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Sammanfattning 
Detta projekt har karaktären av en förstudie, med målet att skapa ett större projekt. 

Det har framför allt behandlat teknik och mätmetoder för att säkrare mäta 

egenskaper hos råsandsblandningar. De metoder som används idag har många år 

på nacken och nya mättekniker och utrustningar har tillkommit genom åren. 

Genom mätningar med tryckprovningsutrustning på värmda provkroppar kan 

råsandens hållfasthet mätas i olika förhållanden. De mätningar som normalt utförs 

resulterar sannolikt alltid i högre hållfasthetsvärden än sanden har i det verkliga 

förhållandet. 

En ny metod för att karaktärisera sandens kornstorleksfördelning innebär att man 

ändrar siktkurvan från att vara viktsbaserad till att visa hur kornens verkliga 

volym fördelar sig. Detta ger relativt stora skillnader i beräknade värden som 

medelkornstorlek och kornkoncentration. 

 

 

Summary 
This project was a pre study, with the goal to create a larger project. It has mainly 

dealt with technique and methods to achieve more accurate data from measuring 

greensand mixture properties. Today’s methods are several years old and new 

techniques and equipment have been added through the years. 

By using pressure testing equipment to test heated samples, the greensand’s 

properties can be measured in different conditions. Standard measures will 

probably always result in higher strength values than the sand really has. 

A new method to characterize the sand’s particle size distribution changes the 

grain size histogram from weight based to volume distribution. This gives 

relatively large differences in calculated values as average grain size and grain 

size concentration. 
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1 Tillkomst 

Förstudien ”Robust råsand” är ett resultat av diskussioner som förts inom det 

nätverk som Swerea SWECAST och ett antal råsandsgjuterier bedriver sedan 

2014. I samband med en av träffarna kom frågan upp om forskning inom 

råsandsformning och om vad företagen i så fall skulle vilja uppnå. På längre sikt 

vill man kunna uppnå en situatiuon där gjuterierna känner att variationerna inom 

råsandsformningsprocessen inte är större än för formning med kemiskt bundna 

massor. Råsanden ger ju en god miljö för järnsmältan att svalna i, samtidigt som 

det är en kostnads- och råvarumässigt billig metod. 

Projektets budget var på sammanlagt 500 000 kr. Projektgruppen har  främst 

bestått av råsandsgjutare, men också representanter från andra företagstyper har 

visat intresse och delvis också deltagit. Man kan dra slutsatsen att frågan om att 

kunna mäta kvalitet och egenskaper på plats i formarna – oavsett vilken typ av 

sandsystem man använder – är en högt prioriterad fråga. 

Projektgruppen har bestått av 

Tomas Nilsson, SKF Mekan AB / Scania CV AB 

Cecilia Bergquist, Scania CV AB 

Kent Arvidsson, Volvo GTO  

Henrik Persson, Volvo GTO 

Kent Lindholm, Xylem  

Rolf Andersson, Nya Arvika Gjuteri AB 

Lars-Ove Trygg, Nya Arvika Gjuteri 

John Moré, Scania CV AB 

Sune Jansson, Calderys AB 

Patrik Johansson, Global Castings AB 

Ulf Gotthardsson, Swerea SWECAST AB 

Anders Gotte, Sweresa SWECAST AB 

Arbetet har finansierats av medel från Svenska Gjuteriföreningen. 
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2 Inledning 

Formning i råsand är en av de mest använda formningsmetoderna för gjutgods, 

speciellt järngjutgods. I metoden används bentonitlera för att binda ihop sanden 

till en hållfast form. Sandkornen binds omedelbart ihop vid kompaktering; man 

behöver aldrig vänta på att något härdningsförlopp ska avslutas. Endast en mindre 

del av innehållet i en råsandsform förstörs under gjutprocessen, vilket betyder att 

formsanden återanvänds gång på gång. Genom att råsanden innehåller kolpulver 

skapas en lämplig miljö för järnet att svalna i. Summerat är råsandsformning en 

snabb, resurseffektiv och lämplig metod för många järngjuterier. 

Det finns förstås också svårigheter med att forma i råsand. Sammansättningen 

måste underhållas, bland annat genom att förbrukad sand, bentonit och kolpulver 

ersätts med ny. Störningar i sandsystemet uppkommer lätt och kraven på att kunna 

mäta sandens egenskaper blir därför höga. 

