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Sammanfattning 
En undersökning av inneslutningsbeteende under tillverkningsprocessen av götgjutet 

verktygsstål har utförts på Uddeholm i Hagfors. Med hjälp av OES med PDA och SEM med 

INCA feature undersöktes sammansättningen, antalet, storleken, fördelningen, koncentrationen 

och formen av inneslutningar före och efter vakuumbehandlingen samt i kokill.   

Fyra typer av inneslutningar kunde identifieras i olika skeden i processen. Al2O3-MgO 

spineller i flytande CaO- Al2O3 lösning, CaO-Al2O3 flytande inneslutning, Al2O3-MgO 

Spineller och Al2O3-SiO2 i fastform.  

Vakuumbehandlingen påverkar typen, formen, storleken och antalet inneslutningar. Den 

induktiva omrörningen påverkar antalet och storleken av inneslutningarna. Vid avgjutningen 

utskiljs Al2O3-SiO2 som med stor sannolikhet beror på provtagningen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Abstract 
An investigation of containment behavior during the manufacturing process of ingot molded 

tool steel has been carried out at Uddeholm in Hagfors. Using OES with PDA and SEM with 

INCA feature, the composition, number, size, distribution, concentration and shape of 

inclusions were examined before and after the vacuum treatment and in the mold. 

Four types of inclusions could be identified at different stages in the process. Al2O3-MgO 

spinels in liquid CaO-Al2O3 solution, CaO-Al2O3 liquid inclusions, Al2O3-MgO spinels and 

Al2O3-SiO2 in solid form. 

The vacuum treatment affects the type, shape, size and number of the inclusions. The 

inductive agitation affects the number and size of the inclusions. At casting, Al2O3-SiO2 is 

separated which is most likely due to the sampling. 
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1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund 
Högre krav som ställs på stålets kvalité och renhet ställer också högre krav på kontroll och 

avlägsnande av ickemetalliska inneslutningar. Det är viktigt att kontrollera halterna av 

inneslutningar därför att inneslutningarna kan ha stor påverkan på stålets egenskaper. 

(Steneholm 2002 s4)  

En systematisk undersökning av variationer i kemisk sammansättning, inneslutningshalt och 

inneslutningstyp behövs för att få en bättre förståelse för inneslutningsbilden före och under 

avgjutningen. Vilket skulle leda till flera möjligheter till optimering av götgjutningen.   

 

1.2 Syfte 
Att undersöka inneslutningsbeteende under tillverkningsprocessen av götgjutet verktygsstål.  

 

1.3 Frågeställningar 
Vilka inneslutningar finns före och under gjutningen?  

Hur kan de ha uppstått? 

Hur kan de undvikas?  

 

1.4 Avgränsningar 

• Endast en charge undersöktes.  

• Prover togs före och efter vakuumbehandlingen, i gjutkanal, i kokill ej tidigare i 

processen eller från färdigt gjutgods.  

• Undersökte inte kanalteglet eller slaggsammansättningen. 

• Gjorde ingen klassificering enligt SS111116:2016 eller ASTM E45. 
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2. TEORI 

2.1 Uddeholm 
Uddeholms AB är inriktade på produktion av verktygsstål för industriella verktyg under 

varumärket Uddeholm. Tillverkningen av verktygsstålet är belägen i Hagfors där 

stålproduktionen sket sedan 1878 men företagets anor sträcker sig längre bak i tiden. År 1668 

byggdes en hammarsmedja och hytta i Stjärnsfors i Uddeholm av Johan Karlström och kom att 

bli starten till vad Uddeholm är idag. Uddeholms AB ingår sedan 2007 i Voestalpine AG som 

är en internationell koncern med säte beläget i Linz i Österrike. (Voestalpine 2019) 

 

2.2 Tillverkningsprocessen av verktygsstålet Orvar 2M  
Produktionen av Orvar 2M inleds med att skrot, ferrolegeringar och slaggbildare smälts i en 

ljusbågsugn. Ugnen har en kapacitet på 65tons chargevikt och en transformatoreffekt på 40 

MVA. Ljusbågsugnen har magnesitinfodring med vattenkylt valv och paneler. Skrotet består 

dels av returstål från de egna processerna och köpskrot. De slaggbildare som tillsätts består av 

kalk och magnesi. Efter att smältans kemiska sammansättning kontrollerats vid föreskriven 

temperatur tappas den över till en skänk. Se figur1.  

 

 
Figur 1 Stålframställning i ljusbågsugn vid Uddeholms AB (Ragnarsson och Sichen 2009) 

Skänken förs till skänkstationen där raffineringen inleds med att en mekanisk slaggdragare 

avlägsnar syrerik ljusbågsugnsslagg.  Efter slaggdragningen fortsätter raffineringen i 

skänkugnen som är en ASEA / CENTRO-MET  med transformatoreffekt på 5.9 MVA. 

Skänkugnen är utrustad med induktiv omrörare, vattenkylt valv, automatisk provtagare och 

trådmatare för exempelvis Al och CaSi. I skänkugnen görs aluminiumdesoxidation och tillsats 

av ny slaggbildare för att få minskade syre och svavelhalter. En viktig del vid skänkugnen är 

också kontrollerad tillförsel av legeringselement som beräknas med datorprogram. För att få rätt 

sammansättning på smältan tas därför prover under skänkbehandlingen som vägs och skickas 

till labb för analys. Är temperaturen för låg värms smältan med elektroder. 

När smältan fått rätt sammansättning och temperatur flyttas den till vakuumstationen för 

vakuumbehandling. Syftet med vakuumbehandlingen med argonspolning och induktiv 

omrörning är att rena stålet från väte, kväve, svavel och syre. Vakuumpumpen har kapacitet att 

uppnå ett tryck ner till 4mbar. Argonspolningen sker via två spolstenar. I det första steget i 

vakuumbehandlingen så sker både argonomrörning och induktivomrörning under vakuum. I 

nästa steg används ingen argonspolning och inget vakuum utan bara induktiv omrörning under 

en viss tid och skänken kan sedan skickas vidare till avgjutning. Se figur 2.  
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Figur 2 Skänk och vakuumbehandling vid Uddeholms AB (Ragnarsson och Sichen 2009) 

Smältan bottentappas sedan under skyddande avgjutning i argonatmosfär till kokill se figur 

3. Kokillerna fylls genom stiggjutning med ett skyddande skikt av gjutpulver. Gjutpulvret 

skyddar inte bara smältans yta utan fungerar också som ett skyddande skikt mot kokillen (järn 

och stålframställning paket 4 s31). Gjutpulvret och kanalteglets sammansättning består 

huvudsakligen av SiO2 och Al2O3 med mindre andelar CaO + MgO, Na2O + K2O och Fe2O3. 

Fyllningshastigheten sker enligt förutbestämda intervall för att få en fördelaktig stighastighet i 

kokillen. I toppen av kokillen används sjunkbox och exotermiska lunkerplattor för att minimera 

pipebildning. Med pipe menas insjunkningar i stålet som sker vid stelnandet och som leder till 

kassationer. (Uggla och Ekerot 2000 s30).   

 

Figur 3 Gjutning vid Uddeholms AB (Tripathi och Sichen 2004) 
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2.3 Inneslutningar 

2.3.1 Definition 

Med icke-metalliska inneslutning menas fasta eller flytande partiklar i stålsmältan med 

sammansättning som avviker från grundmassans. Inneslutningarna är ofta oxider eller sulfider 

och är icke önskvärda då de kan påverka stålets egenskaper negativt (Andersson och Sjökvist 

2002 s229-231). Formen på inneslutningarna varierar. Sfärisk form tyder på att inneslutningen 

varit flytande i den flytande metallen och skarpa kanter tyder på att den varit fast i den flytande 

metallen (Ragnarsson 2010 s14). Egenskaper som kan försämras på grund av inneslutningar är 

exempelvis skärbarhet, svetsbarhet, duktilitet, korrosionsmotstånd och utmattningshållfasthet 

(Steneholm 2002 s6). 

Baserat på inneslutningarnas ursprung kan de delas in i två huvudgrupper endogena 

inneslutningar och exogena.  

