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Sammanfattning 

Stena Aluminium (SA) i Älmhult är en råvaruproducent av återvunnet aluminium. Kunderna har 

idag krav på hållfastheten på gjutna komponenter och efterfrågar en hög kvalitet på produkterna. 

En viktig kvalitetsparameter för aluminium är halten föroreningar, där vätgas är en parameter 

med stor påverkan på den färdiga produktens hållfasthet.  

Syftet med examensarbetet är att undersöka vätgashalten i befintliga produkter och ge förslag till 

förbättringsmöjligheter. Detta innefattar utförandet av en undersökning på den befintliga 

avgasningsutrustningen, utvärdera dess verkan och komma fram till förbättringsförslag.  

Målet med examensarbetet är att undersöka hur vätgashalten varierar i SAs produkter och föreslå 

förbättringsförslag på reningsprocessen.  

Undersökningen är indelat i en förstudie och en huvudstudie. Förstudien går ut på att finna och 

minimera oönskade felkällor som kan komma att påverka framtagen mätdata inför huvudstudien. 

Huvudstudien ska besvara undersökningens satta frågeställningar (syfte och mål).   

Mätningar på smältan utfördes vid Raffineringen och Utgjutningen, med avsikt att mäta 

vätgashalten i metallen, där övriga processteg innan Raffinering och efter Utgjutning, inte 

innefattas i undersökningen. Vätehalten har mäts genom Densitetsindex (DI) för olika legeringar, 

på specifika platser, olika skeden i processen och med olika avgasningsmetoder.  

Densitetsindexet (DI) är ett mått för att mäta och jämföra proverna med avseende på intern 

porositet. Då luft innehåller fukt och eftersom fukthalten tillsammans med smältans temperatur 

påverkar lösligheten av väte i smältan, har även mätningar på smältans temperatur och luftens 

temperatur och fuktighet utförts. 

Utvärderingen av resultaten visar att ta DI-prover i metallfallen är missvisande. DI-värdena för 

proverna i metallfallen tenderar att visa lägre mätvärden och anses därmed mer olämpliga som 

mätplatser. Mätningarna visar även att avgasningen av smält aluminium vid Raffineringen är 

otillräcklig. Avgasningens effektivitet är inte konstant utan avtagande och varierar mellan 

legeringsugnarna (Lu), där Lu 6 utför en effektivare avgasning. Lu 6 lyckas i bästa fall reducera 

inlöst väte från smältan med 70-75% av väteinnehållet före avgasningen, och Lu 4 bästa fall med 

50-56%.  

Legeringssammansättningen har stor betydelse för hur lätt vätet absorberas eller avlägsnas från 

smältan. Mellan legeringstyperna 43400 och 46000 är kopparn (Cu) det element som har den 

störst procentuella skillnaden mellan sammansättningarna på 2,5 vikt-% och är det 

legeringselement som bidrar mest till minskningen av vätets inlösning för en legering.  

Utgjutningen orsakar en ökning av det inlösta vätet i smältan med 2,4-3,1 di% under tiden som 

smältan rinner från Lu till gjut kokill. Det är metallfallen som främst orsakar ökningen av inlöst 

väte. Luftens temperatur och fuktighet i smältverket ökar under utgjutningen. Orsaken till 

ökningen är den stigande vattenångan från kylanordningen. Metallfallet vid Lu 6 är mest kritisk 

eftersom den är belägen nära kylningsanordningen. 

Arbetet har mynnat ut i ett antal förbättringsförslag, där det viktigaste är att SA bör arrangera en 

mer flexibel avgasning i Lu, anpassat efter behovet för respektive legeringstyp och charge. 

Företaget bör fortsätta undersökningen för de resterande legeringstyperna, där resultaten med 

riktlinjer samlas i en rutin för produktionspersonalen. Ett mätinstrument rekommenderas för 

snabba stickprover på smältan. Lu 4 och 6 avgasningsutrustning bör effektiviseras och optimeras. 

SA bör överväga investering av hållbara lansar med rätt designade impellrar för en effektivare 

avgasning, satsvis avgasning eller eftersträva att försöka tillämpa ultraljud som avgasningsmetod. 

Vattenångan från gjutbandens kylanordning bör ”ledas bort” för att smält aluminium inte ska 

absorbera onödig mängd väte från atmosfären.   
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Summary 

Stena Aluminium (SA) in Älmhult is a raw material producer of recycled aluminum. Customers 

today are placing greater demands on the products´ strength and quality. An important quality 

parameter of aluminum is its purity from contaminants, where hydrogen is one of the major issues 

with impact on the strength of the final product. 

The purpose of this degree project is to investigate the hydrogen content of existing products and 

make suggestions for improvement. This implies to carry out an investigation on the existing 

degassing equipment, evaluate its effectiveness, efficiency and identify improvements. The aim 

for this degree project is to investigate how the hydrogen content varies in SA's products and 

propose suggestions for improvement in the purification process.  

The investigation is divided into a preliminary study and the main study. The reason behind the 

preliminary study is to identify and minimize unwanted sources of error that could affect the 

measured data from the main study. The main study is the investigation that will give answer to 

the stated questions (purpose and goals). 

Measurements on the melt were performed at the Refining and the Casting process, with the 

intent to measure the hydrogen content of the metal, in which the other process steps before the 

refining and after the casting process, is not included in the survey. The hydrogen content has 

been measured by Density Index (DI) for different alloys, at specific locations, at different stages 

in the process and with different degassing methods. Density Index (DI) is a measure for 

measuring and comparing the samples with respect to the internal porosity. As the air contains 

moisture, along with the melt temperature, the solubility of hydrogen in the melt is affected. This 

is the main reason to measure the melt temperature, the air temperature and the air humidity. 

The evaluation of the results shows that DI-samples from the metal falls are misleading. DI-

values of the samples in the metal falls tend to show lower values, and are therefore not suitable 

as measurement locations. The measurements also show that degassing of molten aluminum 

during the refining is insufficient. The degassing efficiency in the process is not constant, but 

varies between furnaces (Lu). Nr 6 succeeds at best to reduce dissolved hydrogen from the melt 

with 70-75 % degassing, and Lu 4 succeed at best 50-56 %. 

The alloy composition has great significance for the hydrogen absorption of the melt or removal 

from the melt. Between the alloys EN AB-43400 and 46000, copper (Cu) is the alloying element 

that has the greatest difference in percentage between the compositions (2.5 wt %), which 

contributes the most to the decrease of the hydrogen solubility for the 46000 alloy. 

The casting process causes an increase of dissolved hydrogen in the melt in the order 2.4 to 

3.1di%, while the melt is flowing from Lu to the casting mold. It is the metal falls that primarily 

causes the increase in dissolved hydrogen. The air temperature and humidity in the cast house 

increases during casting. The reason for the increase is the rising steam from the cooling device. 

The metal fall at Lu 6 is most critical because it is located near the cooling device. 

This work has resulted in a number of suggested improvements, where the most important is that 

SA should organize a more flexible degassing within the furnace (Lu), adapted to the needs of 

each alloy type and charge. The company should continue the investigation for the remaining 

alloy types, where the results with guidelines are collected in a routine for the production 

personnel. An instrument is recommended for quick sampling of the melt. The degassing 

equipment of Lu 4 and 6 should be made more effective and optimized. SA should consider the 

investment of durable lances with impellers for a more effective degassing or successive 

degassing, or strive to apply ultrasonic as a degassing method. The steam generated from the 

cooling device should be diverted or reduced, so that molten aluminum will absorb less hydrogen 

from the atmosphere.  
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Abstract 

Detta examensarbete har utförts på Stena Aluminium (SA) i Älmhult. Undersökningen handlar 

om att mäta vätgashalten genom densitetsindexprover på smält aluminium, för att kartlägga hur 

vätgashalten påverkas av processtegen vid återvinning av aluminium i SAs produktions-

anläggning. I arbetet ingick att undersöka vätgashalten för två olika legeringstyper (EN-AB 

43400 och 46000), utvärdera avgasningseffektivitet för de utvalda legeringstyperna och att 

utvärdera den befintliga utgjutningssystemet. Mätningar för undersökningen är utförda i SAs 

smältverk, vid processtegen raffinering och utgjutning. 

Nyckelord: Väte, Vätgas, Avgasning, Aluminium, Densitetsindex, Återvinning,  

     Aluminiumlegeringar. 
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Förord 

Stena Aluminium (SA) AB i Älmhult har haft för avsikt att utföra ett undersökningsprojekt inom 

området vätgas i aluminiumprodukter. Detta Examensarbetet är det avslutande momentet av 

högskoleingenjörsutbildningen i Maskinteknik vid Linnéuniversitetet i Växjö. Examensarbetet 

Rening av väte vid återvinning av aluminium utfördes mellan 2012-11-01 och 2013-07-01. 

Företagets högskolekontakt, Tomas Liljenfors, kontaktades  i oktober 2012, med en förfrågan om 

ett intressant och inspirerande examensarbete inom området produktutveckling. Efter ett 

introduktionsmöte med företaget, angående undersökningsprojektets innebörd, fick jag ett mycket 

positiv inställning till företaget och dess personal. Det intressanta i projektets ämne och uppgift 

ledde till att erbjudandet antogs.  

Utförandet av detta examensarbete har varit otroligt intressant och lärorikt, men också väldigt 

utmanande och krävande. När jag antog utmaningen hade jag ingen kännedom om ämnet, inte 

mer än det allmänna läror om aluminium från utbildningen. Jag har lagt ner väldigt mycket tid 

och energi vid skapandet av detta examensarbete. Trots all den tiden, så finns det inom ämnet 

mycket kvar att förstå och lära sig. Aluminium i flytande form är ett otroligt förundrande 

fenomen. Arbetet med aluminium som vätska har fått mig att förändra min ursprungliga syn på 

vätskor och gaser. För de som förundras av detta ämne, kan titta på kolsyrat vatten eller 

nyponsoppa upphällt i ett glas, så kommer de långt i förståelsen av gasers löslighet i vätskor och 

dess jämviktsnivå med omgivningen.  

Jag vill tacka min handledare på Linnéuniversitetet, Izudin Dugic, för hans goda handledning, 

vägledning och tillmötesgående. 

Jag vill tacka Stena Aluminium i Älmhult, för ett utomordentligt gott tillmötesgående, trevligt 

bemötande samt för den positiva och humoristiskt härliga atmosfär företaget har bland sin 

personal. 

Sist – men långt ifrån minst! – vill jag slutligen förmedla stora tack till min handledare på 

företaget, Tomas Liljenfors på SA, för hans goda vägledning, tillmötesgående, bemötande, 

handledning, engagemang och det utomordentligt stora stöd som han har givit mig under 

utförandet och skrivandet av detta examensarbete. Vill också tacka honom för att ha givit mig 

chansen till utförandet av detta examensarbete och för de ökade kunskaper som detta har lett till, 

inom återvinning av aluminium, gjutning av aluminium, principen för avgasning, vätets beteende 

och inlösning i aluminium m.m. De goda erfarenheter, kunskaper och upplevelser jag har fått från 

utförandet av detta examensarbete kommer aldrig att glömmas... 

 

Ryd, den 4e juni 2013 

Magnus Holmgren  
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1.  Introduktion 

I detta kapitel ges inledande beskrivningar och förklaringar till syftet för 

undersökningen och de eftersträvade målen. Kapitlet nämner även de 

avgränsningar som är satta för undersökningen. 

1.1  Bakgrund 

Stena Aluminium (SA), i Älmhult, är en råvaruproducent av återvunnit aluminium 

och är nordens ledande leverantör till gjuteri- och stålverksindustrin. Kunderna idag 

ställer allt högre krav på hållfasthet och efterfrågar en högre kvalitet på de 

producerade produkterna. En viktig kvalitetsparameter för aluminium är dess renhet 

från föroreningar, där vätgas är ett av de största problem med stor påverkan på den 

färdiga produktens hållfasthet. Det finns ett flertal utvecklade avgasningsmetoder, 

där SA har en fungerande metod sedan länge. För produkter med högt ställda krav 

på egenskaper blir reningsprocessen allt viktigare, varför reningen av vätgas vid 

framställning av aluminium framöver behöver förbättras för att möta marknadens 

krav.  

1.2  Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka vätgashalten i befintliga produkter 

och ge förslag till förbättringsmöjligheter. Detta innefattar att utföra en 

undersökning på den befintliga avgasningsutrustningen, utvärdera dess verkan eller 

effektivitet och komma fram till ett eller flera förbättringsförslag. Förslagen ska 

dels utgå från den befintliga utrustningen i verksamheten och dels, ge förslag på 

möjliga framtida möjligheter.  

1.3  Mål 

Målet med examensarbetet är att undersöka hur vätgashalten varierar i SAs 

produkter och föreslå förbättringsförslag på reningsprocessen. Målet indelas i två 

delmål.  

Delmål 1: Hur påverkas vätgashalten vid rening med kväv- och klorgas i SAs 

produktionsanläggning?  

Delmål 2: Hur kan SAs kunder - på bästa sätt - få en produkt med lågt 

vätgasinnehåll? 

1.4  Avgränsningar 

Undersökningen kommer att fokuseras på processtegen Raffinering och Utgjutning. 

Detta innebär att övriga processteg innan Raffinering och efter Utgjutning, inte 

innefattas i arbetet. Fokus för arbetet är satt för att rena produkterna i tackform från 

vätgas. Arbetet är därmed avgränsat kring vätgasens inlösning och avlägsning i 

smält metall och de metoder och riktlinjer som finns för att rena produkterna från 
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vätgas. Att vätgas i metallen orsakar hållfasthets-problem, är inför arbetet redan 

accepterat, och kommer därmed inte att behandlas eller utforskas djupare.  



 

3 

Magnus Holmgren 

2.  Teori 

I detta kapitel beskrivs de olika teorier som har kommit till användning eller berör 

arbetet. Teorin bidrar till fördjupade kunskaper och en förståelse för de kommande 

kapitel. 

2.1  Aluminium 

Det metalliska grundämnet aluminium (Al), tidigare känt som alumium, upptäcktes 

runt 1800 av Humphrey Davy. Den första aluminiumframställningen i liten skala 

utfördes av den danske fysikern Hans Christian Ørsted vid 1825 [1-2] och runt 

1850 var aluminium rent av dyrare än guld. Numera, näst efter stål, är aluminium 

den mest använda metallen [3-5]. Grundämnet är det tredje mest förekommande 

atomslaget i jordskorpan (ca 8%), efter syre (O) och kisel (Si), och är därmed det 

vanligaste metalliska grundämnet [2, 5-6].  

Metallen är relativt ung och precis som årtalen påpekar, så är den drygt 200 år 

sedan den upptäcktes. Aluminium framställningen har pågått i knappt 120 års tid 

[6] och fick inte fart förrän runt 1940 [1], då möjligheterna kom för en industriell 

massproduktion efter att efterfrågan för metallen sköt i höjden som än idag håller i 

sig. Det som ligger till grund för den kraftiga efterfrågan av metallen, är ett antal 

tilltalande och utmärkande egenskaper som är [4, 6-7]:  

 

•  Låg densitet •  Omagnetisk 

•  Goda hållfasthetsegenskaper •  Goda optiska egenskaper 

•  Hög resistens mot korrosion •  Lätt att bearbeta och forma 

•  God elektrisk ledningsförmåga •  Lätt att återvinna och smälta 

•  God värmeledningsförmåga •  Användbar inom sjukvård 

Likt andra metaller så har aluminium en regelbunden atomstruktur, vilket kallas för 

att den är kristallin. Atomstrukturerna kan i sin tur karaktäriseras som FCC (Face 

Centred Cubic), BCC (Body Centred Cubic) eller HCP (Hexagonal Closed-

Packed), vilket illustreras i Bild 1-3. Aluminium har en tätpackad atomstruktur av 

typen FCC (Bild 2). [1, 3-4] 
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  Bild 1: BCC-struktur[1]    Bild 2: FCC-struktur [1] Bild 3: HCP-struktur [1] 

 

Aluminium har i sin renaste form en densitet på 2,7 kg / dm
3
, vilket är ca 66 % 

mindre vid jämförelse med ordinarie stål på 7,9 kg / dm
3
 [1, 3-6, 8]. Den har en 

smältpunkt runt 660 °C [8] och kan beroende på legeringsgrad ha en mycket god 

hållfasthet, god duktilitet och god ledningsförmåga – både för värme och 

elektricitet –  i förhållande till andra metaller eller material [6]. Den elektriska 

ledningsförmågan anses vara bättre än kopparns (per viktenhet), vilket innebär att 

ett kg aluminium i jämförelse med ett kg koppar, kan leda det dubbla mängden 

elektricitet [1]. Dessa goda egenskaper för aluminium kan härröras till 

atomstrukturen, vilket går att förändra genom t.ex. legering [6]. 

Aluminium anses vara lätt att bearbeta, forma, fogas och kan strängpressas, valsas, 

smidas, bockas, djuppressas, svetsas, lödas och limmas [1, 4, 6]. Aluminium är ett 

bra materialval vid komponenter som har ett behov av stora mängder skärande 

bearbetning såsom fräsning, svarvning, borrning, laserskärning, plasmaskärning 

och vattenskärning [1, 4, 6]. Vid fräsning, svarvning och borrning kan det 

förekomma att metallen vill smeta och kladda. 

Metallen är omagnetisk (paramagnetisk) och används för att avskärma magnetfält 

[5-6]. Aluminium kan påverkas av magnetfält, vilket kan vara både till fördel eller 

nackdel. Det är inte giftigt och kan lätt steriliseras och rengöras för att uppnå 

hygieniska krav [6]. Metallen har även goda optiska egenskaper [6].  Vid reflektion 

av elektromagnetiska strålar absorberas mycket värme, vilket kan bli ett problem. 

Eftersom aluminium ogärna absorberar värme så är metallen ypperlig för detta 

ändamål. 

Aluminium kan delas in i två grupper, baserat på två huvudsakliga faktorer. Det 

första är efter vart materialet kommer ifrån, om det är primärt eller sekundärt 

aluminium,  se Bild 4. Aluminium delas in i primärt- eller sekundärt aluminium 

[6], där primäraluminium är jungfruligt framställt ur malm, och sekundäraluminium 

är framställt från återvunnen råvara. Den andra faktorn är efter metallens 

sammansättning, ifall metallen är legerad eller olegerad. Mer om legeringar i 

delkapitel 2.1.3. 
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 Bild 4: Aluminiums indelning efter framställningsprocess och sammansättning..  

2.1.1  Primäraluminium 

Primäraluminium, även kallat för jungfruligt aluminium, används för tillämpningar 

[6] där renhetsgraden av metallen är av yttersta vikt. Primäraluminium framställt 

genom smältelektrolys, från mineral tagna ur marken eller jorden.  

Primärt aluminium kan framställas från mineralen kryolit (Na3AlF6), men idag 

framställs den i stort sett uteslutande från råvaran bauxit [1-3, 5-6]. Fler mineraler 

än bauxit är tekniskt sett möjliga, men är inte ekonomiskt försvarbara [6].Bauxiten 

är en röd till rödbrun sten som har bildats genom vittring av silikatmineral, såsom 

fältspat, glimmer, kaolin och lera, under tropiska förhållanden [1-2]. Metallen 

framställs i två steg, först via Bayerprocessen och sedan via Hall-Héroult 

processen [1-3, 5-6]:   

Bayerprocessen – torkad och finkrossad bauxit behandlas med natriumhydroxid 

vid 100-360 °C under högt tryck för att bilda natriumaluminat. De överblivna 

delarna från råvaran, rödslam, filtreras bort. Den kvarvarande lösningen utsätts för 

kylning för att kunna utvinna aluminiumhydroxid (Al(OH)3). Hydroxiden hettas 

upp i en roterande ugn runt 1000-1300 °C och omvandlas till aluminiumoxid 

(Al2O3).  [2-3] 

Hall-Héroult processen – En elektrolysugn upphettat till 950 °C med ett kar som 

innehåller aluminiumoxid (80-85%), kalciumfluorid (5-7%) och aluminiumfluorid 

(5-7%). Aluminiumoxiden framtagen från Bayer-processen tillförs kontinuerligt 

(2-8%). Smält aluminium samlas på botten som sedan tappas av och gjuts till block 

(göt) eller tackor. 

Hall-Héroult processen förbrukar på ett ungefär 13-14 kWh elektrisk energi per kg 

aluminium [5]. Framställning via smältelektrolys ger en renhetgrad på minst 99,0 

% men kan uppnå till 99,9 % vid god kvalitet av råvaror [1]. Till ett kg tillverkat 

aluminium går det åt två kg aluminiumoxid, som i sin tur kräver fyra kg bauxit [2, 

5-6]. Detta innebär att det kräver fyra kg av den ursprungliga råvaran för att 

framställa ett kg aluminium. 
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2.1.2  Sekundäraluminium 

Sekundäraluminium är omsmält aluminium med skrot som råvara och kallas också 

för återvunnit aluminium. Skrotet som används som råvara, kan dels komma från 

produkter som redan har tjänat sitt syfte, dels spill ifrån fabrikerna som uppstått 

efter olika bearbetningsprocesser som exempelvis stans-, borr-, fräs- och svarvning. 

[1, 6, 7] 

Återvinning av aluminium förekommer allt mer och är tekniskt sett enklare än 

många andra metaller. Energivinsten vid återvinning är stor eftersom det kräver 

endast 4-6% av energin som gick åt vid nyframställningen från bauxit [1, 4-7]. 

Sekundärt aluminium minskar behovet för nyframställning av primärt aluminium 

[1], vilket innebär mindre miljöpåverkan både med en lägre energiförbrukning, men 

också av ett minskat behov av malm, som i sin tur även det är bättre för miljön [5]. 

Aluminium anses vara väl lämpat för återvinning eftersom materialet behåller sin 

kvalitet även efter återvinning [6]. Detta innebär att det återvunna materialet kan 

återanvändas för samma ändamål, som produkten hade då det nytillverkades [1].  

Vid återvinning av aluminium bränns en liten mängd aluminium upp genom 

oxidation då metallen omsmälts. Dock anses förlusten vara liten [1].  

2.1.3  Aluminiumlegeringar 

Aluminium har allmänt sätt väldigt goda egenskaper, men i vissa situationer är det 

inte tillräckligt, vilket gör att man vill förbättra dessa egenskaper [7, 9].  

Oftast önskas förbättringar kring de mekaniska egenskaperna, men det kan också 

vara andra egenskaper som gjutbarheten, materialets karaktär med förändrad 

temperatur, resistensen mot korrosion eller kemiska angrepp [6].  

Den vanligaste metoden för att åstadkomma dessa förbättringar på materialets 

egenskaper, är att tillföra olika legeringselement i smältan [6]. Detta betyder att 

materialet är legerat eller blir en legering. 

 

 

 
 Bild 5: Aluminiumlegeringarnas indelning efter tillverkningsmetod och härdbarhet. 
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Aluminium har möjligheten att legeras med många olika legeringselement [7, 9], i 

regel metaller, men det är bara ett visst antal som används regelbundet och som ger 

den önskad effekt man är ute efter. De legeringselement som anses de 

huvudsakliga, är koppar (Cu), kisel (Si), magnesium (Mg), zink (Zn) och mangan 

(Mn) [6-7]. Andra legeringselement som också kan förekomma är järn (Fe), krom 

(Cr) och titan (Ti). Legeringselementen kan förbättra vissa egenskaper men kan  

samtidigt påverkar andra egenskaper negativt [6]. Elementen som inte ger de 

efterfrågade egenskaperna anses vara föroreningar [6]. Aluminiumlegeringarna är 

indelade i olika serier, beroende på vilket legeringselement de är huvudsakligen 

legerade med, där den första siffran i serien är angivet eller representerar som 

huvudlegeringsämnet (t.ex. 4xxx) [1, 4-6, 9]. 

 

Andra förekommande legeringselement i metallen, som dock anses vara av mindre 

betydelse eller har en mindre andel i sammansättningen är nickel (Ni), kobolt (Co), 

silver (Ag), litium (Li), zirkonium (Zr), tenn (Sn), bly (Pb), vanadin (V), vismut 

(Bi), kalcium (Ca), kadmium (Cd), strontium (Sr), beryllium (Be), bor (B), natrium 

(Na) eller antimon (Sb) [6].  

 

Många av dessa mindre använda legeringselementen kan förekomma som 

spårelement vid återvunnit aluminium, mycket beroende på kvaliteten av skrotet. 

Vissa element kan vara önskvärda och ger positiv effekt, eller tvärtom ifall det 

finns oönskvärda element närvarande [6]. 

 

I delkapitel 2.1, nämndes att aluminium har en densitet på 2,7 kg / dm
3
 men detta 

gäller för rent aluminium. För legeringarna som har en varierande mängd och 

sorters legeringselement, så förändras densiteten och kan variera mellan 2,6 – 2,8 

kg / dm
3
, beroende på legeringens sammansättning [3, 10].  

