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Sammanfattning av resultatet  

Användningen av värmekameror (IR-kameror) har ökat kraftigt på 2000-talet 

inom olika områden. Metoder för att utföra oförstörande provning (OFP) med 

hjälp av  IR-kameror  har utvecklats. Grunden för användningen bygger på att 

energi på olika sätt leds in i testdetaljen varpå denna värms upp. Om det finns 

defekter i testdetaljen så medför de att en ojämnhet skapas i testdetaljens 

värmefördelning. Denna ojämnhet kan observeras och analyseras med hjälp av 

värmekameror.  

Projektet har undersökt om IR-kameror utgör en OFP-metod som snabbt och 

enkelt kan detektera defekter i pressgjutgods av aluminium. Syftet med projektet 

har därför varit att undersöka hur användbar, säker och enkel metoden är för att 

kontrollera flera av de defekter som vanligen uppstår vid pressgjutning. IR-

kameror av både kylda och okylda modeller har testats. För att värma 

testdetaljerna har halogenlampor samt blixtlampor använts. Undersökningar har 

genomförts på både pressgjutna detaljer med defekter som hittats med andra OFP-

metoder, och på speciellt framtagna testdetaljer med frambearbetade defekter. 

Slutsatsen i detta projekt blir att defektspårning med IR-kamera på pressgjutna 

detaljer är en mycket intressant metod. Emellertid är tekniken inte riktigt mogen 

för implementering på pressgjuterier. 

 

Summary 

Summary 

The use of infrared cameras (thermal imagers) has increased sharply in various 

areas. Methods for performing nondestructive testing (NDT) using infrared 

cameras have evolved. The operating principle is that energy in some way, for 

example from a flash lamp, is used to create a thermal wave in the test piece. If 

there are defects in the test piece, they create heterogeneity in the heat distribution. 

This heterogeneity can be observed and analyzed using infrared cameras.  

The aim of this project has been to examine whether IR-cameras is an NDT 

method to detect defects in die-castings. IR-cameras of both cooled and uncooled 

models have been used. To create the thermal wave in the test details halogen 

lamps and flash lamps have been used.  

The conclusion of this project is: Detecting of defects with infrared camera on die-

casted details is a very interesting method. However, the technology is not yet  

ready for implementation at the foundrys. 
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1 Tillkomst  

Denna rapport har tagits fram i projektet G841 ” IR NDT – Defektspårning med IR-

kamera” Projektet har varit medlemsfinansierat via forskningsgrupp Pressgjutning, 

med en budget på 200 000 kr. Rapporten är sammanställd av Jörgen Bloom och bygger 

på litteraturstudier samt information från personal från Termisk Systemteknik AB och 

FLIR AB. Ett antal försök har utförts hos Termisk Systemteknik AB. Information och 

testdetaljer har även kommit från pressgjuterier.   

Projektet har delvis samkörts med projekt G837J, ”Automatisering av OFP för 

bestämning av defekter, inre renhet och grafitstuktur. 

 

Ett speciellt tack riktas till Stefan Sjökvist, CEO, från Termisk Systemteknik AB för 

all hjälp. 

 

Rapporten är sammanställd av Jörgen Bloom, Swerea SWECAST AB. 

Följande företag har ingått i projektet: 

 Termisk Systemteknik AB 

 FLIR Systems AB 

Lundbergs Pressgjuteri AB 

Mönsterås Metall 
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2 Inledning 

Oförstörande provning (OFP) används ofta för kvalitetskontroll av gjutgods. De 

etablerade OFP metoderna, exempelvis röntgen och ultraljudsprovning, är ofta dyra i 

både inköp och användning. Flertalet är dessutom långsamma och kräver 

specialutbildade operatörer. Användning av värmekamera (IR-kamera) för att upptäcka 

defekter i gjutgods är ett relativt nytt användningsområde som kan ge helt nya verktyg 

för att upptäcka defekter. Uppbygnaden av ett OFP-system med värmekälla, IR-kamera 

och bildanalysutrustning skapar möjligheter att skapa automatiserade OFP-system med 

cykeltider på några sekunder.     