De endogena inneslutningarna bildas inuti smältan vid svalning eller vid desoxidation 

(Zhang & Thomas 2005 s734). De endogena inneslutningarna kan delas in primära och 

sekundära inneslutningar (Andersson och Sjökvist 2002 s214).  

De exogena inneslutningarna bildas vid reaktioner mellan smältan och dess omgivning 

(Zhang & Thomas 2005 s736). 

Orsaker till exogena inneslutningar vid stålgjutning (Zhang & Thomas 2005 s736): 

1. Sen bildning under ståltillverkningen eller vid förflyttningen vilket gjort att 

inneslutningarna fått för lite tid på sig att stiga före avgjutningen. 

2. Otäta tappsystem som gynnar indragning av syre till tratt, gjutkanalen och inloppens 

infodring. 

3. Otillräcklig överhettning.  

4. Ogynnsam design av kokillen och gjutsystemet som exempelvis skarpa hörn mellan 

väggen och botten av kokillen.  

5. Flödet under fyllningen av kokillen vilket påverkar möjligheten att fånga upp 

inneslutningarna i slaggen. 

6. Naturlig konvektion som bär med sig inneslutningar längs det stelnande skalet till botten 

av kokillen. 

7. Nedfall av tunga likaxliga kristaller som hämmar eller för med sig de flytande exogena 

inneslutningarna nedåt i kokillen.  
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2.3.2 Tillväxt 

De mekanismer som anses styra tillväxten av icke metalliska inneslutningar i flytande stål 

(Andersson och Sjökvist 2002 s219):  

• ”Diffusion av inlöst syre och desoxidationsmedel till de utskilda kärnorna.” 

• ”Diffusionskoalecens eller Ostwald ripening.” 

• ”Brown`s kollisioner.” 

• ”Kollisioner pga hastighetsgradienter i smältan.” 

• ”Stokes hastighetskollisioner”. 

 

Inneslutningarnas flytkraft ökar med ökad partikelstorlek samtidigt som en ökad storlek gynnar 

avskiljning till toppslagg och till infodring.  Stokes kollisoner innebär att partiklarna i stålet har 

olika flytkraft vilket innebär att större partiklar hinner ikapp med mindre partiklar och på så vis 

kolliderar och växer. (Andersson och Sjökvist 2002 s219) 

Reoxidation är en faktor som kan leda till ökat antal inneslutningar i en smälta. Med 

reoxidations menas att en smälta med låg syrehalt lätt löser in syre från omgivningen.  

(Andersson och Sjökvist 2002 s227) 

 

2.3.3 Påverkan på stålets egenskaper 

I gjutet stål förekommer en stor mängd av ickemetalliska inneslutningar men de flesta utgörs av 

små sekundärt bildade inneslutningar (<1µm) som oftast inte påverkar stålets egenskaper. De 

små inneslutningarna kan i vissa fall förbättra materialegenskaper till bekostnad av andra 

egenskaper. Till skillnad från de små inneslutningarna har större inneslutningar (10-15µm >) en 

tydligare effekt på egenskaperna för stålet. Materialegenskaper som svetsbarhet, 

utmattningshållfasthet, ytfinhet, korrosionsegenskaper, skärbarhet och duktilitet påverkas av de 

större inneslutningarna. De faktorer som i hög grad styr effekterna av materialegenskaperna är 

antalet, sammansättningen och storleksfördelningen av inneslutningarna. (Andersson och 

Sjökvist 2002 s229). 

Stålets mekaniska egenskaper påverkas också av ickemetalliska inneslutningar. De faktorer 

som styr inneslutningarnas påverkan är antalet, storleken, fördelningen, formen, tätheten, 

orienteringen, sammansättningen, bindningsstyrka och andra fysiska egenskaper relaterade till 

stålmatrisen (Thornton s355) (Andersson och Sjökvist 2002 s229). Typen av inneslutning är av 

större betydelse för stålets mekaniska egenskaper än det totala antalet. (Thornton s355). 

Inneslutningarnas effekter på stålets egenskaper är ofta negativa men kan också vara positiva. 

Sulfider som MnS och CaS kan förbättra stålets spånbrytning vid skärande bearbetning vilket 

gör den typen av inneslutningar lämpliga för vissa stålsorter (Andersson och Sjökvist 2002 

s229).    
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2.3.4 Inneslutningsbild och klassificering 

Inneslutningsbild är ett uttryck som används för att få en beskrivning över inneslutningarna som 

finns i stålet och vilka egenskaper som då kan förväntas. De faktorer som inkluderas i 

inneslutningsbilden är total syrehalt, storleksfördelning och sammansättning av icke-metalliska 

inneslutningar. Total syrehalt är ett mått på summan av alla oxidiska inneslutningar i stålet. Det 

brukar också göras en uppdelning i mikroinneslutningar och makroinneslutningar med avseende 

på inneslutningarnas storlek.  Gränserna varierar med stålsorten och slutanvändningen men 

mikroinneslutningar upp till ca 25 µm (0,025mm), semimakro inneslutningar 25-200 µm och 

makroinneslutningar 200 µm och uppåt. (Andersson och Sjökvist 2002 s248,249) 

Inneslutningar delas ofta in i fyra grupper A, B, C och D enligt klassifikationsstandarden. 

SS111116:2016. Indelningen hänger ihop med hur inneslutningarna deformeras vid 

bearbetning. Inneslutningar av typen A är duktila och följer stålets deformation. B 

inneslutningar är spröda och bildar strängar vilket påverkar ytfinheten och kan ge materialet 

anisotropa egenskaper. C-inneslutningarna består av en hård kärna med ett yttre deformerbart 

skal vilket gör inneslutningarna både spröda och duktila. Inneslutningar av typen D är hårda 

och kan inte eller endast i mycket ringa omfattning deformeras, D-inneslutningar kan därför ge 

upphov till sprickor vid bearbetning. För stål med höga krav på utmattning strävas det därför 

mot att undvika D-inneslutningar. (Andersson och Sjökvist 2002 s230) 

SS111116:2016 och ASTM E45 klassifikationsmetoder som förekommer i industrin men i 

denna undersökning så klassificeras inte inneslutningarna enligt någon av dessa metoder då det 

bedömdes bli för tidskrävande. Mer om klassificeringen i undersökningens metodavsnitt. 

 

2.3.5 Metoder för att upptäcka inneslutningar 

Förstörande mekanisk provning är det mest ultimata sättet att mäta effekterna av 

inneslutningarna i stålet men i praktiken behövs andra mätmetoder för att få inneslutningsbilden 

i ett tidigare skede.  Det är viktigt att kombinera olika metoder för att få en så bra bild som 

möjligt då det inte finns någon metod som överträffar alla andra. Vissa metoder är lämpligare 

till att utreda enskilda problem relaterade till inneslutningar medan andra är lämpligare till 

övervakning av processen. Metoder för att upptäcka inneslutningar kan delas upp i direkta och 

indirekta metoder (Zhang & Thomas 2005 s740-744)  

 

2.3.5.1 Direkta metoder: 

Det finns flera olika metoder för att direkt kunna mäta inneslutningarna i ett stålprov. På ett 

tvådimensionellt tvärsnitt av ett stelnat stålprov går det att använda metoder som exempelvis 

observation med metallografiskt mikroskop, bildanalys, svepelektronmikroskopi (SEM) och 

optisk emissionsspektroskopi (OES) med ”pulse distribution analysis” (PDA). Det finns också 

metoder för att analysera en hel tredimensionell stålmatris med olika typer av röntgen eller 

ultraljud. Metoder som ”Coulter counter analysis”, “photoscattering method” och “laser-

diffraction particle size analyzer” kan användas för att bestämma storleksfördelningen för 

inneslutningarna i en tredimensionell stålmatris. (Zhang & Thomas 2005 s740-742) 

SEM och OES med PDA är de direkta metoder som användes i denna undersökning. Mer 

information och motivering kring valet av metod presenteras i metodavsnittet i rapporten.  
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2.3.5.2 Indirekta metoder: 

De direkta metoderna kan i vissa fall innebära svår provtagning, höga kostnader och vara 

tidskrävande. Detta gör att det ibland är effektivare att mäta inneslutningarna mer generellt 

genom indirekta metoder. Exempel på indirekta metoder är total syrehalt, kväve upptagning, 

koncentrationsmätning av vissa element, mätning av slaggsammansättning, analys av 

infodringsskiktet som är i kontakt med smältan och spårstudier.  (Zhang & Thomas 2005 s742-

743) 

Undersökning av total syrehalt, samt koncentrationsmätning av utskild mängd magnesium, 

aluminium är de indirekta metoder som användes i denna undersökning. Mer information och 

motivering kring valet av metod presenteras i metodavsnittet i rapporten.  