Här uppstår frågorna som denna förstudie vill börja adressera. Mätmetoderna som 

utgör dagens branschstandard definierades för flera tiotal år sedan, och har inte 

förändrats särskilt mycket sedan dess. Kraven på gjutgodkvalitet och processäker-

het ökar hela tiden, men övervakningen av formningsprocessen ligger till stor del 

kvar på äldre tekniknivåer. För att göra råsandsformningen mer tillförlitlig måste 

mätmetoderna moderniseras. Exempelvis behövs metoder som mäter formsandens 

egenskaper i formhåligheten – så gott som all mätning görs idag på formmaterialet 

innan formning, inte i själva formen. Metoderna behöver också ta hänsyn till att 

råsandens sammansättning och egenskaper förändras vid gjutningen, den värms 

upp, torkar och vissa av sandens komponenter förbränns. 
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3 Syfte och mål 

Idag överges ofta råsand till förmån för gjutning med kärnpaket vid stora krav på 

gjutgodset, främst på grund av att kunskapen om dessa bindemedelssystem är 

större och att systemen upplevs som mer robusta. För att klara morgondagens krav 

på processtabilitet samt kvalitets- och dimensionskrav på gjutgodset med 

råsandsgjutning är det nödvändigt att förstå vilka av de egenskaper som mäts och 

följs upp idag som är relevanta för formens och den gjutna komponentens kvalitet. 

Vidare är det viktigt att undersöka vilka mätbara parametrar som vi inte mäter 

idag, hur de kan mätas och hur de påverkar formnings- och gjutprocesserna. För 

dessa parametrar som ska mätas är det också viktigt att metoderna som används 

utnyttjar modern mätteknik och databearbetning. 

Syftet med denna förstudie är att bilda en grund för att fortsätta forskningsprojekt 

och öka kunskapsnivån inom området att skapa en robust råsandsformnings-

process. Ursprungligen formulerades tankar på mätningar av råsandsegenskaper i 

formarna, men snart konstaterades att vår egen utrustnings- och tekniknivå ännu 

inte är på den nivån. Projektets mål blev därför främst att  

- Testa utökade mätmetoder (spänningskurvor istället för brottvärden, mätning 

av hållfasthet i förhöjda temperaturer, utvärdera tillgänglig utrustning för 

hållfasthetsmätningar i form, sammanställning av de metoder som används 

hos de större råsandsgjuterierna idag)  

- Utvärdera camsizer för bestämning av partikelstorlekar och andra egenskaper, 

utvärdera dispersionsmätning av framför allt råsandens slampartiklar 

- Skapa underlag för att externt söka finansiering för fortsatt arbete med att få 

en robust råsandsprocess 
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4 Mätmetoder 

4.1 Provningsmetoder på råsandsgjuteriernas sandlab 

Vilka testmetoder används i de svenska råsandsgjuterierna? Denna frågeställning 

utmynnade i en sammanställning av vilka som används på de deltagande 

företagens sandlaboratorier, och hur ofta prover tas. Med något enstaka undantag 

utför alla gjuterier provningarna enligt den branschstandard som finns idag. De 

överensstämmer i stor utsträckning med de tyska standardmetoderna (”VDG 

Merkblatt”) och publicerades i Sverige år 1970. 

Vilka provningar som görs, och med vilka intervall de utförs, bestäms mycket av 

erfarenheterna kring främst vad man anser behövs. Men förutom att de här 

labtesterna utförs, styr man också produktionen med utrustning för automatisk 

mätning och övervakning, exempelvis med hjälp av fuktmätningar eller 

hållfasthetsprovningar i anslutning till blandaren. 

 

 Temperatur 

o Dagliga prov, upp till 1 prov varannan timme 

 Packningstal 

o Dagliga prov, upp till 1 prov varannan timme 

 Fukthalt  

o Dagliga prov, upp till 1 prov varannan timme 

 Råtryckbrottgräns 

o Mäts av alla gjuterier med mycket olika intervall: från 1 prov per 

månad till 1 prov varannan timme 

 Dubbel skjuvbrottgräns 

o Mäts av så gott som alla gjuterier med interval från 1 per dag till 1 

prov varannan timme 

 Våtdragbrottgräns 

o Hälften av gjuterierna mäter med intervallen 1 prov per dag till 1 

prov varannan timme. Hälften mäter inte 

 Genomtränglighet 

o Mäts av alla gjuterier med intervallen från 1 prov per dag till 1 

prov varannan timme 

 Bentonithalt (metylenblåmetoden) 

o Mäts av alla gjuterier med intervallen från 1 prov per dag till 1 

prov varannan timme 

 Kolhalt 

o Mäts av alla gjuterier med intervallen från 1 prov per vecka till 1 

prov varannan timme 

 Glödgningsförlust 

o Mäts av häften av gjuterierna med intervallen från 1 prov per vecka 

till 1 prov varannan timme 

 Siktkurva 

o Mäts av hälften av gjuterierna med intervallen från 1 prov per 

vecka till 1 prov per dag 

 Medelkornstorlek 

o Beräknas ur siktkurvan 

 Kornkoncentration 

o Beräknas ur siktkurvan 

 Slamhalt 
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o Mäts av så gott som alla gjuterier med intervallen från 1 prov per 