 

Aluminiumlegeringarna kan delas in i två grupper, baserat efter två huvudsakliga 

faktorer: Det första är efter tillverkningsmetoden, ifall legeringen är lämplig för 

plastisk bearbetning eller gjutning, se Bild 5. Den andra faktorn är om legeringen 

är härdbar eller ej härdbar.  

Primärlegeringarnas egenskaper är i allmänna fall lämpligare för vissa 

applikationer, där vissa unika krav på egenskaper eftersträvas (t.ex. segheten, inom 

flyg- och fordonsindustrin) [1]. För de flesta användningsområdena går det att 

använda sig utav sekundärlegeringar.  

2.1.3.1  Gjutbara Legeringar 

Gjutbara aluminiumlegeringar (gjutaluminium) är en grupp av legeringar som är 

främst framtagna för gjutning, se Bild 6. Kraven på materialet är god gjutbarhet, 

god termisk stabilitet och liten krympning [4, 6].  

Det förekommer gjutaluminium både som primärmetall och från återvunnen råvara. 

Sekundärt aluminium kan vara mer förorenat, huvudsakligen med högre järnhalt, 

men också med innehåll av andra oönskade legeringselement [9], vilket kan vara 

sämre för vissa tillämpningar.   
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 Bild 6: Gjutlegeringarnas indelning efter härdbarhet och legeringsämne. [1] 

 

Jämfört med gjutjärn så har gjutaluminium något lägre mekaniska egenskaper, 

närmare bestämt lägre hållfasthet, lägre slitstyrka och resistens för nötning [7]. 

Fortsättningsvis, så har gjutaluminium till sin nackdel en låg smältpunkt och sämre 

varmhållfasthet. Dock till sin fördel – och något som bör beaktas och förhålla till – 

är att den har en mycket lägre densitet (2,7 kg / dm
3
 för Al << 7,2 för gjutjärn), 

vilket gör att hållfastheten per viktenhet inte är nämnvärt sämre än gjutjärn [7]. 

Gjutlegeringarna är indelade i olika serier, beroende på vilket legeringselement de 

huvudsakligen är legerade med, där den första siffran i serien är angivet eller 

representerar som huvudlegeringsämnet. [1, 4-6, 9] 

2.1.3.1.1  Primära Legeringselementet 

De gjutbara legeringarna är huvudsakligen legerat med kisel (Si), vilket anses bäst 

för gjutning [6]. Kisel har en viktig roll p.g.a. att det påverkar egenskaperna och ger 

legeringen bättre flödesegenskaper, lämpligare för matning samt motverkar 

krympning och varmsprickor [9]. 

 

         
  Bild 7: Undereutektisk 5 %  Bild 8: Eutektisk 12,5 %  Bild 9: Övereutektisk

  kisel (Si) [1].  kisel (Si) [1]. 13,5 % kisel (Si) [1]. 
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Mängden kisel i de vanligaste förekommande gjutbara legeringarna kan variera 

mellan 7-13 % av dess vikt [4, 9-10]. Vid 12,5-12,6 % befinner sig en sådan 

legering i ett eutektikum och har en smält- eller stelningspunkt på 577 °C, vilket 

innebär en sänkning på runt 84 °C jämfört med rent aluminium som har 660-661 °C 

[3, 6, 9]. Denna smältpunktsförändring kan man tydligt se i ett fasdiagram, även 

kallat binärt- eller två komponent system, mellan Al och Si, vilket visas i Bild 10. 

Detta betyder att ju närmare legeringens sammansättning är ett eutektikum eller 

enfasområde, desto kortare blir stelningsintervallet [1, 9].  

 

När en legering har en sammansättning på under 12,5-12,6 % Si, så är det 

undereutektisk (Bild 7), medans när det istället överstiger eutektikum kallas det för 

övereutektisk (Bild 9). I det undereutektiska sammansättningen består legeringens 

struktur av Al kristaller (primär- eller α-fas) och eutektisk fas. För det 

övereutektiska är det istället omvänt, med Si som den primära fasen och eutektisk 

fas. [1, 3, 9]  

 

När stelningsförloppet inleds för en legering med en eutektisk sammansättning 

(Bild 8), består den av Al- och Si kristaller (båda primära) samt en eutektisk fas, 

vilket är en lamellär fas av båda, som får en struktur som visas i Bild 8. I Bild 7, 

kan man se stora ljusa partier som då är primära Al, medans i Bild 9 finns det 

istället stora svarta, vilket är primär Si. I båda figurerna kan man även se den 

lamellära strukturen, vilket är då den eutektiska fasen. 

 

    
  Bild 10: En del av fasdiagrammet för aluminium (Al) och kisel (Si) [1] 
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2.2  Aluminiums absorption av syre och väte 

Aluminium i smält form är starkt reaktivt med syre och reaktiviteten ökar med 

stigande temperatur [1, 6-7, 9, 11-12]. Det som driver denna reaktion är metallens 

strävan efter jämvikt med omgivningen [12]. Detta leder i sin tur till att metallen 

gärna drar till sig syre men också väte, vilket illustreras i Bild 11. 

Jämviktsekvationen (Ekv. 1) mellan aluminium och vatten visar på hur syre i vatten 

bildar oxid med metallen [6-7, 11, 13, 14]. Vatten är den största källan till vätgas-

upptag i ett aluminiumgjuteri. 

 

       2 Al + 3 H2O  ↔   Al2O3 + 3 H2                          (Ekv. 1) 

2.2.1  Syre 

Syre utsätter metallen för oxidation och bildar aluminiumoxider (Al2O3) på 

metallens yta [5, 9], vilket visas i Bild 11. Legeringar som innehåller magnesium 

(Mg) och zink (Zn) har större tendens för oxidation än legeringar med koppar (Cu) 

och kisel (Si) [11]. Ytoxider eller oxidskikt fungerar som ett tätt, men tunt, 

skyddande lager mot vidare oxidation [4, 6, 7, 11]. Det är tack vare att metallen 

skapar ett tätt oxidskikt som aluminium i fast form anses ha hög resistens mot 

korrosion [5-6]. Allmänt gäller att ju renare materialet är ju effektivare är 

oxidskiktet som skydd [4]. 

 

Oxidskiktet bidrar till positiva korrosionsegenskaper, men kan också ge negativa 

effekter. Vid hantering av smält aluminium bryts oxidskiktet, vilket tar bort den 

skyddande effekten mellan luft och metallyta som då medför ytterligare oxidation 

och ger därmed fler oxider [7].  

 

Rester av det nedbrytna oxidskiktet sjunker ner i smältan som tunna oxidfilmer 

[12]. Dessa oxidfilmer kan i värsta fall växa och bilda hårda inneslutningar som 

försvårar maskinbearbetning och försämrar den gjutna produktens mekaniska 

egenskaper. Det bör därför eftersträvas att minska halten oxidfilmer i smältan så 

långt det är möjligt. [7, 11] 

2.2.2  Väte 

När metallen reagerar med syre så utsätts den för oxidation och bildar 

aluminiumoxider. Denna reaktion sker kontinuerligt vid kontakt med torr luft. 

Däremot vid kontakt med fuktig luft så tillkommer en bieffekt som har stor 

betydelse för aluminiumegenskaperna. Vad som skiljer torr- från fuktig luft, 

beskrivs i delkapitel 2.5. 

I fuktig luft finns även vattenånga som kan beskrivas som väldigt små vatten-

partiklar. Vatten består av syre och väte. Då aluminium reagerar med syre så blir 

det två väteatomer över. Vätet som då har övergivits av syreatomen, absorberas av 

smältan som inlöst väte, i atomärform och inte molekylärform [13-17].  Bild 11 

visar händelseförloppet för smältans absorption av väte, när den reagerar med luft 

eller vattenånga. 
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Väteatomerna i smältan kan binda sig till varandra och bilda vätgas, eller förbli 

atomärt inlösta i smältan [11, 17-18]. Bildade bubblor av vätgas kan växa om 

tryckförhållandet är rätt och under förutsättning att det finns inlöst väte i smältan 

[18]. Uppkomsten av bubblorna fördröjs genom avsaknad av kärnbildningspunkter 

som t.ex. oxidfilmer i smältan där bubblan kan börja bildas [12, 18]. Yttrycket och 

korta stelningstider är andra variabler som förhindrar [18].  

 

Generellt anses det att inlöst väte uppstår i smält aluminium när metallen kommer i 

kontakt och reagerar med vattenånga [7, 13, 19]. Det är väte, som med lätthet och i 

större mängder kan inlösas i smält aluminium [9, 12-13, 15, 18-19]. Mängden inlöst 

väte i metallen beror på variabler som tryck, exponeringstid, luft- och metall-

temperatur och tillståndet av metallen [11, 18]. Lösligheten av väte är låg i fast 

tillstånd och ökar markant vid fasomvandling från fast till flytande form, för att 

sedan fortsätta öka med stigande metall temperatur, se Bild 12 [9, 11-13, 18].  

 

Löslighetskurvan i figuren visar mängden inlöst väte i jungfruligt aluminium under 

atmosfärstryck, där metallen är i jämvikt [11-12, 18]. Vid fasomvandling, då 

metallen går från fast till flytande form vid 660 °C, så förändras lösligheten av väte 

från 0,4 till 6,9 ml per kg [18] (Referens [11] har angett 0,5-4,3 ml per kg).  

Detta betyder en ökning på ca 17 ggr (8,6 ggr) jämfört med när metallen är i fast 

form.  

 

 

  
 Bild 11: Händelseförloppet av aluminiums reaktion med torr- och fuktig luft.

 Reaktion med syre utsätter metallen för oxidation och bildar ett oxidskikt. Väte 

 från vattenmolekyler diffunderar in i smältan och isoleras atomärt.   
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  Bild 12: Förändringen av vätets löslighet i aluminium när metallen genomgår 

  fasomvandling (under atmosfärstryck) [12, 18]. 

 

När metallen har uppnått jämvikt med väte, så innebär det att metallen inte längre 

absorberar eller avger väte [12, 14]. Innehåller det mer inlöst väte, än i sitt 

jämviktsläge, kommer metallen att gradvis avge väte från smältan tills jämviktsläge 

har uppnåtts. Det inlösta väteatomerna i smältan kombineras till vätemolekyler 

(vätgas), vilket sedan avges till atmosfären när gasbubblorna stigit till smältytan 

[12-13, 15].  

I det omvända fallet, då smältan innehåller mindre väte än sitt jämviktsläge, 

kommer vätgasen från omgivningen i kontakt med ytan på smältan och omvandlas 

från vätemolekyler till väteatomer som löses in i smältan [11-12, 16]. Åt vilken 

riktning vätet vandrar beror på metallens jämviktstillstånd i relation till 

omgivningen, men påverkas också av skillnaden mellan yttrycket och det inre 

trycket [12]. Finns det dessutom ett komplett skyddande oxidskikt på ytan så 

minskar det vätediffusionen, vilket gör att det tar längre tid innan smältan uppnår 

jämviktsläge [13].  

2.2.3  Tappningshöjd 

Smältan i ett metallfall befinner sig i konstant rörelse och har därmed inget 

bestående oxidskikt som skyddar. Detta betyder att det sker en konstant oxidering 

under tiden metallen tappas, vilket bidrar till ökad mängd av oxidfilmer och inlöst 

väte i smältan [12]. Tappning av smält aluminium är en viktig del av hanteringen 

av metallen vid produktion. Om tappningshöjden är hög kan det bidra till 

upptagning av syre och väte i smältan [11-12], vilket visas i Bild 13. Ju högre 

tapphöjd desto mer inlöst väte och oxidfilmer förs in i smältan. 
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 Bild. 13: Skillnaden i tappningshöjden av flytande aluminium, där (1) är låg höjd med 

 intakt oxidskikt kring flödet, (2) en höjd med viss turbulens och vågbildning, (3) hög höjd 

 med turbulens så att luft och oxidfilmer förs in i smältan. [12] 

 

Vid en relativt låg tappningshöjd (1), förblir oxidskiktet intakt och bibehåller 

skyddet mot luft och vidare oxidering (kan även gälla metallfallet). Däremot vid en 

hög tappningshöjd (3), över 90 mm, så börjar luft att föras med i strömmen och ner 

i behållaren av smält metall. De krafter som uppkommer i fallet sliter sönder 

oxidskiktet och tränger in de söndertrasade oxidfilmerna i smältan. Samtidigt är 

ytan exponerad för vidare oxidation och inlösning av väte. [12] 

Någonstans i intervallet mellan dessa två höjder (2) börjar turbulens tillkomma, 

vilket orsakar att oxidskiktet viker sig, börjar tjockna och formar sig som en ring 

runt träffområdet. Om oxidskiktet skulle föras in i smältan kan det bidra till 

ytterligare oxidbildning och inlöst väte. [12]  

2.2.4  Legeringselementens Inverkan på Vätets Löslighet 

Under delkapitel 2.1.3 nämndes att legeringselement tillförs rent aluminium för att 

skapa olika legeringar med varierande egenskaper. Legeringselementen påverkar 

även jämviktsnivån för vätets löslighet i aluminium [11]. Bild 14 visar två diagram, 

sammanställda från tester på olika legeringselement, vilka visar hur legerings-

elementen påverkar vätets löslighet i flytande aluminium [16]. 

 

Tillsatser av legeringselementen järn (Fe), koppar (Cu), kisel (Si) och zink (Zn) 

minskar smältans jämviktslöslighet, vilket leder till minskad nivå av väte i smält 

aluminium vid jämvikt [11]. Anledningen är att samverkan mellan aluminium och 

dessa legeringselementen är starkare än samverkan mellan aluminium och väte, 

vilket leder till att färre resterande aluminiumatomer kan samverka med väte.  

Höga halter av koppar och kisel samt högre temperatur ökar lösligheten av det 

inlösta vätet, vilket försvårar avlägsningen. [16] 

 



 

14 

Magnus Holmgren 

         
 Bild 14: Olika legeringselements påverkan på vätets löslighet i flytande aluminium. 

 (vid 700 °C och 1,013 bars partialtryck) [16]. 

Tillsatser av legeringselementen litium (Li), magnesium (Mg), titan (Ti), natrium 

(Na), strontium (Sr) och kalcium (Ca) ökar istället smältans jämviktslöslighet, 

vilket leder till ökad löslighet av väte i flytande aluminium, eftersom elementen har 

hög samverkan med väte [7, 11]. Detta försvårar avlägsningen av väte från smältan, 

genom avgasning med ädelgas. [16]  

2.2.5  Källor med Vattenånga eller Fukt 

Atmosfären är den källa med vattenånga som anses påverka lösligheten av väte 

främst [14]. Även förbränning av gaser eller oljor för uppvärmning av metallen 

anses vara den mest kritiska källan för inlöst väte i aluminium [19]. Vattenpartiklar 

förekommer inte bara i fuktig luft, utan kan komma från andra källor såsom: [7, 11-

13] 

•  Fuktigt råvara •  Fuktiga tillsatser 

•  Råvara med inlöst väte i metallen •  Förbränning (olja / gas) 

•  Fukt i gjutform eller ugnsinfodringar  

2.3  Gjutdefekter 

Produktionsfel i form av defekter på gjutna aluminiumdetaljer har stor påverkan på 

de färdiga detaljens kvalitet. Defekter som uppstår vid gjutning kan förekomma i 

olika skepnader och har oftast negativ påverkan på materialets mekaniska 

egenskaper [9]. Defekter som uppstår vid stelningsförloppet, kallas för 

stelningsdefekter [13]. Inneslutningar i materialet är en annan typ av defekter, 

orsakade av främmande element eller föroreningar i smältan [13]. 
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2.3.1  Porositet / Porer 

Porer är ett av de vanligaste defekterna i gjutet gods [9]. Ett gjutet gods med hög 

porositet kan leda till svårigheter vid maskinbearbetning men också försämra dess 

mekaniska egenskaper, ytkvalitet, elektrisk ledningsförmåga och resistens mot 

korrosion. [11, 13, 15]. Porer är ett samlingsnamn för håligheter i material-

strukturen på ett gjutet material [11, 13, 20].  

Håligheterna delas in i två kategorier; gas- och krympporer, beroende på vad som 

ligger till grund för uppkomsten av porerna [13]. Gasporer kommer av inlöst gas i 

smält metall, som p.g.a. den minskade gaslösligheten i stelnat aluminium fälls ur 

och bildar porer. Krympporer uppstår vid volymförändringar när de först stelnade 

delarna börjar volymförändras, medans andra delar fortfarande är flytande [13, 20]. 

Den flytande metallen matar då metall för att kompensera för krympet i volym, 

vilket orsakar krympporer i de sist stelnade delarna av en komponent. 

Gjutaluminium krymper med 3-8 % av dess volym, vilket kan leda till krympporer 

om matningen  är otillräcklig [7]. Matningen måste därmed anpassas så att 

volymförändringen kompenseras [7, 13].  

2.3.2  Gasporer 

Gasporer är håligheter orsakat av gaser, såsom väte (H2), kväve (N2), syre (O2) och 

kolmonoxid (CO), som är närvarande eller instängt i smält metall [7, 9, 20].  

Av dessa fyra gaser är det väte (H2) som är den största orsaken till uppkomsten av 

gasporositet i gjuten aluminium [11, 13, 15]. Anledningen är att vätet är den gas 

som har störst löslighet i smält aluminium [11, 15, 20].  

Mängden gasporer i ett gjutgods beror huvudsakligen på hur mycket inlöst väte 

eller gasbubblor som finns i den flytande metallen innan gjutning [7, 11, 13, 20]. 

Bild 17, visar ett antal prover, där en ökad mängd inlöst väte i smält metall bidrar 

till ökad gasporositet. Ju högre mängd inlöst väte som finns i den flytande metallen, 

desto större är risken för gasbubblor att bildas i den stelnade metallen [13]. 

Mängden gasbubblor tenderar att öka under stelningsförloppet, när många små 

gasbubblor slås samman [11, 13].  Bild 15, visar ett Straube-Pfeiffer-prov 

(vakuumstelnat prov, delat i centrum) med gasporer i metallen. 

 

 

         
 Bild 15: Straube-Pfeiffer-prov  med Bild 16: Straube-Pfeiffer-prov  med

 stor mängd gasporer i metallen. Ej eller liten mängd gasporer i metallen. Väl  

 dåligt avgasad smälta (hög vätehalt). [14] avgasad smälta. (låg vätehalt).  [14]
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  Bild 17: Straube-Pfeiffer-prover med varierande gasporositet. Tvärsnitten visar 

 gasporernas tillväxt vid ökad mängd inlöst väte i smältan, från 0 till 30 di%. [12] 

 

Mängden gasporer påverkas av smältans legeringsammansättning men också av 

metalltemperaturen och stelningshastigheten. Lösligheten av väte i flytande 

aluminium minskar med tillsättning av legeringselement såsom järn (Fe), koppar 

(Cu), zink (Zn) och kisel (Si) [11]. Däremot med tillsättning av natrium (Na), titan 

(Ti), strontium (Sr) och magnesium (Mg), ökar inlösningen av väte. [11, 13]   

Stelningen börjar vanligtvis där det är som svalast i en form [11]. I centrum av en 

gjuten komponent, där det tar det längst tid att stelna [11], samlas majoriteten av 

den undanträngda gasbubblorna, tills det stelnar och bildar gasporer [7, 11, 20].  

Vid höga kylhastigheter sker stelningen så snabbt att vätgasen i gjutgodset inte 

hinner avlägsnas [13]. Gasporerna bildas mer jämt fördelat över godset i mindre 

volymer men i större antal [11, 13].  

Gasporositet i gjutgods kan minskas genom att avgasa smältan från inlöst väte [7, 

20], vilket illustreras i Bild 16-17. En avgasad smälta visar mindre tendenser till 

gasporositet och ökad hållfasthet och duktilitet, jämfört med en smälta som 

innehåller mycket inlöst väte [1, 11]. Av denna anledning bör väteinnehållet i smält 

aluminium hållas på en acceptabel nivå för att minska porbildning i gjutgods [11].  
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2.4  Avgasning – Avlägsning av Inlöst Väte 

Väte som löses in i smält aluminium blir inkapslade eller instängda i metallen, när 

den reagerar med syre (oxidation). Vätet förblir isolerat i smältan tills metallen 

stelnar under utgjutningen, då det först urskiljer sig till gasbubblor, som sedan blir 

instängt i metallen och därmed bildar gasporer [7]. För att reducera risken att 

gasporer bildas, behövs vätet avlägsnas innan metallen ska utgjutas.  

Metallens förmåga att avlägsna är liten, vilket innebär att en påtvingad avgasning 

måste tillämpas för att reducera risken för porbildning [7]. 

Avgasning av väte i smält aluminium kan tillämpas genom flera metoder och 

genomförs med tillförsel av gas eller tryckvågor i smältan [6]. Gas är den 

traditionella och mest använda metoden, som introduceras via lansar, impellers och 

tabletter [1, 7, 15]. Tryckvågorna är en modernare metod, där ultraljud används för 

att åstadkomma vågor som tvingar ut väte ur smältan. 

2.4.1  Principen för Avgasning (Flotation) 

Avgasning eller avlägsning av väte genom flotation har använts inom gjuteri-

industrin länge och är en av de mest använda och effektiva avgasningsmetoden för 

smält aluminium [6]. Grundtanken är att avlägsna inlöst väte genom tillförsel av 

inert gas eller reaktiv gas i smältan, eller en kombination av båda [6, 11, 15, 19].  

Gasen introduceras djupt ner i smältan med långa lansar, vilket illustreras i Bild 20 

[6]. När gasen förs in i smältan under tryck [15] från lansarna, bildar det gasbubblor 

och börjar stiga mot ytan, vilket visas i Bild 18 (1). Under tiden bubblan stiger mot 

ytan kommer den i kontakt med väte, oxider och andra föroreningar (2) [7, 19]. 

Dessa inneslutningar följer med bubblan upp till ytan av smältan, där de 

kombineras med oxidskiktet och bildar slagg [6-7, 19]. Vätgas avlägsnas genom 

ytan och vidare ut i atmosfären (3) [19].  

   
 Bild 18: Principen för avgasning av inlöst väte med inerta gaser, där (1) inert gas har 

 injicerats djupt i smältan, (2) inerta gasen stiger mot ytan och plockar upp inlöst väte, 

 (3) inerta gasen lämnar smältan tillsammans med vätgas, ut i atmosfären. [6, 19] 
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   Bild 19: Gasernas effektivitet för avlägsning av inlöst väte i 

   flytande aluminium (avgasning med gas – flotation). [11] 

 

Behandlingen blir effektivare om små gasbubblor distribueras över en stor yta och i 

större kvantiteter [6, 19]. Ju mindre bubblorna är och ju större antal som sprids ut i 

smältan, desto effektivare blir behandlingen [6, 11]. Tanken är att få så hög 

kontakttid som möjligt mellan bubblan och metallen, under tiden bubblan färdas till 

ytan [6, 19].  

Att introducera gasen så djupt som möjligt bidrar till en längre sträcka för bubblan 

att färdas genom metallen, vilket i sin tur betyder en högre kontakttid [6, 19].  

Det minskar även risken för turbulens och låter smältytan vara ostörd, vilket annars 

kan få väte, oxider eller slagg att återföras in i smältan [19]. En behållare för 

smältan som är mer djup än bred, eftersträvas för en ökad effektivitet. 

Precis som för andra vätskor så förändras trycket med djupet, vilket gör att 

gasbubblan kommer att expandera under sin färd mot ytan och gör det möjligt för 

bubblor att slås ihop. Denna bieffekt orsakar en reducering av antalet bubblor och 

begränsar kontakttiden, vilket inte önskas. [6]   

2.4.2  Gaserna 

De mest förekommande inerta gaserna för avgasning av väte är argon (Ar2) och 

kväve (N2) [6, 11, 15, 19]. Argon är däremot den gas som föredras för att få en 

bättre kvalitet på metallen. Anledningen är att kväve, under speciella förhållanden, 

vill bilda mer slagg och aluminiumnitrider (AlN) i smältan [19].  

Klor (Cl2) är ytterligare en förekommande gas som används vid avgasning av väte 

[6]. Gasen är, i kontrast till de inerta gaserna, en reaktiv gas [6]. Klor är effektivare 

när det gäller avlägsning av väte, jämfört med de inerta gaserna argon och kväve, 

vilket visas i Bild 19. Vid tillämpning av klorgas anses det resultera till ett lågt 

innehåll av inlöst väte i aluminium [11]. Utöver de goda egenskaperna för väte har 

gasen även effekt på andra inneslutningar i smältan, såsom oxider [11, 19].  
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 Bild 20: Lans introducerar gas i smältan. Bild 21: Impeller som sitter i en

   in-line utrustning (SNIF)  [6, 19]. 