 

2.3.6 Åtgärdsmetoder  
Åtgärdsmetoder för att minimera inneslutningar vid stiggjutning av göt (Zhang & Thomas 2005 

s757): 

1. Minimera erosion av infodringsmaterialet genom att optimera stålframställningen och 

raffineringen.  

2. Desoxidera stålet fullt (så att de lösta syrenivåerna sänks) och undvik stål med hög 

manganhalt. 

3. Minimera reoxidationsmaterial (MnO och FeO) från slaggöverföring. 

4. Använd rena infodringsmaterial med så lite kiseldioxid som möjligt.  

5. Utforma gjutkanalerna så att flödeshastigheten och kollisionen med infodringsmaterialet 

minimeras. 

6. Undvik reoxidation från syret i luften, speciellt vid förflyttning. Detta genom att 

använda optimerade flödesförhållanden och använda sig av system som stänger ute syret 

som inertgasspolning.    

7. Optimera gjutsystemets geometri så det förhindrar turbulens och gynnar 

inneslutningarnas flytbarhet. 

8. Öka överhettningen av smältan innan den kommer in i gjutsystemet och optimera flödet 

så fyllningshastigheten av kokillen varken blir för snabb eller för långsam. 

9. Använda keramiska skumfilter i kanalsystemet nära inloppet. 

10. Använda lunkerplattor för att förlänga stelningstiden för ytan så inneslutningarna inte 

fastnar. Häng upp gjutpulversäckarna så nära botten som möjligt men tillräckligt högt 

över strålen från den inkommande metallen.   

11. Värmebehandla göten med temperatur och tidscykler som förhindrar utfällning av 

inneslutningar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

  

2.3.7 Tidigare studier inneslutningar i Orvar 2M 

Flera tidigare studier visar att MgO, CaO, Al2O3 och i viss mån SiO2 ingår i de inneslutningar 

som oftast förekommer i tillverkningen av Orvar 2m, se tabell 1 och 2 för processteg och 

exempel på funna inneslutningar. (Cheng, Eriksson, Jönsson 2003 s70) (Ragnarsson och Sichen 

2009) (Tripathi och Sichen 2004)  

I prover före vakuumbehandlingen har det tidigare påträffats inneslutningar i form av en 

utskild fas av MgO-Al2O3 spinell i en kontinuerlig matris. Den utskilda fasen ansågs vara en 

spinell dels därför att den kemiska sammansättningen var ~28 wt-% MgO och 72 wt-% Al2O3 

med små avvikelser. Formen uppfattades också som kristallin med raka tydliga kanter vilket är 

ett tecken på spinell. Arean på den utskilda fasen i inneslutningen var stabil under skänkens 

inledande processteg och ökade först vid tillförsel av legeringselement.  Arean för den 

kontinuerliga fasen visade på större variation under skänkbehandlingens inledande steg. Efter 

tillförsel av legeringselement kunde nästan inga runda inneslutningar påträffas utan istället 

förekom kluster av mindre inneslutningar.  Formen för den kontinuerliga fasen var alltså inte 

längre cirkulär efter tillförsel av legeringselement. 

I prover efter vakuumbehandlingen har separationen mellan den utskilda och den 

kontinuerliga fasen upplevts som mindre tydlig och med en större variation beträffande 

sammansättningen. Innehållet av MgO var 11-70 wt-% för den diskreta fasen och 2-8 wt-% för 

den kontinuerliga fasen. Beträffande formen så upplevdes den som cirkulär. Den diskreta fasen 

upplevdes också som mer rund och saknade de tidigare tydliga kanterna.  

I prover vid gjutningen hade hälften av inneslutningarna som påträffades liknande 

sammansättning och cirkulär form som de som påträffats efter vakuumbehandlingen. Den andra 

hälften av de påträffade inneslutningarna uppvisade en helt annan sammansättning och en 

irreguljär form med rundade hörn. Den avvikande sammansättningen bestod av 53-68 wt-% 

SiO2, 5-10 wt-% Na2O och 18-31 wt-% Al2O3.  

(Cheng, Eriksson, Jönsson 2003 s70) 
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Tabell 1 Typ av inneslutning observerade i olika delar av produktionsprocessen (Tripathi och Sichen 2004) 

Typ  Steg i processen 

 

 Skänk 

ank. 

Start 

Al 

Al 

senare 

Före 

vak. 

Efter 

vak. 

Före 

gjut. 

Formfyll Efter 

gjut. 

Färdig 

prod. 
1 X X        
2 X X        
3 X X X X      
4 X X        
5  X        
6   X X X X X X X 
7     X X X X X 
8     X X    
9       X X  

10        X  
11        X X 

          

 

 
Tabell 2 Beskrivning av typ av inneslutning (Tripathi och Sichen 2004) 

Typ Beskrivning 

1 Ren MgO 

2 Flytande oxidlösning med högt SiO2 innehåll 

3 MgO-Al2O3 

4 Kombination av 2 och 3 

5 Ren Al2O3 

6 Spinell + oxidlösning med lågt SiO2 innehåll 

7 Oxidlösning med lågt SiO2 innehåll 

8 MgO + oxid lösning med lågt SiO2 innehåll 

9 Exogen Al2O3 

10 Al2O3- SiO2 oxidlösning 

11 Spinell+(CaS och Al2O3) 
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3. METOD 

3.1 Planering 
Examensarbetet inleddes med att göra en grov tidsplanering över arbetet.  

Vecka 1-2: (v14-15 2019) 

-Litteraturstudie om inneslutningsbeteende och ändringar i kemisk sammansättning under 

stelning. 

-Försöksplanering. 

  

Vecka 3-8: (v16-21 2019) 

-Försök med provtagning av stål i skänk före och efter avgasning och i kokill efter avgjutning. 

-Provanalyser med SEM-EDX (kemisk sammansättning och inneslutningsstudie med INCA 

feature) och PDA. 

-Parameter analys: jämförelse av mätresultat erhållna med SEM och PDA 

-Parameter analys och simulering: jämförelse av mätresultat med simuleringar i Thermo-Calc  

 

Vecka 9-10: (v22-23 2019) 

-Slutrapportering 

 

3.2 Litteraturstudie 
För att få en djupare förståelse för inneslutningsbeteende under götgjutning gjordes en 

litteraturstudie. Ett annat syfte med litteraturstudien var att undvika problem vid 

undersökningens provtagning och analys. De databaser som användes till litteraturstudien var 

Google Scholar, Web of sience, Wileys online library. 

 

3.3 Planläggning 
För att kunna svara på vilka inneslutningar som finns före och under gjutningen behövde ett 

antal variabler undersökas. De variabler som undersöktes var följande: 

• Antal 

• Storlek  

• Fördelning 

• Form  

• Koncentration  

• Kemisk sammansättning.  

Dessutom undersöktes den kemiska sammansättningen av Orvar 2M (Total halt O, Al, Si, Mg, 

N och S). 

    Förutom sammansättningen av Orvar 2m är detta faktorer som i teorin styr effekterna av 

inneslutningarnas påverkan på materialegenskaperna. Total syrehalt, storleksfördelning och 

kemisk sammansättning är också de faktorer som inkluderas vid definition av 

inneslutningsbilden. I teoriavsnittet nämns andra faktorer som orientering och bindningsstyrka 

som sägs påverka de mekaniska egenskaperna men de berörs inte i denna undersökning.   