vecka till 1 prov per skift 

 Teoretisk specifik yta 

o Beräknas ur siktkurvan, men används av ett av gjuterierna 

 Sand på 0,09-sikten 

o Beräknas ur siktkurvan 

 Glödgningsförlust på slammad formmassa 

o Ett gjuteri mäter detta 1 gång per vecka 

 Torrtryckbrottgräns 

o Ett gjuteri mäter detta 1 gång per månad 

 Efterblandningsprov 

o Två av gjuterierna gör efterblandningsprov: 1 per kvartal och 1 per 

månad 

 Flytbarhet 

o Ett gjuteri kör försök med mätning av flytbarhet med 1 prov per 

dag 

 Askhalt 

o Ett gjuteri mäter detta med 1 prov per skift 

 Sintringstemperatur 

o Ett gjuteri mäter sintringstemperaturen med 1 prov per månad 

 

4.2 Hållfasthetsmätningar 

I de allra flesta fall utför gjuterierna själva sina hållfasthetsmätningar med 

hållfasthetsprovare av typ Georg-Fischer. Den manövreras manuellt, laddas med 

en standardprovkropp S1 och ger ett värde på brottgränsen. Genom att använda 

olika provkroppshållare ger den – oftast – ett värde på tryckbrottgräns eller dubbel 

skjuvbrottgräns, men också flytbarhet, spaltbrottgräns och skjuvbrottgräns kan 

erhållas. Enstaka svenska gjuterier använder nu en moderniserad variant med med 

möjlighet att ta fram värdena utan manuella inslag. 

Den utrustning som har använts i detta arbete är MTS 10/S, en tryckprovare från 

MTS Systems, där standardprovkroppar kan testas. Tryckhastigheten kan varieras 

och två lastceller finns tillgängliga. För de flesta råsandsprover används en lastcell 

som mäter krafter på upp till 1 kN, men för verkligt hårt packade råsandprover 

(och prover för kemiskt bunden sand) används en lastcell som mäter upp till 

50 kN. 

Den vanligast använda tryckhastigheten är 1 mm/s, men i detta projekt har den 

varierats. För att tydligare kunna följa tryckförloppen har betydligt långsammare 

tryckhastigheter använts, ner till som lägst 0,05 mm/s. 

Ur kurvorna som fås från tryck-spänningsmätningarna kan också andra 

egenskaper beräknas – bland annat e-modul och ett mått på flytbarhet i 

formmassan, 

Tryckprovaren är inte utrustad med möjlighet att arbeta med prover i justerad 

temperatur. Mätningar på rammade provkroppar med högre temperatur utfördes 

genom att provkropparna innestängdes i folie och värmdes i ugn. Vid provningen 

öppnades folien vid tryckprovaren, provet sattes in och testades omedelbart och så 

snabbt som möjligt. Vid dessa prover användes tryckhastigheten 1,0 mm/s, så att 

avsvalning och avdunstning minimerades. Tiden för ett sådant tryckprov, från 

uppackning till brott, var normalt cirka 6 sekunder. 
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4.3 Mätningar av kornegenskaper 

4.3.1 Gjuteriernas siktanalys 

Gjuterierna framställer normalt en siktkurva för att visa hur formmassans 

sandkorn storleksmässigt fördelar sig. Metoden utförs enligt branschstandard.  

Den bygger på att formmassan först tvättas med vatten och natriumpyrofosfat så 

att bentonit och kolpartiklar avlägsnas från sandkornen. Detta betyder att 

formmassan delas upp i  

- Viktsandel partiklar med storlek < 0,02 mm (slam, består främst av bentonit, 

stenkolspulver och fragment av sandkorn) 

- Viktsandel partiklar (tvättade sandkorn) med storlek från 0,02 – 2,00 mm, 

fördelade på 11 siktar 

Själva siktanalysen är en tidskrävande mätning med ett stort inslag av manuell 

hantering (tvättning, torkning, vägning). 

För att bestämma andelen kolpulver i råsanden används antingen analys av 

sandens kolhalt eller mätning av glödgningsförlust. Bestämning av den aktiva 

bentoniten görs genom titrering  med metylenblå. 

Siktanalys, glödgningsförlust och bentonithaltsbestämning är tidskrävande 

mätningar (de innefattar exempelvis tvättning, kokning, torkning, vägning och 

upphettning) med en hel del manuellt arbete. 

4.3.2 Camsizer 

Mätningar av kornstorlekar och kornformer utfördes med Retsch Camsizer XT. I 

detta utförande är den optimerad för partiklar från 0,8 µm upp till 8 mm, vilket 

innebär att den täcker det intressanta intervallet av partikelstorlekar i råsand. Den 

skjuter in sandkornen in i ett område där två kameror tar bilder och mäter 

kornstorlekar och kornformer. För att generera ett tillförlitligt resultat krävs i 

storleksordningen 1 miljon partiklar. 