Tekniken bygger på att energi tillförs en testdetalj så att den värms upp. En IR-kamera 

används då för att studera hur värmen sprider sig. Exempelvis: En stark blixtlampa ger 

en snabb temperaturökning på testdetaljen yta. När värmevågen rör sig inåt i materialet 

så kan förloppet studeras med en IR-kamera. En pora som ligger under ytan på 

testdetaljen stör värmevågen och denna störning kan registreras av IR-kameran. Detta 

gör det möjligt att hitta defekter som ligger gömda under ytan på testdetaljen.  

Tidigare och pågående projekt vid Swerea Swecast AB har bland annat berört 

möjligheten att använda IR-kamera för att styra kylning av pressgjutningsverktyg, samt 

användningen av IR-kamera för automatiserad oförstörande provning av gjutgods.    

 

3 Syfte och mål 

I gjuteriernas kvalitetsarbete används ofta oförstörande provning (OFP) av detaljerna. 

Bland de OFP metoder som används finns exempelvis radiografi (oftast röntgen), 

ultraljudsprovning samt penetrerande vätska. Dessa metoder har emellertid vissa 

brister, exempelvis med avseende på detektionsmöjligheter, enkelhet, snabbhet och 

riskområden. Om en metod annan metod hittas som snabbt och enkelt kan detektera 

defekter i gjutgodset skulle det möjliggöra för fler gjuterier att förenkla/förbättra sin 

kvalitetskontroll.  

Utvecklingen och användningen av värmekameror (IR-kameror), lämpliga 

arbetsmetoder samt mjukvara för analys av IR-bilderna har de senaste åren gått snabbt 

framåt. Syftet med projektet har därför varit att undersöka hur användbar, säker och 

enkel metoden är för att kontrollera gjutgods med avseende på de defekter som kan 

uppstå vid pressgjutning. 

 

4 Värmekamerasystem. 

För att på ett bra sätt använda IR-kameror för OFP undersökningar så behövs ett 

system uppbyggt kring fyra huvuddelar. 

o Testobjektens egenskaper.  

o Värmekamera (IR-kamera).  

o Metod för att skapa temperaturvariation i testdetaljerna. 

o Analys av signaler och bildbehandling. 
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4.1 Testobjektens egenskaper  

För användning av OFP metoder på pressgjutna testdetaljer är det framför allt två 

egenskaper hos grundmaterialet som vållar problem, värmeledningen och reflexionen. 

Även testdetaljens geometriska utformning kan orsaka svårigheter med avläsningen, då 

komplicerad geometri stör värmezonens tillväxt och utseende. 

4.1.1 Värmeledning (värmekonduktivitet) 

Generellt kan sägas att testdetaljer av metall inte är idealiska för OFP med IR-kamera. 

Metaller leder värme bra, även om olika legeringar skiljer sig något åt. En stor del av 

principen för OFP-provningen bygger på att värme som skall tränga rakt igenom 

testdetaljen störs av porer eller sprickor, dessa störningar kan sedan urskiljas som en 

avvikelse i värmebilden. Problemet med goda värmeledare är att värmen även sprids 

bra i sidled och vilket jämnar ut skillnader i testdetaljens temperaturvariationer mycket 

snabbt. Sålunda suddas värmeavvikelserna från gjutdefekterna på kort tid ut på grund 

av värmen från omgivande material. Tabell 1, visar några exempel på värmeledning 

vid +25° C. [1] 

Tabell 1. Tabellen visar värmeledning [1 w/(m°C)] vid +25  °C, för några olika 

material. Högt värde innebär god värmeledningsförmåga. 
Material Värmeledning  

[1 w/(m°C)] 

Aluminium, rent 250 

Koppar, rent 401 

Mässing 109 

Järn, rent 80 

Gråjärn 55 

Kolstål med 1% C. 43 

Rostfritt stål av 18/8 typ 16 

Magnesium 156 

Silver (bäst värmeledare av metallerna) 429 

 

 

 

Figur 1. Principskiss för värmeledning. Från varmt till kallt. [2] 
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4.1.2 Reflektion av IR-strålning (emissivitet). 