 

Klorgasen är däremot korrosiv och giftig, vilket kräver dyra säkerhetsåtgärder för 

att kunna användas på ett säkert och kontroll sätt [11]. En gas som kan användas 

istället för rent klor är Trigas. Den är en kombination av tre gasämnen, uppdelat i 

15 % klor, 10 % koldioxid och 75 % kväve [11]. 

2.4.3  Impeller 

Ett sätt att effektivisera avgasningen är att använda sig av roterande impellers [7, 

15]. En impeller är en gasledande lans utrustad med ett roterande huvud i den ena 

änden. Impellern förs in djupt i smältan, där den roterar och distribuerar gasen 

radiellt över en större behandlingsyta, vilket visas i Bild 21. Samtidigt under sin 

rotation för den smältan i rörelse och bryter ner stora gasbubblor i mindre storlekar 

[6, 19]. Impellern bör helst utföra sin uppgift utan att störa ytan som kan påverka 

oxidskiktet [19]. En väl optimerad impeller kan ge positiva effekter i form av 

kortare behandlingstider och mindre förbrukning av gas [7, 11]. 

2.4.4  In-line & Ugns Avgasning 

In-line och Ugns avgasning är två olika sätt att tillämpa avgasning med flotation.   

Vid avgasning i legeringsugnen är avgasningsutrustningen placerad på ugnens tak. 

Utrustningen består av ett antal lansar som sänks, genom ugnen, djupt ner i den 

smälta metallen där gaserna introduceras [6], vilket också illustreras i Bild 20 och 

22. När avgasningsprocessen har slutförts höjs lansarna genom luckor, monterade 

på taket, som sedan stängs [6]. Lansarna kan vara utrustade med eller utan impeller 

och är kopplade till gassystemet, där gaserna bevaras [6].   
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 Bild 22: Höj- och sänkbar avgasnings- Bild 23: In-line avgasningsenhet,

 utrustning monterad på ugnens tak.  SNIF eller ALPUR [6] 

 

In-line avgasning är däremot utformad som en separat avgasningsenhet, vilket Bild 

23 visar. Enheten kan vara designad på olika sätt, beroende på produktionens 

utformning och krav. Utrustningen är en del av gjutprocessen och är  placerad 

precis innan gjutning, där den anses som effektivast [6].   

I exemplet som visas i Bild 23, tillförs flytande aluminium till enheten, genom ett 

filtreringssystem och vidare in i en behållare, där avgasning sker genom flotation. 

Enheten är utrustade med en eller flera impellers, monterade på ett avtagbart lock. 

Locket är även utrustad med en brännare för att bibehålla värmen och har som 

uppgift att isolerar smältan i enheten från atmosfären. Den avgasade smältan rinner 

till sist vidare ut till den närliggande utgjutningen. [6] 

In-line enheten kan vara i drift så länge utgjutningsprocessen pågår och så länge det 

är samma legeringar i produktionen, men vid legeringsbyte behöver enheten 

tömmas. Enheten töms genom att först avlägsna eller lyfta locket och sedan tippa 

behållaren på smält metall. [6] 

Fördelen med avgasning i legeringsugnen är att man har möjligheten att förlänga 

avgasningstiden, om så skulle krävas. För vissa legeringar, med eventuellt 

överskott på legeringselement som natrium (Na) eller magnesium (Mg), kan 

avlägsnas med förlängd avgasningstid. Har man en förhållandevis ren smälta, kan 

det räcka med en liten in-line enhet för avgasning eller för att bibehålla 

renhetsgraden. [6] 

2.4.5  Avgasning med Ultraljud 

Avgasning med ultraljud är en metod som har börjat komma på senare tid [15], 

genom att avlägsna väte med ljudvågor. Metoden skiljer sig från den traditionella 

avgasningen men bygger på liknande princip, fast utan behovet med tillförsel av 

gaser.  

Ljud är vibrationer eller tryckvågor skapade av tryckförändringar i omgivningen 

[21]. Ljudet har olika karaktärer beroende på materialet eller medium det 

transporteras genom. I fasta material benämner man det som vibrationer, medans i 

medium som gaser eller vätskor kallar man det för vågutbredningar [21].  
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  Bild 24: Förändringen av inlöst väte mellan olika avgasningsmetoder. [15] 

Människan kan med sitt eget öra, uppfatta ljud mellan frekvensvidden 20-20 000 

Hz, vilket brukar kallas för hörbart ljud. Ultraljud däremot är högfrekventa 

ljudvågor på över 20 000 Hz, vilket människan inte kan uppfatta. [21] 

Principen för avgasning med ultraljud är att på akustisk väg skapa små hålrum i  

smältan, eller kavitationer, där vätet kan samlas och bilda gasbubblor som sedan 

flyter upp till ytan och avges ut i atmosfären. Vätet får möjlighet att samlas i 

hålrummen tack vare den alternerande trycket, orsakad av tryckvågorna som 

transporteras genom smältan. [14-15] 

För att åstadkomma kavitation i den flytande metallen, behövs en väl optimerad 

akustikutrustning, med rätt frekvens (Hz) och ljudstyrka (W). De akustiska 

parametrarna bör också anpassas efter smältans karaktär, där faktorer som 

temperatur, massa eller volym, viskositet, ytspänning och mängden inneslutningar 

kan ha stor påverkan [14-15].  

Fördelen med denna metod är att behandlingstiden är kortare än för traditionell 

avgasning och man slipper använda sig utav gaser, vilket är bättre för miljön. 

Metoden bildar dessutom minimalt med slagg och förstör inte oxidskiktet på 

smältytan, eftersom metoden inte behöver använda sig av någon omrörning under 

processen. [15] 

 

     
Bild 25: Temperaturens inverkan på Bild 26: Massans inverkan på effektiviteten

 effektiviteten vid avgasning med Ultraljud  vid avgasning med Ultraljud. [14]

 [14].  
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Enligt en studie (studie A [15]), där de jämförde förändringen av inlöst väte mellan 

olika avgasningsmetoder på en mängd av 10 kg aluminium, kunde de konstatera att 

avgasning med ultraljud var en effektiv metod för avlägsning av väte.  

Det konstaterades också att ultraljud var två till tre gånger effektivare och ledde till 

en lägre nivå inlöst väte, jämfört med traditionell avgasning [15]. Redan efter två 

minuters avgasningstid kunde en förhållandevis lågt innehåll av väte i flytande 

aluminium åstadkommas, vilket visas i Bild 24. I studien jämfördes ultraljud mot 

traditionell avgasningsmetod med impeller.  

I en annan studie (studie B [14]), där de istället jämförde väteförändringen i relation 

till olika smältparametrar som temperatur, fuktighet, volym eller massa på smältan, 

vid avgasning med ultraljud i luft [14]. Testerna mättes vid fyra olika temperaturer 

(620, 660, 700 och 740 °C) och utfördes vid tre olika vikter (0.2, 0.6 och 2 kg) [14]. 

Från studien kunde de konstatera att smältans temperatur och volym hade betydelse 

för behandlingstiden eller metodens effektivitet, vilket visas i Bild 25 och 26 [14]. 

Ju högre temperaturen smältan hade och ju mindre vikt, desto kortare 

behandlingstid för metoden. Dessutom konstaterades att fuktigheten i atmosfären 

inte hade någon större effekt för avgasning med ultraljud [14].  

2.5  Fuktig Luft, Relativ- & Absolut Fuktighet 

Fuktig luft är ett uttryck för torr luft som är blandat med vattenånga [22]. Den torra 

luften består av en blandning av gaser, närmare bestämt 78,2 % kväve, 20,8 % syre 

och 1 % övriga gaser eller vattenånga [22-23]. Vattenångan i sin tur är små 

vattendroppar eller vatten i gasform som uppkommer när vatten i flytande form 

uppnår sin kokpunkt [24]. 

När den fuktiga luften når gränsen för hur mycket vattenånga som luften kan 

absorbera brukar man kalla det för att luften är mättad. Denna mättnadspunkt 

varierar beroende på lufttrycket och luftens temperatur. Ju högre temperatur luften 

har desto mer vattenånga kan den absorbera. [22-24] 

   
 Diagram 1: Mättad luft i relation till lufttemperaturen (konstant atmosfärstryck). [23-25] 
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Diagram 1 är skapad från tabellvärden [23, 25] och visar hur mättnadspunkten 

förändras med temperaturen, under konstant atmosfärstryck. Två av de vanligaste 

förekommande måtten för mätning av fuktig luft eller luftfuktighet är relativ 

fuktighet och absolut fuktighet [24].  

Den relativa fuktigheten (%) är ett mått på skillnaden i luften, mellan den uppmätta 

mängden fukt och den maximala mängden fukt som kan råda vid aktuell temperatur 

[22]. Det är en kvot (multiplicerad med 100) och precis som namnet säger så är det 

ett relativt mått, vilket innebär att den relativa fuktigheten förändras med varierande 

temperatur [24]. Den absoluta fuktigheten (g/m
3
) är ett mått på den mängd eller 

massa av vattenångan som finns i luftens volym. [22, 24] 

2.6  Flytkraften & Arkimedes Princip 

Flytkraften eller den bärande kraften är en kraft som oftast är förknippad med 

vatten, men kan också tillämpas med andra medium. När en flotte, båt eller fartyg 

färdas över vattenmassorna så tillämpas flytkraften. Utan den skulle de annars börja 

sjunka. U-båten är ytterligare ett exempel där flytkraften utnyttjas och t.o.m. 

manipuleras, på en mer avancerad nivå, för att kunna få båten till att sjunka, stiga 

eller ligga på ett specifikt  djup. En sten däremot som är solid lyckas inte att flyta, 

utan sjunker till botten. Hur kan en liten sten inte lyckas flyta när ett stort 

fraktfartyg gör det som är tillverkat i stål? 

I en vätska eller flytande medium så uppstår flytkraften utav tryckskillnaderna som 

finns i vätskan Det betyder att vatten exempelvis, har ett högre tryck på bottnen än 

på dess yta. Med andra ord så ökar trycket med djupet [26-27]. Ett cylindriskt 

objekt, med två ytor med en viss höjd mellan varandra, i en vätska utsätts för två 

olika tryck för den övre respektive undre ytan av cylindern, se Bild 27. Den övre 

ytan utsätts för en nedåtriktat tryck medans den undre ytan utsätts för ett uppåtriktat 

tryck. Den undre ytan på cylindern får ett högre tryck än den övre ytan, vilket 

innebär att resultanten för kraften pekar eller riktas uppåt och det är denna kraften 

som brukar kallas för flytkraft [27].  

Nu betyder det inte att bara för att flytkraften finns så kommer alla objekt att flyta, 

utan andra faktorer som form och massa eller skillnaden i densitet har en stor 

inverkan ifall ett objekt ska flyta eller ej. Om cylindern exempelvis skulle sänkas 

ner i vätskan och dess massa är mindre än flytkraften så skulle den flyta och 

tvärtom ifall vikten är större, då skulle cylindern sjunka [26]. Samma princip gäller 

för densiteten. Om cylinderns densitet skulle vara mindre än vätskans, så kommer 

den att flyta även i solid form. Skulle nu densiteten för ett objekt vara större så 

sjunker den som tidigare nämnt, men det går att få det att flyta genom att utforma 

objektet rätt. U-båten och frakt fartyget som tidigare nämndes, är bra exempel på 

detta [26].  

Arkimedes, som levde mellan 287-212 f.Kr, upptäckte ett annat sätt att tillämpa 

flytkraften på. Med flytkraftens hjälp och genom att sänka ett objekt ner i vatten 

kunde han beräkna dess densitet. När ett objekt med en viss volym blir sänkt i 

vätska så tränger det undan samma mängd vätska som objektets volym. Lösning för 

det hela är baserad på hans princip, den s.k.. Arkimedes princip som lyder [27]:  
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Bilaga 2 visar hur man i detalj kommer fram till beräkningen för densiteten genom 

tillämpning av Arkimedes princip. Ekv. 5 i bilagan tillämpas enligt Bild 28. 

Figuren visar två bilder där det råder jämvikt mellan vikterna. Den övre visar ett 

klassiskt jämviktsläge mellan två lika stora vikter, medans den undre visar ett 

jämviktsläge där samma vikt har sänkts i vatten och en mindre vikt hänger fritt på 

andra sidan. Flytkraften (de röda pilarna) hjälper till i detta fallet med att lyfta 

vikten och motsvarar skillnaden mellan vikterna. 

 

                     

 Bild 27: Flytkraften på cylindern Bild 28: Beräkning av densiteten via Arkimedes

 i en vätska. [27]  princip.[27] 

 

  

Arkimedes princip: ”En solid, kropp eller objekt som är helt 

eller delvis nersänkt i en vätska bärs upp av en kraft lika stor 

som massan av den undanträngda vätskan” 
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3. Metod 

I detta kapitel beskrivs de tillvägagångssätt som använts för insamlingen av den 

information som är sammanställd i rapporten. Det innefattar beskrivning av olika 

forsknings- och undersökningsredskap, på vilket sätt informationen har bearbetats 

och om det har genomgått ett urval. Kapitlet redovisar även informationens 

pålitlighet och giltighet för undersökningen, kritik av valda metoder och eventuella 

felkällor. 

3.1  Forsknings- & Undersökningsredskap 

Kvalitativ- och kvantitativ metod är två olika forsknings- eller undersöknings-

redskap för att besvara fråge- och problemformuleringar eller att uppnå 

målsättningar. Metoderna representerar olika sätt för insamling av information, 

vilket undersökningen baserar sin analys på. Båda metoderna har för- och 

nackdelar, beroende på typ av forskning eller undersökning. [28] 

Båda metoderna har använts för denna undersökningen. Metoderna för 

undersökningen har dock inte tillämpats lika. Undersökningen är till större del 

baserad på den kvantitativa metoden, eftersom den lämpar sig bäst för en denna 

typen av undersökning. 

3.1.1  Kvantitativ Metod 

Kvantitativ metod är ett redskap som representerar informationsinsamling genom 

t.ex. mätningar, experiment, tester eller prover. Informationen karaktäriseras av tal, 

tabeller, diagram eller siffror, vilket analyseras och leder till statistiska slutsatser. 

Information från kvalitativa metoder kan också användas, under villkoret att 

informationen kan översättas till siffror eller tal. Metodens primära syfte är att 

definiera intressanta variabler, förhållanden eller jämförelser utifrån vald fråge- 

eller problemformulering. [28] 

De kvantitativa metoderna för denna undersökning, innefattar till störst del av 

mätningar genom tester och prover, men inga experiment har utförts. Från 

mätvärdena fås information (rådata) som består av tal och siffror som sammanställs 

i tabeller för respektive mättillfälle och -plats, vilka också är åskådliggjorda i 

diagram för bättre överblick och förståelse. Den relevanta informationen (urval) är 

slutligen sammanställd i sammanställningstabeller, vilket också är åskådliggjorda i 

diagram. Diagrammen analyseras, utvärderas och vid behov diskuteras, vilket leder 

till slutsatser utifrån problemet och frågeställningen. 

3.1.2  Kvalitativ Metod 

Kvalitativ metod är ett redskap som representerar informationsinsamling genom 

direkta observationer, intervjuer och analysering av källor. Informationen 

karaktäriseras av språket, genom skrift eller tal, vilket omvandlas till skriftliga 

påståenden som sedan analyseras.  
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Metodens primära syfte är att ge djupare förståelse av problemet som studeras och 

att beskriva helheten i vilket det rymmer. [28] De kvalitativa metoderna som 

använts för denna undersökning innefattar till största del av direkta observationer 

vid provtagningstillfällen. Intervjuer har också förekommit med företagets 

handledare. Intervjuer, frågeformulär och enkäter i allmänhet innefattar en relativt 

liten del av arbetet. Detta besvarar varför den kvalitativa metoden ansågs vara 

mindre lämplig för denna typen av undersökning. 

3.2  Förbättringscykeln 

Förbättringscykeln definieras inte som ett forsknings- eller undersökningsredskap 

såsom kvantitativ- eller kvalitativ metoder. Förbättringscykeln är ett generellt 

undersöknings- eller förbättringsredskap, i form av ett arbetssätt eller en process, 

snarare än ett verktyg.  

 

Förbättringscykeln är en process som går genom fyra faser, i ordningen Planera, 

Utföra, Studera och Lär. I första fasen utförs en strukturerad planering för de 

förbättringar, mätningar, experiment eller vad det än är som behövs utföras. Fas två 

utför man det som har planerats. I tredje fasen är ny information insamlad från fas 

två, vilket studeras genom analysering, utvärderingar eller diskussion. Den sista 

fasen handlar om att ta lärdom av det som processen har handlat om. Processen 

repeteras, tills frågeställningen är besvarade eller målet är uppnått. [29] 

 

Förbättringscykeln är något som oftast förknippas med förbättringsarbete av 

kvaliten på en produkt eller tjänst, men arbetssättet kan även tillämpas för andra 

former av undersökningar. Förbättringscykeln har tillämpats för denna 

undersökningen, För att ständigt förbättra rutiner för insamling av relevant 

information och effektivisering av provtagningen.  

3.3  Urval 

Ett urval utförs när en enhetspopulation för en undersökning är stor. Anledningen 

är att det blir dyrt och tidskrävande att utföra en undersökning med hela 

populationen. Dessutom kan en undersökning baserad på urval leda till 

noggrannare resultat. Vid liten population tas alla enheter med i undersökningen, då 

risken med urval är att det kan leda till osäkerheter. [28] 

  

SA har en rad uppsättning av olika legeringstyper (runt 20), efter EU-standard. 

Dessa legeringstyper kan ha ett flertal olika specifikationer, beroende på 

kundönskemål. Med en produktion som presterar 6-10 charger per dygn innebär det 

att chanserna för att endast utvärdera en specifik specifikation under dagtid på 

vardagar är liten och skulle ta för lång tid att samla in ett stort underlag. Detta ledde 

till att ett urval gjordes i ett tidigt skede av arbetet, innan huvudstudien hade 

påbörjats. För denna undersökning beslutades att följa en legeringstyp (EN AB-

46000) som produceras ofta och utföra mätningar på legeringar där specifikationer 

är förhållandevis lika varandra. En andra legeringstyp (EN AB-43400), med mindre 

inlöst legeringsämne valdes också ut. Dessa två legeringstyperna skulle sedan 

jämföras med varandra utifrån frågeställningen.  



 

27 

Magnus Holmgren 

Eftersom produktionen av återvunnit aluminium är dynamisk, så har det tillåtet att 

fler prover tagits när produktionsplaneringen har tillåtet detta. Detta har lett till en 

större mängd mätvärden än vad urvalet minst kräver. För provtagningstillfällen som 

lett till fler än fyra prover, har de mest stabila och relevanta mätvärdena valts ut, 

utifrån frågeställningen. Vilka mätvärden som har valts eller ej, är redovisade under 

Bilaga 8 och 9. 

 

Information från teoretiska källor har också baserats på urval. En del information 

har jämförts med varandra och sållats för att få en så korrekt helhetsbild som 

möjligt kring problemet och frågeställningen. Teoretiska källor som säger två olika 

saker och är få i antal (t.ex. två), har båda källorna tagits med, eftersom det ena 

eller andra inte kan sållas, vilket gör att båda är lika korrekta eller felaktiga. 

 

Hela förstudien innefattar en urvalsprocess för olika provningsmetoder och 

variabler som är relevanta eller ej för undersökningen. 

3.4  Giltighet (Validitet) 

Giltigheten för t.ex. ett mätvärde eller en undersökning är ett mått på hur relevant 

den specifika informationen är för frågeställningen eller syftet med 

undersökningen. Vad som är relevant för en undersökning utifrån frågeställningen 

styr vad som ska mätas. [28] 

 

Under undersökningens gång har regelbundna handledarmöten hållits, där den 

insamlad information från mätningar, observationer och referenser har redovisats, 

diskuterats och utvärderats. Handledaren är väl insatt i ämnet och besitter god 

kompetens för att validera och bibehålla giltigheten för undersökningen.  

 

Den utförda förstudien hade som syfte att ta reda på de variabler som är relevanta 

för undersökningen utifrån frågeställningen. Genom att testa olika variabler, 

observationer eller mätmetoder, där orelevanta variabler sållas bort. Detta leder till 

en högre giltighet för undersökningen. 

 

Giltigheten för informationen från referenserna kan vara svåra att verifiera. All 

information har därmed samlats för att få en helhetsbild av ämnet, utifrån 

frågeställningen. Den information som ansågs rimligast eller hade flest källor 

(majoritet) med liknande budskap, bedömdes därmed som den mest ”giltiga”.  

Övrig motsägelsefull information sållades bort genom urval.  

 

All insamlad information som är sammanställd i rapporten anses nödvändig för 

utförandet av undersökningen, för fördjupad förståelse kring problemet och 

kunskaper utifrån frågeställningen. Syftet är, utöver frågeställningen, att en person 

som inte är djupt insatt i ämnet ska kunna få den förståelse och verktyg för att 

kunna utföra liknande undersökningar, eller få en god grund för fortsatt arbete inom 

området. 
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3.5  Pålitlighet (Reliabilitet) 

Pålitligheten av t.ex. ett mätvärde, är ett mått på hur väl det har genomförts och hur 

noggrant den specifika informationen har bearbetats. En hög pålitlighet uppnås om 

flera mätningar visar samma eller förhållandevis lika resultat. En hög pålitlighet är 

en nödvändighet för en undersökning som är baserad på kvantitativa metoder, dels 

för att kunna dra slutsatser och dels för att ompröva påståenden som är satta. [28] 

I SAs produktionsanläggning är produktionen högst prioriterad. Detta innebar för 

denna undersökning att provtagningstillfällena inte fick störa eller fördröja 

produktionen allt för mycket, vilket betyder att antalet prover blev begränsade. För 

att inte äventyra pålitligheten för den insamlade informationen, så sattes ett 

minimum till minst fyra prover per mätplats. 

Pålitligheten av mätvärdena har prövats genom att utföra samma undersökning tre 

gånger, vid olika tillfällen, för respektive legeringstyp och mätplats. 

Undersökningen har utförts så noggrant som möjligt med väl utprövat provnings-

förfarande, vilket leder till mindre fel, bättre mätvärden och därmed högre 

pålitlighet.  

Under provtagningen har två olika vakuummaskiner använts. Mätvärdenas 

pålitlighet från provtagningen har utförts på båda vakuummaskinerna, för att kunna 

bedöma avvikelse proverna för eventuella urval. Vakuummaskinernas pålitlighet 

har i sin tur också testats, vilket är redovisat under förstudien. 

Övning för provtagning och tester av olika provtagningsmetoder har också utförts. 

Genom att öka ens färdigheter för provtagning och testa vilka provtagningsmetoder 

som ger bäst mätvärden, ökar pålitligheten.  

3.6  Kritik till Vald Metod 

Undersökningsredskapen som har tillämpats för denna undersökning har överlag 

fungerat utmärkt. De kvantitativa metoderna är som gjutna för denna typen av 

undersökning. Intervjuer, frågeformulär och enkäter är kvalitativa metoder som inte 

varit möjliga att tillämpa.  

Trots eftertanke innan mätningarna, så kan ändå eventuella fel finnas med i den 

information som har samlats in. Dessa eventuella felkällor kan leda till ogiltighet, 

opålitlighet, och felaktigt ställda slutsatser. Utifrån frågeställningen är det inte 

kvantiteten som är av högsta betydelse, utan att skapa en översikt av hur 

vätgashalten i produkten påverkas av tillverkningsprocessen. 

3.6.1  Felkällor 

De felkällor som eventuellt kan finnas i form av mätfel och feltolkningar, kan leda 

till felaktig information som undersökningen baserar sin analys på. Felkällor kan 

leda till ett annat resultat, vilket kan ge fel slutsatser. 
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Mätfelen kan vara orsakade av mätinstrumenten eller mätutrustning.  

Vid användning av olika mätinstrument finns det en möjlighet för jämförelse 

mellan mätvärdena. Även om två identiska instrument används vid mätning kan det 

ändå bli skillnader i mätvärde. Vakuummaskinerna som mätmetod kan i sin tur leda 

till mätfel. Maskinernas kylning av provet sker genom värmeledning. När många 

prover tas på kort tid blir metallen (stål), som kyler provet, allt varmare och hinner 

inte svalna inför nästa prov. Detta leder till en långsammare kylningsprocess, vilket 

skapar en differens mellan det första provet och det sista i provserien.  