Det finns flera fördelar med den här tekniken: den är snabb, den ger ett mer exakt 

resultat vad gäller fördelningen av partiklarnas storlekar (inte i form av 11 

intervall som vid siktning) och den mäter partiklarnas volymsandelar (inte 

viktsandelar). I fallet råsand kan den användas för att mäta storleksfördelningen 

av partiklarna såsom bentonit- och kolklädda sandkorn, alltså inte tvättade korn. 

Största nackdelen är förstås att det är en ganska dyr utrustning att skaffa. 

Camsizer mäter kornstorleken på de klädda sandkornen och genererar ett resultat 

som visar fördelningen av sandkornens storlek, inte hur de fördelar sig efter vikt 

per sikt. 

Camsizer mäter också ett ”rundhetstal” för partiklarna. Det görs genom att 

partiklarnas omkrets jämförs med den uppmätta diametern. Partiklar med värdet 

1,0 är perfekt runda; om partiklarna är taggiga hamnar värdet snarast under 0,7. 

Mer information om denna Camsizer finns på http://www.retsch-technology.com 

4.3.3 Analysette Microtec 22 

Denna utrustning arbetar med att råsanden dispergeras i en vattenfas genom 

ultraljud. Omrörningen får löst hopsittande partiklar att lösgöras från varandra och 

de enskilda partiklarnas storlek mäts. Med denna metod kan andelen partiklar i 

storleksområdet 0,01 µm till 2 mm bestämmas, och eftersom partiklarna alltså är 
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fria från varandra bör andelen bentonit, kolpulver och sand kunna läsas ur 

kurvorna. Vad som är oklart är om metoden kan användas för att särskilja aktiv 

bentonit från dödbränd bentonit. 

Mer information om denna metod finns på http://www.fritsch-international.com 

4.4 Mätning av formhårdhet på plats i form 

Utvärdering av två traditionellt använda (DISA och GF) formhårdhetsmätare 

gjordes inom ramen för råsandsnätverket. Båda mätarna används handhållna; man 

trycker mätaren (som i DISAs utförande har formen av en kula, i GFs utförande 

formen av en platta på en nål) mot formytan och läser av formens motkraft. Båda 

typerna är relativt väl kända i branschen, men verkar användas i väldigt liten 

omfattning. 

Det indiska företaget ”Versatile” (sandtesting.com) marknadsför mätutrustningar 

för att mäta vissa sandegenskaper i form. De har funnits sedan 1966 och 

representeras ofta på GIFA-mässan. Svensk erfarenhet av deras utrustningar 

verkar dock saknas. 

 

4.5 Bestämning av flytbarhet 

Flytbarhet är en egenskap som ofta diskuteras men som vår bransch inte har 

någon bra definition på. Det finns en beskriven branschmetod, men den har givit 

svårtolkade resultat på sandlaboratoriet på Swerea SWECAST. Betongbranschen 

använder en metod liknande Fordkopp, där man tar tiden för ett sandprov att rinna 

ut ur en behållare med bottenhål. Metoden fungerar för en torr råsand, men inte 

för en fuktig. 

Här finns också nya metoder som arbetar med bildanalys, exempelvis Revolution 

Powder Analyzer som fotograferar sand som faller fritt i en roterande cylinder. Ur 

bilderna fås rasvinkeln och ett mått på flytbarhet räknas fram. Metoden, som 

används inom exempelvis pulverteknik, var på väg in till Swerea (men fanns inte 

på plats) när denna studie utfördes. På www.mercuryscientific.com finns mer 

information. 

 

  

http://www.mercuryscientific.com/
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5 Resultat 

5.1 Hållfasthetsprovning, varierande tryckhastigheter 

Figur 1 visar resultaten från mätning i rumstemperatur med varierande tryck-

hastigheter, i syfte att se om tryckhastigheten inverkar på tryckbrottgränsvärdet. 

Tryckhastigheterna 0,01, 0,05, 0,10 och 1,00 mm/s testades. Tryckbrottgränsen 

ser ut att vara densamma oavsett vilken tryckhastighet som används. 

 

Figur 1. Tryckkurvor (från samma råsandsprov) med varierad tryckhastighet. 
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5.2 Hållfasthetsprovning, långsamt tryck 

Denna mätning av hållfasthet i rumstemperatur hade syftet att se om hårdare 

packad råsand är starkare (ger ett större mottryck) redan från allra första intrycket. 

Detta skulle i så fall möjliggöra en oförstörande hårdhetsprovning i 

formhåligheten. Mätningar utfördes på olika hårt packade provkroppar (med olika 

tryckbrottgränser) och tryckhastigheten var 0,05 mm/s. 

 

 

 

Figur 2. Tryckkurvor, ett råsandprov med varierad packning. 

Figur 2 visar spänningarna under första delen av första millimetern. Provet som 

efter minsta deformation nådde spänningen 2 N/cm2 hade råtryckbrottgränsen 

38,1 N/cm2, följt av prover med råtryckbrottgränsen 23.0, 20.6, 32.8, 22.7, 14.4, 

14.4, 33.8 och 33.0 N/cm
2
. Det verkar inte finnas något direkt samband mellan 

den allra första deformationen och råtryckbrottgränsen. 

