna
och följa med in i formhåligheten. Lösningen på detta kan vara att göra
gjutskålen i eldfast material bränt vid 1 500°C, som bättre motstår hettan och
stötverkan från gjutstrålen (11).

4.3  Inlopp

Inloppen bör placeras i den del av gjutgodset som har den klenaste
godstjockleken. När godstjockleken tillåter det bör stigande gjutning (inloppen
placerade lågt) användas, eftersom det ger en lugn stigning hos smältan i
formen med låg turbulens och mindre risk för medryckning av luft och slagg.
Vid gjutning med kärnor ska inloppsplacering i de övre delarna av gjutgodset
undvikas för att förhindra att smältan splitras mot kärnan. Snabb formfyllning
är viktig framförallt när stora håligheter ska fyllas för att minimera oxidation av
smältan.

4.4  Virvelkammare

Principen för virvelkammare (bild 7), eller centripetalavskiljare som den även
kallas, är att utnyttja skillnaden i densitet mellan smältan och oönskat material
på ytan eller löst i smältan. Genom att sätta smältan i rotation skapas en
centrifugaleffekt där den tyngre smältan slungas mot kammarens
begränsningsytor och fortsätter genom utloppet. Lättare material tvingas in mot
centrum av virveln där det stelnar och flyter upp mot ytan.
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Bild 7 Principskiss på funktionen av en virvelkammare (7).

Användningen av virvelkammare är ganska utbredd, i många fall erhålls dock
dålig effektivitet på slaggavskiljning. Undersökningar (7) har visat att tre
huvudfel är vanliga vid utformning av virvelkammare.

1. Utloppet lämnar virvelkammaren i motsatt riktning virvelns rotation enligt
bild 6a. Detta innebär givetvis att smältan måste stanna upp och ändra
riktning för att strömma ut genom utloppet. Denna oordnade strömning
begränsar effektiviteten av slaggavskiljningen. Bild 8b visar korrekt inlopps-
och utloppsriktning.

2. Inloppet placerat högre än utloppet. En sådan utformning innebär två
problem All slagg i den första smältan flyter direkt ut ur virvelkammaren
innan den är tillräckligt fylld (bild 8c). Det andra problemet är att den första
smältans flödande genom utloppet motverkar uppkomsten av rotation. Detta
ger att det tar lång tid för virvelkammaren att komma upp i full effekt. I vissa
fall hinner inte smältan accelerera upp till full hastighet under den korta
avgjutningstiden. En virvelkammare utformad med inloppet högre än
utloppet kan alltså visa mycket god effekt när den är uppfylld och i full
rotation, men ha en minimal effekt innan.

3. Otillräckligt med utrymme, för infångat material, i toppen av
virvelkammaren. Separerat material ansamlas mot centrum delen av
virvelkammarens innertak. Detta skapar störningar i strömningen som gör att
inneslutningar, särskilt mindre, kan sjunka tillbaka och följa med
huvudströmmen vidare i ingjutssystemet. Virvelkammare med så begränsad
volym riskerar givetvis också att bli överfulla med slagg så att
smältaströmmen genom utloppet blir förorenad.
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Bild 8 Virvelkammare visande (a) felaktig inlopps- och
utloppsplacering; (b) korrekt tangentiellt arrangemang (c)
felaktig låg utloppsplacering; (d) korrekt högt placerat utlopp.

En virvelkammare ska alltså ha in- och utlopp i samma tangentiella riktning,
inloppet placerat lägre än utloppet samt tillräcklig höjd så att inte störningar av
rotationen tillföljd av kontakt med innertaket uppstår. I riktigt utformad
virvelkammare roteras smältan upp till sin maxhastighet innan utloppet.
Storleken på virvelkammaren bestäms av en kompromiss mellan om man vill ha
högre hastighet eller längre tid för separation av föroreningar.