Mätfelen kan också orsakas av den mänskliga faktorn, där ovana, brist på 

erfarenhet, bristfällande rutiner, stress och handhavandefel kan bidra till att 

mätningar inte utförs exakt på samma sätt. Bilaga 8 - Diagram 3, visar ett bra 

exempel på ett mätvärde (prov 4) som antagligen är ett fel orsakat av den mänskliga 

faktorn, vilket är också anledningen till att mätvärdet är sållat genom urval. Även 

yttre faktorer som variationer i omgivningen kan påverka mätresultatet. Det kan 

t.ex. vara varierande temperatur på den smälta metallen, atmosfärstryck, 

luftfuktighet och lufttemperatur.  



 

30 

Magnus Holmgren 

4.  Nulägesbeskrivning 

I detta kapitel beskrivs företaget Stena Aluminium (SA), för vilket undersökningen 

gäller. Kapitlet redovisar även hur det var innan undersökningen hade påbörjats, 

genom beskrivning av företagets produkter, återvinningsprocessen och det 

uppkomna problemet. 

4.1  Företagsbeskrivning 

I detta delkapitel beskrivs i allmänhet SAs historia och ursprung, från när det 

grundades till sitt nuvarande tillstånd och vad verksamheten arbetade med under 

tiden. 

4.1.1  Historia 

Återvinningsverksamheten i Älmhult grundades och startades 1906 av Gotthard 

Nilsson, som hade en verksamhetsidé om att återvinna förbrukade varor, främst då 

av järnskrot och lump (textilmaterial). 1949 började företaget specialisera sig på 

återvinning av aluminium, vilket också ledde till att produktionen av aluminium-

legeringar drogs igång. Företaget expanderade och blev grunden till 

Gotthardskoncernen [30].  

Parallellt med företaget i Älmhult, växte ett annat företag upp i Göteborg. Ett 

handelsbolag, kallat Sten A Olsson Metalprodukter, startades av Sten Allan Olsson 

1939 [31]. Företaget började ursprungligen med handel av rågummi, lump, järn- 

och metallskrot men utökade verksamheten med tiden inom områden som 

återvinning, skrotlagring, insamling och bearbetning, frakt och transport via fartyg 

och färjor.  

 

 
Bild 29: Stena Sfären med de sju indelade verksamhetsområdena, med indikationer på 

vilket område  Stena Metall arbetar med. 
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Verksamhetens expansion ledde till en koncernbildning, där en konstruktion med 

tre koncerner bildades, Stena AB (publ), Stena Sessan AB och Stena Metall AB. 

Stena Metallkoncernen förvärvar Gotthardskoncernen 1998, vilket medförde att 

verksamheten i Älmhult, fokuseras till aluminiumåtervinning och Stena Aluminium 

AB bildades som en del av Stena Metallkoncernen. 

Stenasfären, är ett familjeägt företag som är ett av de största i Sverige. Stenasfären 

är indelade i sju verksamhetsområden [32], där Stena Metall har verksamhet inom 

verksamhetsområdena återvinning och  miljö & handel, se Bild 29. 

4.1.2  Företaget – Stena Aluminium AB 

Stena Aluminium sysselsätter runt 100 personer, med en omsättning på ca. 930 

Miljoner svenska kronor (2011). Tillverkningen bedrivs i ett industriområde på 

18,5 hektar, beläget i Älmhult. Företaget är Nordens ledande producent av 

återvunna aluminiumlegeringar och har som affärsidé [33-35]:  

 

  

Företaget producerar i dagsläget kring 60 000-65 000 ton av sekundärt aluminium 

per år. Deras mål är, och har miljötillstånd för, att producera med en takt på 90 000 

ton per år. Företaget är certifierade inom ISO för 14001 och 9001 samt 

arbetsmiljöcertifierade enligt AFS 2001. [33-35] 

Företagets kunder är främst gjuterier och stålverk, där gjuterier är leverantörer inom 

fordons-, elektronik-, verkstads- och möbelindustrin [10, 36]. Produkterna som 

kunderna producerar, har höga krav på metallens egenskaper. Detta betyder i sin tur 

att SA behöver ha höga krav på sina produkter för att kunna erbjuda vad kunden 

behöver och för att förbli konkurrenskraftiga.  

4.2  Produktbeskrivning 

Stena Aluminium (SA) använder sig av många olika legeringar vid produktion av 

sina produkter, helt anpassade efter kundens önskemål och krav [10, 35, 37]. 

Legeringarna har olika egenskaper som beror på många olika faktorer. Ett exempel 

på det kan vara dess sammansättning, där legeringsämnena spelar stor roll.  

Detta innebär att vissa legeringar är lämpligare för vissa typer av gjutmetoder, och 

kategoriseras efter det. 

På grund av detta är legeringarna standardiserade och grupperade enligt Europa-

standarder, för att lättare kunna veta vilka som är lämpligare för en viss 

tillverkningsmetod. I standarderna står även vilken sammansättning, gjut- och 

mekaniska egenskaper en gjuten komponent ska ha. Europastandarder som SA 

använder sig utav är EN 1676 och EN 1706 [37]. Legeringarna levereras på tre 

olika sätt, i form av tackor, drops och Aluminium i flytande form. [10] 

”Att framställa kundanpassade, högvärdiga 

aluminiumlegeringar med återvunnit aluminium 

för minsta resurs- och miljöpåverkan samt att på 

lönsamt sätt bedriva handel med dessa” 



 

32 

Magnus Holmgren 

          
 Bild 30: SAs gjutna produkter, där (1) visar pallar med Tackor bandade ihop med 

 plastband. (2) visar en hög med med Drops i ett flak, redo för leverans till stålindustrin. 

4.2.1  Tackor & Drops 

Tackor som gjuts i produktionsanläggningen får en vikt kring 6,5-7 kg per tacka 

och är på ett ungefär 60 mm höga, 600 mm långa och 90 mm breda, se Bild 30 (1). 

Tackorna staplas i buntar som bandas ihop två och två till en pall, för effektivare 

leverans. Pallarna väger runt 1000 kg stycket och har dimensionerna 750 mm i 

höjd, 1200 mm i längd och 600 mm i bredd. [10] 

Desox är aluminium som framställs främst för desoxidationsändamål, t.ex. vid 

framställning av stål. I desoxlegeringar så använder man sig av en renare 

legeringstyp. Normalt så gjuts desox som drops vilket utförs ungefär som med 

tackor, skillnaden är dock kokillerna, eller formen man gjuter dem i.  

Dropsen levereras med flak eller ”big bags” (säckar). Ett drops är 40 mm i 

bottendiameter, 30 mm i toppen, 35 mm hög och väger 70-120 g stycket, se Bild 30 

(2). [10] 

 

 

   
 Bild 31: Flytande aluminium i termosar. 
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4.2.2  Aluminium i Flytande Form 

SA är den första producenten i Norden att erbjuda leveranser av aluminium i 

flytande form till kunderna [10]. Det är de smälta aluminiumet i sig som är 

produkten, vilket transporteras och förvaras i vad man kallar för termosar. Dessa 

termosar kan innehålla upp till åtta ton smält aluminium per behållare, se Bild 31 

[10]. Aluminiumlegering från hela produktsortimentet kan erbjudas på detta sätt. 

4.3  Processbeskrivning 

I detta delkapitel beskrivs återvinningsprocessen i företaget. Processen redovisas 

först övergripande och beskrivs sedan steg för steg i djupare detalj, från skrotets 

ankomst till färdig produkt. 

4.3.1  Övergripande 

Återvinningsprocessen av aluminium på företaget sker i fem huvudsakliga steg, 

vilket illustreras i Bild 32. Aluminiumskrot som kommer till företaget tas in via 

Mottagningen, där det vägs, märks och klassificeras för sortering. 

Aluminiumskrotet går sedan vidare i processen till Preparering där man förbereder 

skrotet i hanterbara storlekar och volymer inför smältning.  

När det förberedda skrotet är redo för Smältning, transporteras råvaran till 

rullugnarna där det  smälts ner till flytande form. Den smälta metallen tappas sedan 

ifrån smältugnarna, via en ränna till legeringsugnarna, där smältan Raffineras och 

legeras. Smältan genomgår Provanalys, vilket innebär kontrollprover på legering-

sammansättningen efter kundens önskemål och krav. Efter ett godkänt prov gjuts 

smältan ut till färdig produkt. 

 

   
 Bild 32: Återvinningsprocessen i verksamheten. 
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4.3.2  Mottagning 

Vid Mottagningen kontrolleras och kvalitetsbedöms det inkommande 

aluminiumskrotet. Materialet kontrolleras mot radioaktiv strålning, vägs och 

därefter kvalitets- och miljöbedöms internt efter företagets kriterier för märkning 

och sortering. Företaget sorterar materialet i över 80 olika kvaliteter [35], listade i 

deras egna s.k. skrotbok med avseende på beskaffenhet, sammansättningen och 

dess form [38]. Allt klassas och bestäms enligt skrotboken som går efter 

Europastandarden för aluminiumskrot, nämligen EN 13920 [38].  

4.3.3  Preparering 

För att hanteringen av materialet skall kunna ske på bästa sätt, förbereds eller 

prepareras materialet i olika maskiner, för att förbättra utbytet och underlätta vid 

nedsmältning av materialet [34-35]. Skrotmaterial i form av tunnare plåt, pressas 

ihop till paket och större bitar som t.ex. balkar klipps ner till mindre bitar för lättare 

hantering. Aluminiumspån krossas, centrifugeras och pressas för att separera oljor, 

skärvätskor och andra föroreningar från materialet. Skulle det finnas järnhaltigt 

material ibland skrotet, så fångas det upp av en magnetseparator [38]. 

4.3.4  Smältning 

SA använder roterande saltbadsugnar med energieffektiva oxyfuelbrännare  

(gasol + flytande syre) för smältning av det sorterade och preparerade 

återvinningsmaterialet [34-35, 38]. Materialet i en charge är förutbestämt genom ett 

recept som en produktionsplanerare sätter samman, beroende på vilken 

legeringssammansättning som kunden har beställt. Den ungefärliga kapaciteten för 

smältugnen är på 25-30 ton färdigt material åt gången [35].  

 
 Bild 33: Tappning av smältugn 333. Flytande aluminium rinner längs rännan till 

 legeringsugn 444 som är placerad bakom. 
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Aluminiumskrotet matas in i smältugnen via ett transportband och ett s.k. lok, som 

på räls kan föras fram mot ugnen. Loket för in materialet i smältugnen genom att 

vibrera. Skrotet smälts ned i omgångar för att göra det möjligt för smältugnen att 

uppnå kapaciteten. Nedsmältningen sker långsamt till en början av en smälta men 

går snabbare ju fullare ugnen blir.  

I slutskedet av smältprocessen för man in en mängd salt (natrium- och 

kaliumklorid), vilket används som reningsmedel och skydd för metallen mot 

oxidation [1, 34]. Smältan i flytande form, har saltslaggen liggande på ytan.  

Vid tappning separeras smältan från slagg och rinner vidare från smältugnen längs 

en U-formad ränna till legeringsugnen, vilket visas i Bild 33. 

4.3.5  Raffinering 

När metallen är tappad från smältugnen och har runnit ner i legeringsugnen 

(konverterugn), rakas slaggen bort som inte separerades ut vid tappning från 

smältugnen. Slaggen som rakats bort och samlats i behållare, slängs inte, utan 

återvinns igen [1, 34].  

Legeringsugnen (se Bild 34-35) har till huvuduppgift att lösa in legeringsämne som 

saknas i råvaran. Legeringselementen som används är främst koppar och kisel, men 

även magnesium, zink, natrium, titan, järn, mangan och strontium kan förekomma 

men i mindre mängder [34]. Bild 36 visar raffinerat järn som tillsätts i smältan, då 

det legeras. Mängden tillsatser är beroende på vilken typ av legering som ska 

framställas och vad Provanalysen indikerar. Riktlinjerna för legerings-

sammansättningen är satta efter kundens önskemål och krav på den slutliga 

produkten [1, 34]. 

Under tiden som legeringsammansättningen justeras och testas, så är den flytande 

metallen i konstant omrörning med hjälp av en magnet under legeringsugnen som 

skapar ett roterande magnetfält. Omrörningen har som uppgift att ge jämnare 

värmning till smältan samt effektivisera blandningen mellan den flytande metallen 

och de tillsatta legeringsämnena.  

 

        
 Bild 34: Vy över legeringsugn 444 Bild 35: Tillsättning av kisel (Si) i

  legeringsugn 666 via ugnsluckan. 
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 Bild 36: Raffinerat legeringselement, där (1) visar säckar med Järn (Fe) och Mangan

 (Mn) redo för att tillsättas i smältan. (2) visar närbild på hur raffinerat legerings-

 elementen kan se ut.  

 

Vid normala fall är legeringsugnarna inställda på att hålla en temperatur mellan 

680-700 °C. Dock vid behov och vid vissa legeringar så kan det hända att 

temperaturen ligger högre. Likt smältugnarna så är legeringsugnarna utrustade med 

oxy-fuelbrännare för att hålla värmen. Vid Utgjutning kan legeringsugnarna tippas 

upp till en vinkel på 48,5°. 

Innan Utgjutning utsätter man den smälta metallen för flotation med två olika gaser 

[34]. Vid avgasningstillfället används först kvävgas, därefter klorgas (fyra kg). 

Slutligen sköljs systemet ur med ytterligare en dos kvävgas. Legeringen renas med 

avseende på inlöst väte, oxider och eventuellt överskott av legeringsämne som 

magnesium eller strontium [1]. 

4.3.6  Provanalys 

Provanalys sker parallellt med Raffinering och Utgjutning. Proverna tas för att 

säkerställa rätt analys för den slutliga produkten [34-35]. Provet testas i laboratoriet 

med en optisk emissions spectrometer, vilket ger data för respektive grundämne. 

Uppmätt data jämförs sedan med kundönskemålen, vilket används som riktlinjer, 

för att ange vad som behöver kompletteras för uppnå den önskade legerings-

sammansättningen. 

 Under Raffineringsprocessen: 

Efter första slaggning tar man ett prov för att veta råvarans 

sammansättning. Ett andra prov (s.k. kontrollprov) utförs efter att man 

tillsatt legeringsämnena och vid behov ett tredje prov ifall tillsatserna inte 

var tillräckliga för att uppnå de ställda kraven. Dessa prov är utförda innan 

avgasningstillfället med kväv- och klorgas. 

 

 Under Utgjutningsprocessen: 
Första utgjutningsprovet (s.k. slutprov) tas direkt när utgjutningen börjar 

och andra provet tas vid ungefär 18° vinkel. Det tredje tas vid ca 30° och 

det fjärde tas från den sista metallen som tappas från ugnen. 
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4.3.7  Utgjutning 

När legeringsugnarna tappas (se Bild 37) regleras flödet genom att ändra 

tippvinkeln. Under tiden som processen fortgår så behåller legeringsugnarna den 

angivna temperaturen, genom att vid behov sätta på brännarna i ugnen. 

Metallen kan ledas till olika utgjutningsstationer, beroende på vad kunden har 

beställt. Antingen leds flödet till gjutvaggan för tillverkning av tackor, eller så leds 

flödet till en termos för leverans av flytande aluminium [34-35]. Termosen används 

också vid produktion av drops. 

Vid tackgjutning leds metallen till en ”vagga” (se Bild 38), där det gjuts ut i 

permanenta formar, kokiller. Kokillerna transporteras via ett långt band [1], även 

kallat gjutband, där de kyls i ett vattenbad och med vattendysor. Kokillbanden leder 

till robotstationen som plockar och packar tackorna i buntar [1, 35].  

 

         
 Bild 37: Tappning av legeringsugn 444. Bild 38: ”Vaggan” för gjutband 2. Metall 

Metallen faller från ”näsan” och rinner  från rännan faller ner i vaggan. I bilden 

längs rännan. I bilden finns mätplatserna finns mätplatserna 4 och 6 indikerade.

 3 och 5 indikerade. 
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5.  Genomförande 

I detta kapitel beskrivs och redovisas de använda mätinstrument, provutrustning 

och maskiner vid utförandet av undersökningen. Kapitlet redovisar de två delar 

vilket undersökningen är uppdelat i, Förstudie och Huvudstudie. Kapitlet beskriver 

även hur och vilka beräkningsmetoder som använts under dessa studierna. 

5.1  Mätinstrument & Provutrustning 

Här beskrivs de mätinstrument och provtagningsutrustning som har använts för 

undersökningen. 

5.1.1  Vakuummaskinerna (VM 1 & 2) 

VM 1 och 2 som visas i Bild 39 är utrustade med en provkammare, vakuumpump, 

timer, fukt- och tryckmätare. Med hjälp av vakuumpumpen skapar maskinen ett 

reducerat atmosfärstryck i provkammaren. Fukmätaren visar efter relativ fuktighet 

och tryckmätaren visar hur mycket reducerat tryck som provkammaren utsetts för. 

Timern används för inställning av tiden som vakuumpumpen ska vara aktiv och 

visa tiden som återstår till stop.  

Maskinerna används vid Densitetsindexprovtagning (se delkapitel 5.2.1) och för 

Straube-Pfeiffer prover. Straube-pfeiffer innebär att ett prov, likt de i Bild 49, delas 

på mitten (y-led) för att få reda på materialets interna porositet (Bild 17).   

5.1.2  Testo 175 H1 

Testo 175 H1 är ett mätinstrument för mätning av luftens fukthalt och temperatur, 

se Bild 40. Dataloggern klarar av att mäta temperaturer i enheter som Celsius (°C) 

och Fahrenheit (°F) samt fukthalter i relativ fuktighet (%rF) och absolut fuktighet 

(g/m
3
).  

 

 

         
Bild 39: Två IDECO vakuummaskiner, där (1) visar vakuummaskin 1 (VM 1) och (2) visar 

vakuummaskin 2 (VM 2).  
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Bild 40: Datalogger Testo175 H1. Ett mät-  Bild 41: Datalogger Testo 735-2. Ett mät-

instrument som mäter luftens temperatur  instrument som mäter temperaturen på

 och fuktighet.  vätskor.  

5.1.3  Testo 735-2 

Testo 735-2 är ett mätinstrument för mätning av temperaturer, se Bild 41. 

Instrumentet är kopplad till en avkännare (probe) via en sladd. Avkännaren placeras 

i ett medium, där den påverkas av temperaturen. Instrumentet mäter då av och 

registrerar temperaturen från avkännaren. 

5.1.4  Provtagningsutrustning 

Prover från smält aluminium kan tas med en kopp eller kon, vilket Bild 43 visar 

exempel på. Koppen används till Straube-Pfeiffer provtagning och konen används 

för att ta smältprov i produktionen. Koppen och konen används tillsammans med 

tre olika verktyg för att kunna ta proverna från smältan på säkert sätt.  

Två av verktygen, verktyg 1 och 2, fanns till förfogande från SAs sortiment av 

verktyg. Verktyg 1 (Bild 42) används för att ta prover med en kopp direkt i smältan 

och tillämpas på mätplatser som är säkrare och som inte kräver att provtagaren 

behöver hålla ett säkert avstånd. Detta innebär att verktyget inte är lämpligt i 

mätplatser som legeringsugnen eller ”vaggan”. 

 

         
 Bild 42: Verktyg 1, en polygrip (”tång”). Bild 43: Två permanenta koppar och en 

Verktyget används för att ta prover med en kon. Dessa behållare används tillsammans

 kopp direkt. Ingår i förstudien, för test av med olika verktyg för att ta prover.

 provningmetod. (Provningsmetod 1)   
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Bild 44: Verktyg 2, där (1) visar verktyget som används för att ta prover med en kon, 

 vilket häls över till en kall kopp. (2) visar en närbild på verktyget. (Provningsmetod 2)

  

         
Bild 45: Nyframtaget verktyg – Verktyg 3, där (1) visar verktyget som används till-

sammans med en kopp för att ta DI-prover direkt i processtegen Raffinering och 

Utgjutning. (2) visar en närbild på verktyget. 

Verktyg 2 (Bild 44) är 1,8 meter långt och används med en kon för att ta smälta i 

legeringsugnen eller från metallfallet vid ”näsan”. Verktyget med konen går att 

använda för Straube-Pfeiffer prov men smältan måste då först hällas över till 

koppen, eftersom konen inte är designad för vakuummaskinerna.  

Det tredje verktyget, Verktyg 3 (Bild 45), är ett nyframtaget verktyg som är baserat 

på resultatet från förstudien, vilket kom att användas för hela undersökningen 

(huvudstudien). Verktyget används tillsammans med en kopp, är två meter långt 

och designad för att ta prover i legeringsugnen eller i ”vaggan”. 

5.2.  Prover & Beräkningar 

I detta delkapitel redovisas hur prover och densitetsberäkningar har genomförts. 

5.2.1  Densitetsindexprovtagning 

Ett prov innefattar två provtagningar. Det första proverna i varje grupp placeras i en 

av vakuummaskinerna (se Bild 39), där det stelnar under vakuum. Maskinen är 

inställd på att köras med 80 mbar reducerat tryck under fyra minuter. Det andra 

provet stelnar fritt i luft, under atmosfärstryck. Proverna som har stelnat under 

reducerat tryck respektive atmosfärstryck märks med V respektive A tillsammans 

med ett provnummer för att kunna särskilja proverna. Riktmärket för hur mycket 

koppen bör fyllas är ca. 75% av koppens totala volymkapacitet. 
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5.2.2  Densitetsindexberäkning (DI-beräkning) 

När proverna är tagna på smältan och svalnat till rumstemperatur så utförs en 

Densitetsindexberäkning. Densitetsindexet (DI) är ett mått för att kunna mäta och 

jämföra proverna med avseende på intern porositet. Enheten är i procent (%), men i 

denna undersökning betecknas enheten som (di%) för att särskilja de olika  procent 

enheterna som förekommer under studierna. 

Densitetsindexberäkning utförs i tre steg: 

  •  Vägning av prov i luft 

  •  Vägning av prov i vatten (Arkimedes Princip) 

  •  Beräkning av Densitet och Densitetsindex (DI). 

Innan mätningarna utförs så tareras vågen  och kontrolleras så att inget skräp, 

vatten eller dylikt kan orsaka mätfel. En bägare med ca. 300 ml vatten sätts på 

vågen som förberedelse för vägning i vatten. Vågen tareras efter att bägaren är satt 

på plats. 

Proverna placeras en och en på vågen för att få reda på dess vikt. Proverna placeras 

sedan i en koppartråd som sänks ner under vattenytan. När provet sänks ner i 

bägaren med vatten så ger vågen ett utslag på vikten i vatten. Båda viktvärdena 

nedtecknas för senare beräkningar.  

Innan varje vägning kontrollerades vågen så att inget vatten kan ha droppat från 

tidigare prover. Vågen tareras före varje prov, eftersom en liten mängd vatten 

försvinner varje gång ett prov har doppats. Detta utförs för att förhindra eventuella 

mätfel. Beräkningen av densiteten och DI går till enligt Ekv. 5-6 under Bilaga 1. 

Densiteten för respektive prov får man genom att ta massan i luft (mS) dividerat 

med massan i vattnet (mL). Differensen mellan det luftkylda och det vakuumkylda 

proverna, divideras sedan med densiteten för A provet, multiplicerat med 100 för 

att få det i (%) – vilket här anges som (di%) för att särskilja procenten. Med ett 

kalkylprogram utförs beräkningen enkelt. 

5.3  Förstudie 

Förstudien gick ut på att finna och minimera oönskade felkällor som kunde komma 

att påverka framtagen mätdata. Enklare misstag och felaktiga inställningar kan 

därmed elimineras. Förstudien gav en bra grund för fortsatt arbete med att få bättre 

eller mer exakta mätvärden. 
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 Bild 46: Översikt på smältverket – Raffinering och Utgjutning 

5.3.1  Förberedelse & Planering Inför Prover 

Grunden för ett lyckat experiment är en god planering. Frågor som kretsade kring 

planeringen var exempelvis; Vad för parametrar är intressanta att titta på? Hur ska 

testerna läggas upp? Vad ska mätas respektive inte mätas? Vart ska vi mäta 

någonstans? Vilka felkällor kan finnas vid provtagning?  

För att underlätta planeringen utfördes skisser på de relevanta delarna av 

anläggningen för att få en överblick på var, hur och på vilket sätt det skulle vara 

lämpligast att utföra tester och prover. Bild 46 visar en skiss på de relevanta delarna 

av smältverket, vilket användes som grund för respektive studie. Efter önskemål 

införskaffades lämplig mätutrustning för studier av fukthalt, luft- och 

smälttemperatur. Ett provprotokoll utvecklades för att lättare kunna anteckna 

provdata och avvikelser som skedde under provtagningstillfällena. 

5.3.2  Test av Vakuummaskinerna (VM 1 & 2)  

Vid provtagningstillfällen används två likvärdiga vakuummaskiner för  

DI-mätningar. En maskin är tillräckligt, men med två maskiner går det snabbare.  

Men betyder detta att de två maskinerna ger exakt samma mätvärden vid proverna? 