 

  



Swerea SWECAST AB  
Rapport nr 2017-010 

 

10 

5.3 Hållfasthetsprovning, förhöjd temperatur 

Denna mätning med fuktiga provkroppar utfördes i rumstemperatur och vid 

förhöjd temperatur. Provernas fukthalt var i rumstemperatur 3,0%, vid 75°C 2,5% 

och vid 80°C lägre – de tappade fukt under provet och upplevdes som ”nästan 

torra”. 

 

 

 

Figur 3. Tryckkurvor från fuktig råsand med varierad temperatur. 

Figur 3 visar tryckkurvorna där fuktiga provkroppar (råsand i original) testades i 

rumstemperatur och vid förhöjd temperatur. Provernas fukthalt var i 

rumstemperatur 3,0% och vid 75°C 2,5% - vid uppvärmningen tappade de något i 

fukt vid provningarna. Hållfastheten i den fuktiga formmassan är, i den här 

mätningen, ca 30 % lägre än vid rumstemperatur. 
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Figur 4. Tryckkurvor från varma provkroppar med varierad fukthalt. 

Figur 4 jämför tryckkurvorna hos fuktiga (2,5 %) provkroppar vid 75°C med 

prover som värmts ytterligare något och därvid tappat fukt till ca 1 %. 

Temperaturen skiljer inte markant mellan proverna; det är istället de olika 

fukthalterna som ändrar provernas styrka. Råtryckbrottgränsen för den här sanden 

var 20 N/cm2, I detta temperaturområde ligger alltså   När den fuktiga råsanden 

värms upp, sjunker hållfastheten. Hållfastheten i den fuktiga formmassan är lägre 

i den uppvärmda sanden – i det här fallet 30% lägre – än  och – så länge sanden är 

fuktig ligger tryckbrottgränsen cirka 30 % lägre än råtryckbrottgränsen. I samband 

med att sanden värms upp, torkar den och då ökar istället hållfastheten, vid denna 

mätning till cirka 25 % över råtryckbrottgränsen. 
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5.4 Torrtryckbrottgräns 

Torrtryckbrottgränsen är tryckbrottgränsen som en provkropp som torkats i över 

100 grader. Den mäts i rumstemperatur och är alltid högre än råtryckbrottgränsen. 

Figuren visar torrtryckbrottgränsen mätt i rumstemperatur och vid 100°C. I 

förhöjd temperatur är hållfastheten lägre, samtidigt som deformationen innan brott 

verkar större (råsanden är segare). 

 

 

Figur 5. Tryckkurvor för torkad råsand i rumstemperatur och förhöjd temperatur. 
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5.5 Formhårdhetsmätning i form 

Resultaten från mätningarna visas i figur 6. DISA-mätaren fick bäst omdöme 

baserat på både mätresultat (mindre spridning) och handhavande. DISA-mätarens 

intryck ger ett litet grunt märke i formen, medan GF-testaren trycker ett hål i 

formen där formytan skrapas sönder.  

 

Figur 6. Mätning av formhållfasthet: mätvärden. 
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5.6 Jämförelse siktkurva – Camsizer 

Figurerna 7 och 8 visar kornstorleksfördelningen i två olika råsandprov, uppmätta 

med traditionell siktanalys (blå kurva) och med Camsizer (röd kurva). Den vänstra 

skalan hör till siktkurvan. Där har vi vanligtvis en eller ett par dominerande siktar 

där 25 – 40% av sanden hamnar. Dem högra skalan hör till Camsizerkurvan –

eftersom den är uppdelad i betydligt många fler intervall (nästan 300 istället för 

11 siktar) blir andelen för varje intervall en bråkdel av vad den är för siktarna. För 

att göra en jämförelse mellan båda kurvorna förstorades därför Camsizerkurvan. 

 

 

 

Figur 7. Siktkurva och Camsizerkurva för råsand 1. 

 

För råsanden i figur 7 är den beräknade medelkornstorleken (från siktkurvan) 0,26 

mm. Medelkornstorleken vid Camsizermätningen (då alla korn har mätts) är 0,29 

mm. Vidare är kornkoncentrationen 62% beräknad med data från siktanalysen och 

69% beräknad med data från Camsizer. 
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Figur 8. Siktkurva och Camsizerkurva för råsand 2. 

 

För råsanden i figur 8 är medelkornstorleken beräknad ur data från siktanalysen 

0,24 mm, med Camsizer 0,28 mm. Mediankornstorleken ur siktanalysen är 0,23 

mm, från Camsizer 0,27 mm. Kornkoncentrationen är 63% med data från sikt-

analysen, 72% med data från Camsizer. 