4.5  Filter

4.5.1  Allmänt

För att komma tillrätta med slaggdefekter och andra ickemetalliska
inneslutningar i gjutgods, där höga krav ställs på utmattningshållfasthet o s v,
blir användningen av filter allt vanligare inom ståltillverkning. Filtren, som
vanligen placeras i gjutkanalen, har till uppgift dels att filtrera bort orenheter i
smältan, dels att minimera uppkomsten av turbulens i metallströmmen. Det
finns tre typer av filter som nämns i samband med gjutstålstillverkning:

• Vävda filter av SiO2

• Keramiska skumfilter
• Extruderade keramiska filter (typ honeycomb)

4.5.2  Vävda filter av SiO2

De vävda SiO2-filtren kan vara svåra att få tillfredsställande resultat med.
Fixeringen av filtren innebär ett problem. I och med att filtren ej är så styva
behöver de fixeras längs alla fyra sidor i gjutkanalen. Filter som inte är
tillräckligt fixerade kommer att böjas ut av kraften från smältan, i kombination
med att de blir mjukare av den intensiva värmen, vilket leder till att smältan kan
flyta förbi istället för igenom filtret.
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4.5.3  Keramiska skumfilter

Keramiska skumfilter (bild 9) är uppbyggda av öppencelligt plastskum som
impregneras med en keramisk slurry, överskottsslurryn pressas ut, sedan bränns
blocket för att få bort plasten och sintra slurryn.

Porositeten eller finheten på filtret benämns ppi (antal porer per tum), för stål
används normalt 25 ppi filter. Val av filterporositet är en kompromiss mellan
högre filtreringseffektivitet och hur stor tvärsnittsarea man kan ha på filtret.
Finare filter kräver större tvärsnittsarea för att kompensera för det ökade
friktionsmotståndet i filtret. Genom att partiklar klibbar fast vid väggarna i
filtret renas smältan från partiklar mindre än porstorleken.

4.5.4  Extruderade keramiska filter (typ honeycomb)

Keramiska honeycombfilter består av ett block med långa genomgående
parallella kanaler (bild 9), kanalerna kan ha ett runt, kvadratiskt eller triangulärt
tvärsnitt. Finheten på filtret benämns csi (celler per kvadrattum). Val av
filterfinhet är avhängigt samma kompromiss som vid keramiska skumfilter. De
paralella kanalerna kan även vara av kvadratiskt, runda, tricgulärt tvärsnitt.

Bild 9 Till vänster keramiskt skumfilter och till höger keramiskt
honeycombfilter (7).

4.5.5  Slaggfickor

För att underlätta uppsamling av slagger vid filteranvändning kan en så kallad
slaggficka placeras uppströms filtret. Man kan säga att slaggfickan är en upp
och nedvänd motsvarighet till oljesumpen på en bilmotor, där slagg hindrad av
filtret uppsamlas. Slaggfickan ska ha tillräcklig höjd så att föroreningarna flyter
fria från övrig smältaström. Vinklingen på filtret visat i bild 10b ska hjälpa till
att skapa en virvelström som för slaggen upp i slaggfickan (även om flödet
genom filtret strävar efter att hålla kvar slaggerna på filtrets yta).
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Bild 10 (a) Slaggficka; (b) slaggficka placerad precis uppströms ett
vinklat blockfilter.

4.5.6  Val av filter

De billigare vävda SiO2 kan vara ett alternativ under förutsättning att man löser
infästningsproblemet, i annat fall bör valet stå mellan de båda typerna av
keramiska blockfilter p g a att de är lättare att använda och mer pålitliga. Det
bästa är förmodligen att göra en rad försök på det egna gjuteriet och utifrån
dessa resultat välja filter.

