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SAMMANFATTNING 

I detta projekt har ett mål varit att ta fram en standardiserad metod för att 
mäta och jämföra luktemissioner från gjutning på olika bindemedel. Ga-
ser från gjutningar samlades in och analyserades med avseende på lukt 
och VOC. Två metoder användes: ”GC-Sniff” och ”dynamisk olfakto-
meter med luktpanel”. 

”Dynamisk olfaktometer med luktpanel” är anpassad för industriproces-
ser och gav lovande resultat. Noggrannheten i luktmätningarna är dock 
alltför låg för att metoden skall kunna användas för optimering av bin-
demedel. ”GC-sniff”-metoden visade sig vara olämplig i sin nuvarande 
utformning. 

Lukt från gjutprocessen avklingar på annat sätt än många andra lukter. 
Görs luktmätningen 24 timmar efter provtagningen finns bara halva 
luktstyrkan i provet, jämfört med om provet görs 8 timmar efter prov-
tagningen.  

Ett annat mål var att undersöka möjligheten att substituera traditionella 
bindemedel till nyutvecklade vattenglasbaserade sådana. Detta gjordes 
vid ett mässings- och ett segjärnsgjuteri. Mässingsgjuteriet använder re-
dan en liknande process (hotbox), så där kan substitution göras relativt 
enkelt. Vid segjärnsgjuteriet är processen helt annorlunda (coldboxkär-
nor i råsandsformar); resultaten därifrån visar att det är tekniskt möjligt, 
men i praktiken behäftat med stora förändringar, att använda denna typ 
av bindemedel. 

Hos båda gjuterierna nåddes stora fördelar vad gäller luktemissioner. 



Swerea SWECAST AB 5 
 
 

  

SUMMARY 

One of this project’s aims has been to develop a standardized method for 
measuring and comparing odour emissions evolved during casting on 
different binders. The collected gases from the casting process were ana-
lysed in terms of odour and VOC’s. Two methods were used: “GC-
Sniff” and “dynamic olfactometre with odour panel”. 

“Dynamic olfactometre with odour panel” is adapted for industrial pro-
cesses and proved to be promising for the intended application. The pre-
cision of the odour measurement is, however, too low; the method is not 
good enough for optimising binder systems. The “GC-Sniff” method 
proved to be unsuitable in its present shape. 

Odours from the casting process quickly dissipates in comparison to oth-
er odours. If the odour analysis is done at 24 hours after sampling, the 
odour strength is half of that found after 8 hours. 

Another aim was to substitute a traditional binder type with a newly de-
veloped sodium silicate based binder. This was done at a non-ferrous 
brass foundry that already used a comparable hotbox process, which 
made the substitution relatively easy. Conversely, even if the substitu-
tion with sodium silicate binder was endowed with considerable process 
changes at the ferrous ductile iron foundry (utilizing polyurethane 
coldbox cores in green sand moulds), it was still technically feasible. 

Nevertheless both foundries greatly reduced their odour emissions once 
the process change to sodium silicate had been performed. 
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1 BAKGRUND 

Den rådande utvecklingen mot en allt mer förtätad byggnation i många 
tätorter har resulterat i att bostäder i allt högre grad är lokaliserade i när-
heten av industriområden. Detta faktum i kombination med den all-
männa strävan i samhället att minimera industrins miljöpåverkan medför 
att i diskussionen kring gjuteriers påverkan ställs allt större fokus frågor 
kring utsläpp av exempelvis lukt och VOC (flyktiga organiska ämnen). 

I rapport 081219, ”Lukt och VOC från gjutprocesser” av Karin Ahlqvist 
och Maria Cannerborg, redogörs för förekomsten av lukter från gjutpro-
cessen. Föreliggande arbete utgör en fortsättning med utgångspunkt från 
den rapporten. Avsikten är dels att utveckla en provningsmetod för att 
karaktärisera olika kärnbindemedel utifrån deras emission av lukt och 
VOC och dels att genomföra praktiska gjutförsök hos mässings- och 
järngjuterier.  

Den första delen har vi valt att sammanfatta som ”Miljödelen” och den 
andra som ”Teknikdelen”. 

Miljödelen 
De finns en rad olika metoder att i liten skala simulera ett gjutförlopp 
och generera de emissioner som ett bindemedelssystem ger upphov till. 
Den stora utmaningen är att finna en metod som dels ger en verklighets-
förankrad situation vad gäller den miljö som gjutningen sker i och dels 
inte innebär alltför höga kostnader. Det senare är inte minst viktigt ef-
tersom analyskostnader i sig tenderar att bli relativt höga. 