Något som ofta diskuteras är hur gjuteriets optimala siktkurva ska se ut. Ska 

gjutresultat verkligen relateras till siktkurvan, känns det mest rimligt att det är den 

verkliga kornstorleksfördelningen som används. Camsizerkurvan är i så fall den 

som bör användas.  
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5.7 Råsandens partikelstorlekar bestämda i dispersion med laser 

 

Figur 9. Kornstorleksfördelning uppmätt med Analysette Microtec 22. 

 

Figur 9 visar kronstorleksfördelningen hos en råsandsblandning som dispergerats i 

vatten. Kurvorna ser ut att bestå av tre tydliga grupper som delvis överlagrats.  

Mätningen visar hur partiklarna storleksmässigt fördelar sig i sanden, men skiljer 

inte mellan olika typer av slampartiklar. 
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5.8 Bestämningar av kornform 

Rundhetstalet jämfördes för en nysand och två råsandsblandningar, varav en 

testades i både torrt tillstånd och originaltillstånd. Kornformen är överlag rund. I 

de viktigaste kornstorleksintervallen är rundhetstalet högre för korn som är 

belagda med bentonit och kol jämfört med rena nysandkorn. 

De större kornen har en mer varierande rundhet. Detta beror åtminstone delvis på 

att de större kornen ofta består av mindre korn som sitter fast på varandra. När 

bildanalysatorn inte har tillgång till någon data, sätter den automatiskt värdet ”1”. 

 

 

Figur 10. Råsandspartiklar som de fotograferas i Camsizer XT.  

Den Camsizer som har använts vid dessa mätningar visar inte några särskilt 

detaljerade bilder av partiklarna. I originalutförande ser fotografier av sandkorn ut 

som enligt figur 10. Man kan förse Camsizern med extrautrustning som ger 

möjligheter till betydligt bättre och detaljerade bilder av partiklarnas ytor. 
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Figur 11. Uppmätta rundhetstal på en nysand, en råsand i bruksform och torrt 

tillstånd samt en råsand i torrt tillstånd. 
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5.9 Kornstorlekar hos bentonit och kolpulver 

Inför en siktanalys avlägsnas formmassans ”slampartiklar” (dvs partiklar mindre 

än 0,02 mm) ur sanden. I en vanlig formsandanalys tas inte vidare hänsyn till 

dessa partiklar, även om de är mycket viktiga för råsandens funktion. Camsizer 

bestämmer storleken också för dessa små partiklar. 

 

 

 

Figur 12. Kornstorleksfördelning hos bentonit och kolpulver. 

Figur 12 visar camsizerkurvor för torkad ren bentonit och torkat rent kolpulver. 

99,8 % av bentonitpartiklarna faller inom gränsen för kornstorleken hos slam. 

”Endast” omkring 90% av kolpulverpartiklarna faller inom gränsen för att klassas 

som slam.  
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5.10 Omvärldsbevakning – Formstoffforum 

Den enda regelbundet anordnade konferens som specifikt rör formmaterial och 

som organiseras i Europa är tvådagars-konferensen ”Formstoff-Forum”, en 

vidareutvecking av ”Formstoff-Tage”. Tidigare organiserades konferensen av  

Universität i Duisburg, men i och med att eldsjälen professor Wojtas 

pensionerades, bytte konferensen huvudman och idag är det tyska 

gjuteriföreningen VdG som organiserar. 

Konferensen hålls vartannat år och lockar ett par hundra deltagare och ett trettiotal 

utställare på den minimässa som pågår under konferensen. Den är inte specifikt 

inriktad mot råsandsformning, utan innehåller också en hel del intressanta 

föredrag om andra formningsmetoder och kärntillverkning. Föredragen 

presenteras av såväl forskningsinstitut, universitet som företag. Den tyska 

dominansen är dock väldigt stor – till mer än 90 % hålls föredragen på tyska. 

Konferensernas innehåll speglar i ganska stor utsträckning hur diskussionen ser ut 

i Europa (speciellt Tyskland) vad gäller klassningar av farliga ämnen eller hur 

opinionen tänker. Någon av konferenserna har haft tyngdpunkt på miljöanpassade 

oorganiska bindemedel och i något fall har fokus legat på minskning av 

emissioner av formaldehyd och furfurylalkohol. 2016 års konferens var en mer 

allmänt hållen konferens. 

De specifika råsandsföredragen som presenterades på 2016 års konferens var 

följande: 

 

Nassguss 2020 (W Ernst, Datec) 

Ett föredrag från W Ernst (som råsandsnätverket har haft som föredragshållare på 

ett av våra egna råsandsmöten) om en motsvarande råsandsgrupp i Tyskland och 

deras projekt ”Råsandsgjutning 2020”. År 2010 samlades man kring frågan 

”Kommer vi om 10 år att fortfarande kunna forma i råsand i tillräcklig mängd och 

med tillräckligt hög kvalitet”? De följande frågorna blev av typen 

- Vilka toleranser på godset måste man klara år 2020? 