 

 



11 

  

3.4 Provtagning 
Stålprov togs i skänk före och efter vakuumbehandlingen för att studera inneslutningsbilden 

innan avgjutningen. Det togs ett prov i skänken före vakuumbehandlingen (BV), ett efter 

vakuumbehandlingen (AV) och ett efter den induktiva omrörningen (BC) innan skänken 

skickades vidare till avgjutning.  Provtagningen i skänken före och efter vakuumbehandlingen 

gjordes med en rapid solidifying sampler (RS) också kallat lollipop-prov. Principen för 

provtagaren är fyllning av diskformade kokiller och små kvartsrör via ferrostatiskt tryck när 

provtagaren har nått en förinställt djup under toppslaggskiktet.  

Provtagningstillfällena före och efter vakuumbehandling (BV, AV, BC) togs dubbla RS 

prover där varje prov genererade två lollipopprover. Två stålprov togs i kokillbox vid 

avgjutning (ORVAR 2M i 68-göt) efter att kokillen fyllts. Tanken var att även ta lolliopop-prov 

i kokillen men på grund av problem med utrustningens argonflöde så användes istället skopor 

för att få upp smält metall från kokillen. Innan skopan doppades ned i kokillen avlägsnades 

gjutpulver från ytan med en träbräda. Skopan fördes ned vid ungefär centrum i övre delen och 

av kokillens box. Från ytan av smältan blev proven tagna på ett djup av ungefär 20cm. Den 

smälta metallen hälldes över från skopan till en provkokill som genererade en provkropp på 

34mm i diameter och ca 10cm höjd se figur 4. Det första provet togs direkt efter att kokillen 

fyllts (C1) och det andra efter 5 minuter (C2). Försök gjordes också efter 10minuter men 

misslyckades för att ytan på stålet i kokillen hade hunnit stelna. Proverna togs vid olika tider för 

att få en bild över hur stelningsprocessen påverkar inneslutningsbilden. Proverna från kokillen 

(C1 och C2) sågades på bredden så att det erhölls två cirkulära provkutsar för vardera prov.  

 

Figur 4 Provkokill och skopa 

Det togs också ett prov från stålet från gjutkanalen (C3). Provet kapades från det stelnade stålet 

från gjutkanalen eftersom det inte var möjligt att få ett prov från smält stål därifrån. Provet togs 

för att se om det sker förändringar i inneslutningsbilden innan kokillen fyllts.  

Temperaturen mättes före avgjutningen automatiskt vid vakuumbehandlingen. Vid 

avgjutningen gjordes manuella temperaturmätningar med en pyrometer. Pyrometern var av 

fabrikatet KIMO modell Kiray 300. Mätvärdena i realtid från pyrometern skiftade upp och ned 

att så det gick inte att erhålla tillförlitliga värden så temperaturen fick istället uppskattas.    

Proverna C1,C2 från provkokillerna och C3 från gjutkanalen kapades för att få lämplig storlek 

för att kunna analysera.   
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3.5 Undersökningsmetod  
Proverna undersöktes med hjälp av SEM (svepelektronmikroskop) med INCA feature, och OES 

utrustat med PDA. Vissa prover analyserades genom smältextraktion i LECO- instrument.  

Simuleringsexempel via Thermo-Calc. Programvaran CSD användes för att generera 

storleksfördelningen och antal inneslutningar/mm3 utifrån mätdata från INCA feature. Den 

kemiska sammansättningen från mätningen med INCA feature analyserades i tenära och 

tetraediska diagram i Microsoft Excel.  

 

3.5.1 Provanalys 

3.5.1.1 OES/PDA 

OES står för ”optisk emissionsspektroskopi” och är en teknik som används för att snabbt få 

kemisk sammansättning från ett stålprov. Principen bygger på att provet utsätts för gnistor med 

en frekvens mellan 100Hz -800Hz som förbrukar material på provytan. När atomerna i 

materialet förbrukas exciteras elektroner och när de faller tillbaka till sitt elektronskal skapas 

emissioner av ljus som via ett gitter kan delas upp i elementspecifika våglängder. Olika element 

har olika energiövergångar vilket genererar ljus med olika våglängder vars intensitet mäts med 

detektorer för respektive element. Med specifika kalibreringsfunktioner kan sedan 

koncentrationen för respektive element erhållas. (Andersson och Sjökvist 2002 s250) (D Janis, 

A Karasev och P Jönsson 2015 s2173,2174) 

PDA står för ”pulse distribution analysis” och är en programvara för att analysera 

inneslutningsrelaterad information från de våglängdsspecifika ljuspulser som generas vid OES 

mätning. Principen bygger på att en inneslutning har en annorlunda sammansättning än stålets 

grundmassa. Programvaran analyserar ljusintensiteten hos ljuspulserna för varje gnista och 

punkter som avviker med ett visst antal standardavvikelser från grundmassans intensitet 

klassificeras som en inneslutning. Den information som programvaran kan generera kring 

inneslutningarna är antal, storlek och kemisk sammansättning. En schematisk illustration av 

OES och PDA kan ses i figur 5.  

 

Figur 5 Schematisk illustration av OES / PDA mätning (Janis ochJjönsson 2015) 
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Det OES som användes i undersökningen var ett Thermoscientific ARL 4460 Metals Analyzer. 

För varje mätning förbrukas 0,0445mm3 av materialet per mätning och på varje mätning skickas 

2276 gnistor mot provet. SparkDAT heter den PDA programvara som tolkar informationen från 

OES mätningen. För varje gnista mäts intensiteten kcps/s och avvikelser på mer än 3 

standardavvikelser från grundmassan registreras som en inneslutning. SparkDAT genererar 

antal inneslutningar per volymsenhet. 

En begränsning med OES/PDA är att diametern på området som förbrukas är ca 30µm vilket 

betyder att det inte är teoretiskt möjligt att mäta inneslutningar större än 30µm. Andra 

begränsningar är att det är svårt att detektera kisel och mangan.  

OES/PDA användes i undersökningen till att mäta total syrehalt, antal inneslutningar/volym, 

storlek, koncentration. Det gjordes två separata mätningar på olika prover för att få en 

uppskattning på hur mycket värdena skiljer sig från prov till prov.  

För varje prov var utgångspunkten att mäta minst 23 punkter och avverka en volym på ca 1 

mm3. Det gick att få ca 5st gnistspunkter på ett lollipop prov. Inför varje ny gnistserie för OES/ 

PDA körningen så frästes först 0,1mm av provet ned. 

 

3.5.1.2 SEM och INCA feature 

Principen för ett svepelektronmikroskop (SEM) bygger på att olika information går att avläsa 

när en exciterande elektron kommer i kontakt med olika material. Detta gör att det är möjligt att 

få en förstorad bild över ett område genom att skjuta iväg elektroner och med hjälp av 

detektorer avläsa interaktionen med materialet. En energi dispersiv spektrometer (EDS) 

detektor kan användas för att få kemisk sammansättning på provet genom att avläsa de 

röntgenfotoner som avges när elektronerna från mikroskopet träffar provet. (Brandon och 

Kaplan 2008 s264-265)  

INCA feature är en programvara som gör att SEM automatiskt scannar stålprovets yta efter 

områden med skiftande färgskiftning mot grundmassan. Vid områden med skiftande 

färgsättning gör systemet automatisk analys exempelvis kemisk analys och mäter storlek. 

Det SEM som användes i undersökningen var ett FEI Quanta 600F. Innan SEM och INCA 

feature användes, gjordes följande provberedningssteg: 

Grovslipning, finslipning, ingjutning av provkropp före polering, polering, urslagning, 

ultraljudstvätt i 10min i etanol.  

I undersökningen användes inte INCA features klassificering av inneslutningar utan istället 

sorterades all mätdata baserat på summan av halten O, Al, Mg, Ca, Si. Mätningar med en 

summa över 46% klassificerades som inneslutning medan de med lägre halt inte bedömdes vara 

inneslutningar. Flera tidigare studier visar att MgO, CaO, Al2O3 och i viss mån SiO2 är den 

sammansättning för de inneslutningar som oftast förekommer i Orvar 2m (Cheng, Eriksson, 

Jönsson 2003 s70) (Ragnarsson och Sichen 2009) (Tripathi och Sichen 2004). 

