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Oorganiska formar för järngjutning – läget 2011 

 

Sammanfattning 

I detta projekt var syftet att kartlägga hur situationen ser ut för system för 
formbindemedel utan innehåll av organiska ämnen, speciellt för järngjuterier. 
Något sådant bindemedel finns inte på marknaden, varför faktainsamlingen 
utfördes i form av intervjuer med representanter för företag som utvecklar nya 
bindemedel. 

Det är sannolikt långt kvar tills det finns ett fungerande system på marknaden. 
Den produkt som idag verkar vara närmast att släppas på marknaden är inte 
anpassad för järngjutning och inte fullständigt oorganisk; där används en organisk 
ester för härdningen. 

Summary 

The purpose of this project was to investigate the situation for mould binder 
systems, without any organic content, suitable for iron foundries. Such a binder 
can not be found on today’s market. Therefore, the work was based on interviews 
with representatives of companies developing new binders. 

It is probably a long time until there is a working system on the market. The 
product that seems to be closest to a release is not adapted for iron casting and not 
completely inorganic; it uses an organic ester for curing. 
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1 Syfte och mål 

Målet med detta projekt var att fastställa hur läget ser ut (år 2011) vad gäller 
bindemedel för oorganiska formar, lämpliga att använda för järngjutning. Swerea 
SWECAST har i det tidigare projektet G762M (”Miljövänliga bindemedel”) 
konstaterat att det är möjligt att använda kärnor tillverkade av modifierade 
vattenglas vid gjutning av segjärn i råsand. Desa kärnor ersatte kärnor tillverkade i 
coldbox. De ”härdades” genom att kärnmassan torkades, och bortsett från problem 
med att blacka kärnorna med vattenburet black, fungerade kärnorna utmärkt och 
gjutresultatet visade att det är möjligt att, åtminstone i vissa fall, använda 
oorganiska bindemedel för kärnor vid gjutning av (seg)järn. 

En fråga som uppkommer som en följd av detta resultat är hur långt framme 
tekniken är för tillverkning av motsvarande oorganiska formar för tillverkning av 
järngjutgods. 

De viktigaste argumenten för oorganiska formar är 

• att halterna av hälsoskadliga ämnen i luften, utsläppta från antingen 
formtillverkningen eller pågjutningen minskar betydligt. Flera av de 
”traditionella” bindemedel som används ser de hygieniska gränsvärden de 
förknippas med bli sänkta; dessa bindemedel ses alltså i allt större grad 
som potentiella hälsorisker 

• att den yttre miljön påverkas positivt, beroende på minskade utsläpp av 
gaser, partiklar och lukt till omgivande luft 

• att termisk nedbrytning inte sker i samma omfattning som med 
traditionella. Detta minskar risken för gasblåsor eller gasporer i godset 

• att mängden bildad kondensat minskar betydligt. Kondensaten hamnar på 
formflaskor, insidan i ventilationssystem och skorstenar men följer då och 
då med luften genom skorstenen och kan då falla ned som missfärgande 
fläckar på omgivningen 

2 Genomförande 

Studien är utförd i form av intervjuer med representanter för gjuteribranschens 
stora bindemedelstillverkare. Intervjuerna gjordes på GIFA-mässan i juli 2011, 
med vissa mindre kompletteringar gjorda efteråt. 

Längre diskussioner hölls med Antoni Gienic, produktchef för oorganiska 
bindemedel på ASK Chemicals (Ashland-Südchemie-Kernfest) och Cornelis 
Grefhorst, produktspecialist på S&B Minerals (IKO-Werke). Ett kortare möte 
hölls med Bo Broberg, Beijers (som marknadsför Hüttenes-Albertus’ produkter i 
Sverige). 
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3 Resultat och diskussion 

3.1 ASK Chemicals 

ASK Chemicals (Ashland-Südchemie-Kernfest) var definitivt den bindemedels-
utvecklare som anslog mest tid att diskutera frågan med oss. ASK har idag 
kärnbindemedlet ”Inotec”, ett oorganiskt bindemedel som baseras på modifierat 
vattenglas och som ”härdas” genom att kärnmassan torkas. Inotec marknadsförs 
mot aluminiumgjuterier, men i ett forskningsprojekt på Swerea SWECAST har 
Inotec använts (förstärkt med additiv) till kärnor för gjutning av segjärn i 
råsandsformar. 

ASK har under en tid arbetat med motsvarande material för att tillverka 
kallhärdande formar. Detta material har arbetsnamnet ”Inobake”. Inobake är ännu 
inte någon lanserad produkt, men utvecklingsarbete och försök i fullskala pågår. 
Härdningen för det system man testar idag sker dock på samma sätt som för 
traditionell kallhärdande vattenglas, alltså genom tillsats av en flytande organisk 
ester. Detta gör att Inobake inte känns som mer oorganiskt än andra kallhärdande 
vattenglas. 

Målgruppen för det aktuella bindemedlet är aluminiumgjuterier. Motsvarande 
utvecklingsarbete för järngjutning kommer i ett senare skede. Det långsiktiga 
målet är att ersätta furan. 

3.2 S & B Minerals 

S&B Minerals (IKO) har tagit över Hydro-Minelcos kärnbindemedel AWB 
(Alternative Warm-Box). Detta gör att man nu har ett oorganiskt 
bindemedelsalternativ för kärntillverkning. 

En betydligt viktigare marknad för IKO är dock innehåll till råsandsformar, och 
där arbetar man vidare med att utveckla mer miljöanpassade och oorganiska 
råsandtillsatser. Man har i nuläget inte några planer på att vidareutveckla AWB 
mot någon typ av kallhärdande oorganiskt formbindemedel – sådant ligger utanför 
bolagets normala verksamhet. 

3.3 Hüttenes - Albertus 

Hüttenes-Albertus (i Sverige representerade av Beijers) verkar inte särskilt aktiva 
inom området oorganiska formar. Någon vidare diskussion med dem fick vi inte 
till, varken i Düsseldorf eller senare på hemmaplan. 

 

4 Slutsats 

Det är fortfarande långt kvar tills det finns fungerande bindemedel för oorganiska 
formar för järngjutning. Den utveckling som pågår riktas mot aluminiumgjutarna, 
men de som verkar kommit längst har ändå ett kraftigt inslag av organiskt material 
i form av den organiska härdaren.  
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5 Fortsatt arbete 

I dagsläget känns det inte speciellt intressant att formulera nya projekt inom 
området. I samband med att produkter eller försöksprodukter släpps till 
marknaden, bör det vara intressant att testa hur dessa fungerar för järngjutning. 

 