- Vilka egenskaper och toleranser måste formsanden klara då? 

- Vilka formegenskaper måste förbättras och hur ska de karaktäriseras / 

kvantifieras? 

Den tyska fordonsindustrin har sett en övergång från råsandsformning mot 

formning i kärnpaket. Kraven på minskade CO2-utsläpp från fordon leder till en 

utveckling mot tunnväggigt gods och därigenom noggrannare toleranser i formen 

(från ±1 mm till ±0,3 mm). Råsanden klarar inte de högre kraven idag. 

Återanvändningen av sand i råsandsystemet leder till att materialet inte är 

reproducerbart i samma omfattning som den nysand som används vid tillverkning 

i kärnpaket. Inhomogenitet i formarna medför också att toleranserna inte kan 

klaras. 

Projektet ”Nassguss 2020” har formulerat fem fokusområden: 

- Fokus formmaskin. Stora framsteg har gjorts vad gäller formmaskiner, men 

fortfarande saknas fungerande online-mätteknik för formad sand. Här vill man 

i första hand få fram möjligheter att spara hållfasthetsvärden för 

kvalitetsstyrning samt hitta börvärden och gränser för den egna formlinan. 
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Universitetet i Freiberg arbetar idag inom sensortekniken, än så länge i 

labskala. 

- Fokus sandsammansättning / råvaruhushållning. Här konstaterar man att det 

saknas mätmetoder för reologi och att kunskapen om siktkurvans betydelse 

inte har utvecklats på många år. Här är de övergripande frågorna indelade i tre 

områden: hur ser den optimala siktkurvan ut för bästa flytbarhet / bästa 

formhållfasthet / bästa gasgenomtränglighet? 

- Fokus sandberedning. Vid urslagningen erhåller man normalt en mycket 

inhomogen sand. Här vill man utveckla strategier för att minska skillnaderna 

mellan blandade batcher. Dessutom tittar man på hur man kan optimera 

verkningsgraden på de ingående komponenterna i råsanden. 

- Fokus mätningar på lab. Idag är detta den viktigaste källan till information, 

men värdet av labmätningar tycks minska. Processen ställer krav på att man 

ska kunna utföra mätningar i processen. 

- Fokus processförståelse och kunskap. Här konstateras att det inte finns någon 

högre utbildning som behandlar råsandsformning. De stora 

råvaruleverantörerna forskar om ingående komponenter, men mest på kort 

sikt och för att hitta säljbara produkter. 

 

Mekaniska egenskaper hos råsand (H Kerber, ÖGI) 

Föredraget behandlade råsandsprovning med spännings-deformationsmätare för 

att inte bara erhålla brottgränser utan också kunna följa deformationen för att på 

så sätt förstå vad som händer i råsanden vid belastning. Man använder sig av 

råsandsblandningar som tillverkas på laboratorium med sand, bentonit, kolpulver 

och vatten i varierande (men noga kontrollerade) mängder. Vid konferensen 

visades bland annat hur råtryckbrottgränsen varierar med fuktigheten, 

spaltbrottgränsens (som svenska gjuterier inte mäter) variation med fuktighet, 

packningstal kontra fuktighet och våtdragbrottgränsen relativt fukthalt. Man 

försöker också hitta matematiska uttryck som fungerar för anpassning och 

beskrivning av resultaten. Överlag kan man väl säga att det här arbetet syftar till 

utveckla bättre provningsmetoder, och till att bättre förstå de resultat som 

genereras vid dagens laboratorieprovningar av råsand.  

 

Rivtester (mätning av ytskörhet) på råsandsformar (O Podobed, Imerys) 

Här presenterades hur man försöker hitta lämpliga metoder för att utvärdera 

råsandens egenskaper så att labtesterna ska kunna ge en mer heltäckande 

beskrivning av sanden. I arbetet ingår att titta på utrustning för packningstal, 

provkroppsrammare, torrhaltsmätning, rivtester, fallseghet och gränsvärden för 

formbarhet. Genom att till exempel följa kraft-deformationskurvorna kan man 

bestämma plastiska och elastiska egenskaper i sanden. I arbetet har man jämfört 

olika metoder för att bestämma ytskörheten hos formmassor, och det verkar 

främst vara testutrustningen från Simpson-Gerosa som använts. Så många resultat 

presenterades inte, föredraget var snarare ett sätt att visa att det här är en fråga 

man arbetar med.  

Ökad ytskörhet, menar man, har i alla fall koppling mot höga sandtemperaturer 

(>45°C), för låga packningstal, för korta blandningstider, långa (fysiska) avstånd 

mellan blandare och formmaskin och att hopsättning av formhalvorna dröjer för 

länge.  
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Intelligent kontrollsystem för råsand (T Sakai, Sintokogia) och Homogenitet 

vid blandning av råsand (M Müller, Eirich) 

Två föredrag som mest presenterade dagens produkter från Sinto och blandare 

från Eirich, och hur dessa företag tänker kring hur man ska få så goda formar eller 

blandningar som möjligt. 