I undersökningen används SEM med INCA feature för att mäta antalet inneslutningar, 

storlek, storleksfördelning, form och kemisk sammansättning. 
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3.5.1.3 Analysrapport 

Ett lollipop prov vardera BV, AV och BC skickades till analyslabbet på Uddeholm för analys 

genom smältextraktion i LECO- instrument. Den främsta anledningen till det var att få den 

totala syrehalten för att kunna jämföra mot PDA analysen men smältextraktion gav också 

halterna för andra element som kol och svavel.  

 

3.5.1.4 CSD corrections 

CSD corrections är ursprungligen en geologisk programvara som används för att beräkna 

storleksfördelningen och antalet kristaller per volymsenhet utifrån ett bergprov. Genom att välja 

en formfaktor för kristallen, ange arean för provet, diametern för respektive kristall och välja 

hur många intervall som storleken ska fördelas på så genereras storleksfördelningen och antal 

kristaller per volymsenhet.  (Higgins 2018) 

I denna undersökning används diametern för alla inneslutningar som identifierats för att 

omvandla antalet inneslutningar till antal/mm3 och för att få storleksfördelningen.  Detta gör det 

också möjligt att jämföra antalet identifierade inneslutningar mellan INCA feature och PDA.  

 

3.5.1.5 Total syrehalt 

Total syrehalt i stål är summan av inlöst syre och syret i ickemetalliska inneslutningar.  Lösligt 

syre (”aktiv” syre) kan mätas relativt enkelt med syresonder (t.ex. CELOX-typ). Lösligt syre 

styrs främst av termodynamiska jämvikter med desoxidationselement såsom aluminium. På 

grund av den relativt liten provstorlek som erhålls med RS-proverna och PDA-metoden, mäter 

man inneslutningar upp till max 30 µm med denna metod. (Zhang & Thomas 2005 s742-743) 

 

3.5.1.6 Koncentrationsmätning av inlösta element 

Man kan studera ändringar i halter inlösta element såsom kisel, mangan, aluminium och kväve 

för att få indikationer om reoxidation från toppslaggen eller från atmosfären. (Zhang & Thomas 

2005 s743) 

 

3.5.2 Termisk simulering 

För att få förståelse för hur de potentiella inneslutningarna kan ha bildats gjordes simuleringar i 

programvaran Thermo-Calc. Den Thermo-Calc version som användes i denna undersökning var 

2016a databasen TCFE7. Thermo-Calc användes för att se om det är möjligt att simulera 

bildningen av inneslutningarna. Genom att välja temperatur och sammansättningen för valda 

element i stålet genereras en sammanställning av faserna som är teoretiskt möjliga att erhålla 

utifrån angiva förutsättningar.  

Genom att använda mätvärden från PDA och analysrapporten kunde därför teoretiskt 

möjliga faser simuleras. Detta gör det möjligt att jämföra koncentrationen av utskilda element 

från PDA mätningen och se om det stämmer överens med den koncentration av inneslutningar 

som simulerats med Thermo-Calc.  

Thermo-calc genererade massan av den simulerade inneslutningen och den totala massan för 

stålet. Så för att göra simuleringen jämförbar med PDA mätningen behövdes det göra 

beräkningar för att få resulltatet i massprocent.  För att göra detta användes ekvation 1 formel 

för massfraktion och ekvation 2 formel för massprocent.  
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𝑀𝑎𝑠𝑠𝑓𝑟𝑎𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑤(𝐴)  =
𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎 𝐴,𝑚( 𝐴)

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎,𝑚 (𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙)
   (1) 

   

𝑀𝑎𝑠𝑠𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡 𝑤(𝐴) =
𝑚( 𝐴)

𝑚 (𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙)
∙ 100%   (2) 

    

  

Exempel: Beräkning av BV. Thermo-Calc simulering genererar 0,0026g av inneslutningen 

MgO-Al2O3 i totalt 54,53926g stål. Vilket ger massprocenten w(MgO-Al2O3) = 0,004767% 

enligt ekvation 3.  

 

𝑤(MgO − Al2O3) =
0,0026𝑔

54,5393𝑔
∙ 100 = 0,004767 %  (3)  

Men för att kunna jämföra med halten utskild aluminium måste massprocenten av 

aluminimhalten i inneslutningen beräknas. Detta görs enligt ekvation nr 4.   

𝑤(Al) =
2∙[𝐴𝑙 𝑔/𝑚𝑜𝑙]∙𝑤(MgO−Al2O3)

[Mg+2∙Al+4∙O  𝑔/𝑚𝑜𝑙]
    (4) 

    

Mg= 24g/mol, Al= 27g/mol, O=16g/mol och w(MgO-Al2O3) = 0,004767 ger att w(Al) 

=0,0018128% enligt ekvation 5.  

w(Al) =
2∗[27 𝑔/𝑚𝑜𝑙]∙𝑤(0,004767)

[24+2∙27+4∙16  𝑔/𝑚𝑜𝑙]
= 0,0018128%   (5) 

 

3.5.3 Analys av kemisk sammansättning med tenära och tetraedriska fasdiagram  

För att illustrera variationerna i kemisk sammansättning under tillverkningsprocessen användes 

tenära och tetraedriska diagrammallar i Microsoft Excel (Aqueous Solutions Aps 2019) 

(Cucciniello 2016). I den tenära excelmallen behövde halterna av Al, Si, Mg och Ca från INCA 

feature först omvandlas till halterna MgO, Al2O3, SiO2 och Ca vilket gjordes enligt ekvation 6. I 

den tetraedriska excelmallen Tetraplot behövde inte oxiderna normaliseras manuellt.   

𝑤(MgO) =
[𝑀𝑔+𝑂 𝑔/𝑚𝑜𝑙]∙𝑤(Mg)

[Mg  𝑔/𝑚𝑜𝑙]
     

För att oxiderna ska kunna plottas i ett tenärt diagram behövde vardera av oxiderna 

normaliseras så deras summa bli 100%. Detta beräknades med ekvation 7. Den tetraedriska 

excelmallen Tetraplot behövde inte normaliseras manuellt.  

% 𝑛𝑜𝑟𝑚(MgO) =
%𝑀𝑔𝑂 𝑜𝑛𝑜𝑟𝑚∙100

(%MgO𝑜𝑛𝑜𝑟𝑚+%𝑆𝑖𝑂2𝑜𝑛𝑜𝑟𝑚+%𝐴𝑙2𝑂3𝑜𝑛𝑟𝑜𝑚) 
  (7) 
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4. RESULTAT OCH ANALYS 

4.1 Provsammanställning  
I tabell 3 listas undersökningens prover, typ, antal beskrivning, klocklag, tid och temperatur.  

Temperaturen för C1 och C2 i tabell 3 är uppskattade värden och inte mätresultat. 

Temperaturen för C1 och C2 är en uppskattning enligt min handledare Chanjis tidigare 

erfarenhet av temperaturen vid avgjutning av Orvar 2M.  

Tabell 3 Provsammanställning efter provtagning från Charge DV77023 den 26 april 2019  

Prov Typ  Antal Beskrivning Klockslag Tid (m) Temp. (°C) 
Temp. 

(K) 

BV Lollipop 4 Före vakuumbehandling 03:38 0  1608 1881 

AV Lollipop 4 Efter vakuumbehandling censur censur  censur censur 

BC Lollipop 4 Före gjutning censur censur censur censur 

C1 Provkokill 2 
I kokill direkt efter 

avgjutning 
censur censur censur censur 

C2 Provkokill 2 I kokill efter avgjutning censur censur  1475 1748 

CX - 0 
I kokill efter avgjutning 

(misslyckat) 
05:57 139 -  - 

C3 Fast fas 1 Sågat från stelnad gjutkanal  -  - -  - 

 

4.2 Sammansättning av Orvar 2M  

4.2.1 Resultat sammansättning 

I detta avsnitt presenteras resultatet för den totala halten av syre, aluminium, kisel, magnesium, 

kväve och svavel för respektive prov. Övriga element finns presenterade i tabell B1 i Bilaga 1.  