Är de inställda och kalibrerade lika? För att kontrollera funktionen så utfördes en 

studie för att testa deras likheter eller olikheter. Ett första test gjordes med 

smältprover och DI-beräkningar, för att utvärdera maskinerna. 
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5.3.3  Test av Provtagningsmetoder 

Att ta prover på smält metall måste ske på ett kontrollerat vis. Detta innebär att man 

inte kan ta prover hur som helt, utan det måste utföras på samma sätt varje gång, 

under en begränsad tid och på det lämpligaste sätt för att få pålitliga värden.  

På företaget fanns det olika provtagningsverktyg för att ta DI-prover. Men vilken 

av dem bör man använda sig av? På vilket sätt bör man ta proverna? Hur ska man 

ta proverna så att man får så korrekta mätvärden som möjligt? För att kunna 

besvara några av dessa frågor utfördes en studie mellan de olika verktygen. 

Studien gick ut på att testa de två provtagningsverktygen genom att ta prover med 

dem båda och jämföra resultaten. Prover tagna direkt med kopp (förvärmd) lyder 

under Provningsmetod 1. Prover tagna med kon som sedan hälls över till kopp (ej 

förvärmd) står för Provningsmetod 2. Varje provserie innehöll fyra prover och 

varje metod provades i tre serier, vilket innebär 12 prover totalt per verktyg. 

Provserierna togs varannan gång med respektive metod, vid samma provplats, på 

samma typ av smält metall och vid ungefär samma tillfälle. Proverna vägdes och en 

DI-beräkning utfördes för att utvärdera de olika verktygen. 

5.3.4  Test av Lufttemperatur & Relativ Fuktighet 

Enligt teorin kan luft innehålla fukt och kan därmed ha en bidragande roll för vätets 

inlösning i metallen. Om så är fallet, vilka fuktnivåer kan uppmätas i smältverket? 

På vilket sätt bör man mäta fukthalten för att få jämförbara mätvärden? Påverkas 

fuktigheten av lufttemperaturen? Är mätning med relativ fuktighet den lämpligaste 

metoden? Frågor som dessa initierade till ett test. 

Testet gjordes delvis för att se om det fanns en relationen mellan fukthalten och 

lufttemperaturen, men främst för att se om relativ fuktighet var en bra mätmetod 

vid undersökning av fuktmängden som fanns i luften. För mätningarna användes 

temperatur- och luftfuktighetsloggern Testo 175 H1. 

Testet utfördes vid ett utgjutningstillfälle, där två specifika mätplatser hade valts ut. 

Bild 48 visar mätplatserna i anläggningen. Den första mätplatsen (C) var bredvid 

tappningsstället, där smältan faller ut ur legeringsugn 666. Andra mätplatsen (D) 

var bredvid ”vaggan” på gjutband 2. Vid respektive mätplats togs 15 mätvärden 

under en tid på 30 min. 

5.4  Utveckling av Lämpligare Verktyg 

Baserat på resultatet av förstudien togs ett beslut för att tillverka ett nytt lämpligare 

verktyg för att kunna ta smältproverna i legeringsugnen. Grundtanken var att 

kombinera idéerna från de olika verktygen som redan tillämpas för att fylla metall 

direkt i provkopparna utan att behöva hälla över smältan från ett verktyg ner i 

provkoppen. Men hur ska verktyget utformas? Vilka behov ska verktyget uppfylla? 
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5.4.1  Krav & Önskemål 

För att kunna veta hur verktyget skulle utvecklas analyserades behoven för 

verktyget, där de viktigaste plockades fram som krav. Kraven som sattes upp för 

verktyget blev att det bör ha en lämplig räckvidd för att kunna ta prover i 

legeringsugnen. Längden på verktyget bidrar även till ökad säkerhet för personen 

som tar proverna. Detta innebär att ju längre verktyget är desto säkrare är det för 

personen som tar provet. Samtidigt blir verktyget mer otympligt och okontrollerat.  

Verktyget bör tillverkas i ett material som klarar höga temperaturer. Materialet 

måste ha en högre smältpunkt än aluminium för att verktyget inte ska smälta eller 

börja brinna. Förstudien gav resultatet att en förvärmd kopp ger bättre prover (se 

vidare i resultatdelen). Verktyget bör därmed tillämpa provkoppar och fylla metall 

direkt i kopparna. I verktyget ska man kunna placera minst en provkopp. Den ska 

också tillåta att separera provkoppen enkelt från verktyget så att metallskvalp till 

högsta grad undviks när koppen placeras i vakuummaskinerna 

Utöver de satta kraven, vilka var de viktigaste punkterna, sattes också ett antal 

önskemål som gärna fick eftersträvas. Önskemålen för verktyget var att det inte 

blev för tungt, otympligt eller utsattes för böjning p.g.a. längden (Låg vikt). 

Verktyget skulle helst ha en grip funktion, med låsning som håller provkoppen på 

plats så koppen inte hoppar av från verktyget. Det sista önskemålet var att kunna ta 

två provkoppar per tagning istället för en, vilket skulle effektivisera provtagningen 

och minska påverkan på produktionen. 

5.5  Huvudstudie 

För att kunna genomföra en förbättring bör man först känna till så mycket som 

möjligt om hur det ser ut i nuläget. Riktlinjerna för mätningen sattes i detta arbete 

med hjälp av förstudien. Huvudstudien syftar till att få en helhetsbild, ge en ökad 

förståelse och ge förslag till förbättringar. Detta är också målet för detta arbete. 

5.5.1  Mätning på Smältans Innehåll av Väte 

Undersökning utfördes med avsikt att mäta vätgashalten i metallen som produceras. 

Avsikten var att kartlägga processpåverkan för olika legeringstyper. Den handlade, 

dels om att mäta vätehalten för olika legeringar, dels på specifika platser och dels i 

olika skeden i processen. Proverna togs med det framtagna verktyget och de 

metoder som förstudien visade. Mätningen och beräkning av metallens väteinnehåll 

utfördes via DI-beräkning, vilket har beskrivits tidigare i delkapitel 5.2.2. 

Frågor som initierade denna undersökning var: Hur mycket inlöst väte finns i den 

flytande metallen? Är legeringstyperna likartade med avseende på vätemängden? 

Sker det någon förändring under processen eller är det samma mängd av inlöst väte 

under hela processen? Hur effektiv är dagens avgasningsutrustning? 

 

 



 

45 

Magnus Holmgren 

    
 Bild 47: Översikt på specifika mätplatser (1-7) för mätning av inlöst väte i smältan.

 VM 1 & 2 visar placeringen av vakuummaskinerna vid provtagning. 

Prover togs på de mätplatser (Mp.) som är utmärkta på Bild 47. Mp. 1 och 2 är 

mätningar utförda i legeringsugn 444 och 666 som representerar Raffineringen. 

Proverna från Mp. 1 är mätvärden på smält aluminium före avgasning och Mp. 2 är 

mätvärden tagna efter att metallen har avgasats.  

Mp.3-6 representerar Utgjutningen. De prover som är tagna från Mp.3 och 4 är 

direkt tagna från metallfallen. Fallet vid Mp.3 (se Bild 37) har en höjd på ca 250-

300 mm och fallet i Mp.4 (se Bild 38) är ca 350-400 mm. I Mp.3 är fallet från 

legeringsugn, i ”näsan”, där metallen tappas från ugn till rännan och flyter vidare 

till vaggorna. Vaggorna matar kokillerna i utgjutningsbanden med metall. Det finns 

två gjutband och därmed två vaggor som matar, en för respektive band. Vaggan till 

gjutband 2 - även kallat vagga 2 - är Mp. 4. Vagga 2 är utvald som mätplats p.g.a. 

att avståndet som metallen transporteras är längre och eventuell processinverkan 

därmed större. 

Mp.5 och 6 skiljer sig från Mp.3 och 4 eftersom de proverna inte är tagna i 

metallfallen. De är i stället tagna efter metallfallen, vilket visas i Bild 37-38, där det 

är tänkt att vara minst ”turbulens” i metallen. Vaggorna förs med en upprepande 

rörelse fram och tillbaks, vilket får smältan till en lätt skvalpande rörelse. Mp.5 är i 

”dammen” efter tappningsstället från legeringsugn. Mp.6 är i vagga 2. 

5.5.1.1  Mätning av Vätehalten efter Tillsättning av Dursalit 

Dursalit är ett flussmedel, bestående av MgCl2 i pulverform som är paketerat i 

plastpåsar. SA har dursalit till sitt förfogande, vilket kan användas för avgasning av 

smält aluminium. Dursaliten är inte en del av den ordinarie avgasningen, utan kan 

tillämpas som ett komplement till avgasningsutrustningen om så skulle behövas. 

Men hur effektiv är dursaliten som avgasningsmetod? Är dursaliten ett bra  
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komplement till avgasningsutrustningen för att få ner vätehalten i smältan till 

önskad nivå?  

En studie utfördes utifrån dessa frågor, för att ta reda på dursalitens 

avgasningseffektivitet av inlöst väte i smältan, efter det att smältan hade avgasats 

med klor och kvävgas. Dursalit tillsattes efter att den ordinarie 

avgasningsprocessen var utförd, för att ytterligare avgasa smältan.  

Två mätningar utfördes, där den första mätning var på artikel 46000-4259 och den 

andra på artikel 43400-0006. För båda mätningarna togs minst fyra prover före 

respektive efter att dursaliten hade tillsats. Mätningarna utfördes i legeringsugnarna 

enligt Bild C, där Mp. 2 representerar före dursalit (efter avgasning) och Mp.7 är 

efter att dursaliten hade tillsatts. 

5.5.2  Mätning på Luftens Temperatur & Fuktighet i Smältverket 

Mätningar på luftens temperatur och fuktighet i smältverket har utförts enligt Bild 

48, efter att testet med relativ fuktighet hade utförts. För dessa mätningar användes 

istället absolut fuktighet (g/m
3
). Studien syftar till att besvara kvarstående frågor 

såsom; hur mycket fukt finns det i luften? Är fukten jämnt eller ojämnt fördelad i 

lokalen? Har temperaturen i luften någon påverkan för fukthalten?  

För mätningarna användes samma mätinstrument som vid tidigare test, Testo 175 

H1. Mätningarna togs vid utgjutningen, där fyra specifika mätplatser hade valts ut. 

Dessa mätplatserna valdes ut specifikt för att det fanns ett metallfall i närheten som 

kan leda till ökat upptag av väte i smältan.  

 

   
 Bild 48: Översikt på specifika mätplatser (A-D) för mätning av lufttemperatur och 

 luftfuktighet. Mätplats (α-γ) är mätning av smältans temperatur mellan raffinering 

 och utgjutning. 



 

47 

Magnus Holmgren 

Mp. A och C var vid tappningsställena för legeringsugn 444 respektive 666. Mp. B 

och D var vid ”vaggan” vid gjutband 1 respektive 2. Två mätningar utfördes för 

varje mätpunkt och vid Mp. B utfördes två helgmätningar, vilket blir 10 mätningar 

totalt. 

Varje ”ordinarie” mätning varade under ett dygn. Under denna tiden togs ett 

mätvärde vart tionde sekund, vilket innebär ca 8600 mätvärden per dygn. 

Helgmätningarna varade istället tre dygn, vilket också innebär tre gånger mer 

mätvärden. Mätinstrumentets avstånd från metallfallen är 1,5-2,5 m i horisontell 

riktning (x) och 1-1,5 m i vertikal riktning (y).  

5.5.3  Mätning på Smältans Temperatur 

Temperaturen har en stor betydelse för den smälta metallen, speciellt i avseende på 

upptagning av väte från atmosfären. Därför utfördes en studie på smältans 

temperatur i processtegen Raffinering och Utgjutning.  

För studien användes temperaturlogger Testo 735-2 för framtagandet av 

mätvärdena på Mp. β och γ. Värdena från α avlästes från legeringsugnens egen 

utrustning. Studien gick ut på att kartlägga hur temperaturen i smältan förändrades 

under processens gång och hur olika processteg påverkade utfallet.   

Ett antal utvalda mätplatser utsågs som lämpliga att studera, vilket Bild 48 visar 

mer specifikt. Den första mätplatsen var i legeringsugn 444 (α). Andra mätplatsen 

var i ”dammen” efter utfallet från legeringsugnen (β). Den tredje mätplatsen var vid 

utgjutningen, i ”vaggan” för gjutband 2 (γ), där smältan rinner ned inför påfyllning 

av kokiller på gjutbandet.  
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6.  Resultat 

I detta kapitel presenteras resultaten från de studier som har genomförts. Det 

innebär redovisning av resultaten från vakuummaskinerna, provtagningsmetoder, 

luftens temperatur och fuktighet, dursalit som avgasningskomplement, smältans 

väteinnehåll och temperatur. 

6.1  Resultat från Förstudien 

I detta delkapitel presenteras de resultat kring förstudien. Förstudien kring 

provtagningsmetod och vakuummaskinerna utfördes samtidigt. Detta innebär att 

resultaten för dessa använder sig utav samma mätdata och är samlade under Bilaga 

3. 

6.1.1  Vakuummaskinerna & Provtagningsmetod 

Bilaga 3 innehåller tre tabeller med rådata från respektive provtagningstillfälle. Alla 

de udda prov numren i bilagorna är prover som har placerats i VM1, medans de 

jämna har placerats i VM2. DI-beräkningarna är presenterade tillsammans med 

övrig data, såsom relativ fuktighet från VM, temperaturen för smältan i 

legeringsugn och ugnens vinkel under utgjutningsprocessen. 

DI-värdena från Bilaga 3 är presenterade i Diagram 2-4, för respektive 

provtagningstillfälle. Diagram 2 visar DI-värden på den första test mätningen 

mellan VM 1 och 2. Den blåa kurvan representerar DI-värdena för proverna som 

placerats i VM1 och den röda för proverna i VM2. 

 

 
 Diagram 2: Skillnaden mellan de två vakuummaskinerna, VM 1 och 2. Diagrammet visar 

 fyra prover (DI-värden) för respektive vakuummaskin.  
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 Diagram 3: Skillnaden mellan de två vakuummaskinerna, VM 1 och 2. Diagrammet visar 

 sex prover (DI-värden) för respektive vakuummaskin, vid test av Provningsmetod 1. 

 
 Diagram 4: Skillnaden mellan de två vakuummaskinerna, VM 1 och 2. Diagrammet visar 

 sex prover (DI-värden) för respektive vakuummaskin, vid test av Provningsmetod 2. 

Diagram 3-4 visar DI-värdena från prover tagna med olika provningsmetoder. 

Diagram 3 innehåller mätvärden från provningsmetod 1, då prover är förvärmda 

och tagna med en permanent kopp. Provningsmetod 2 med prover som är ej 

förvärmda och tagna med kon är visade i Diagram 4. I båda diagrammen är DI-

värdena uppdelade beroende på vilket prov som placerades i respektive VM. Bild 

49 visar hur proverna skiljer sig mellan provningsmetoderna. 

 

         
 Bild 49: Exempel på DI prover från de olika provningsmetoderna, där (1) visar prover 

 som fortfarande var i flytandet form när de stelnade (Provningsmetod 1) och (2) 

 visar prover som redan börjat stelna innan de placerats i vakuummaskinerna 

 (Provningsmetod 2). 
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6.1.2  Lufttemperatur & Relativ Fuktighet 

Testet som utfördes för att undersöka relationen mellan lufttemperatur och relativ 

fuktighet visas i Diagram 5. Diagrammet visar resultaten från mätningen, där 

intressanta indikationer är utmärkta. De visar två kurvor,  en röd och en blå. Den 

röda representerar temperaturen, med en skala till höger angivit i grader Celsius 

(°C). Den blå är för relativ fuktighet med sin skala till vänster med enheten i 

procent (%). 

   
 Diagram 5: Testmätning på luften, vid Mätplats D. 

 

6.2  Resultat från Huvudstudien 

I detta delkapitel presenteras de resultat kring huvudstudien. 

6.2.1  Mätdata på Inlöst Väte i Metallen  

Mätningarna som utfördes på inlöst väte gav en mängd rådata. Denna mätdata är 

sammanställd i tabeller för varje provtagningstillfälle och är bifogad i Bilaga 4-5. 

Bilaga 4 innehåller sju tabeller med mätdata tagna på 46000 legeringar och är 

sorterade efter var i processen det är taget – i detta fallet Raffinering eller 

Utgjutningen. Bilaga 5 är strukturerad på samma sätt, men gäller då för 43400 

legeringar.  

Från varje provtagningsillfälle i Bilaga 4-5, är mätvärdena presenterade som 

diagram, vilka är placerade under Bilaga 8-9. Mätvärden som bedömdes mest 

pålitliga är märkta i diagrammen och är sammanställda och uppdelade i tre tabeller: 

en för Raffinering (STR) och två för Utgjutningen (STU 1-2). Sammanställnings-

tabellerna är placerad under Bilaga 11-12.  
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6.2.1.1  Mängden Inlöst Väte i Metallen under Raffinering 

Mätvärdena från STR (Bilaga 11), är presenterade i Diagram 6. Diagrammet visar 

en bild på densitetsindex före respektive efter avgasningsprocessen. Tre kurvor, 

blå, grön och röd representerar mätvärden för 46000-legeringar med tre olika 

specifikationer. Lila, turkos och orange är kurvor för 43400 legeringar med 

mätvärden på artikeln 43400-4900, från tre olika charger. Ljusblå är en kurva från 

en fjärde mätning på artikeln 43400-0006. 

I Diagram 7 är medelvärden på mätvärdena 1-4 respektive 5-8, från STR, 

presenterade för respektive kurva. Kurvorna blir indikerar effektiviteten för 

avgasningen på respektive legeringstyp och specifikation. Diagram 8 är 

sammanställd från samma mätvärden som Diagram 7, men skiljer sig genom att i 

Diagram 8 så är smältorna istället indelade efter vilken legeringsugn är producerade 

och avgasade med. 

 

 Diagram 6: Sammanställningsdiagram med fyra utvalda DI-värden på inlöst 

 väte i smältan, före och efter avgasningen. 

 

      
Diagram 7: Effektiviteten på avgasningen,  Diagram 8: Effektiviteten på avgasningen, i 

 i relation till densitetsindex mellan relation till densitetsindex mellan 

legeringstyper. legeringsugnarna. 
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6.2.1.2  Mängden Inlöst Väte efter Tillsättning av Dursalit 

Mätvärdena från studien om tillsättning av dursalit för ytterligare avgasning, är 

redovisade i tabeller som är placerade under Bilaga 6. Diagram 9-10 åskådliggör 

mätvärdena från dessa tabeller om studien. Diagram 9 visar DI-värden för artikel 

46000-4259, med fyra prover före respektive efter tillsättningen av dursaliten. 

Diagram 10 visar istället DI-värden för artikel 43400-0006. 

 

 Diagram 9: DI-värden på inlöst väte i smältan, före och efter tillsättning av dursalit. 

 Mätt på  46000-4259 legering i legeringsugn 444. 

 

 
 Diagram 10: DI-värden på inlöst väte i smältan, före och efter tillsättning av dursalit. 

 Mätt på  43400-0006 legering i legeringsugn 666. 

 

6.2.1.3  Mängden Inlöst Väte i Metallen under Utgjutningen 

Mätvärdena från Bilaga 12 - STU 1 är presenterade i Diagram 11. Diagrammet 

visar förändring av densitetsindex under utgjutningen. Mätvärdena är tagna: efter 

att smältan blivit avgasad i legeringsugnen (2), i ”näsans” metallfall (3) och i 

metallfallet innan ”vaggan” på gjutband 2 (4). Diagrammet visar sex kurvor, där 

blå, grön och röd representerar mätvärden för 46000 legeringar på tre olika artiklar. 

Lila, turkos och orange är kurvor för 43400 legering med mätvärden på artikel 

43400-4900, från tre olika charger.  

  



 

53 

Magnus Holmgren 

 

 
 Diagram 11: Förändringen av inlöst väte i smältan mellan Mp. 2, 3 och 4 (prover tagna 

 i metallfallen) 

 

 
 Diagram 12: Förändringen av inlöst väte i smältan mellan Mp. 2, 5 och 6. (prover ej 

 tagna i metallfallen) 

 

 
  Diagram 13: Förändringen av densitetsindex från Raffinering  till Utgjutning, Mp. 2 till 6. 

 

Mätvärdena från Bilaga 12 - STU 2, är presenterade i Diagram 12. I diagrammet 

visas mätvärden från det att smältan blivit avgasad i legeringsugnen (Mp.2), men i 

kontrast till Diagram 11 så är proven tagna i ”dammen” efter metallfallet (Mp.5) 

respektive i ”vaggan” på gjutband 2 (Mp.6). Detta diagrammet visar tre kurvor, där 

blå och röd representerar mätvärden på två 46000-legeringar med två olika 

specifikationer. Grön kurva är mätvärden på artikel 43400-4900, från en fjärde 

charge. 

Diagram 13 är en sammanställning av STU 1-2 (Diagram 11-12). I diagrammet kan 

vi se två kurvor, en blå och en röd. Blå kurva representerar medelvärdena från 

46000-legeringar för respektive mätplats och den röda för 43400-legeringar. 

Diagrammet visar hur densitetsindex förändras genom utgjutningen. 
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6.2.2  Lufttemperatur & Absolut Fuktighet 

Luftmätningarna som utfördes i smältverket är samlade under Bilaga 7 och är 

sorterade efter mätplatserna A–D. Även två helgmätningar är redovisade. 

Diagrammen är strukturerad på samma sätt som för förstudien men med en 

skillnad. I denna mätning är resultaten redovisade som temperatur och absolut 

fuktighet istället för relativ fuktighet. Detta innebär att vi har en grön linje för 

absolut fuktighet, istället för den blå (relativ fuktighet). Eftersom detta är absolut 

fuktighet vi mäter så har det tillkommit en ny skala med enheten (g / m
3
).  

Mätdata från diagrammen i Bilaga 7 är sammanställd i Tabell 1. Den innehåller 

information om luften i smältverket, såsom temperatur och fuktighet, för de utvalda 

mätplatserna A-D (Bild 48). Diagram 14 åskådliggör skillnaderna mellan 

mätplatserna A-D, med mätvärdena från Tabell 1. De blå staplarna anger absoluta 

fuktigheten (g / m
3
) och de röda temperatur (°C). De ljusa färgerna (orange och 

ljusblå) representerar de lägsta värdena, då utgjutningsprocessen är avstannad. De 

de mörkare färgerna (blå och röd) är de högsta värdena, då processen är aktiv.   

Bild 50 är baserad på Tabell 1 och Diagram 14. Bilden visar en skiss över 

Raffinering och Utgjutning. I bilden ser vi blå cirklar som representerar ”pelarna” 

av stigande vattenånga orsakade från gjutbandens kylningsanordning. Den stora 

gul-röda cirkeln illustrerar en avtagande temperatur från centrum, där värmeutbytet 

sker. 

 

 
Tabell 1: Max- och Minvärden på luftens  

temperatur och fuktighet, från Bilaga 7.  

        
 Diagram 14: Åskådliggör skillnaden mellan 

 mätplatserna, baserat på mätvärdena i 

 Tabell 1. 
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 Bild 50: De kritiska mätplatserna (A-D) i smältverket som är utsatta för hög luftfuktighet 

 och lufttemperatur (under Utgjutning). Blå cirklarna representerar vattenånga från 

 kylanordning. Röd-Gula cirkeln illustrerar den avtagande lufttemperaturen. 

6.2.3  Smältans Temperatur under Utgjutning 

Temperaturmätningarna på smältan mellan Raffinering och Utgjutning är 

sammanställda i Tabell 2. Tabellen innehåller sju mätningar, med värden på 

temperatur och klockslag för varje mätning och mätplats. Tabellen innehåller även 

en notering om brännaren för ”vaggan” på gjutband 2, var aktiv eller ej under 

tillfället. 
 

Tabell 2: Mätningar på smältans temperatur under Utgjutning.  
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7.  Analys 

I detta kapitel analyseras resultaten från testerna av vakuummaskinerna, prov-

tagningsmetoderna och relativ fuktighet (Förstudien). Kapitlet analyserar även  

resultaten från mätningar på vätehalten i smältan, smältans temperaturförändringen 

vid utgjutning, luftens fuktighet och temperatur (Huvudstudien).  

7.1.  Om Vakuummaskinerna (VM) 

I Diagram 2 kan vi tydligt se att vakuummaskinerna ger olika mätvärden under 

provtagningstillfället. Mätvärden visar större differens i början av provtagningen 

och minskar eller blir mer synkroniserade mot slutet. VM 1 visar mer konstanta 

värden, medans VM 2 varierar mer. Detta betyder att VM 1 är mer stabil jämfört 

med VM 2. Slutsatsen är att vakuummaskinerna ger initialt osynkroniserade 

värden, men mätvärdena blir mer synkroniserade efter ett antal mätningar. Innan 

varje provtagningstillfälle bör VM 1 och 2 ställas in med rätt inställningar och 

blindköras 4-8 ggr. Detta för att ge pålitligare mätvärden. VM 1 ger stabilare 

värden och blir ”referensen” för efterkommande mätningar. 