Det är viktigt att notera att oavsett vilken metod som används kan man 
aldrig generellt överföra resultaten från laboratoriemätningen till emiss-
ioner från ett specifikt gjuteri. Gjutgodsframställning är en mycket kom-
plex process och en mängd faktorer påverkar emissionerna, exempelvis, 
gjutmetallen, gjuttemperaturen, sand/järnförhållande, totala metallmäng-
den och typen av gjutform. 

Målsättningen har varit att ta fram en ”standardiserad” men ändå flexibel 
metod som kan användas såväl vid jämförande studier mellan olika bin-
demedel men även i utvecklingssyfte för att på ett relativt snabbt sätt 
kunna verifiera om olika ändringar av bindemedlens innehåll ger avsedd 
effekt vad gäller de ämnen som bildas.  Arbetet har genomförts i nära di-
alog med leverantörerna av bindemedlen som bidragit med mycket vär-
defulla synpunkter på försöksupplägget.  
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Teknikdelen 
De nya bindemedelssystemen som undersökts baseras i huvudsak på 
oorganiska tillsatser och har utvecklats i syfte att reducera mängden lukt 
och VOC från processen. Gemensamt för bindemedlen är att det krävs 
någon form av värme för att härda dem. Företrädesvis används de idag 
vid produktion av icke järn metaller. 

Bland utmaningarna med de nyutvecklade bindemedlen ligger i regel att 
det krävs nya kärnlådor eftersom man måste tillföra värme. En annan 
utmaning är själva hanteringen av de nytillverkade kärnorna eftersom de 
i rått tillstånd är relativt spröda. 

2 INLEDNING 

Som inledning presenteras ett utdrag från rapporten 081219 Lukt och 
VOC från gjutprocesser. 

2.1 Kort om lukt  

Lukt är en förnimmelse i näsans slemhinna av i luften förekommande 
ämnen, vilka hos människan aktiverar luktsinnesceller i näshålans tak. 
Vår känsla av att något luktar uppstår när något ämne kommer in i näs-
hålan och träffar luktsinnescellerna där. Luktsinnet är mycket viktigt för 
vår livskvalitet, t ex för att uppleva smak och identifiera faror i form av 
rök från eld. Människan kan uppfatta en mängd olika dofter, ca 10 000, 
men jämfört med många djurarter har människan väldigt dåligt lukt-
sinne. 

Förmågan att uppfatta lukter är individuell – vissa personer har bättre 
luktsinne än andra. Hos en och samma person varierar dessutom luktsin-
net beroende på omgivande miljö (temperatur, fuktighet, närvaro av 
andra luktande ämnen) och annat (förkylning, rökning mm). Luktkäns-
ligheten avtar med åldern.  

Människan har god adaptionsförmåga, dvs. att vänja sig vid en lukt man 
utsätts för under längre tid, vilket beror på att frekvensen av impulser 
från luktcentrat avtar. När exponeringen av lukten upphör återställs sin-
nescellerna till normal känslighet inom ett par minuter. 

Olika ämnen luktar olika starkt, dvs. har olika lukttrösklar. Med lukt-
tröskel menas den halt vid vilken lukt kan kännas från ett enskilt ämne 
eller från en blandning av ämnen. Normalt är lukt från gjuterier inte en 
hälsofråga, utan ett sanitärt problem, där halten av ämnen i luften är 
mycket låga när man börjar känna lukt. För att medicinska effekter skall 
kunna uppstå krävs oftast en betydligt högre halt av ämnet ifråga  

Aminer är kända för att de orsakar luktstörningar i gjuteriets omgivning. 
För trietylamin är lukttröskelvärdet kring 1 mg/m3, men halterna behöver 
bli betydligt högre om några hälsoeffekter på människan skall kunna på-
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visas. Det finns också ämnen som är luktlösa och samtidigt giftiga. Nå-
gon förvarning om att halten är farlig får man alltså inte. Exempel på 
detta är kolmonoxid som bildas under gjutningen eller ren gasol. För att 
vi skall få en varning om en gasolläcka blandar man in ett starkt luk-
tande ämne. 

När avgasblandningen är komplex är det svårt att förutsäga vad den sam-
lade luktstyrkan är, även om man känner luktstyrkan för var och en av de 
ingående luktämnena. Lukter som adderas till varandra resulterar ofta i 
en luktstyrka som är något annat än en ren addition. Om exempelvis 
flera ämnen med liknande lukt adderas blir den totala luktupplevelsen 
normalt lägre än om man enbart lägger samman deras individuella lukt-
styrkor. 