Resultatet från PDA mätningarna samt analysrapporten beträffande den totala syrehalten i 

ORVAR 2M presenteras i figur 6. Störst förändringar sker efter vakuumbehandlingen där 

halten minskar från ca 0,0018% ned till ca 0,0006% mellan BV och AV. I diagrammet går 

också att avläsa en ökning av syrehalten i proverna i kokillen. Ökningen går från 0,0004% för 

C3 (provet i gjutkanalen) upp till 0,0009% för C2.    

 

 

Figur 6 Diagram över den totala syrehalten irespektive prov. 
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Resultatet från PDA mätningarna samt analysrapporten beträffande den totala halten av 

aluminium i Orvar 2M presenteras i figur 7. Störst förändringar sker efter vakuumbehandlingen 

där halten minskar från ca 0,030% till ca 0,018% mellan BV och AV.    

 

Figur 7 Diagram över den totala halten av aluminium i respektive prov. 

Resultatet från PDA mätningarna samt analysrapporten beträffande den totala halten av kisel i 

Orvar 2M presenteras i figur 8. Resultatet från PDA mätningen den 190511 avviker från PDA 

mätningen den 190430 och analysrapporten för proverna BV, AV och BC.  

 

 

Figur 8 Diagram över den totala halten av kisel i respektive prov. 

Resultatet från PDA mätningarna samt analysrapporten beträffande den totala halten av 

magnesium i Orvar 2M presenteras i figur 9. Som för kisel avviker halten magnesium mellan 

PDA mätningen från den 190511 för proverna BV, AV och BC.  
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Figur 9 Diagram över den totala halten av magnesium i respektive prov. 

Resultatet från PDA mätningarna beträffande den totala halten av kväve i Orvar 2M presenteras 

i figur 10. Resultatet från PDA mätningarna ligger nära varandra och störst förändring sker före 

och efter vakuumbehandlingen mellan BV (ca 0,020%) och AV (ca 0,008%)   

 

 

Figur 10 Diagram över den totala halten av kväve i respektive prov. 

Resultatet från PDA mätningarna beträffande den totala halten av svavel i Orvar 2M 

presenteras i figur 11. Resultatet från PDA mätningarna ligger nära varandra och störst 

förändring sker före och efter vakuumbehandlingen mellan BV (ca 0,020%) och AV (ca 

0,008%)   
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Figur 11 Diagram över den totala halten av svavel i respektive prov. 

 

4.2.1 Analys av sammansättning i Orvar 2M: 

För syre, aluminium, kväve och svavel sker den största förändringen av sammansättningen före 

och efter vakuumbehandlingen vilket stämmer överens med teorin då syftet med 

vakuumbehandlingen är att sänka halterna av dessa element.  

Den totala syrehalten ökar i provet från gjutkanalen och i proverna från kokillen. En 

förklaring till detta kan vara reoxidation vid provtagningen då provtagningen skedde med skopa 

vilket gjorde att det smälta stålet kom i kontakt med luft. Vid provtagningen avlägsnades också 

gjutpulvret vilket gjorde att det smälta stålet fick kontakt med atmosfären mellan provtagning 

C1 och C2.   

För kisel och magnesium är halterna förhållandevis stabila mellan de olika proverna. En 

möjlig orsak till varför PDA mätningen från 190511 skiljer sig från analysrapporten och PDA 

mätningen från 190411 är att de kommer från en annan RS provtagare. Analyserna gjordes på 

olika lollipop prov men då varje RS provtagare genererade två stycken lollipop är det möjligt 

att PDA mätningen från 190411 och de prover som skickades på analysrapport kom från samma 

provtagare.    

 

 

 

 

 

 

 

0,00000

0,00050

0,00100

0,00150

0,00200

0,00250

BV AV BC C1 C2 C3

S 
(%

)

Prov

Total halt svavel i Orvar 2M 

PDA190511

PDA 190430

Analysrapport



20 

  

4.3 Antal  

4.3.1 Resultat: Antal 

Resultatet från PDA undersökningarna gällande antal inneslutningar per volym är presenterade 

i figur 12. För båda mätningarna är inneslutningarna som störst i BV följt av C2 och som lägst i 

BC.  

 

Figur 12 Diagram över antal inneslutningar per volym från PDA mätningarna.  

Resultatet från CSD som är baserade på mätdata från SEM och INCA feature är presenterade i 

figur 13. Resultatet visar att antalet inneslutningar per volym är störst i BV och följt av C2. I 

tabell 4 presenteras antal inneslutningar från mätningen med INCA feature.  

 

 

Figur 13 Diagram över antal inneslutningar per volym baserat på INCA feature analys 

 

Tabell 4 Antal inneslutningar per area (mm2) baserat på INCA feature analys 

Prov BV AV BC C1 C2 

Provyta mm2 252 333 320 382 382 

Antal inneslutningar 65 11 6 12 65 

Antal inneslutningar /mm2 0,26 0,03 0,02 0,03 0,17 
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4.3.2 Analys: Antal 

För både PDA och CSD mätningen är antalet inneslutningar störst i BV följt av C2 så 

mätresultaten följer till stora drag samma trend. Detta gäller även för antal inneslutningar per 

area som presenteras i tabell 4 där antalet inneslutningar per area är störst i BV och C2 och lägst 

i BC. Att antalet inneslutningar minskar beror antingen på att inneslutningarna lämnar smältan, 

agglomerar med andra inneslutningar eller att inneslutningarna löses in i smältan. Att antalet 

inneslutningar ökar vid avgjutningen beror endera på att befintliga inneslutningar gynnas eller 

att nya typer av inneslutningar tillförs eller utskiljs i smältan. Att inneslutningarna blir färre 

efter vakuumbehandlingen stämmer överens med teorin och mätningen av den totala syrehalten.    

Den största skillnaden mellan mätningarna är antalet inneslutningar som mätmetoderna 

identifierar. I provet BV mäts med PDA exempelvis mellan 1271 och 1315 inneslutningar per 

mm3 och samma prov uppskattas med CSD programmet till 25 inneslutningar per mm3. En 

förklaring till att PDA upptäcker fler inneslutningar är att PDA kan registrera mindre 

inneslutningar än INCA feature som är inställt att inte analysera inneslutningar mindre än 8μm. 

En annan förklaring presenteras avsnittet ”4.6 Analys-form”. 

 

4.4 Storlek 

4.4.1 Resultat: Storlek 

PDA mätningen av inneslutningarna storlek visar på störst inneslutningar i BV och C2 och lägst 

i BC och C3 se figur 14.  

 

Figur 14 Diagram över medelvärde och standardavvikelse av inneslutningsstorlek från PDA mätningen 190511 

Resultatet från storleksmätningen med INCA feature visar på störst inneslutningar i C2 och 

lägst i BCse figur 15.  

 

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

BV AV BC C1 C2 C3

D
ia

m
et

er
 [

µ
m

]

Prov

Medelvärde av inneslutningsstorlek PDA 190511



22 

  

 

Figur 15 Diagram över medelvärde och standardavvikelse av inneslutningsstorlek från baserad på INCA feature mätningen. 

 

4.4.2 Analys: Storlek 

Att PDA och INCA featureanalysen skiljer sig kraftigt åt beträffande storleken beror på att 

PDA inte kan detektera större inneslutningar än 30μm och att INCA feature detekterar inte 

inneslutningar mindre än 8μm.  

Både för PDA och INCA feature analysen är storleken för inneslutningarna som lägst i BC. 

En förklaring till det från teorin är tillväxten genom kollisioner. Den induktiva omrörningen 

mellan AV och BC gör att inneslutningar kolliderar. När inneslutningarna kolliderar agglomerar 

de ihop och växer. De och större inneslutningar flyter då upp till slaggen och mindre 

inneslutningar blir kvar. En inneslutningsstorlek på mer än 10-15μm påverkar enligt teorin 

egenskaperna för materialet och det är bara BC som håller sig vid denna gräns baserat på INCA 

feature analysen.  

Möjliga anledningar till att inneslutningarnas storlek ökar i C1 och C2 är att tillväxten av 

befintliga inneslutningar gynnas eller att ny typ av inneslutning tillförs eller utskiljs i smältan.  