7.2  Om Provtagningsmetoderna 

Proverna tagna med förvärmd kopp (Provningsmetod 1) gav mätvärden mellan 

0,75-2,5 di%. I Diagram 3 kan vi se att värdena mellan VM 1 och 2 är 

förhållandevis parallella med liten spridning, vilket indikerar att de arbetar 

synkroniserat. Proverna för Provningsmetod 2 – ej förvärmd kon som hällde 

metallen ned i en kall kopp – gav däremot mätvärden med större spridning mellan 

0,1-4,2 di%. I Diagram 4 kan vi se tre prover med stor spridning, nämligen 2, 3 och 

6. Orsaken till den stora spridningen ligger i provmetoden. De övriga tre, 1, 4 och 

5, är bättre prover, vilket även visar att VM 1 och 2 arbetar synkroniserat under 

testet.  

Vid tagning av prover med konen så hade provet nästan börjat stelna efter att 

smältan hade hällts ner i provkoppen, vilket visas i Bild 49 (2). Däremot prover 

tagna direkt med koppen, vilket visas i Bild 49 (1), så var metallen fortfarande i 

flytande form efter förflyttningen av provet till VM. 

Koppen som förvärms delvis av säkerhetsskäl, eftersom fukt kan orsaka 

gasexplosion och mätoperatören är vid provtagning väldigt nära smältan. Vid 

provtagnings med konen så är koppen inte förvärmd, vilket innebär att provet kyls 

när smältan hälls över till koppen och börjar då stelna (beroende på metallens 

temperatur). 

Från de båda diagrammen och iakttagelserna, kan vi dra slutsatsen att 

provningsmetoden och verktyget har en stor betydelse för mätvärdena. 

Provningsmetod 1, förvärmd kopp, är den metod och verktyg som visar säkrast 

mätvärden vid provtagning för DI. För säkrare prover bör det eftersträvas att ta 

prover direkt, med en förvärmd kopp. 
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7.3  Om Lufttemperatur & Relativ Fuktighet 

I Diagram 5 kan vi se tydligt att temperaturen har en direkt relation till den relativa 

fuktigheten. När temperaturen stiger, så sjunker fuktkvoten och det omvända vid 

sjunkande temperatur. Enligt diagrammet så ger testet att fuktighetsmängden 

minskar under utgjutningen, eftersom kylningen är aktiv under utgjutningen, vilket 

då också borde öka fuktmängden i luften. 

Enligt Diagram 1 så lagrar luften mer vattenånga vid högre temperatur. Detta 

innebär att en stigande temperatur genererar en ökad mängd vätska som kan lagras i 

luften. Det betyder inte att luften är mättad, eftersom mättnadsgränsen för 

vattenångan i fuktig luft ökar med temperaturen. Det innebär att det relativa 

mätvärdet förändras vid ändring av temperatur. Det i sin tur betyder att vi inte kan 

använda relativ fuktighet som mätvärde i undersökningen, utan bör använda en 

annan metod. Vad som istället skulle användas är absolut fuktighet, som mäter 

mängden vattenånga i gram per kubikmeter (g / m
3
), vilket är ett absolut värde. 

7.4  Metallens Innehåll av Inlöst Väte 

Här analyseras resultaten från de genomförda provtagningar på inlöst väte i 

smältan. Analysen är indelad efter processtegen, Raffinering och Utgjutning. 

7.4.1  Om Raffineringen 

Kurvorna i Diagram 7 är linjära, där lutningen anger avgasningens effektivitet för 

respektive legeringstyp. Bild 19, i teoridelen, antyder att avgasning genom flotation 

tar längre tid ju mindre mängd inlöst väte som närvarar i smältan. Det betyder att 

avgasningens effektivitet avtar när det inlösta vätet börjar minska och kräver därför 

mer tid för att avlägsna den resterande mängden inlöst väte. Detta betyder i sin tur 

att kurvorna i Diagram 7 inte stämmer överens med teorin, eftersom kurvorna visar 

att avgasningen är linjär. Avgasningens effektivitet är troligen inte konstant utan 

avtagande. 

Diagram 7 och STR (Bilaga 11) indikerar också att avgasningen inte är komplett 

för de testade legeringstyperna. Avgasningstiden är satt till 15 minuter och på den 

tiden hinner inte processen att avlägsna tillräcklig mängd av det inlösta vätet. För 

43400-legeringen stannar väteinnehållet på en nivå runt 3-6,5 di%. För 46000 

reduceras det till ca 1-2,5 di%. Nivån efter avgasningen, dvs den resulterande 

mängden väte, beror på hur stor mängd inlöst väte är före avgasning. Det tyder på 

att för smältor med högt innehåll av inlöst väte (t.ex. 43400), så krävs det längre tid 

för att avlägsna det inlösta vätet. Avgasningsprocessen behöver därför 

effektiviseras och / eller optimeras för att nå lägre vätenivåer.  

Vilken mängd inlöst väte skulle en 43400-legering innehålla om avgasnings-

processen var satt till 30 min istället för 15 min? För 43400-legeringen i Diagram 7 

är lutningen på kurvan kraftigare jämfört med 46000-legeringen. Mängden inlöst 

väte har betydelse för hur snabb processen är för reduceringen av inlöst väte, enligt 

[11].  
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 Diagram 15: Trenden för avgasningsutrustningen, i relation till behandlingstid. 

Diagram 15 indikerar att med en dubbel avgasning (30 min), så kommer 43400-

legeringen istället att nå en nivå på ca 4 di% istället för det uppmätta 6,5 di% 

(Diagram 7). Problemet med Diagram 15 är att det är olika legeringstyper, vilket 

även måste tas med i resonemanget.  

 

I Anyalebechis artikel [16], så diskuteras det om hur smältan påverkas av olika 

legeringselement. Enligt diskussionen och mätningarna så visar 43400-legeringen 

vara betydligt snabbare vid avlägsning och absorbering av väte, jämfört med 

46000-legeringen. Dubbelavgasningen i Diagram 15 på 43400-legeringen, skulle då 

istället nå en lägre nivå på 2-3 di%, om vätet avlägsnas snabbare. Då detta är ett 

teoretiskt resonemang behövs tester utföras med dubbel-avgasning på samma 

legeringstyp, för att avgöra om det stämmer.  

7.4.1.1  Om Dursalit 

Undersökningen med användning av dursalit som komplement till avgasning, hade 

för båda undersökta smältor en vätehalt på samma nivå runt 3,5 di%, före 

tillsättning av dursalit. Mätningen på 46000-legeringen utfördes i legeringsugn 444 

och 43400-legeringen i legeringsugn 666. 

Medelvärden på mängden avlägsnat väte från mätningen på 46000-legeringen i 

(Bilaga 6 – Tabell 1), visar att dursaliten sänker vätehalten med ytterligare 2 di%. 

Tar vi med mätdatan från Diagram 9 i resonemanget, sen antar att Prov #2 är ett 

mätfel, så får vi istället en differens på 2,5 di%. Enligt mätvärdena för 43400-

legeringen (Bilaga 6 – Tabell 2), så sänker dursaliten vätehalten med 1 di%. Om vi 

i Diagram 10 antar att Prov #3 är ett mätfel, så blir sänkningen 1,4 di%. 

Detta innebär att avgasning med dursalit för en smälta med inlöst väte på 3,5 di%, 

ger en sänkning med 1-2,5 di%, beroende på legeringstyp och legeringsugn. Detta 

betyder en sänkning av di% med 56-60 % för en 46000-legering och 28-38 % för 

en 43400-legering. Mätningarna antyder då att dursaliten är effektivare för 46000-

legeringar.  
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Enligt studierna på den ordinarie avgasningsutrustningen så verkar avgasningen i 

legeringsugn 666 vara den effektivare och 43400-legeringar avlägsnar vätet lättare. 

Från dursalitmätningar är det istället det omvända förhållandet med en sänkning av 

di% med 28-38 % för en 43400-legering i legeringsugn 666, vilket är förvånansvärt 

lågt jämfört med den normala avgasningsrutinen med gas (70-75%). 

För 46000-legeringen låg temperaturen på 681 °C och för 43400-legeringen låg den 

på 694 °C, vilket innebär en temperaturdifferens på 13 °C. Det är tveksamt om 13° 

kan orsaka en så stor skillnad. Kan det bero på att jämviktsläget är lägre för 46000 

jämfört med 43400? Kan det innebära att motståndet för 43400 är större vid nivåer 

på lågt väteinnehåll under 3 di% jämfört med 46000, eftersom jämviktsnivån är 

högre? Jämviktsnivån är antagligen inte det som ligger bakom, eftersom det är ett 

uttryck och samband för sin omgivning.  

Enligt teorin så påverkas smältans vätelöslighet av olika legeringsammansättningen 

[7, 11, 16]. Lösligheten kan ses som ett mått på hur lätt och snabbt en smälta 

absorberar eller avlägsnar väte och hur stor mängd den är villig till att lagra. Då 

43400-legering innehåller få legeringselement som minskar lösligheten jämfört 

med 46000-legering. Resultaten från denna studie antyder att 43400-legeringen har 

lättare för att absorbera eller avlägsna väte för den ordinarie avgasnings-

utrustningen. Studien med dursalit är inte så pålitlig eftersom endast två mätningar 

har utförts, en för respektive legering. Det är inte troligt att 43400-legeringen skulle 

visa låg avgasningseffektivitet, när tre andra mätningar antyder det motsatta för 

ordinarie avgasningsutrustning.  

Dursaliten består, som tidigare nämnts av klor, precis som vid avgasningen med 

klorgas. Detta kan innebära att det inte har någon större betydelse vilket 

avgasningssätt som används. I Diagram 3 (Bilaga 8), från studien om avgasningen 

med gas, så har en 46000-legering innan avgasning ca 3,5 di%, vilket avgasas till 1-

1,5 di%. Användning av dursalit sänker vätehalten för en 43400-legering lika 

mycket som den ordinarie avgasningsutrustningen sänker för en 46000-legering. 

Det är rimligt att anta, att dursalit kan ersätta avgasning med gas då utrustningen är 

ur funktion. Tillsättning av dursalit kräver dock mer personalresurser för att utföra 

avgasningsprocessen. 

7.4.1.2  Om Legeringstyperna (Lt) 

Enligt Diagram 6-7 och STR (Bilaga 11) verkar mängden inlöst väte i smältan 

skilja mellan olika legeringstyper (Lt). För 46000-legeringar ligger det inlösta vätet 

på en mängd kring 3-5 di% (medelvärde), medans 43400-legeringar ligger på ca 

11-14 di% (medelvärde) före avgasningen, vilket är en betydligt högre nivå. Detta 

innebär att för 43400-legeringar innehåller mer inlöst väte än för 46000-legering, 

eftersom det är lättare för vätet att diffundera in i 43400-legeringar. Det kan också 

betyda att de råvarutyper som används för att tillverka 43400 innehåller mer vatten 

eller redan inlöst väte. Skillnaden mellan legeringstyperna är sammansättningen. 

Att sammansättningen har betydelse för hur mycket eller lätt smältan absorberar 

väte, anges i referens [7, 11, 16]. 
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Vi kan även se från Diagram 6-7 att avgasningen avlägsnar olika mängd inlöst väte 

för olika Lt. I Diagram 7 ser vi två olika lutningar. Linjernas lutning indikerar hur 

effektiv avgasningen är för respektive Lt. För 43400-legeringarna så reducerar 

avgasningen ca 7-8,5 di% av det inlösta vätet i smältan. För 46000-legeringarna 

ligger reduceringen på en lägre nivå runt 1,4-2,6 di%. Detta innebär att avgasningen 

avlägsnar betydligt mer inlöst väte för 43400 än 46000-legeringar. Men har 

differensen med avgasningen att göra, då avgasningen utförs på samma process för 

båda Lt? Det kan också tyda på att det är lättare för metallen att avlägsna inlöst väte 

för 43400 än 46000-legeringar. Tidigare har nämts också att vätet lättare kan lösas 

in i smältan, vilket antyder att sammansättningen (Lt) har betydelse för hur lätt 

vätet löses in och avlägsnas från smältan, vilket också teorin antyder [7, 11, 16].   

I Tabell 3, som visar en jämförelse mellan Lt, kan vi se att skillnaden i samman-

sättningen mellan 43400 och 46000-legeringar är ca 2,5 % koppar (Cu), 0,8 % zink 

(Zn), 0,6 % kisel (Si), 0,1 % magnesium (Mg), 0,1 % järn (Fe), 0,08 % mangan 

(Mn) och övriga element med mindre än 0,08 %. En jämförelse mellan samman-

sättningsdifferensen med Bild 14, i teoridelen, ger att kisel är den enda av de sex 

nämnda legeringselementen som minskar lösligheten av väte för 43400-legeringen. 

De övriga fem nämnda elementen ger en ökning av vätets löslighet, där koppar 

bidrar med största andelen och troligen det som ger störst påverkan mellan 43400 

och 46000-legering.  

 

 
Tabell 3: Sammansättningsjämförelse mellan 43400 och 46000. ΔMv är differensen mellan   

medelvärden för 43400 och 46000. 
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7.4.1.3  Om Legeringsugnarna (Lu) 

Avgasningsutrustningarna för legeringsugnarna 444 (Lu 4) och 666 (Lu 6) har olika 

effektivitet på att avlägsna väte från smältan. Från STR (Bilaga 11) kan vi se att 

avgasningseffektiviteten för Lu 6 ligger på ca 60-75 % för både 46000 och 43400, 

där två av tre mätningar ligger på 70-75 %. För mätningen av 43400-0006, som 

hade 60 % effektivitet, saknades den mittersta lansen (1 av 3). Kan en avsaknad 

lans orsaka en minskning på effektiviteten från 70-75 % till 60 %?  

Jämför vi snabbt med Lu 4 så varierar dess effektivitet mellan 33-56 %, där tre av 

fyra mätningar ligger mellan 50-56 %. Redan här skulle man kunna anse att Lu 6 

har en effektivare avgasning. Men är den verkligen det? Tittar vi på Diagram 7, så 

får vi en helt annan bild. Lutningarna mellan respektive legeringstyp är samma 

oavsett legeringsugn. Innebär det då att de är lika effektiva för respektive 

legeringstyp? 

För mätningen på artikeln 46000-0506 för Lu 6, så var värdena låga, både före och 

efter avgasningen. Då värdena var låga före avgasning på den chargen, så borde 

effektiviteten för avgasningen vara relativt låg, enligt teorin Bild 19. Bilden säger 

att ju lägre väte smältan innehåller, desto längre tid tar det för avgasningen att 

avlägsna det resterande vätet. Det betyder i sin tur att effektiviteten bör vara låg. 

Trots detta så lyckas Lu 6 att avlägsna 70-75% av det inlösta vätet för en smälta 

med relativt lågt väteinnehåll (mindre än 4 di%).  

Kan det bero på att magnetomröraren i Lu 6 sprider ut klor- och kvävgasen i 

smältan bättre, som skapar en större distributionsyta och längre sträcka för 

gasbubblorna att färdas, vilket i sin tur bidrar till en effektiv avgasning, oavsett hur 

låg vätehalten är i smältan? Varför visar då inte Lu 4 samma tendenser? Kan det 

vara att magnetomröraren inte är aktiv under avgasningen? Under 

provtagningstillfällena observerades att magnetomröraren kunde stanna flera 

gånger. Skulle inte det även kunna ske under avgasningsprocessen? Kan det vara så 

att magnetomröraren avstannar oavsett var i raffineringsprocessen? 

Medelvärdet före avgasningen för artikeln 46000-0506 låg på 3,1 di%, medans 

efter avgasningen låg medelvärdet på 0,9 di%. Det betyder en reducering på 2,2 

di%. Jämför vi med mätningen på 43400-4900 (1), som har andra värden, så får Lu 

6 en reducering på 8,3 di% istället, vilket är 3,8 ggr mer än 2,2 di%. Vid detta 

synsättet är avgasningen för 43400-legeringen betydligt effektivare än för 46000-

legeringen, eftersom mer inlöst väte, totalt sätt, är avlägsnat. Bild 19 i teoridelen, 

kan dessutom relateras till detta synsätt. Det är antagligen från denna synvinkeln 

som bilden syftar till. Men enligt mätningarna så får vi en 70-75 % reducering av 

mängden inlöst väte i smältan före avgasning, för både hög och låg vätehalt. Borde 

inte effektiviteten för avgasningsutrustningen minska vid låg vätehalt? Kan det vara 

så att magnetomröraren bidrar till en snabbare och jämnare avgasning? 

Lu 4 reducerar samma mängd inlöst väte för 43400-4900 (2-3) som Lu 6. Även om 

samma mängd reduceras (7-8 di%) så hade smältorna ett högre vätehalt före 

avgasning (13,7-14,4 di%). Detta innebär att avgasningseffektiviteten för Lu 4 ändå 

inte lyckas överstiga 50-56 %, enligt mätvärdena. Slutsatsen från mätresultaten, är 

att Lu 6 på 70-75 % har en mer effektiv avgasning än Lu 4 på 50-56 %.  
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Utöver slutsatsen att Lu 6 är effektivare kan vi också se andra tecken. Diagram 8, 

där informationen från mätningarna är filtrerat efter legeringsugnarna, visar att 

vätehalten för respektive legeringstyp före avgasningen i Lu 6, är lägre än för 

charger i Lu 4. 

Vad är det som skiljer mellan Lu 4 och 6? Kan det bero på brännaren eller 

magnetomröraren? Beror det på råvaran? Kan smältugn 555 bidra till mindre inlöst 

väte jämfört med smältugn 333? Eftersom mätvärden endast har tagits i 

legeringsugnarna, så är det svårt att veta om skillnaden ligger i legeringsugnarna 

eller i ett tidigare produktionssteg. 

7.4.2  Om Utgjutningen 

I Diagram 11-12 kan vi se tydliga indikationer på att mängden inlöst väte ökar i 

smältan under tiden den rinner från Lu till gjutbanden, där båda diagrammen ger i 

princip samma bild. Enligt mätvärdena i STU 1-2 (Bilaga 12) så sker en ökning på 

1,2-2,2 di% från Mp. 3 till 4. Mellan Mp. 5 och 6 ligger istället ökningen på 1,5-2,8 

di%, vilket är högre. Vad är det då som orsakar ökningen? I teoridelen anges att i 

metallfallen så kan luft och därmed väte, föras in i smältan vid tappning av smältan. 

Är fallet från tappning av Lu orsaken till ökningen av inlöst väte? 

Skillnaden mellan Mp. 4 och 6 är var proverna togs. Mp. 4 är mätt i fallet, medans i 

Mp. 6 är mätt efter fallet. Det samma gäller Mp. 3 och 5. Om nu metallfallen är 

orsaken till ökningen av det inlösta vätet, så borde det synas en avsevärd ökning 

mellan Mp. 4 och 6 eller Mp. 3 och 5. Ur Diagram 11-12 framgår att de lägre 

nivåerna är vid Mp. 3 och 5 och de högre nivåerna vid Mp. 4 och 6. Om de högre 

värdena redan sker vid Mp. 4 och de låga värden varar fram tills Mp. 5, dras 

slutsatsen att rännan ligger bakom ökningen av vätet i smältan. Men kan det 

verkligen bero på rännan? Om ökningen beror på rännorna och inte metallfallen så 

går det emot teorin [11-12].  

Inkluderar vi Diagram 13 i analysen så får vi en helt annan bild. Enligt diagrammet 

så sker en ökning på ca 0,3 di% efter att smältan har runnit förbi rännorna (Mp. 5 

och 4). Fallet vid Lu orsakar en ökning på 0,2-0,8 di% (Mp. 2 och 5) och fallet vid 

vaggan orsakar en högre ökning på 1,2-1,8 di% (Mp. 4 och 6). Totalt sett orsakar 

utgjutningen (metallfallen) en ökning av det inlösta vätet i smältan på 2,4-3,1 di% 

(Mp. 2, 3 och 6). Den tidigare slutsatsen är alltså felaktig. Slutsatsen blir att det är 

metallfallen under utgjutningen som orsakar ökningen av inlöst väte – precis som 

teorin antyder [11-12].  

I Diagram 11-13 kan vi även se en annan trend. Mellan Mp. 2 och 3 sker en 

minskning av inlöst väte i smältan, speciellt för 43400-legeringarna. Mätvärdena 

sjunker plötsligt från ca 6 di% till 1,4-2 di%. Hur kan det minska med så mycket 

och så plötsligt? Det kan tyckas att nivån borde vara densamma, eller högre, 

eftersom smältan exponeras för atmosfären.  

Betyder det att 43400-legeringar är känsligare vid hantering av smältan, jämfört 

med 46000-legeringar? Att Mp. 3 och 4 tenderar att ha lägre DI-värden dessutom, 

kan det innebära att prover från metallfallen är påverkade utav turbulensen och 

därmed opålitliga?  
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Även om Mp. 3 och 4 skulle vara opålitliga (högst troligt) så sker det ändå en 

minskning mellan Mp. 2 och 5 från ca 6 di% till ca 2,5 di%, vilket motsvarar en 

differens på ungefär 3,5 di%. 

Mätningar från raffineringen för 43400-legeringar har visat att legeringen har 

betydligt lättare för att avlägsna och absorbera väte, jämfört med 46000-legering, 

något som dessutom diskuteras i Anyalebechis artikel [16]. Antagligen är det så att 

när metallen träffar provkoppen eller rännan vid tappningspoolen, så blir det 

turbulens och motströmmar, vilket leder till att väte i smältan kolliderar med 

varandra och bildar vätgas. Detta innebär att smältan ”avgasas” när den tappas från 

legeringsugnen. Detta måste då betyda att hanteringen av en smälta med en legering 

med hög vätelöslighet (43400) är känsligare än jämfört med en legering med låg 

vätelöslighet (46000). För SA har detta fenomen lett till något positivt, då man vill 

bli av med vätet.  

Men varför sker då inte samma avgasningseffekt när smältan faller ner i vaggan? 

Enligt Diagram 13 så har det fallet en motsägande effekt, att det istället ökar. Om 

detta beror på jämviktsnivån med omgivningen, varför ökar då vätehalten så 

drastiskt? Kan detta i sin tur innebära att jämviktsnivån i legeringsugnen då är 

väldigt låg. Med andra ord, det är väldigt lite fukt i ugnsatmosfären. Kan verkligen 

jämviktsnivån ha en så drastisk påverkan? Hur mycket fukt är det i legeringsugnens 

utrymme? 

Alternativt, från ett annat perspektiv, kan det bero på att gasen från avgasningen 

kräver tid för att nå full potential? Det kan mycket väl vara så, men det är tveksamt 

eftersom 43400-legeringarna visar snabb aktivitet med avgasningen. Dessutom vid 

mätningen av 43400-4900 (1), vilket är redovisat under Bilaga 9 – Diagram 1, 

erbjöds ett tillfälle för ytterligare prover en timme efter avgasningen. I diagrammet 

kan vi se att vätehalten i smältan inte har förändrats alls, trots en timme senare med 

brännare som håller värmen och eventuellt magnetomrörare som är aktiv. Om 

magnetomröraren var aktiv eller ej under den tiden är en fråga i sig, men detta 

gäller legeringsugn 666, vilket har visat goda egenskaper under studierna. Detta är 

dessutom endast en mätning och fler vore önskvärt för en pålitligare bedömning.  

Att det inte har skett någon skillnad efter en timme, skulle också kunna förklaras 

från Seifeddine, som antyder att om smältan har ett täckande oxidskikt så kan inte 

vätet avlägsnas eller absorberas i smältan [13]. Den enda anledningen till att 

smältan skulle vara stilla är att magnetomröraren då inte var aktiv under den tiden, 

vilket bevarade vätet i smältan. Så frågan om varför DI-värdena minskar drastiskt 

från Mp. 2 till 3 eller 5 för 43400-legeringarna förblir obesvarad.  

7.5  Om Vätekällor 

Enligt delkapitel 2.2.5, i teoridelen, så finns det källor som kan leda till absorption 

av vätehalten i smältan. Bild 51 är skapad utifrån detta. Bilden visar en översikt på 

de möjliga källor som kan förekomma vid SAs produktionsanläggning. Källorna 

kan vara fukt av olika slag eller råvaror med redan inlöst väte från tidigare 

produktion som returneras till ett tidigare processteg. För att förenkla det hela så 

kallar vi dessa källor istället för vätekällor.  
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 Bild 51: Översikt på smältverket med olika vätekällor som kan bidra till 

 en ökning av vätehalten i smältan.  