2.2 Vad är VOC? 

VOC står för ”volatile organic compounds” eller direkt översatt flyktiga 
organiska. VOC är en stor grupp ämnen som bland annat innehåller 
aromatiska och halogenerade kolväten. Ämnena har vitt skilda egen-
skaper. Flera VOC är cancerframkallande, skadar arvsmassan, ger nerv-
skador och/eller orsakar allergier. Bensen och butadien är exempel på 
ämnen som är cancerogena. 

VOC bidrar också till marknära ozon- och smogbildning. Exponering för 
ozon kan bland annat ge ökad retbarhet och inflammation i luftvägarna 
och kan påverka lungfunktionen. Aromatiska VOC reagerar lättare än 
andra VOC med andra ämnen och är därför mer skadliga för hälsa och 
miljö. Exempel på aromatiska kolväten är bensen, toluen och xylen.  

Att erhålla en tydlig definition av VOC är inte helt lätt. Enligt EU:s di-
rektiv 1999/13/EC (Solvent Emissions Directive), består VOC av ämnen 
som har ett ångtryck på 0,01 kPa eller mer vid 200C.  

Det kan konstateras att definitionerna av VOC skiljer sig något beroende 
på vad som varit syftet med direktiv/lagstiftning. Sammanfattningsvis 
gäller att såväl i Sverige, EU och USA undantas metan från den gene-
rella definitionen av VOC när det gäller emissioner som skall rapporte-
ras till myndigheter. Det samma gäller VOC i de svenska miljömålen.  

Det är viktigt att vara tydlig när man talar om VOC dels vilken definit-
ion som används och dels vilken mätmetod som används för framtagning 
av underlags- och uppföljningsdata. Det är således viktigt att den an-
vända mätmetoden är avstämd mot den definition av VOC som man tän-
ker använda. 
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2.3 Lukt från gjuterier 

För de komplicerade geometrier och hålrum som krävs vid framställning 
av gjutgods måste sandkornen till kärnorna bindas samman med ett ef-
fektivt bindemedel. Bindemedlet bör vara så beskaffat att det efter gjut-
ningen faller samman och sanden sedan kan skakas ur så att bara gjut-
godset blir kvar. 

Ett stort antal olika bindemedel används för form- och kärnmassor. 
Många bindemedel är enkla kemiska föreningar som inte orsakar större 
utsläpp, t ex bentonit eller vattenglas. För andra formar och kärnor krävs 
mer specialiserade bindemedel såsom olika organiska bindemedel, ofta 
baserade på fenoler. När dessa bindemedel kommer i kontakt med den 
varma metallen vid gjutprocessen pyrolyseras de eftersom det inte finns 
tillräckligt med syre i formen för att en förbränning skall ske. När gaser-
na lämnar formen ex i parten eller genom avluftningshål och gaserna får 
tillgång till syre kommer de i vissa fall att antändas och brinna under en 
begränsad tid. Emissionerna från en gjutform består härigenom totalt sett 
av en komplex blandning av förbrännings- och pyrolysgaser. 

De viktigaste förbränningsprodukterna vid fullständig förbränning är 
koldioxid och vatten. Vid pyrolysen bildas emellertid ett stort antal olika 
ämnen varav vissa har en kraftig lukt. Den dominerande gasen vid pyro-
lys är kolmonoxid. 

Även om utsläppen av luktande organiska ämnen är tämligen små och 
sker i låga koncentrationer förekommer lukt i utsläppen från många gju-
terier. ”Gjuterilukt” är alltså ett välbekant problemområde för gjuteriin-
dustrin.  

Den enskilt största källan till utsläpp av lukt och VOC är bindemedlet. 
Faktorer som påverkar vilka ämnen som bildas och i vilken mängd är: 
typ av bindemedel, hur produktionsprocessen ser ut samt var i produkt-
ionsprocessen de bildas. Till detta kommer det faktum att gaserna för-
bränns i olika utsträckning beroende på ex. gjuttemperaturen 
sand/järnförhållandet samt den totala metallmängden. Antalet faktorer 
som påverkar ger upphov till en enorm komplexitet som gör det mycket 
svårt att åtgärda störningar i form av lukt och VOC såväl genom rening 
som genom processoptimeringar. 

För att minska emissioner i form av lukt och VOC finns flera tillväga-
gångssätt. Först och främst sker en kontinuerlig utveckling där binde-
medlens innehåll av ämnen som ger upphov till lukt och VOC minskas 
alternativ tas bort. Dessutom strävar tillverkarna efter att optimera bin-
demedlen och därigenom minimera tillsatsen. I gjuteriet är det gjuteri-
personalen som kan påverka emissionerna genom optimerad användning 
och ett gott underhåll av maskiner och utrustning. 
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Tekniskt finns även ett flertal tänkbara metoder att rena emissionerna 
”End of pipe”.  Att rena utgående luft med avseende på lukt och VOC är 
dock i praktiken mycket svårt eftersom det rör sig om mycket stora luft-
flöden samtidigt som koncentrationerna av de ämnen som skall avlägs-
nas är mycket låga.  