 

4.5 Fördelning 

4.5.1 Resultat: Fördelning 

I figur 16 presenteras ett diagram med resultatet för antal inneslutningar per volym med 

avseende på storleken. Diagrammet är baserat på mätvärden från CSD.    

 

Figur 16 Diagram över storleksfördelningen baserad på CSD. 
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4.5.2 Analys: Fördelning 

Efter BV blir det färre med inneslutningar och mindre spridning. Detta stämmer överens med 

teorin då syftet med vakuumbehandlingen och den induktiva omrörningen efter 

vakuumbehandlingen är att raffinera stålet.  

Efter BC ökar antalet inneslutningar samt storleken vilket kan förklaras med reoxidation 

eller att ny typ av inneslutningar skiljs ut eller tillförs till smältan.  

 

4.6 Form 

4.6.1 Resultat: Form 

I figur 17 visas ett typiskt exempel på inneslutning i BV. Inneslutningen består av två faser, den 

inre fasen består av kluster med små kantiga inneslutningar bestående av Al, Mg och Ca. Den 

yttre fasen består av Ca, Al, O samt lite Si och har en rundad men irreguljär form.   

 

Figur 17 SEM-Bild och mapping av inneslutning Al2O3-MgO spineller i flytande CaO- Al2O3 lösning: 

 

I figur 18 visas ett typiskt exempel på inneslutning i AV, BC och som också identifieras i C1. 

Inneslutningen är sfärsik och består av Ca, Al och O.  Nära kanten finns också lite Mg.  
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Figur 18 SEM-Bild och mapping av in neslutning: CaO- Al2O3 lösning  

 

I figur 19 visas ett annat exempel på typ av inneslutning i Orvar 2M. Inneslutningen är kantig 

och består av Al, O och Mg.   

 

Figur 19 SEM-Bild och mapping av inneslutning: Al2O3-MgO spinell 
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I figur 20 visas ett annat exempel på inneslutning i Orvar 2m. Inneslutningen är kantig och 

består av Al, O och Si.  

 

Figur 20 SEM-Bild och mapping av inneslutning: Al2O3-SiO2   

 

4.6.2 Analys: Form 

Fig 17 tolkas vara Al2O3-MgO spineller i flytande CaO- Al2O3 lösning. Den rundade formen 

kring den ena Ca-baserade fasen är tecken på flytande inneslutning och den kantiga formen på 

den andra Mg-baserade fasen är tecken på fast inneslutning (Ragnarsson 2010 s14). Den Mg-

baserade sammansättningen i kombination med de raka kanterna tyder på att de små 

inneslutningarna är spineller (Cheng, Eriksson, Jönsson 2003 s70).  

Fig 18 tolkas vara CaO-Al2O3 lösning. Förklaringen till den sfäriska formen efter 

vakuumbehandling är att det rör sig om flytande inneslutningar. 

Fig 19 tolkas vara Al2O3-MgO spineller baserat på de raka kanterna och den kemiska 

sammansättningen  

Fig 20 tolkas vara Al2O3-SiO2 i fast form baserat på de raka kanterna och den kemiska 

sammansättningen.  

De kluster av Al2O3-MgO spineller i flytande CaO-Al2O3 lösning ger en förklaring till att PDA 

resultatet visar på ett högt antal inneslutningar. Det som INCA feature ser som en inneslutning 

uppfattas av PDA som ett stort antal inneslutningar. 
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4.7 Koncentration av inneslutningar 

4.7.1 Resultat: Koncentration 

I detta avsnitt presenteras resultatet från PDA mätning beträffande den utskilda halten av 

magnesium och aluminium samt halten av aluminium i de inneslutningar som simulerats i 

Thermo-Calc. Med utskild halt menas den halt av magnesium eller aluminium som utgörs av 

olika typer av inneslutningar.  

Koncentrationen utskild magnesium sjunker efter vakuumbehandlingen och efter den 

induktiva omrörningen se figur 21.  PDA analysen 190511 visar på en ökning av den utskilda 

halten magnesium mellan C1 och C2. 

 

Figur 21 Diagram över koncentrationen utskild magnesium. 

 

Koncentrationen utskild aluminium sjunker efter vakuumbehandlingen och efter den induktiva 

omrörningen se figur 22.  PDA analyserna visar på en ökning av den utskild halten aluminium i 

C1 och C2. 
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Figur 22 Diagram över koncentrationen utskild aluminium. 

 

Baserat på temperatur- och PDA mätningarna gav Thermo-Calc simuleringen att en typ av 

inneslutning var stabil, spinell MgO-Al2O3. I figur 23 jämförs halten av aluminium i 

inneslutningarna från simuleringen i Thermo-Calc med den utskilda halten av aluminium av 

från PDA mätningen.  

 

 

Figur 23 Diagram över koncentrationen av utskild aluminium och Thermo-Calc simuleringen. 
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4.7.2 Analys: Koncentration 

Både för halten av utskild magnesium och aluminium förklaras minskningen under 

vakuumbehandlingen med att stålet raffineras vilket också stämmer överens med den totala 

sammansättningen för och aluminium som minskar se figur 22 och 7. Ökningen av den utskilda 

halten aluminium och magnesiumhalten mellan C1 och C2 följer inte samma trend som för den 

totala sammansättningen där halten aluminium och magnesium var i princip oförändrad i C1 

och C2 se figur 7 och figur 9. Detta tyder på att aluminium och magnesiuminneslutningarna i 

C1 och C2 skiljts ut endogent från smältan och har inte tillkommit exogent.   

Den simulerade halten av inneslutningar i Thermo-Calc stämmer bra överens med resultatet 

från PDA vilket tyder på att majoriteten av inneslutningarna utgörs av spineller MgO-Al2O3. 

Den korrigerade grafen beror på att Thermo-Calc inte kunde beräkna på syrehalter under 

10ppm.   

 

4.8 Kemisk sammansättning 

4.8.1 Resultat: Kemisk Sammansättning 

I figur 24 illustreras fördelningen av den kemiska sammansättningen av inneslutningarna i 

provet BV.  På vänster sida ett tetraediskt diagram över komponenterna Al2O3, CaO, MgO och 

SiO2 och på höger sida ett tenärt diagram över komponenterna Al2O3, CaO, MgO. Resultatet 

visar att de flesta inneslutningarna består av Al2O3 och MgO.  

 

Figur 24 Tetraerdiskt och tenärt diagram över inneslutningars sammansättning i BV 

I figur 25 illustereras fördelningen av den kemiska sammansättningen av inneslutningarna i 

provet AV.  På vänster sida ett tetraediskt diagram över komponenterna Al2O3, CaO, MgO och 

SiO2 och på höger sida ett tenärt diagram över komponenterna Al2O3, CaO, SiO2. Resultatet 

visar att de flesta inneslutningarna består av Al2O3 och CaO.  
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Figur 25 Tetraedriskt och tenärt diagram över inneslutningars sammansättning i AV. 

 

I figur 26 illustereras fördelningen av den kemiska sammansättningen av inneslutningarna i 

provet BC.  Resultatet visar att de flesta inneslutningarna består av Al2O3 och CaO.

 

Figur 26 Tetraedriskt och tenärt diagram över inneslutningars sammansättning i BC.  
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I figur 27 illustereras fördelningen av den kemiska sammansättningen av inneslutningarna i 

provet C1.  Resultatet visar att de flesta inneslutningarna består av SiO2 och Al2O3.

 

Figur 27 Tetraedriskt och tenärt diagram över inneslutningar i C1 

I figur 28 illustereras fördelningen av den kemiska sammansättningen av inneslutningarna i 

provet C2.  Resultatet visar att de flesta inneslutningarna består av SiO2 och Al2O3.