Bilden visar många vätekällor, men vilka av källorna har störst inverkan? Vilken 

vätekälla bidrar mest till att vätet löses in i smältan? Av dessa källor som visas i 

bilden, har endast en källa mätts i denna undersökning, nämligen atmosfären vid 

utgjutningen, (beskrivna under delkapitel 5.5.2). Analysen för mätningarna som är 

utförda på atmosfären vid utgjutningen är redovisad under nästkommande 

delkapitel (7.5.1). Fler mätningar för respektive vätekälla är önskvärt för att besvara 

de tidigare nämnda frågorna. 

7.5.1  Om Lufttemperaturen & Luftfuktighet (Atmosfären) 

Ur Tabell 1 och Diagram 14 kan vi se tydliga tecken på hur luftens fuktighet skiljer 

sig mellan mätplatserna. Den ordinarie fuktnivån i anläggningen ligger mellan 2-4 

g/m
3
 när utgjutningsprocessen inte är aktiv (vintertid). Då den är aktiv så stiger 

fuktnivån till 9-12 g/m
3
, vilket är ca 2-6 ggr mer än ordinarie. Dessa mätvärden 

gäller då för Mp. A, B och D. Fuktnivån för Mp. C kan istället under utgjutning 

ligga på 60-90 g/m
3
, vilket är betydligt högre med 5-10 ggr mer fukt jämfört med 

de andra mätplatserna. 

Luftens temperaturförändringar i anläggningen kan vi också se ur diagrammen. Den 

ordinarie lufttemperaturen i anläggningen ligger mellan 11-13 °C (vintertid), när 

utgjutningen inte är aktiv. När utgjutningen är aktiv så ökar temperaturen till 22, 

29, 50 och 42 °C för respektive mätplats (A-D). Detta innebär att Mp. A och B har 

en lägre lufttemperatur än Mp. C och D.  

Vad är det då som orsakar ökning av luftens temperatur och fuktighet? Ökningarna 

sker under utgjutningsprocessen, orsakad av 650-700 °C smält aluminium som 

rinner ut i gjutformar som är placerade längs gjutbanden. Smältan i gjutformerna 

(tackorna) kyls med vatten, vilket orsakar ett temperaturutbyte mellan metallen och 

vattnet. Värmen omvandlar vattnet till gasform (vattenånga) som i sin tur värmer 

upp luften, vilket då även ökar lösligheten av vattenånga i luften. Detta innebär att 

luftens temperatur och fuktighet stiger under utgjutning, vilket diagrammet under 
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Bilaga 7 – Diagram 6 även visar. Detta betyder i sin tur att temperatur- och 

fuktökningen är störst vid de närliggande områdena kring gjutbanden, där 

kylningen av metallen pågår, se Bild 50.  

Enligt Bild 50, som är baserad på Tabell 1 och Diagram 14, så befinner sig Mp. C 

närmast kylningen, vid gjutband 1, vilket förklarar varför mätvärdena är högst vid 

Mp. C. Mp. D ligger förhållandevis nära kylningen, från gjutband 2, men är inte 

lika utsatt som Mp. C. De övriga två, Mp. A och B, befinner sig på ett längre 

avstånd från kylningen och har näst intill lika hög fuktighetsnivå som D.  

Ur Diagram 14 kan vi också konstatera att temperaturenökningen avtar ju längre 

mätplatsen är ifrån kylningen vid gjutbanden. Fuktighetsökningen visar däremot 

inte samma tendenser. Fuktigheten ökar förhållandevis jämnt över anläggningen 

(Mp. A, B och D), men även lokalt i närheten av Mp. C.  

Diagrammen, under Bilaga 7, visar en grön kurva som ger kraftiga utslag. Utslagen 

återkommer vid flera tillfällen under dygnet/-en. Dessa utslag, sker återkommande 

vid tillfällen utgjutningsprocessen är igång (kylningen). Tiderna för respektive 

tillfälle kan korreleras till produktionsenhetens dokumentation (veckoplanering).  

Diagram 1-3, 7, 9-10 under Bilaga 7, indikerar att luftens temperatur och fuktighet 

är högst mellan 18:00-06:00 och under helgerna. Vad detta berodde på kunde inte 

specificeras till en början, men klarnade efter att en kollega nämnde att 

produktionen har ett bullerkrav att ta hänsyn till, vilket innebär att de är tvungna att 

stänga alla portar och hålla dem stängda mellan dessa tider. Diagram 1-3, 7 är 

mätningar under vardagarna, medans Diagram 9-10 är två helgstudier som borde ha 

kravet under hela sin tid. Diagrammen visar att innan och efter denna tidsperiod 

(helgerna: från Fredag kl 18:00 till Måndag kl 06:00) så tenderar luftens temperatur 

och fuktighet vara högre.  

De övriga diagrammen (Bilaga 7 – Diagram 4-6, 8) visar inte dessa signaler lika 

tydligt eller avviker helt. Vad beror detta på? Något som skulle kunna ligga bakom 

är de drag eller luftströmmar som förekommer i anläggningen. Det kan påverka 

mätplatserna genom blandning av varm respektive kall luft, likaså med vattenånga 

och luft, vilket förändrar fuktigheten och skapar olikheter i mätningen.  

7.6  Om Smältans Temperaturförändring under Utgjutning 

Temperaturen på den flytande metallen vid utgjutningen, är beskrivet i Tabell 2 

under resultat. Enligt mätvärdena från tabellen så skiljer sig smältans temperatur 

mellan de olika mätplatserna (Mp.). Mellan Mp. 2 (Lu) och 5 (dammen) är 

temperatur differensen på 8 °C, medans mellan Mp. 5 och 6 (vagga 2) är 

differensen  större, 21 °C. Mellan Mp. 2 och 6 är differensen bara 13 °C. Hur kan 

det stämma? Borde inte Mp. 2-6 vara större eller lika med Mp. 5-6? 

Antagligen ligger skillnaden i att olika mätinstrument tillämpades vid de olika 

mätpunkterna. För Mp. 5 och 6 användes samma mätinstrumentät (Testo 175 H1), 

men för Mp. 2 användes ett annat (legeringsugnens termometer). Eftersom Mp. 2 

och 5 ligger nära varandra så skulle de kunna jämföras, då temperaturförlusten 

antagligen är förhållandevis liten.  
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Om så är fallet, varför är det då en temperatur skillnad på 8-9 °C, trots att de är så 

nära varandra? Hur kommer det sig att mätvärdena för Mp. 2 är mer stabilare än de 

andra? Är känsligheten för mätinstrumenten olika? Betyder det att mätinstrumentet 

för Mp. 2 är bättre eller sämre? 

Eftersom det är en viss skillnad mellan mätinstrumenten och att Mp. 5 ligger 

förhållandevis nära Mp.2, så är mätvärdena mellan Mp. 5 och 6 av större vikt, 

eftersom de har mäts med samma mätinstrument. Smältans temperaturförändring 

minskar då med ca 21 °C vid utgjutningen, när den rinner från Mp. 5 till 6. Det 

måste betyda i sin tur att lösligheten av väte är lägre för smältan vid Mp. 6 jämfört 

med Mp. 3 eller 5, se bild Bild 12. 

Brännaren som är monterad på ”vaggan”, var aktiverad under halva mätnings-

tillfället. Enligt mätvärdena verkar smältans temperatur i ”vaggan” inte påverkas av 

brännaren nämnvärt, trots att 30 minuter skiljer mellan mätning 3 och 7. 

Temperaturen har snarare stigit. Detta betyder att temperaturen i ”vaggan” är mer 

beroende eller styrd av utgångstemperaturen från legeringsugnen än brännaren som 

värmer metallytan i vaggan, där all värme inte leds ned i metallen. 
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8.  Diskussion 

De första testerna i förstudien var bra att ha utfört tidigt i arbetet, där indikationer 

gavs på hur man skulle utföra mätningar på bästa sätt för att få så korrekta 

mätvärden som möjligt. Även provtagningsfärdigheter övades, vilket minskade 

risken för mätrelaterade fel. Hade den inte utförts, så hade t.ex. skillnaden mellan 

vakuummaskinerna inte upptäckts och att provningsmetoden hade så stor betydelse 

för mätvärdena.  

8.1  Vakuummaskinerna 

Redan vid ett tidigt skede upptäcktes att vakuummaskinerna hade ett olikartat 

beteende. Tryckmätaren på VM 2 pendlar mellan  ± 3-5 mbar från inställt värde. 

Detta gör det svårt att veta vilket värde maskinen arbetar efter. Inställningen fick bli 

i mitten av de två värdena som mätaren pendlade mellan. Det upptäcktes också, fast 

vid ett senare skede, att mätaren tenderade att stabilisera sig mer och mer. 

Maskinen brukar efter ungefär 8-10 provtagningar ha stabiliserat sig. VM 1 hade 

inga liknande tendenser utan var exakt och lätt att ställa in. 

Något som också upptäcktes var att tryckmätaren på maskinerna ändrades under 

tiden. Maskinerna hade förinställts och förberetts med rätt inställningar en tid innan 

provtagningen skulle påbörjas. Maskinerna körs med 80 mbar undertryck som 

grundinställning, men under provtagningen kunde tryckmätaren visa ett värde på 

83-85 mbar. Maskinerna hade inte ändrats på något sätt eller utsatts för stötar eller 

slag som eventuellt kunnat orsaka förändringar. Luftens temperatur eller fukthalt 

hade däremot förändrats och vilket kan påverka maskinerna.  

8.2  Vätets Form, Interaktion & Smältans Jämviktsnivå 

Något som kan vara förvirrande, när man läser om vätets inlösning eller avlägsning 

från smält aluminium är beskrivningen av vilken form vätet befinner sig i när det 

diffunderar eller avlägsnas och hur det exakta reaktioinsförloppet går till. Några av 

referenserna antyder att väte inte kan absorberas i gasform (molekylärform), utan 

kan endast ske i atomär form [11-12, 14-16]. Andra nämner att vätgas kan lätt lösas 

in i smält aluminium eller så används ”väte” som generellt uttryck [9, 13]. Två 

olika jämviktsekvationer har också stötts på, uttryckta i H
+
 eller H2 [6, 7, 11, 13-

14]. Bild 11, kan vara bra att ha i åtanke under detta diskussionsämne.  

Om nu vätet diffunderar in i smältan i molekylärform (H2), varför skulle då 

vätgasen absorberas i smältan? Borde inte vätgasen snarare stiga bort från smältan 

än att låta sig absorberas av smältan? Kan det vara så att, när vätgasen får kontakt 

med smältan så separeras väteatomerna, vilket sedan diffunderar in i smältan? 

Enligt Campbell [12] så beskrivs att väte i en smälta måste bilda en vätgasmolekyl 

vid ytan för att kunna avlägsnas som vätgas. Skulle det inte kunna gälla även i det 

omvända fallet, då vätgasen kommer i kontakt med smältan? Enligt Anyalebechi 

[16], så beskrivs att molekylbundet väte (H2) separerar till atomärform vid 

smältytan. Referensen beskriver också att atomärt väte löses upp i smältan och 

transporteras i metallen genom diffusion. 
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Om vätet istället skulle diffundera in i smältan i jonform (H
+
), varför binder 

väteatomerna sig då inte till Al-atomerna? Kan det vara så att vätet blir bundet till 

Al-atomerna, för det måste finnas en anledning till att vätet stannar i smältan och 

inte flyr från smältan med en gång. Anyalebechi [16], antyder att Al-atomerna 

interagerar med vätet, vilket då är anledningen till varför att vissa legeringselement 

såsom järn (Fe), koppar (Cu), kisel (Si) och zink (Zn), minskar vätets löslighet i 

flytande aluminium. Anyalebechis antydan är då att dessa element vill interagera 

med Al-atomerna, vilket då lämnar färre Al-atomer för interagering med vätet, 

vilket i sin tur leder till minskad löslighet i smältan. Om samma resonemang 

appliceras för elementen som ökar vätets löslighet, antas att dessa element istället 

inte interagera med Al-atomerna utan istället självt kan binda väte, vilket leder till 

fler atomer att interagera med vätet. Med en snabb jämförelse mellan legeringar 

med hög respektive låg legeringshalt är DI-värdena från undersökningen, så skulle 

Anyalebechi kunna ha rätt.  

Vätets interaktion med Al-atomerna och andra metalliska atomer, kan förklara 

fenomenet med smältans strävan efter jämvikt och legeringselementens påverkan 

av vätets löslighet i smältan. Om det finns ett överflöd med inlöst väte, mer än vad 

metallatomerna kan binda, så kommer vätet att interagera med andra väteatomer 

och bilda vätgasmolekyler, vilket leder till en naturlig avlägsning av väte från 

smältan. För mycket inlöst väte gör att väteatomerna finner andra väteatomer, vilket 

leder till att smältan med tiden når sin ”jämvikt”.  

Omgivande atmosfär med en hög eller låg fuktighetsnivå, anses påverka 

jämviktsnivån, eftersom smält aluminium strävar efter att vara i jämvikt med sin 

omgivningen. Vid hög luftfuktighet kommer smältan att absorbera mer väte, men 

består atmosfären av torr luft så sänks jämviktsnivån. Detta innebär att smält 

aluminium bör vara väl isolerad från fukt för att underlätta vätets avlägsning från 

smältan. Men stämmer resonemanget med Anyalebechis teori? Om metallatomerna 

interagerar med vätet, så borde absorptionen av vätet då vara ändligt. Kan det vara 

så att det använda uttrycket ”jämviktsnivå”, är måttet för hur mycket smältan kan ta 

vara på inlöst väte i relation till sin omgivning? Ett lämpligare uttryck för påtvingad 

avgasning borde vara lösligheten, vilket motsvarar hur snabbt smältan avlägsnar 

eller absorberar väte. 

Avgasning med ultraljud  (även avgasning med gas) bygger på att inlöst väte ska 

kollidera med andra väteatomer. Skulle tillräckligt mycket molekylärt väte bildas 

vid ett område, så bildas en bubbla, men endast vid kärnbildningspunkter, som 

inneslutningar och andra ytor eller fasta partiklar. Bubblan måste överskrida ett 

interntryck, vilket kräver en viss mängd molekylärt väte. När volymen av 

vätgasbubblan blir tillräckligt stor, så att lyftkraften blir tillräckligt stor, så kan 

bubblan börja stiga till ytan och avyttras till omgivande atmosfär.  

8.3  Effektivisering av Avgasningen (Raffinering) 

En sammanfattning från undersökningen av Raffineringen, är att avgasningen är 

otillräcklig, med varierande effektivitet för olika legeringstyper och är beroende på 

vilken legeringsugn det är utfört. Vad kan då förbättras, så den blir tillräckligt 

effektiv?  
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Avgasningen har som syfte att avlägsna vätet till en nivå som är tillräckligt låg för 

tänkt applikation, men framförallt stabil överlag mellan chargerna. En första åtgärd 

kan vara att avgasningen bör ske under en längre tid, vilket mätningar för 43400-

legeringen intygar (se Diagram 7). Att utföra en dubbel avgasning (30 min, med 8 

kg klorgas) är troligt att ge ett lägre väteinnehåll. Om mer eller samma mängd gas 

krävs under den ökade tiden förblir osagd. Det behöver dock inte nödvändigtvis 

innebära att det blir en effektivare avgasning, utan vad som då återstår är att 

effektivisera avgasningen i sig. 

Det primära förbättringsförslaget är att genomföra en optimering för gasrenings-

utrustningen. Smältans legeringsammansättning, temperatur, föroreningar 

(inneslutningar) och massan ska bestämma behovet av behandlingstiden, 

gasmängden och temperatur för avgasningen. Denna rutin bör innehålla riktlinjer 

och gör avgasningen mer flexibel, istället för statisk som det är i dagsläget, och 

anpassad efter behovet för respektive charge.  

För att kunna anpassa avgasningen så bör man känna till två huvudsakliga detaljer; 

Vilken legeringstyp består chargen av? Vilket väteinnehåll har smältan före 

avgasning? Smältans temperatur, antal intakta lansar, är också viktiga, men är mer 

relaterad till avgasningens effektivitet. Produktionspersonalen skulle kunna uföra 

stickprover för att mäta väteinnehållet i smältan och besluta efter rutinen hur 

avgasningen bör anpassas.  

Observationen att lansar saknades återkommande för avgasningsprocessen, 

upptäcktes sent i undersökningen och för lite information blev därmed insamlad för 

att kunna dra slutsatser om dess påverkan. Det har observerats att lansar tidigare har 

saknats, men det antogs vara en engångsföreteelse, vilket är anledningen till den 

avsaknade informationen. För de sista mätningarna, studien om dursaliten, så blev 

det nedtecknat, vilket visade att i värsta fall hade två av tre lansar saknats.  

I studien för Lu 4 (Bilaga 6 – Tabell 1) saknades två lansar, men eftersom inga 

prover togs före avgasningen, så är det inte möjligt att analysera dess effekt för 

avgasningen. För den andra mätningen i Lu 6 (Bilaga 6 – Tabell 2), togs prover 

före avgasningen och det saknades en lans av tre (mitten lansen), vilket analysen 

tyder på en minskning av effektiviteten från 70-75 % till 60 %, vilket motsvarar 10-

15 % lägre effektivitet. Detta gäller dessutom för den bättre legeringsugnen. Hur 

stor blir då minskningen för den sämre legeringsugnen? Om analysen eller 

resonemanget är korrekt går dock inte att avgöra. 

Ett av teorins budskap för avgasning med gas är att gasen bör distribueras i små 

bubblor, över en stor yta och i större kvantiteter [6, 11, 19]. Gastyperna som 

används i processen består av klor- och kvävgas, vilka anses vara överlägsna andra 

alternativ [11]. Teorin för tillämpning av impellern är att det leder till kortare 

behandlingstider och mindre gasförbrukning, genom att rotera och distribuera gasen 

radiellt över en större behandlingsyta och bryter ner stora gasbubblor i mindre 

storlekar. Ett andra förbättringsförslag är att använda impellerbehandling som då 

borde leda till effektiviare avgasning och kortare behandlingstider. Detta är ett 

lagom stort steg att ta, men det är inte det enda alternativet. 
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Skulle inte magnetomröraren kunna distribuera den tillförda gasen, som ett 

alternativ till impellern? Enligt analysen så klarar ju Lu 6 att avgasa 70-75 % av det 

inlösta vätet oavsett vätehalten före avgasning och legeringstyp. Magnetomröraren 

antas vara orsaken till att Lu 6 är effektivare och har en inverkan på avgasningen. 

En optimerad magnetomrörare skulle kunna distribuera (föra) gasen i sidled över 

smältan och samtidigt blanda hög-vätehaltiga delar av smältan med låg-vätehaltig. 

Detta resonemang skulle dessutom förklara varför Lu 6 avgasar smältorna så 

effektivt (70-75 %). För att öka chanserna ytterligare för bättre distribution av 

gasen, kanske även fler lansar skulle vara ett alternativ. Något som återstår att 

ersätta är impellerns förmåga att bryta ner stora gasbubblor till mindre. Kanske 

lansarna kan utformas på ett annorlunda sätt, så gasen distribueras med små 

bubblor?  

En alternativ avgasningsmetod är med Dursalit istället för klorgas. Mätningarna 

säger dock att dursaliten inte är mycket bättre än avgasning med klorgas. Dessutom 

är det endast två mätningar, vilka är utförda på redan vid lågvätehaltiga smältor.  

Så hur jämförbart är mätningarna med klorgas avgasning egentligen? Skulle man 

jämfört på lika villkor skulle dursaliten tillförts efter tappning av smältugnen och 

det skulle spridats ut jämt över smältan, istället för att tillsättas från gavelporten. 

Hur skulle då dursaliten distribueras ut lika i legeringsugnen?  

I nuläget skulle då taket behövas byggas om för att kunna distribuera dursaliten och 

personalen skulle behöva fylla utrustningen med tillräckligt mycket för varje 

charge. Avgasning med dursalit skulle säkert fungera, men det låter omständigt. 

Eftersom SA redan har en fungerande avgasningsutrustning för gas, varför då byta 

en metod mot en annan som inte är effektivare? Varför inte avgasa smältan 

ytterligare tills den har nått önskad nivå? Något som mätningarna indikerar att 

utrustningen faktiskt är kapabel till, om magnetomröraren nu har den inverkan som 

mätningarna antyder (Lu 6 vs Lu 4). 

Det andra förbättringsförslaget, mer kortsiktigt, är att satsa på den befintliga 

utrustningen med gas, och med mer hållbara lansar och rätt designade impellrar för 

effektivare avgasning. Alternativet är att använda magnetomrörare och fler 

anpassade lansar för distribution av små bubblor. Dessa förbättringar skulle öka 

tillförlitligheten och skapa mindre variation mellan charger.  

Det tredje förbättringsförslaget till en effektivare avgasning är genom ultraljud. 

Avgasning med ultraljud, leder till kortare behandlingstid jämfört med traditionell 

avgasning med gas. Metoden ska vara två till tre gånger effektivare och därmed 

snabbare [15]. Metoden kräver en volymanpassning, men även efter massa, 

inneslutningar och smältans temperatur. En fördel med metoden är att den anses 

vara opåverkad av fuktigheten atmosfären. Problemet är att de utförda studierna för 

metoden är testade på laboratorieskala [14]. En relevant fråga är hur effektiviteten 

påverkas på en smälta som består av 25 000-30 000 ton. Metoden kanske inte är 

lämplig i nuläget, men bör beaktas för framtida alternativ när tekniken är mer 

utvecklad. 
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Långsiktigt, är avgasning med ultraljud önskvärt, men som tidigare nämnts så är 

problemet med metoden att den är relativt ny. Om ultraljudsutrustningen går att 

placera med manuellt handhavande eller med t.ex. en robot är i dagsläget okänt. För 

flytande aluminium i termosar skulle det vara möjligt att avgasa innan leverans och 

på så vis kringgå problemet med metallfallet, vilket har en tappningshöjd på flera 

meter.  

Alternativt skulle avgasningen kunna utföras efter leveransen. Utrustningen skulle 

antingen kunna vara stationerad hos kund eller följa med respektive lastbil. 

Problemet med första idén är att det skulle då krävas minst en ultraljudsutrustning 

per kund och vem ska stå för den utrustningen? För den andra idén måste lastbilen 

eventuellt vänta på att kunden har utfört avgasningen innan avfärd (retur), om 

utrustningen ska med till nästa kund. Är utrustningen tillräckligt liten, tillräckligt 

robust och är den enkel att montera och demontera? Metoden kan ge många 

möjligheter, teoretiskt, men mer information om utrustningens design och krav 

behövs för att avgöra metodens begränsningar.  

8.4  Bevara den Smälta Metallen (Utgjutning) 

En sammanfattning från undersökningen av Utgjutningen, är att väteinnehållet i 

smältan ökar under utgjutningen och orsakas till störst del av metallfallen. I 

dagsläget finns det inget under utgjutningen som skyddar smältan från absorption 

av väte. Vad kan då förbättras för att bevara den avgasade smältan? Utgjutningen är 

svårast att utföra förbättringar, men har större betydelse än avgasningen i 

legeringsugn, eftersom det som ökar under utgjutning hamnar i produkten. 

Raffineringen avlägsnar inlöst väte i smältan till acceptabel nivå, vilket måste 

åtminstone bevaras under Utgjutningen. 

Eftersom metallfallen är den största källan till ökningen av inlöst väte under 

utgjutningen så borde det vara högst fokuserat för en förbättring. Enligt teorin bör 

tappninghöjden vara så låg som möjligt [12], vilket borde eftersträvas. Smältan från 

legeringsugn ska, ideelt, inte rinna genom brant lutande rännor och inte tappas i ett 

antal metallfall, utan helst hamna direkt i gjutformarna från legeringsugn. 

Lösningen för att undvika absorption av väte vid utgjutningen är inte enkla och 

kräver ombyggnationer och nytänkande.  

Ett alternativ till lösning är att förse utgjutningen med en In-line avgasningsenhet, 

som då är kopplad till rännan (Bild 23). Med andra ord en satsvis avgasning. 

