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Sammanfattning 

Inom projektet har ett strategiskt samarbete inom formteknikområdet mellan 

Swerea SWECAST och JTH etalblerats och en affärsplan för fortsatt samverkan 

har tagits fram. I projektet har också ett råsandsnätverk etablerats. 

Summary 

Within the project, a stratgic collaboation regarding mould and core technology 

between Swerea SWECAST and JTH has been established. A business plan for 

future collaboration has been created.  A network of foundies using green sand has 

been established. 
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1 Syfte och mål 

Vid Swerea SWECAST och JTH bedrivs idag forskning inom formteknikområdet. 

Tillsammans har de båda organisationerna en världsledande position inom 

området. Genom att kombinera fromteknikkompetenser och formteknikresurser 

inom Casting Innovation Centre (CIC), kan en mycket stark forsningsmiljö bildas. 

Inom ”CIC Mould- and Core Technology” ska fundamental forskning kombineras 

med industrifinansierad forskning och uppdragsverksamhet. För detta ändamål 

finns seniorforskare, doktorander och Post. docs. 

Syftet med verksamheten är att vara en stark forskningspartner för Svensk 

gjuteriindustri och därigenom finansiera verksamheten genom uppdragsforskning 

och med offentlig finansiering. 

 

2 Genomförande 

Swerea SWECAST har tillsammans med JTH bedrivit gemensamma 

formteknikaktiviteter under 2014 samt tagit fram en samverkansplattform, med 

tillhörande affärsplan för de kommande åren. 

Under 2014 har också ett råsandsnätverk etablerats tillsammans med de största 

råsandsgjuterierna i Sverige. Nätverket är bestående och kommer att fortsätta sin 

verksamhet efter projektets avslut.  

Genom projektet har Swerea SWECAST fått möjlighet att följa projektet ”Taste 

of Sand” som bedrivs vid JTH och JTH har under projekttiden haft möjlighet att 

utnyttja Swerea SWECASTs lab och utrustning. Inom projektet har mätningar av 

termisk expansion av ett antal gjuterisander mätts. Mätningarna utfördes vid 

GLAFO i Växjö. 

3 Resultat och diskussion 

Vetenskapliga resultat från projektet rapporteras i projektet ”Taste of sand”. Den 

enligt projektplanen planerade leveransen, samverkansplattformen, är framtagen 

och anses vara intern. 

4 Slutsats 

Projektet har bidragit till ökad samverkan mellan Swerea SWECAST och JTH 

inom formteknikområdet. Inom CIC finns stora möjligheter att verka inom 

formteknikområdet. Swerea SWECAST och JTH har tillsammans stor kompetens 

inom området och mycket utrustning för forskning och uppdrag. 

5 Fortsatt arbete 

En samverkansplattform finns framtagen med aktiviteter för 2015 och mål på kort 

och lång sikt. 