Metallytor reflekterar IR-strålning bra. Detta påverkar OFP med IR-kamera på flera 

sätt. Om värmestrålning används som energikälla för att skapa en värmevåg i 

testdetaljen, exempelvis med en blixtlampa, så reflekteras en stor del av ljuset iväg 

utan att värma testdetaljen.  

IR-kameran ser även spegelbilder reflekteras i testdetaljen. Detta stör och suddar ut 

sådan strålning som verkligen strålar ut från testdetaljen. Exempel på emissivitetsvärde 

för några olika material visas i tabell 2. 

För att motverka reflextionen så kan testdetaljerna förses med en ytbelägning som 

minskar reflektionen.  Ofta är det lämpligt med en beläggning som är lätt att tvätta bort 

efteråt. Exmpelvis så finns pulver som är laddat med statisk elekticitet som sprayas på 

detaljerna, kolpulver eller tunn lättlöslig färg. Även el-tejp fungerar i många fall. 

Det finns möjlighet att programera IR-kamerorna och deras analysprogram med 

reflexionsvärdena för olika material.  

Pressgjutna detaljer har ofta ett matt oxidskikt som minskar den kraftiga refexionen 

hos blank metall.    

Tabell 2. Exempel på emissivitetsvärden (spektral absorptionsfaktor), en perfekt svart 

yta har emissivitet=1. Låga värden innebär större svårigheter med störande 

reflektioner från omgivningen. Tabellen är för synligt ljus, men värdena är likartade 

för IR-ljus. [3] 
Material Emissivitet 

Aluminium, polerad 0,05 

Aluminium, starkt oxiderad 0,25 

Mässing, polerad 0,03 

Mässing, matt överdragen 0,22 

Gråjärn, polerat 0,21 

Gråjärn grov gjutenyta 0,81 

Koppar, polerad 0,01 

Koppar, oxiderad 0,65 

Koppar svartoxiderad 0,88 

Stål, valsad plåt 0,56 

Lampsvart (från svärtning med sotande låga) 0,96 

Svart eltejp 0,95 

 

4.2 Värmekameror (IR-kameror) 

Det finns två huvudtyper av IR-kameror, kylda och okylda.  
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4.2.1 Okylda IR-kameror. 

Okylda IR-kameror har sin främsta fördel i att de har ett i jämförelse lågt pris och är 

kompakt byggda. Typiska egenskaper är:  

o Långsam reaktionstid mellan bilderna (exponeringstid), normalt värde är 12 

millisekunder (tusendels sekund) mellan bilderna.  

o Låg kostnad. 

o Relativ låg känslighet för IR-strålning.  

o Jämn kurva för känslighet mellan olika IR-våglängder. 

o Ingen tid krävs för nedkylning av detektorn före användning. 

o Kan användas för att bestämma temperaturer på betraktade objekt. 

För användning för OFP ändamål på detaljer i metall så är den största nackdelen den 

långsamma reaktionstiden för de okylda IR-kamerorna. Reaktionstiden (se egenskaper 

ovan) anger hur lång tid kameran minst tar på sig för att läsa av en bild (närmast 

jämförbart med exponeringstiden för vanliga kameror). Eftersom värmeledningen är 

hög i metall så har denna typ av IR-kamera svårt att hinna studera störningar i 

värmevågens utbredning innan dessa suddas ut. [4], [5], [6].    