Innan man utesluter införandet av filterteknik i ett gjuteri bör man ställa de
ökade kostnaderna mot vinster i form av:

• Lägre kassationsgrad i gjuteriet

• Lägre kassationsgrad efter rensning och bearbetning

• Ökad verktygslivslängd vid bearbetning

• Förbättrade mekaniska egenskaper, främst utmattningshållfasthet

• Ökat utnyttjande av modellbrätt

4.6  Formmaterial

Generellt sett ger råsandformar större risk för slaggbildning i formen än
kallhärdande formar. Detta beror främst på fukthalten i råsandformar. Ju högre
fukthalt desto större risk för oxidation av smältan vid kontakt med
formmaterialet. Genom tillsatser av sot i råsandformar minskar risken för
oxidation genom bildandet av reducerande atmosfär i formhåligheten. Tillsats
av sot i råsandformar bör dock göras med försiktighet p g a risken för
uppkolning i gjutgodsets yta.
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5  INFORDRINGSMATERIAL

5.1  Ugnar

Den kemiska sammansättningen på stålet är en mycket viktig faktor vid val av
infodring. Många gjuterier smälter en rad olika stålkvaliteter i samma ugn. Det
är i dessa fall nödvändigt att göra en kompromiss i infodringsval. Några andra
faktorer är typ av ugn, storlek på ugn samt sur eller basisk slagg. De flesta
infodringsmaterial som används vid stålsmältning är oxider eller silikater eller
en blandning av dessa. Detta gäller även slaggen som bildas under smältning av
stål.

B2O3 SiO2 P2O5 V2O5 Al2O3 TiO2 ZrO2 FeO PbO MgO MnO CaO

Teoretiskt reagerar alla oxider som syror med oxider stående till höger om dem
i ovanstående ”kedja”. I realiteten måste dock oxiderna ha en ganska stor
skilnad i basicitet för att reaktionen ska ha stor betydelse på infodringens
livslängd.

De olika infodringar som är av störst tekniskt och ekonomiskt intresse är:

• Kvartsit, högt innehåll av SiO2

• Korund, högt innehåll av Al2O3

• Spinellbildande massor, kombination av Al2O3 och MgO
• Magnesit, i huvudsak MgO

Nedan ges en genomgång av de olika materialens motståndskraft mot angrepp
av smälta och slagg.

5.1.1  Kvartsit

Huvudbeståndsdel är SiO2. Sinteringsmedel är borsyra, H3BO3, eller
borsyreanhydrid, B2O3. Ett kvartsitfoder håller normalt 98 – 99 % SiO2.
Infodringsmaterial av kvartsit kan användas för smältning av kolstål,
låglegerade stål och även för höglegerade Cr- och Cr-Ni-stål. SiO2 är
termokemiskt stabilt i förhållande till legeringsmaterialen som i huvudsak ingår
i dessa stål, med undantag för kol. Kol kan, vid ett relativt högt innehåll i
smältan reducera kisel från infodringen (s k kiselkokning). Detta resulterar i
kortare infodringslivslängd.

Det ovan sagda, angående infodringens stabilitet, gäller inte vid starkt
oxiderande och/eller basisk slagg, som ibland är nödvändigt för att reducera
kol, fosfor och svavelinnehållet i smältan. Basiska oxider i detta fall CaO,
MnO; MgO och FeO reagerar med den sura SiO2 infodringen och bildar
silikater.

Ökad basicitet

Ökad surhet
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5.1.2  Korund

Korund, kemiskt Al2O3, är ett neutralt infodringsmaterial ungefär på mitten av
basicitetskedjan. Både smältkorund och sinterkorund används för eldfasta
material. Renhetsgraden varierar och därmed också i viss utsträckning
egenskaperna. Allmänt sett har dock de korundbaserade materialen god
beständighet mot smälta och slagger.

Teoretiskt kan både basiska (CaO-rika), sura (SiO2-rika) och starkt oxiderande
(FeO- och MnO-rika) angripa korundmassor med deras höga Al2O3-halter.
Drivkraften för angrepp av basiska- respektive oxiderande slagger är mindre än
vid kvartsit, varför mindre infodringsslitage kan förväntas, om sådana
förhållande skulle föreligga.