Ett av föredragen behandlade Sintos olika ”intelligenta” tekniker för att styra sin 

process för produktion av bättre råsandsformar. Delar av detta känns som redan 

implementerade i svensk gjuteriindustri. 

Ett exempel är att installera någon typ av omrörare innan sandkylaren, för att få en 

jämnare sand in i kylaren och på så sätt undvika ojämn kylning. Erfarenheten 

visar att detta är speciellt effektivt om retursanden är 85°C eller högre. Man menar 

också att detta stabiliserar sandens kvalitet och att mängden bentonit då kan 

reduceras. 

Sandblandningen presenterades som en process där den exakt invägda sandens 

temperatur och fuktighet mäts. Bentonit, kolpulver och vatten tillsätts och 

packningstalet mäts med jämna mellanrum. Så länge det önskade packningstalet 

inte har nåtts tillsätts mer vatten. När sanden så småningom fått rätt packningstal 

töms blandaren. Eftersom retursandens egenskaper skiftar mellan olika dagar, är 

det viktigt att fortlöpande uppdatera kalibreringskurvan för fukttillsättningen. 

Övervakning i formen är också något som presenterades. Ett problem idag är att 

formsand tas ur sandsystemet, analyseras med manuella (och tidskrävande) 

metoder – vilket gör att kopplingen till den aktuella formen och eventuella 

gjutdefekter sällan är tydlig. För att råda bot på detta presenterades en utrustning 

som automatiskt tar ett prov per form – och som mäter sandtemperatur, fukthalt, 

packningstal, genomtränglighet och råtryckbrottgräns. 

 

6 Diskussion 

Trots att råsandsgjuterierna använder många olika mätmetoder och i vissa fall gör 

väldigt många mätningar, räcker inte underlaget alltid till för att fastställa om de 

tillverkade formarna håller tillräckligt hög kvalitet för att användas. Mätningarna 

görs i rumstemperatur och formsandsegenskaperna förändras med temperatur- och 

fuktförändringar. Hur goda egenskaper den blandade formsanden än har, ska den 

kompakteras till en form, och det är där den slutliga kvaliteten avgörs. För att få 

till en robust process behöver vi förstå och kontrollera råsandens egenskaper, i 

såväl rumstemperatur som vid förhöjd temperatur. Vi måste också veta att 

formmaskinen gör sitt jobb och se till att den varnar när formningsprocessen störs. 

Det finns modern mätteknik som ger snabbare och säkrare mätvärden, men som 

branschen inte använder idag. Fördelningen av sandkornens storlek är ett 

exempel. Men framför allt saknas mätmetoder för vissa egenskaper – antagligen 

för att vi inte vet varför vissa defekter uppstår, det enda vi ser är symptom på att 

något är fel. 
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7 Slutsats 

Det finns stora kunskapsluckor kring hur råsand som formmaterial fungerar och 

hur formningsprocesserna ska säkras. De metoder som används för att definiera 

formsandsblandningar är gamla och kan behöva förnyas. Det finns numera 

snabbare och mer exakta mätmetoder som tar bättre hänsyn till hur de ingående 

materialen i formsanden verkligen ser ut eller till sandens hållfasthet i de 

förhållanden där hållfastheten är kritisk. 

 

8 Industrinyttan med projektet 

Projektet hade karaktären av en förstudie. Det har visat att vi behöver göra en 

vidare satsning på råsandsprocesserna och det har också pekat ut i vilken riktning 

de större satsningarna bör göras. Projektmedlen från Gjuteriföreningen har 

möjliggjort en fokusering på frågor som rör råsandsprocessen och inom ramen för 

råsandsnätverket kommer nu projektmedel från offentliga finansiärer att sökas. 

Den fortsatta forskningen för att förbättra råsandsprocessen gynnar dessa 

gjuterier, något som är bra för svensk gjuteriindustri. Därigenom skapas industri-

nytta. 

 

9 Rekommendationer till fortsatt arbete 

I det här projektet har fokus legat på formsandens egenskaper och hur den kan 

mätas. Det finns risk att vi försöker tillverka formar med dåligt sammansatt 

formsand. Men det finns också risk för att vi blandar den perfekta formsanden och 

försöker använda den i en dålig formprocess. Det fortsatta arbetet bör fokusera på 

själva formningsprocessen och formmaskinen. Vilka data genereras i en 

formmaskin idag? Hur tar vi hand om denna data? Behöver vi utrusta 

formmaskinen med sensorer som mäter egenskaper vi saknar? Förutom att arbeta 

med gjuteriernas egna formprocesser, kanske det är lämpligt att också någon 

aktuell maskinleverantör är deltagare. 
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