4.2.2 Kylda IR-kameror. 

Kylda IR-kameror funktionsprincip är helt annorlunda jämfört med de okylda 

kamerorna. Detektorn för IR-strålning måste vara kyld till låg temperatur på dessa 

kameror. För kylningen används ofta flytande kväve eller en kylmaskin. På den i 

försöken använda IR-kamera finns det en inbyggd sterlingmotor som kyler detektorn 

till -200 °C. Typiska egenskaper för kylda IR-kameror är: 

o Mycket snabb reaktionstid på cirka 1 mikrosekund (miljondels sekund) mellan 

de exponerade bilderna. 

o Dyra. 

o Hög känslighet för IR-strålning.  

o De kan ges maximal känslighet för IR-stålning från utvalda temperaturintervall, 

Detta gör det möjligt att filtrera bort ovidkommande strålning från 

omgivningen.  

o  Behöver kylas till arbetstemperatur före användning, tid ca 10 minuter.  

o Kan användas för att bestämma temperatur på betraktade objekt. 

o Kan förses med filter för att kunna iaktta utbredningen av utvalda gaser, 

exempelvis kolväten. 

Kylda kameror är bäst lämpade för användning för OFP på metalldetaljer. Den korta 

reaktionstiden (jämförbart med exponeringstid) mellan bilderna gör att dessa kameror 

förmår uppfatta störningar i värmeutbredningen från porer och sprickor innan 

temperaturen jämnas ut. [4], [5], [6].    
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4.3 Metoder för att skapa temperaturvariation i testdetaljen. 

För att IR-kameran skall kunna urskilja något annat än testdetaljens grundtemperatur, 

så behövs energi tillföras som skapar en temperaturkontrast mellan defekterna och 

grundmaterialet. Det finns flera principer och metoder för att tillföra denna energi.  

4.3.1 Halogenlampa. 

En eller flera halogenlampor belyser testdetaljen under en tidsperiod som kan varieras 

från enstaka sekund till flera timmar. Testdetaljens yta värms av halogenlampan. 

Värmevågen tränger med tiden allt djupare in i testdetaljen. Desto längre tid från 

belysningens början som IR-fotografierna tas, från desto större djup hämtas 

informationen om eventuella defekter.  

IR-kameran kan vara placerad på samma sida som halogenlampan eller på den 

motsatta sidan av testdetaljen.   

Halogenlamporna har en inneboende tröghet i både tändning och släckning. Detta 

medför att de oftast används för att undersöka material med låg värmeledning. 

Halogenlamporna kan lysa under lång tid vilket gör att de kan användas för att OFP-

undersöka mycket tjocka testdetaljer med låg värmeledning, exempelvis betongbroar 

och sandkärnor. Metoden påverkas av både värmeledning och reflexion hos detaljerna. 

4.3.2 Blixtlampa 

Blixlampan bygger på samma princip som halogenlampan. En blixtlampa belyser 

testdetaljen som studeras med IR-kamera under tiden som värmevågen tränger in i 

materialet.  

IR-kameran kan vara placerad på samma sida som blixtlampan eller på den motsatta 

sidan av testdetaljen.   

Blixtlampan ger en kraftig blixt på kort tid. Den blixtlampa som användes vid 

försöken hade en effekt på 6000 Joule (6000J = 6000Wattsekunder). Blixtlampan ger 

en värmevåg som är intensiv och kortvarig. Detta ger IR-kameran möjlighet att 

uppfånga störningar från defekter i värmevågen innan värmen utjämnas av 

värmeledningen sidledes i materialet. Detta medför att den är bättre lämpad för 

användning för OFP-försök med metaller än halogenlampan.   

Den detekterbara störningen i värmevågen som uppkommer blir kraftigare ju större del 

av värmevågen som defekten skär av. Defekter som kan vara lämpliga för upptäckt är 

porer, sugningar och sprickor som löper tvärs värmevågens utbredningsriktning. 

Sprickor som löper längs med värmevågen (oftast sprickor i riktning från ytan) värms 

lika mycket på båda sidorna och blir svår att urskilja.   

Metoden påverkas av både värmeledning och reflexion hos detaljerna.  