Enheten kan vara ett komplement till befintlig avgasning och skulle kunna hjälpa 

till med att bevara eller till och med förbättra den avgasade smältan genom att 

avgasa smältan ytterligare en gång precis innan gjutning, där den enligt teorin anses 

som effektivast. Detta innebär att enheten, ideelt sett, skulle placeras där påfyllning 

av kokillerna sker (vaggan) för respektive gjutband. Men kan verkligen en In-line 

avgasningsenhet kompensera ökningen av väte i smältan (ca 3 di%) när en gjutning 

sker, med en volym av sju tackor, vart 15e sekund? Är det inte för högt volymflöde 

för en tillräcklig eller effektiv avgasning? Enligt teorin så kräver ju avgasningen 

tid, speciellt vid låga DI-värden, vilket smältan har under utgjutning. Detta betyder 

att en In-line enhet i SAs utgjutning är tveksam till att utföra uppgiften tillräckligt. 
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Skulle man kunna lösa avgasningsproblemet genom tillämpning av flera enheter, 

vilka alternerar mellan varandra? Med andra ord, en eller flera enheter som avgasas 

under tiden som en annan enhet tappas för gjutning. När nästa enhet är avgasad och 

redo, byts enheterna mot varandra. Volymen för enheterna måste givetvis vara 

anpassade för flödet som krävs vid gjutning av tackorna och tiden som krävs för en 

tillräcklig avgasning för önskad applikation. Men hur stor plats tar en sådan 

anläggning? Är den tillämpbar i den nuvarande produktionslayouten? Idén är god, 

men är den praktiskt tillämpbar? 

Ett alternativ till In-line avgasningsenheten, skulle vara att istället tillämpa 

ultraljud. Idéen är fortfarande ett kompliment till avgasningen i legeringsugn. 

Genom att montera radiatorer i ”vaggan” vid gjutbanden eller längs med 

utgjutningsrännan kan befintlig processdesign användas. Volymen av flytande 

metall är visserligen relativt liten i vaggan men problemen med vaggan är att den är 

i konstant rörelse med en smälta som består av mer inneslutningar, oxidfilmer och 

slagg, vilket kan försvåra avgasning med ultraljud. Dessutom är ultraljud, precis för 

In-line enheten, beroende av flödeshastigheten för att få en effektiv avgasning. 

Detta kräver då att avgasningsutrustningen i vaggan behöver vara effektiv. 

Avgasning med ultraljud anses vara två till tre gånger effektivare än traditionell 

avgasning med gas och impeller [15], så ultraljud är ett lämpligare val i vaggan än 

en In-line avgasningsenhet. 

8.5  Problemen med Vattenångan från Kylningsanordningen 

Resultatet från mätningen av fukthalten i luften gav; Att luftens temperatur är högre 

ju närmare vi befinner oss gjutbandens kylningsanordning, att fuktigheten i luften 

ökar tillsammans med temperaturen och är orsakad av vid de stigande fuktpelarna 

av vattenånga från kylningen av metallen. I dagsläget sker en ”öppen” kylning på 

metallen i kokillerna. Detta innebär att värmen och vattnet från kylningen bildar 

vattenångan som blandas fritt med luften i smältverket, vilket bidrar till ökad 

temperatur och fuktighet. Detta leder till att metallen vid utgjutningen, speciellt 

flytande metall från legeringsugn 666, kan absorbera – i värsta fall 5 till 10 ggr 

(vintertid) – mer väte från atmosfären jämfört med om kylningsanordningen är 

avstängd.  

Teorin för fuktig luft är att mättnadsgränsen varierar med trycket och luftens 

temperatur [22-24]. Trycket är i princip densamma, vilket är  atmosfärstrycket. 

Luftens temperatur ökar däremot i smältverket, vilket syns i mätresultaten. Detta 

innebär att temperaturökningen också underlättar för ökningen av fuktigheten i 

luften, utöver vattenångans egna inverkan till ökad fuktighet. Detta innebär att 

vattenångan från kylningsanordningen har en dubbel bieffekt. Luft under en varm 

sommardag kommer absorbera fukt avsevärt snabbare och i större mängder, än när 

mätningarna urfördes under vintern. 

I anläggningen kan det dessutom förekomma luftströmmar. Skulle det nu vara så att 

vattenångan från kylningsanordningen stiger rakt upp utan att påverkas av 

luftströmmar, så är det blir det ingen större avvikelse.  
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Om däremot fuktpelarna utsätts för luftströmmar, så sprids vattenångan ut i 

anläggningen och ökar fuktigheten över en större yta. Det kan också leda till ökade 

chanser för att höghaltig vattenånga träffar metallfallet vid legeringsugn 666. 

Teorin säger att smältan i metallfallen är i konstant rörelse och har därmed inget 

oxidskikt, vilket kan leda till en kraftigt absorption av väte.  

Problemen från kylningsanordningen hade inte varit så besvärande om gjutbanden i 

smältverket hade varit placerade längre bort från legeringsugnarna. Dessutom, när 

vattenångan stiger mot taket och blir utsatt för kall luft som leds in av takluckorna, 

så sker en värmeväxling. Detta leder till att vattenångan som fortfarande är i 

anläggningen börjar återgå till vätskeform, eftersom lösligheten av vatten sjunker 

vid nedkylning. Om värmeväxlingen sker kraftfullt och tidigt, p.g.a. kalla 

luftströmmar i anläggningen, så kan man se ett lätt ”duggregn” av små 

vattenpartiklar, runt fuktpelarna av vattenånga, vilket också bidrar till ökning av 

fuktigheten i lokalen. För legeringsugn 666 som är placerad väldigt nära 

kylningsanordningen, blir därför utsatt för den ökade fuktigheten. Vattenångan från 

kylningsanordningen måste ledas bort från anläggningen, för att flytande 

aluminium inte ska utsättas för fuktig luft, vilket annars leder till absorption av 

väte.  
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9.  Slutsats & Rekommendationer 

I detta kapitel redovisas de slutsatser som är satta utifrån undersökningen. Kapitlet 

beskriver dessutom vilka rekommendationer eller riktlinjer som SA bör eftersträva 

och vilka fortsatta undersökningar som bör utföras. 

9.1  Slutsatser 

I detta delkapitel, är slutsatserna från undersökningen sammanfattade. Slutsatserna 

är uppdelade för respektive studie, Förstudien och Huvudstudien. 

9.1.1  Förstudien 

Vakuummaskinerna (VM 1 och 2) är osynkroniserade och ger osäkra mätvärden. 

Mätvärdena förändras och blir mer synkroniserade efter varje genomförd 

processcykel för  vakuummaskinerna. För pålitligare mätvärden, bör VM 1 och 2 

ställas in med rätt inställningar och blindköras 4-8 ggr, inför varje 

provtagningstillfälle. 

Provningsmetoden och verktyget har stor betydelse för mätvärdena efter en 

provtagning. Provningsmetod 1, förvärmd kopp, är den metod och verktyg som 

visar pålitligast mätvärden DI-prov. För pålitligare provtagning, bör det eftersträvas 

att ta prover direkt med en förvärmd kopp. 

Relativ fuktighet är inte lämpligt som mätmetod för denna undersökning, eftersom 

det relativa mätvärdet (fuktkvoten) påverkas av den förändrande temperaturen i 

smältverket. Mätmetoden som ansågs mer pålitlig och relevant för undersökningen 

är Absolut fuktighet.  

9.1.2  Huvudstudien 

Avgasningen av flytande aluminium vid Raffineringen är inte komplett för de 

testade legeringstyperna och behöver därför effektiviseras och optimeras. 

Avgasningens effektivitet är inte konstant utan avtagande. Varje charge genomgår 

en avgasningstid på ca 15 min. På den tiden hinner inte processen avlägsna avsedd 

mängd inlöst väte. För 43400 reducerar avgasningen ner till en nivå kring 3-6,5 

di% och för 46000 reduceras vätehalten ner till 1-2,5 di%. Resultatet för 

avgasningen beror på mängden inlöst väte före avgasning. Avgasning med Dursalit 

är inte bättre än avgasning med klorgas men kan användas som alternativ när 

klorsystemet är ur funktion.  

Den flytande aluminiumets sammansättning (legeringstyp) har stor betydelse för 

hur lätt vätet löses in eller avlägsnas från smältan. Metallen avlägsnar eller löser in 

väte lättare och i större mängder om smältan är av typen 43400 än 46000. Mellan 

dessa legeringstyperna så är kopparn (Cu) det element som har den störst 

procentuella skillnaden mellan sammansättningarna och bidrar mest till 

minskningen av vätets inlösning för en 46000 legering.  
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Avgasningseffektiviteten varierar mellan legeringsugnarna (Lu). Lu 6 utför en 

effektivare avgasning jämfört med Lu 4. Lu 6 lyckas i bästa fall reducera inlöst väte 

från smältan med 70-75% av väteinnehållet före avgasningen. Lu 4 lyckas i bästa 

fall reducera med 50-56%. Mätdatan antyder att differensen mellan legerings-

ugnarnas avgasningseffektivitet kan bero på magnetomröraren, vilket betyder att 

magnetomröraren har en inverkan på avgasningen. Mer mätdata behövs för en 

absolut bedömning om magnetomrörarens inverkan på avgasningen. Vätehalten för 

respektive legeringstyp före avgasning är lägre i Lu 6, än jämfört med charger som 

rinner in i Lu 4. Lansarna för legeringsugnernas avgasningsutrustning kan saknas 

återkommande. En analys för dess påverkan på avgasningseffektiviteten går ej att 

utföra, eftersom för lite information blev insamlad. Observationen av att lansar 

saknades återkommande, upptäcktes för sent i undersökningen för att kunna få 

tillräckligt med information. Enligt en mätning – vilket bör poängteras förbetecknas 

som opålitligt – så innebär en avsaknad lans 10-15 % lägre avgasningseffektivitet.  

Utgjutningen orsakar en ökning av det inlösta vätet i smältan med 2,4-3,1 di% 

under tiden som smältan rinner från Lu till gjutkokill. Ökningen av vätet som sker 

under utgjutningen motverkar avgasningen. För en 46000 legering som avgasats 

från 5-6 di% ner till 2 di%, som sedan gjuts ut, ökar med 3 di% och återgår till 5 

di%. Detta innebär att processen som helhet faktiskt inte minskar vätehalten. Det är 

metallfallen som främst orsakar ökningen av inlöst väte. Det första fallet vid Lu, 

orsakar en ökning på 0,2-0,8 di%, medans det sista fallet vid vaggan orsakar en 

högre ökning på 1,2-1,8 di %. Rännan åstadkommer en mindre ökning på ca 0,3 

di%.  

Att ta DI-prover i metallfallen är missvisande. DI-värdena för proverna i 

metallfallen (Mp.3 och 4) tenderar att visa lägre mätvärden och anses därmed mer 

olämpliga som mätplatser, jämfört med Mp. 2, 5 och 6 (se Diagram 13). Smältans 

temperatur under utgjutningen minskar med ca 21 °C när den rinner mellan Lu 4 

och vaggan för gjutband 2.   

Luftens temperatur och fuktighet i smältverket ökar under utgjutningen. Orsaken 

till ökningen är den stigande vattenångan från kylningen av aluminium i gjutformar 

längs gjutbanden. Vattenångan värmer upp luften och ökar luftfuktigheten när den 

blandar sig med den befintliga luften i smältverket. Luftfuktigheten och –

temperaturen är högst mellan 18:00-06:00 och under helgerna. 

Luftens temperaturökningen är störst vid gjutbandens kylningsanording och avtar 

ju längre ifrån mätplatsen befinner sig. Den ordinarie lufttemperaturen i 

anläggningen ligger på runt 11-13 °C (vintertid), och ökar till 22-50 °C, beroende 

på avstånd från kylningsanordningen. Luftfuktigheten ökar förhållandevis jämt 

över smältverket och har höga halter vid ”pelarna” av stigande vattenånga. 

Metallfallet vid Lu. 6 är mest kritisk eftersom den är belägen nära kylnings-

anordningen och kan nå en fuktnivå på 60-90 g/m
3
. Den ordinarie fuktnivån 

(vintertid) ligger på runt 2-4 g/m
3
 när utgjutningsprocessen inte är aktiv och stiger 

till ca 9-12 g/m
3
, då processen är aktiv.  
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9.2  Rekommendationer 

Rekommendationerna för att förbättra reningen av inlöst väte är: 

• Att arrangera en mer flexibel avgasning i legeringsugnen, som är anpassad efter 

behovet för respektive legeringstyp och aktuell charge. För att få kännedom om 

vilka legeringstyper som behöver långa eller korta avgasningsprocesser (m.m), bör 

SA utföra en fortsatt undersökning av de resterande legeringstyperna i 

produktsortimentet, där resultaten med riktlinjer, samlas i en rutin för 

produktionspersonalen. Ett mätinstrument behövs också för produktionspersonalen, 

som de kan ta snabba stickprover på smältan före varje avgasning, vilket de jämför 

med rutinen och anpassar avgasningen efter behovet. 

• Att effektivisera och optimera avgasningsutrustningen i legeringsugnen. I nuläget, 

med befintlig utrustning, behöver SA utföra en längre behandlingstid för avgasning 

och effektivisera processen för att korta ner behandlingstiden. SA bör sträva efter 

att försöka tillämpa ultraljud som avgasningsmetod, i nuläget eller i framtiden, då 

metoden anses vara bättre än avgasning med gas och ger fler möjligheter. 

Alternativt, bör SA satsa på sin befintliga avgasningsutrustning med gas, och 

överväga investering av ”permanenta” eller hållbara lansar med rätt designade 

impellrar för en effektivare avgasning. Fler tester på magnetomrörarens inverkan på 

avgasningen i legeringsugnen bör utföras, eftersom den kan fungera som ett 

alternativ till impellern. En ekonomisk utvärdering bör utföras för respektive 

alternativ för att finna och besluta efter den mest optimala avgasningsmetoden för 

SA.  

• Att förändra Utgjutningen genom ombyggnation eller tillämpning av andra 

metoder för förflyttning av smältan till gjutning. Smältan från legeringsugnen ska 

inte rinna längs rännor med flera höga metallfall, utan ska helst hamna direkt i 

gjutformarna från legeringsugnen eller termos, med låg tappningshöjd. Alternativet 

är att tillämpa satsvis avgasning, genom att investera i en eller flera avgasnings-

enheter, med gas eller ultraljud, för placering i termos eller gjutvaggan. Enheten i 

gjutvaggan måste då vara designad för produktionen och dess flödeskrav. 

• Att ”leda bort” vattenångan från gjutbandens kylningsanordning, för att flytande 

aluminium inte ska absorbera onödig mängd väte från fuktig luft. Detta bör utföras 

på ett sätt som förhindrar vattenångan att interagera med luften i smältverket. Portar 

och dörrar bör annars vara stängda för att förhindra luftströmmar i anläggningen, så 

att ”pelarna” av vattenånga stiger rakt upp.   

• Att underhålla vakuummaskinerna kontinuerlig, för en säkrare mätning. Om 

möjligt bör maskinerna ersättas av ett mätinstrument som kan utföra 

direktavläsningar på inlöst väte i smältan. 
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Bilaga 1: Formelsamling 1 (2) 

 

 Arkimedes princip: [26-27] 

 

                          ..................... (Ekv. 2)  

 

Fb = lyftkraften (Buoyant force), [N]  

ρL = densiteten för vätskan, [kg / dm
3
] 

g = gravitationskraften, [~9,82] 

h = höjden för objektet, [m]  

A = arean för objektet, [m
2
] 

V = volymen av objektet, [m
3
] 

mL = massan för den undanträngda vätskan, [kg]  

WL = undanträngda vätskans tyngdkraft, [N] 

 

Allmänna formeln för densitet (solid): [23] 

 

     
  

  
 

  

   
        ........................................................... (Ekv. 3)  

 

ρS = densiteten för soliden, [kg / dm
3
] 

mS = massan för soliden, [kg] 

VS = volymen för soliden, [m
3
] 

WS = solidens tyngdkraft, [N] 

g = gravitationskraften, [~9,82] 

 

Allmänna formeln för kraft: [8] 

 

           ......................................................................... (Ekv. 4) 

 

W = kraft (Weight / Force), [N]  

m = massa, [kg] 

g = gravitationskraften, [~9,82] 
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Bilaga 1: Formelsamling 2 (2) 

 

Beräkning av densiteten: [27] 

 

        
           

             
 

  

  
    ................................... (Ekv. 5) 

 

DX = densiteten för soliden (specifik massa), [kg / dm
3
] 

ρS = densiteten för soliden (specifik massa), [kg / dm
3
] 

mS = massan för soliden, [kg] 

mL = massan för den undanträngda vätskan, [kg] 

 

Beräkning av Densitetsindex (DI): [39] 

 

     
     

  
                ............................................ (Ekv. 6)  

 

DI = Densitetsindex, [%] (även kallat di% i rapporten) 

DA = densiteten för provet som stelnat under atmosfärstryck, [kg / dm
3
] 

DV = densiteten för provet som stelnat under vakuumtryck, [kg / dm
3
] 
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Bilaga 2: Arkimedes princip  1 (1) 

Beräkning av densiteten med arkimedes princip, förenklad [27] 

 
 

Arkimedes princip:                             ......... (Ekv. 2) 

  

 

 

(Ekv. 2)               
  

   
   ....................... (1) 

 

  
  

(Ekv. 3)    
  

  
 

  

   
      

  

   
   ........................ (2) 

  

VL står för volymen för den undanträngda vätskan och VS är volymen för soliden eller 

objektet som sänkts ner i vätskan. Enligt arkimedes princip så är dessa två volymer 

identiska och kan sättas lika varandra. Sätt då ihop (1) och (2) eftersom de är lika.  

 

     

    
  

   
 

  

   
    

  

  
 

  

  
 

 

     
  

  
 

   

   
 

  

  
   

 

(Ekv. 4)         

 

 

 

 

       
  

  
 

  

  
      ........................................(Ekv. 7) 

 

 

 

Formeln Ekv. 7 gäller för alla typer av vätskor, det som då varierar är ρL. Vatten har en 

densitet kring 0,999 kg per dm
3
 beroende på temperaturen och kan avrundas till 1 [8]. 

Detta ger oss ett specifikt samband vid beräkning av densiteten för solider eller objekt 

som sänks ner i vatten: 

 

 

   
  

 
    

  

  
   ................................. (Ekv. 5) 
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Bilaga 3: Mätdata från Förstudien 1 (2) 

 

Tabell 1: Test av Vakuummaskinerna (Udda# = VM 1, Jämna# = VM 2) 

 
 

 

 

Tabell 2: Provningsmetod 1, Förvärmd kopp, taget direkt med kopp. 
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Bilaga 3: Mätdata från Förstudien 2 (2) 

 

Tabell 3: Provningsmetod 2, Ej förvärmd kopp, taget med Kon. 

 
 



 

 

1 av 5 

Magnus Holmgren 

Bilaga 4: Mätdata på 46000-legeringar 1 (5) 

 

Tabell 1: Raffinering, mätplats 1 och 2, 46000-4254 

 
 

 

Tabell 2: Raffinering, mätplats 1 och 2, 46000-2590 
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Bilaga 4 – Mätdata på 46000-legeringar 2 (5) 

 

Tabell 3: Raffinering, mätplats 1 och 2, 46000-0506 

 
 

 

 

Tabell 4: Utgjutning, mätplats 4, 46000-4254 
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Bilaga 4: Mätdata på 46000-legeringar 3 (5) 

 

Tabell 5: Utgjutning, mätplats 4, 46000-2590 (1) 

 
 

 

 

 

Tabell 6: Utgjutning, mätplats 3, 46000-0506 
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Bilaga 4: Mätdata på 46000-legeringar 4 (5) 

 

Tabell 7: Utgjutning, mätplats 2 och 3, 46000-5300  

 
 

Tabell 8: Utgjutning, mätplats 2, 5 och 6, 46000-2590 (2)  
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Bilaga 4: Mätdata på 46000-legeringar 5 (5) 

 

Tabell 9: Utgjutning, mätplats 2, 5 och 6, 46000-5300  
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Bilaga 5: Mätdata på 43400-legeringar 1 (3) 

 

Tabell 1: Raffinering, mätplats 1 och 2, 43400-4900 (1) 

 
 

 

 

Tabell 2: Raffinering, mätplats 1 och 2, 43400-4900 (2) 
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Magnus Holmgren 

Bilaga 5: Mätdata på 43400-legeringar 2 (3) 

 

Tabell 3: Raffinering, mätplats 1 och 2, 43400-4900 (3) 

 
 

 

 

Tabell 4: Utgjutning, mätplats 3 och 4, 43400-4900 (1) 
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Bilaga 5: Mätdata på 43400-legeringar 3 (3) 

Tabell 5: Utgjutning, mätplats 3 och 4, 43400-4900 (2) 

 
 

Tabell 6: Utgjutning, mätplats 2, 5 och 6, 43400-4900 (4) 
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Bilaga 6: Mätdata på Dursalit 1 (1) 

 

Tabell 1: Raffinering, mätplats 2 och 7, 46000-4259 

 
 

Tabell 2: Raffinering, mätplats 1,2 och 7, 43400-0006 
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Bilaga 7: Mätning på luftens fuktighet och temperatur  1 (5) 

 

 

 

 

Diagram 1: Mätplats A, Legeringsugn 444 (1) 

 

 

 

 

 

Diagram 2: Mätplats A, Legeringsugn 444 (2) 
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Bilaga 7: Mätning på luftens fuktighet och temperatur  2 (5) 

 

 

 

 

Diagram 3: Mätplats B, Vaggan Gjutband 1 (1) 

 

 

 

 

 

Diagram 4: Mätplats B, Vaggan Gjutband 1 (2) 
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Bilaga 7: Mätning på luftens fuktighet och temperatur  3 (5) 

 

 

 

 

Diagram 5: Mätplats C, Legeringsugn 666 (1) 

 

 

 

 

 

 

Diagram 6: Mätplats C, Legeringsugn 666 (2) 
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Bilaga 7: Mätning på luftens fuktighet och temperatur  4 (5) 

 

 

 

 

Diagram 7: Mätplats D, Vaggan Gjutband 2 (1) 

 

 

 

 

 

Diagram 8: Mätplats D, Vaggan Gjutband 2 (2) 
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Bilaga 7: Mätning på luftens fuktighet och temperatur  5 (5) 

 

 

 

 

Diagram 9: Mätplats B, Vaggan Gjutband 1 (1) – Helgmätning 

 

 

 

 

 

Diagram 10: Mätplats B, Vaggan Gjutband 1 (Helg 2) – Helgmätning 
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Bilaga 8: Samling av Diagram för 46000-legeringarna 1 (3) 

 

 

Diagram 1: Raffinering mätplats 1, 2 – Artikel 46000-4254 

 

 

 

 

Diagram 2: Raffinering mätplats 1, 2 – Artikel 46000-2590 

 

 

 

 

Diagram 3: Raffinering mätplats 1, 2 – Artikel 46000-0506 
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Bilaga 8: Samling av Diagram för 46000-legeringar 2 (3) 

 

 

Diagram 4: Utgjutning mätplats 4 – Artikel 46000-4254 

 

 

 

 

Diagram 5: Utgjutning mätplats 4 – Artikel 46000-2590 

 

 

 

 

Diagram 6: Utgjutning mätplats 3 – Artikel 46000-0506 
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Bilaga 8: Samling av Diagram för 46000-legeringarna 3 (3) 

 

 

Diagram 7: Utgjutning mätplats 3 – Artikel 46000-5300 

 

 

 

 

Diagram 8: Utgjutning mätplats 2, 5 och 6 – Artikel 46000-2590 (2) 

 

 

 

 

Diagram 9: Utgjutning mätplats 2, 5 och 6 – Artikel 46000-5300 
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Bilaga 9: Samling av Diagram för 43400-legeringarna 1 (2) 

 

 

Diagram 1: Raffinering mätplats 1, 2 – Artikel 43400-4900 (1) 

 

 

 

Diagram 2: Raffinering mätplats 1, 2 – Artikel 43400-4900 (2) 

 

 

 

Diagram 3: Raffinering mätplats 1, 2 – Artikel 43400-4900 (3) 
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Bilaga 9: Samling av Diagram för 43400-legeringarna 2 (2) 

 

 

Diagram 4: Utgjutning mätplats 3, 4 – Artikel 43400-4900 (1) 

 

 

 

Diagram 5: Utgjutning mätplats 3, 4 – Artikel 43400-4900 (2) 

 

 

 

Diagram 6: Utgjutning mätplats 2, 5 och 6 – Artikel 43400-4900 (4) 
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Bilaga 10: Samling av Diagram för Dursalit 1 (1) 

 

 

Diagram 1: Raffinering, mätplats 2 och 7, Artikel 46000-4259 

 

 

 

Diagram 2: Raffinering mätplats 1, 2 och 7, Artikel 43400-0006 
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Bilaga 11: Sammanställda mätvärden för Raffinering 1 (1) 

 

Tabell 1: STR – Sammanställningstabell för Raffinering. 43400 och 46000 
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Bilaga 12: Sammanställda mätvärden för Utgjutning 1 (2) 

Tabell 1: STU 1 – Sammanställningstabell för Utgjutning. 43400 och 46000 
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Bilaga 12: Sammanställda mätvärden för Utgjutning  2 (2) 

Tabell 2: STU 2 – Sammanställningstabell för Utgjutning. 43400 och 46000 

                             
 

 



 

 

 


