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Gashärdande oorganiska bindemedel för kalla kärnlådor 
 

 

 

Sammanfattning 
Gjuteribranschen har länge önskat ett gashärdande oorganiskt kärnbindemedel för 
kalla verktyg, där de tillverkade kärnorna har bättre lagrings- och 
urslagningsegenskaper än om de härdats med koldioxid. I projektet provades en 
sådan alternativ metod. Resultatet visar att det är möjligt att härda en oorganiskt 
bunden kärna med denna kalla metod. Det prövade systemet kan bli en väg mot 
mer miljöanpassad kärntillverkning. 

Den referensstudie som inledde projektet visade att väldigt lite – om ens något – 
finns publicerat, eller patenterat, om denna metod; inte en enda referens hittades. 

 

 

Summary 
The foundry industry has, since long, wished for an inorganic, gas cured core 
binder system to be used with cold tools, where the produced cores have better 
storage and shakeout properties than if they were cured with carbon dioxide. This 
project tested such an alternative method. The result shows that it is possible to 
cure an inorganic bonded core with this cold method. The tested method can be a 
way towards a more environmental adapted core production. 

The reference study in the beginning of the project showed that very little – if 
anything – concerning this method has been published or patented; no single 
reference was found. 
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1 Syfte och mål 

Detta projekt var en förstudie för att utreda möjligheterna att, inom CIC-
samarbetet, utveckla ett snabbhärdande oorganiskt kärnbindemedel för kalla 
verktyg. Idag finns en sådan metod (härdning med koldioxid), men de tillverkade 
kärnornas egenskaper (lagring, gjutning) är starkt begränsande för när metoden 
kan användas.  

Syftet i ett större perspektiv är att etablera CIC som en forskarmiljö med fokus på 
bland annat utveckling mot mer miljöanpassade material och gjuteriprocesser. 

2 Genomförande 

Projektet var uppdelat i två delar: först en referensstudie, därefter praktiskt försök. 

2.1 Referensstudie 

En referensstudie genomfördes med de databaser som normalt finns tillgängliga 
för forsknuingsverksamheten i Swerea SWECAST. Referensstudien gav dock inte 
några träffar som kan hänföras till kalla gashärdande oorganiska bindemedel. 
Sökningar gjordes i databaserna Science Direct, AFS Library, uppsatser.se, 
imit.se, ASM Handbook Online, Springer Link, Ingenta Connect samt 
freepatentonline.com . 

2.2 Praktiskt försök 

Inom projektet genomfördes också ett enkelt kärngasningsförsök i sandlaborato-
riet på Swerea SWECAST. Ren Baskarp B25-sand med tillsats av vattenglas-
bindemedel placerades i en form. Genom formen strömmades gashärdare. Efter 
genomströmningen konstaterades att sandmassan härdat. För samma blandning av 
sand och vattenglasbindemedel, som inte fick genomströmmas av gashärdare, 
erhölls ingen härdning. 

3 Resultat och diskussion 

Vårt praktiska försök av detta kallhärdande system visar att det tekniskt fungerar. 
Ytterligare försök krävs dock för att utreda systemets potential. Vår referensstudie 
har inte pekat mot att liknande försök gjorts tidigare. Inga direkta patent har 
hittats, men här kan det finnas patentbeskrivningar för andra gashärdande 
bindemedelssystem som också begränsar utvecklingen av detta. 

4 Slutsats 

Den metod vi arbetat med i projektet fungerar rent tekniskt, och tycks inte vara 
beskriven tidigare. 

5 Fortsatt arbete 

Det fortsatta arbetet i den här frågan bör omfatta mer ingående försök med 
systemet, där de tekniska egenskaperna (blandningsförhållanden, hållfasthet, 
gasutveckling, defektpåverekan, urslagningsegenskaper, produktionshastighet etc)  
utvärderas. 

Patentläget bör också utredas ordentligt. 