En användningsmetod som utvecklats för att hitta öppna sprickor på svetsade detaljer 

bygger på att huvuddelen av blixtlampans sken reflekteras bort från metallytan, medan 

det ljus som letat sig ned i sprickan ger en lokal uppvärmning av sprickans väggar. 

Uppvärmningen sprider sig från sprickan vilket ger ett större synligt fel. Detta gör 

sprickan lättare att upptäcka med IR-kameran, se figur 2. [7] 



Swerea SWECAST AB  
Rapport nr 2012-011_ 

 

7 

 

Figur 2. Spricka i ytan av en svets, sprickans bredd är 300 μm. Fotograferad med 

värmekamera och blixtlampa som värmt sprickan genom att sprickan ger lägre 

reflektion. Blå färg anger kallare område och röd färg varmare område. [7] 

 

4.3.3 Uppvärmning med ultraljud. 

Ultraljudsvibrationer leds in i testdetaljen genom en ultraljudsvibrator som fästs vid 

testdetaljen. Ultraljudsvibrationerna gör att om det finns sprickor i testdetaljen 

kommer väggarna i sprickan att vibrera och gnidas mot varandra. Friktionsvärmen som 

orsakas av gnidningen värmer upp delar av sprickan. Denna värme kan detekteras med 

IR-kamera. Metoden är endast användbar för sprickdetektering. Metoden kan göras 

okänslig för störningar orsakade av reflektion från andra IR-källor. Ultraljudssändarnas 

kapacitet begränsar vikten på de undersökta detaljerna.       

4.3.4 Uppvärmning med laserpunkt. 

Med denna metod riktas en laserstråle mot testdetaljen. Laserstrålen ger en punktvis 

uppvärmning och värmevågen sprider sig radiellt ut från träffpunkten. Eventuella 

defekter hindrar värmevågen från att sprida sig. IR-kameran registrerar störningar på 

värmeutbredningens form. Denna metod är mest lämpad för att hitta ytnära sprickor.  

4.3.5 Uppvärmning med induktionsvärmare. 

Testdetaljen kan värmas med hjälp av induktionsspolar. I en felfri testdetalj är de 

inducerade elektriska virvelströmmarna jämnt fördelade i materialet. Runt omkring 

eventuella defekter bildas förtätningar av virvelströmmarna. Förtätningarna medför att 

temperaturen stiger och lokala värmecentra bildas vid defekterna. Effekten är särskilt 

påtaglig när defekterna har skarpa hörn som ger en tydlig anvisningsverkan.     
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4.4 Analys av signaler och bildbehandling 

Om bilden från IR-kameran endast visar temperaturskillnaderna på testdetaljen så gör 

metallens snabba värmeledning att bilden inte blir detaljrik. Om signalbehandling och 

bildbehandling utförs med ett lämpligt datorprogram på värdena från IR-kameran så 

kan fler detaljer och skeenden urskiljas och bakgrundsbruset dämpas. Några exempel 

på tekniker listas nedan.  

o Andra derivatan av IR-film. Varje pixel som bygger upp bilden jämförs över 

tiden och hastigheten på temperaturförändringen (temperaturaccelerationen) 

färgkodas. Detta ger betydande förbättring av möjligheten att se snabba 

temperaturförändringar hos testdetaljen. Mycket användbar metod vid 

exempelvis OFP undersökning med blixtlampa. Kräver en rörlig videofilm för 

att skapas, men kan presenteras som enstaka bilder eller film.    

o Tredje derivatan. Fortsatt signalbehandling på samma sätt som andra derivatan 

av förändringen över tiden på varje pixel i filmen 

o Look In. Flera sekvenser av uppvärmning och avläsning görs på samma 

testdetalj. Om exempelvis en blixtlampa används så synkroniseras blixtlampan 

och IR-kameran så att ett flertal blixtar görs och IR-bilden läses av efter varje 

blixt. Bilderna överlagras sedan så att styrkan hos varje pixel bestäms av 

medelvärdet av den pixeln hos alla bilderna. Detta fungerar med både enstaka 

bilder och rörlig video. Metoden minskar brus/signalförhållandet, vilket medför 

skarpare bilder.  