 

Figur 28 Tetraedriskt och tenärt diagram över inneslutningar i C2 

4.8.2. Analys: Kemisk Sammansättning 

Resultatet från undersökningen av den kemiska sammansättningen visar på att det främst sker 

två typer av förändringar gällande sammansättningen av inneslutningarna.  Den första 

förändringen sker efter vakuumbehandlingen där MgO innehållet reduceras den andra sker vid 

avgjutningen där SiO2 innehållet för proverna i kokillen ökar. Det sker ingen större förändring 

gällande sammansättningen för inneslutningarna under den induktiva omrörningen mellan AV 

och BC och inneslutningar med snarlik sammansättning påträffas även i C1 och C2. Att 

proverna från kokillen har högre halt av SiO2 kan teoretiskt förklaras med reoxidation.  
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5. DISKUSSION 

5.1 Vilka inneslutningar finns före och under gjutningen?  
Resultatet från undersökningen beträffande form och kemisk sammansättning visar på fyra 

huvudtyper av inneslutningar: 

• Al2O3-MgO spineller i flytande CaO- Al2O3 lösning 

• CaO-Al2O3 flytande inneslutning 

• Al2O3-MgO spineller 

• Al2O3-SiO2 fast fas 

5.2 Hur kan de ha uppstått?  
Före vakuumbehandling är antalet inneslutningar högt 0,26st/mm2 (INCA feature) och typen 

identifieras som Al2O3-MgO spineller i en flytande CaO- Al2O3 matris. Medelvärde för 

storleken ca 15µm (INCA feature). Hur de har uppstått kan inte besvaras med denna 

undersökning. 

Efter vakuumbehandling är antalet inneslutningar betydligt färre 0,03st/mm2  (INCA feature) 

typen identifieras nu som CaO-Al2O3 lösning. Medelvärdet för storleken ökar nu till ca 19µm 

(INCA feature). Syrehalten sänks under vakuumbehandlingen vilket ger en förklaring till det 

färre antalet oxidiska inneslutningar. En annan förklaring är att inneslutningarna växer pga 

kollisoner under omrörningen med både argonspolnig och induktiv omrörning. Ökad 

partikelstorlek innebär ökad flytkraft för inneslutningarna och vid en kritisk storlek avskiljs 

inneslutningarna från smältan. Därför är det färre men större inneslutningar efter 

vakuumbehandlingen.   

Innan avgjutning är det färre inneslutningar 0,02st/mm2 (INCA feature). Typen är densamma 

som efter vakuumbehandlingen men medelvärdet av storleken minskar till 10 µm (INCA 

feature). Den induktiva omrörningen gör att inneslutningarna agglomererar och större 

inneslutningar flyter till slaggen och de mindre blir kvar. Därför är storleken mindre för 

inneslutningarna innan avgjutningen än direkt efter vakuumbehandlingen.   

Vid det första provet i kokillen ökar antalet inneslutningar 0,02st/mm2 (INCA feature) och 

ytterliggare en typ av inneslutning bildas. Den nya typen är SiO2-Al2O3, och medelvärdet av 

storleken ökar till 18 µm (INCA feature). En förklaring till att inneslutningarnas storlek och 

utskiljningen av den nya typen av inneslutning är reoxidation. Den mest troliga källan är 

kontakt med luften i atmosfären vid provtagningen och andra potentiella källor är infodringen, 

gjutpulvret eller inläckage av luft vid bottentappningen av skänken. 

Prov efter 5min i kokill resulterar i ökat antal inneslutningar 0,65st/mm2 (INCA feature) och 

en ny typ av inneslutning Al2O3-MgO spinell. Även medelvärdet av storleken ökar till ca 30 µm 

(INCA feature). Förklaringen till ökningen av inneslutningar och dess storlek förklaras också 

med reoxidation där den mest troliga källan är kontakt med luften i atmosfären vid 

provtagningen och andra potentiella källor är infodringen, gjutpulvret eller inläckage av luft vid 

bottentappningen av skänken. Att ökningen är så mycket större efter 5minuter beror med stor 

sannolikhet på att smältan inte skyddades av gjutpulvret.  
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5.3 Hur kan de undvikas?  
CaO-Al2O3 lösningarna bör kunna avlägsnas genom optimering av vakuumbehandlingen 

exempelvis genom ändring av intensiteten eller riktningen av den induktiv omrörningen, 

alternativt se över slaggsammansättningen.    

Den ökade halten av SiO2 -Al2O3 i kokillen beror med stor sannolikt på reoxidation av luft 

från atmosfären vid provtagningen. En RS provtagare skulle då ge ett bättre resultat än skopa 

vid provtagningen.  

Den skyddade avgjutningen, kanaltaglet och gjutpulvret skulle också kunna vara potentiella 

källor till utskiljningen av den typen av inneslutning. Risken för att få inneslutningar från dessa 

potentiella källor skulle kunna minimeras genom att optimera argonflödet vid den skyddade 

avgjutningen, samt se över möjligheterna att byta till ett kanaltegel eller gjutpulver med mer 

gynnsam kemisk sammansättning. I tidigare studier har det träffats på inneslutningar som 

baserat på den kemiska sammansättningen kommer från gjutpulvret (Cheng, Eriksson, Jönsson 

2003 s70).  

Av de åtgärdsmetoder som berörs i ” State of the art in the control of inclusions during steel 

ingot casting” (Zhang & Thomas 2005 sid 757) så använder sig inte Uddeholm av filter i 

gjutkanalen. Det framkommer inte om filter fungerar för verktygsstål eller hur små 

inneslutningar som kan fångas upp med filtret men det skulle kunna vara en potentiell lösning 

att undvika inneslutningar i göten.  

 

5.2 Felkällor 

• Olika provtyper vilket innebär att resultaten inte är helt jämförbara. 

• Dålig kvalité på flera av proverna då flera hade hålrum.  

• Endast en charge undersöktes vilket påverkar tillförlitligheten för resultatet.  

• Endast uppskattning av temperaturen i kokillen. 

 

5.3 Förbättringar och fortsatta studier 

• Använda samma typ av provtagare för samtliga prover  

• Kortare intervall mellan proverna i kokill för efter 10minuter hade ytskiktet hunnit 

stelna. 
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6. SLUTSATS 
Vilka inneslutningar finns före och under gjutningen?  

• Al2O3-MgO spineller i flytande CaO- Al2O3 lösning. 

• CaO-Al2O3 flytande inneslutning. 

• Al2O3-MgO spineller. 

• Al2O3-SiO2 i fast form. 

 

Hur kan de ha uppstått? 

Vakuumbehandlingen påverkar typen, formen, storleken och antalet inneslutningar. Den 

induktiva omrörningen påverkar antalet och storleken av inneslutningarna. Vid avgjutningen 

utskiljs Al2O3-SiO2 som med stor sannolikhet beror på provtagningen.   

 

Hur kan de undvikas?  

Före gjutningen skulle inneslutningarna kunna undvikas genom optimeringen av 

vakuumbehandlingen. Vid avgjutningen bör de flesta av de identifierade inneslutningarna 

kunna undvikas genom att använda en RS provtagare istället för skopa. Övriga potentiella 

källorna till de identifierade inneslutningarna vid avgjutningen kan potentiellt åtgärdas genom 

att optimera den skyddade gjutningen alternativt ändra kanalteglets eller gjutpulvret 

sammansättning.   
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BILAGA 1 
 

Tabell B1 Kemisk sammansättning ORVAR 2M medelvärde av PDA analyser 

  BV AV  BC C1 C2 C3 

C 0,38 0,39 0,39 0,38 0,39 0,40 

Si 1,07 1,04 1,05 1,02 1,03 1,03 

Mn 0,42 0,42 0,42 0,41 0,41 0,41 

Cr 5,05 5,08 5,08 5,02 5,02 5,04 

Mo 1,27 1,28 1,27 1,27 1,27 1,29 

Ti 0,0044 0,0042 0,0043 0,0040 0,0040 0,0041 

Al 0,0294 0,0186 0,0194 0,0172 0,0173 0,0172 

Ca 0,0004 0,0005 0,0004 0,0002 0,0002 0,0002 

Mg 0,0020 0,0018 0,0019 0,0017 0,0017 0,0017 

S 0,0019 0,0006 0,0005 0,0006 0,0007 0,0005 

N 0,0205 0,0078 0,0074 0,0081 0,0079 0,0075 

O  0,0022 0,0008 0,0005 0,0006 0,0009 0,0004 

O(ppm) 21,5 8,1 5,4 5,9 9,0 4,2 

       

 

 


