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A K T U E L L T

Forskningen utförs till 
stor del på Gjuteri-
föreningens uppdrag 
av forskningsinstitu-

tet Swerea SWECAST. Utöver den 
forskning som bekostas av Gjuteri-
föreningen sker mycket annan gjute-
riforskning med annan finansiering 
både hos Swerea SWECAST och 
Jönköping University. Här redovisas 
enbart den forskning som finansieras 
av Gjuteriföreningen och som är aktu-
ell 2016. Utöver detta hade flera av 
forskningsgrupperna förslag på projekt 
som skulle finansieras på annat sätt. 

FORSKNINGSGRUPP JÄRN 
– Råsanden får skulden för mycket  
av det man inte kan förklara i sina 
processer, säger Sune Jansson som är  
ordförande i forskningsgrupp järn. 

Tanken med projektet är att stu-
dera råsandens egenskaper, att få fram 
mer mätdata samt att testa nya mät-
metoder. Det behövs mer kunskap om 
hur tidsvariationer påverkar sanden, 
till exempel effekten av stopp vid hel-
ger eller hur blandningstiden påverkar 
kvaliteten. 

Annat som är intressant att stu-
dera är kornegenskapernas påverkan 
på gjutresultatet. Det är också svårt 
att hitta en bra korrelation mellan 

mätdata och kassation. Idag är myck-
et mätning beroende av manuell han-
tering och det innebär att den blir 
operatörsberoende. 

– Vi måste veta vad vi ska mäta 
och hur vi ska mäta. 

Ett stöd i arbetet är att det nu har 
bildats ett råsandsnätverk med Swe-
rea SWECAST och många av Sveri-
ges råsandsgjuterier. 

– Vi vill att det här projektet får 
fram kunskap så att vi kan formulera 
bra ansökningar och att arbetet ska 
lägga grunden till ett större framtida 
projekt. 

FORSKNINGSGRUPP STÅL 
Som en fortsättning på det tidigare/
fleråriga  Röde Orm-projektet, där 
man mätte gashalter i smältan,  tit-
tade stålgruppen 2015 på metoder för 
att analysera inneslutningar. En vanlig 
metod för kemisk analys är OES, det 
vill säga optisk emissionsspektrome-
tri. I den skickas en gnista mot mate-
rialet och genom att läsa av intensi-
tet och våglängd hos ljussignalen kan 
materialets kemiska sammansättning 
fastställas. Men egentligen är det inte 
en gnista som skickas ut utan flera 
tusen. Om en enskild gnista träffar 
en inneslutning i materialet, erhålls 
en hög topp i spektrogrammet.  Med 

en extra programvara kan dessa inne-
slutningar kartläggas både till antal, 
storlek och vad de innehåller. Tekni-
ken för detta kallas PDA-analys. Hos 
fyra stålgjuterier har cirka 50 prover 
samlats in som kommer att analyseras 
med PDA under året för att utveckla 
tekniken och kartlägga inneslutnings-
bilden. Swerea SWECAST kommer 
att investera i den programvara som 
krävs för att genomföra analyserna. 

– Stålindustrin planerar att 
använda metoden för onlineprocess-
kontroll av materialet. Hur långt gju-
terierna väljer att gå vet vi inte än, 
säger Lennart Sibeck som är sekrete-
rare i forskningsgrupp stål. 
Andra projekt som kan bli aktuella 
senare under året men som ännu inte 
har beslutats är tekniker för att minska 
halterna av svavel och fosfor i smältan.  
 
FORSKNINGSGRUPP METALL 
För forskningsgrupp metall blir det 
en fortsättning på förra årets projekt 
om termisk analys för undersökning 
av smältans kvaliteter. Detta är något 
som studerats länge hos järngjutarna. 
Aluminium köps ofta i tackor med 
certifikat så variationerna i materialet 
är mindre men trots det är det säkert 
att metallen beter sig på samma sätt 
från gång till gång. 

Vilken forskning som Gjuteriföreningens pengar satsas på bestäms 
av fyra forskningsråd: järn, stål, metall och pressgjutning.

T E X T :  M A R T I N  W Ä N E R H O L M
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A K T U E L L T A N N O N S

1. Sune Jansson, ordförande i forskningsgrupp järn   2. Lennart Sibeck, sekreterare i forskningsgrupp stål
3. Mats Fredriksson, ordförande i forskningsgrupp stål   4. Bo Mattsson, ordförande i forskningsgrupp metall 
och forskningsgrupp pressgjutning

– Det går att se en koppling mellan 
termisk analys och gjututfall. Vi hop-
pas få fram ett system som påminner 
om ATAS som har funnits sedan 
länge hos järngjutarna, säger Bo 
Mattsson som är ordförande i forsk-
ningsgrupp metall. 

Dessutom fortsätter projektet 
High performance aluminium som 
är ett sidoprojekt till det större Tri-
ple A och handlar om varmhållfas-
ta legeringar. Bland annat kommer 
en det ske en fortsatt utvärdering av 
3D-printade sandformar med olika 
typer av ingjutsystem. 

FORSKNINGSGRUPP PRESSGJUTNING
För Forskningsgrupp pressgjut-
ning fortsätter förra årets projekt 
om strukturerad defektprediktering. 

Målsättningen med projektet är att ta 
fram en ”guide line” för hur simulering 
av sugningsrelaterade defekter skall 
genomföras i pressgjutgods.

Ett nytt projekt för året handlar 
om elektrostatiskt pulversläppmedel. 

– Det har funnits på marknaden 
tidigare men aldrig riktigt slagit ige-
nom eftersom det kräver att man kan 
jobba med kylning på ett annat sätt 
än idag. Men med de nya möjlighe-
ter som nu öppnas vid tillverkning av 
verktyg kan det bli intressant, säger 
Bo Mattsson, ordförande i forsknings-
grupp pressgjutning. 

Om elektrostatiska pulversläpp-
medel skulle slå igenom kan det 
få stor betydelse både för kvalitet, 
arbetsmiljö och yttre miljö.  //

1 2

43

GJUTERIET_NR2_2016.indd   21 2016-04-05   14:23:53