Det sker en snabb utveckling av mjukvara för att signalbehandla IR-bilder och filmer. 

Särskild programvara lämplig för ändamålet finns att köpa. Men det bör påpekas att 

erfarenhet och kunskap hos operatören är viktig.  

5 Försök 

Ett samarbete med Termisk Systemteknik AB etablerades där diskussioner om 

lämpliga försöksmetoder och utrustning fördes. Termisk Systemteknik AB har även 

ställt utrustning i form av IR-kameror, blixtlampor, halogenlampor, samt 

analysutrustning och kunskap till förfogande för försöken. Försöken till detta projekt 

samordnades med försöken i Swerea Swecast AB projekt G837J, ”Automatisering av 

OFP för bestämning av defekter, inre renhet och grafitstuktur” avsnittet om IR-

kameror. 

5.1 Försök med provplattor  

För att få en grov kunskap om vilka defekter som kan påvisas tillverkades två stycken 

plattor med måtten 200x130x40 mm i aluminium repektive gråjärn. Från sidorna i 

varje platta borrades hål in på olika avstånd från frontsidan, se bild på aluminium 

plattan i figur 3.  
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Figur 3. Provplatta med fem hål borrade med centrum 5 mm under ytan. Hålens 

diameter är angivna under varje hål. Notera tejpen som sitter på frontytan ovanför 

hålen (vid röd pil) för att öka emissiviteten för aluminiumytan. Locket av plattjärn är 

inte monterat på denna bild. 

 

I både aluminium och gråjärnspalttan borrades tre serier med hål i sidoytorna på 5 mm, 

10 mm och 15 mm djup räknat från  frontytan. För att simulera slutna porer skruvades 

lock av plattjärn fast på plattornas kanter, över respektive hålserie. Hålserierna hade 

diametrarna 6, 4, 3, 2, och 1 mm. Håldjupet var ca 30 mm. För att öka emissiviteten på 

den blanka metallytan så sattes en bit kontorstejp fast på ytan över hålen. Resultaten, 

som redovisas i punkterna 5.1.1–5.1.3, var likvärdiga både för plattorna av aluminium 

och gråjärn.  

5.1.1 Blixtlampa 

Försöken utfördes med en kyld IR-kamera samt en blixtlampa med effekten 6 Joule. 

Blixtlampa och kamera monterades på samma sida av testplattan.  

Försöken visade att hål med diameter 6 mm som borrats med hålcentrum på 5 mm 

djup, kunde upptäckas i testplattorna av både gråjärn och aluminium efter 

signalbehandling med andra- och tredjederivatan.  

5.1.2 Halogenlampa  

Det genomfördes även en undersökning där blixtlampan i punkt 5.1.1 ersattes av en 

halogenlampa. Med detta förfarande kunde inga borrhåll påvisas.  

5.1.3 Okyld kamera. 

Då kostnaden för okylda kameror är betydligt lägre än för kylda IR-kameror så 

genomfördes även försök där den kylda IR-kameran i punkt 5.1.1 ersattes med en 

okyld IR-kamera. Inga borrhål kunde påvisas med denna utrustning.  

 

 

Frontyta vänd mot IR-

kameran. Tejp på frontytan 

för att öka ytans 

emissivitet. 
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5.1.4 Försök med pressgjutgods 

Några pressgjutna detaljer av aluminium, som med röntgen konstaterats innehålla 

felaktigheter studerades även med kyld IR-kamera. Svårigheter med reflektioner samt 

geometrin hos testdetaljerna innebar svårigheter både med att ställa upp utrustningen 

så att reflektioner undveks samt skulle kräva avsevärd fininställning av 

analysprogramet. Försöket avbröts på grund av tidsbrist innan resultat i form av 

detekterade gjutdefekter kunde påvisas.   