5.1.3  Spinellbildande massor

Med spinell menar man mineralogiskt material med en principiell uppbyggnad
motsvarande formeln RO•M2O3, där R står för ett tvåvärt ämne, exempelvis
Mg, och M för ett trevärt, exempelvis Al. En viktig grupp av massor av
spinnelbildande typ, som används för infodring av smältugnar, baserar sig på
blandningar av magnesit, MgO och korund, Al2O3. Vid upphettning till hög
temperatur reagerar de med varandra under bildning av magnesiumspinnell,
MgO•Al2O3. Detta sker under volymökning, vilket delvis kompenserar den
krympning, som MgO och Al2O3 uppvisar vid successiv sintring under drift.

En riktigt styrd spinellbildning ökar foderlivslängden och minskar även
”förorenings”-verkan från legerade smältor till efterföljande olegerade eller
låglegerade smältor vid blandat smältprogram. Mg-spinell, Mg•Al2O3 är enligt
Dr. F. Stanford inte stabil mot SiO2, vilket innebär starkt sura slagger, vid
temperaturer över 227°C. Vid stålgjutningstemperaturer är det stor risk för
angrepp under bildning av Mg- och Al-silikater. Mot starkt oxiderande slagger
är Mg-spinell stabil vid stålgjutningstemperaturer. Basiska slagger tenderar att
angripa spinellinfodringar vid temperaturer över 720°C. Mg-spinellbildande
massor kan, som korundmassor, användas vid olika typer smältprogram.

5.1.4  Magnesit

Magnesitmassor, liksom magnesittegel, baseras till väsentlig del på den starkt
basiska oxiden MgO i smält eller sintrad form. Självklart är att MgO-massor
inte stoppar för starkt sura (SiO2-rika) slagger. En betydande drivkraft för Mg-
silikatbildning föreligger i detta fall. Si och C lösta i stålsmältan kan också
reducera ut Mg ur MgO-fodret, om bildad Mg (i gasfas vid aktuell
smälttemperatur för stål) successivt bortföres.

MgO är givetvis mycket motståndskraftigt mot basisk slagg. Negativt för
massor med hög MgO-halt är den stora krympningen dessa massor ger vid
temperaturer över nivån 1300 - 1400°C och de risker för genombrott av smälta
som detta kan medföra. Magnesitinfodringar motstår mycket väl den MnO-rika
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slaggen från de höglegerade manganstålen. Den höga värmeledningsförmågan
hos MgO är en ekonomisk nackdel.

5.2  Skänkar

Skänkar med kapacitet över ca 360 kg är vanligtvis infodrade med tegel täckt
med ett tjockt lager av eldfast material. Livslängden för denna typ av infodring
är 60 - 75 smältor för stål smält i surt infodrad ugn. För stål från basiskt
infodrad ugn är dock livslängden endast 10 - 15 smältor till följd av ökat
slaggangrepp (9).

Mindre skänkar skyddas av monolitiska infodringar, högrena aluminium-
oxidbaserade infodringsmaterial är bäst lämpade, men p g a den höga kostnaden
används även alternativa material baserade på olivin eller zirikon. Livslängden
på dessa infodringar är mycket varierande beroende på infodrings-
sammansättning och preparering. Termisk expansion och kontraktion kan
orsaka sprickor i infodringen där metall tränger in. Detta orsakar förslitning
som förkortar infodringens livslängd samt förorenar metallen. Genom noggrann
förvärmning av skänkar minskar den termiska chockverkan på infodringen.
Vanligen förvärms infodringen till 815 – 1 095°C. Skänkar med högrena
aluminiumoxidbaserade infodringsmaterial kan förvärmas så högt som 1 370°C.
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Rapportens syfte är att undersöka de mest effektiva sätten för att undvika
slaggrester i stålgjutgods.

INNEHÅLL

Rapporten behandlar processen och metallurgin kring stålgjutning. Vidare ger
rapporten en översikt över de mest aktuella och effektivaste sätten att eliminera
slagg i stålgjutningsprocessen samt en översikt över ingjutstekniska åtgärder för
att ta bort och undvika slaggdefekter.
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