5.2 Fortsatta försök 

Efter diskussion med Termisk Systemteknik AB så bestämdes att projektets inriktning 

behövde koncentreras till att söka i specialgjorda testplattor efter endast en typ av  

defekter, antingen porer, sprickor eller gradkanter. Testplattorna skulle få en slät utsida 

för att inte geometrin skulle störa värmens utbredning och försvåra avläsningen med 

IR-kamera. Det bestämdes att Pressgjutgruppen skulle tillfrågas för att de skulle 

bestämma projektets fortsatta inriktning.  

Pressgjutgruppen enades om att det som framkommit visade att metoden med OFP 

med IR-kamera var intressant och bedömdes ha stor potential för att hitta defekter i 

gjutgods. Emellertid bedömdes metoden för närvarande inte ännu kunna möta 

funktionskraven i ett pressgjuteri. Vidare försök inställdes därför.    

6 Diskussion 

Gjutdefekter i pressgjutgods är svårt att undersöka med IR-kameror. De svårigheter 

som följer av den kombinerade effekten av nedanstående faktorer gör att metoden 

kräver mycket handpåläggning eller finjustering för att kunna fungera: 

o Reflektion av IR-strålning som skall skapa värmevågen. 

o Spegling från omgivningens IR-stålning som stör avläsningen. 

o Hög värmeledning hos metallen. 

o Ofta komplicerad geometri hos pressgjutgodset. 

o Flera olika gjutfel som behövs detekteras, exempelvis porer, sprickor och 

grader.         

Ett omfattade arbete för att ställa in och anpassa både hård- och mjukvaran  kommer 

troligen att krävas i varje enskilt fall för att genomföra en OFP-undersökning. För 

närvarande bedöms metoden inte vara mogen att använda IR-kameror för OFP-

undersökningar i ett pressgjuteri. 

 Det bör emellertid påpekas att utvecklingen av metoder och utrustning går snabbt, och 

stora resurser satsas, både i Sverige och utomlands, på att få fram fungerande system. 

Det kan nämnas att Termisk Systemteknik AB under vintern 2012 anställer en 

doktorand för att utveckla IR-kamerornas användning för OFP av metallkomponenter. 
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7 Slutsats 

För närvarande krävs det en avsevärd insats av OFP metodernas hårdvara samt 

mjukvarans inställningar för att kunna påvisa gjutfel i pressgjutgods genom att 

använda IR-kamera. Intensiv forskning pågår för att förbättra och förenkla 

användningen av IR-kameror för OFP på metallkomponenter. Slutsatsen i detta projekt 

blir att defektspårning med IR-kamera på pressgjutna detaljer är en mycket intressant 

metod. Emellertid är tekniken inte riktigt mogen för implementering på pressgjuterier.  

Uppmaningen blir att återkomma till metoden om några år för att se vilka framsteg 

som gjorts och göra en förnyad undersökning om teknikens smidighet och 

användarvänlighet.    

8 Fortsatt arbete 

Fortsatt kontakt med företag och organisationer som arbetar med OFP med IR-

kameror. Antingen för att hålla gjuteriindustrin uppdaterad över de framsteg som görs, 

eller för att ha möjlighet att påverka forskningens inriktning så att den förs på för 

Gjuteriindindusrin lämplig kurs.  

Den lägsta rekommenderade ambitionsnåvån är att återkomma till tekniken med 

defektspårning i metaller med IR-kamera om ca 3-4 år, omkring 2016, för att 

undersöka vilka framsteg som gjorts. 

Kontakten med nedanstående företag och högskolor bör upprätthållas. Dels för att 

hålla kontakten med de framsteg som görs och dels för att kunna påverka inriktningen 

på bedriven forskning. 

o Termisk Systemteknik AB 

o Institutionen för ingenjörsvetenskap, Högskolan Väst 

o FLIR Systems AB 
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