Eftersom emissionerna normalt sett inte utgör något miljöproblem utan 
är ett sanitärt problem är en vanlig lösning att späda ut emissionerna ge-
nom att kanalisera utsläppen till höga skorstenar. Det bygger även på att 
processerna kapslas in ordentligt för att undvika diffusa källor till lukt- 
och VOC-emissioner. 

Teorierna om hur lukt och VOC-utsläpp ska minskas är många men än 
så länge finns inget entydigt svar. Troligen måste åtgärder sättas in i alla 
led, dvs vid produkttillverkning, vid produktanvändning och slutligen 
åtgärder i form av reningsutrustning. 

Den optimala lösningen, och det som ligger till grund för detta arbete, är 
att eliminera emissionerna redan vid källan. Genom att ersätta de orga-
niska bindemedelssystemen i branschen med oorganiska kommer emiss-
ionerna av lukt och VOC att reduceras radikalt. 

 

3 ATT MÄTA LUKT OCH VOC 

3.1 Allmänt 

Mätning av lukt är inte helt okomplicerat. Det mänskliga luktsinnets 
komplexitet gör det extremt svårt att med någon form av instrument ef-
terlikna luktsinnets funktion för att registrera lukter. Till detta kommer 
det faktum att luktupplevelsen skiljer mellan olika individer. 

Ett vanligt analysinstrument kan ge svar på vilka ämnen som en luft-
ström innehåller. Dock ger det inget svar på hur dessa luktar. En kom-
plex blandning av många luktkomponenter kan även ha annan karaktär 
än de enskilda ämnena och även ett annat lukttröskelvärde som inte går 
att bestämma med en gasanalys. [1]  

Det finns en stor variation av mätmetoder med lika varierande typer av 
resultat. Inom projektet har vi valt att utvärdera följande två metoder för 
att mäta lukt: 

GC-Sniff  
Ger möjligheten att separera de ingående ämnena i gasblandningen och 
bestämma vilka dessa är och vilka av dem som är luktande. 

Dynamisk olfaktometri med luktpanel (olfaktometri) 
Med denna metod bestämmer man lukten i provet som helhet dvs. sum-
man av alla ingående luktande ämnen. 
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GC MS 
Parallellt med båda ovanstående analysmetoderna körs ofta en GC MS-
analys där ett mer precist resultat erhålls om ämnena halter. I denna ana-
lys erhålls dock ingen information om de enskilda föreningarnas benä-
genhet till att avge lukt. 

Oavsett vilken metod man använder för analys är en kritisk parameter 
hur gaserna samlas in. Det är stora skillnader om man avser att samla in 
något enskilt ämne eller alla typer av gaser dvs. såväl de lättflyktiga som 
de tyngre som har en tydlig tendens att kondensera i provutrustningen. 

3.2 Provtagning  
 Analys av ingående komponenter i ex. gjutgaser kan utföras med hjälp 

av kemiska gasanalyser där ämnena först samlas upp i kolrör, impinger-
flaska eller i påse av plast. Alternativt kan direktvisande instrument an-
vändas. Provtagningsplatsen kan exempelvis vara i en ventilationskanal i 
ett gjuteri eller i en försöksutrustning vid gjutförsök i mindre skala. 

 
 Av största vikt är dels att undvika att ingående ämnen kondenserar före 

provtagning samt att luftflöden i ventilationskanaler och provtagningsut-
rustning hålls konstanta och registreras.  

 
 Efter transport till laboratoriet sker analys av proverna där ämnena i pro-

vet identifieras. 

3.3 Analys av VOC 

Gasanalyser har fördelen att de är objektiva och att resultat vid olika 
mätningar direkt kan jämföras.  

En vanlig analysmetod är en så kallad GC-MS analys där GC står för 
gaskromatografi och MS står för masspektometri. I gaskromatografen 
separeras de organiska föreningarna. Provet förgasas och drivs med bär-
gas genom en kolonn. Beroende på ämnenas kemiska sammansättning 
passerar de kolonnen olika snabbt, vilket ger information om föreningar-
na.  

 
Massdetektorn ger ytterligare information om ämnet och halten ämne. 
Varje organisk förening har ett spektrum. Ämnet, som är sammansatt av 
olika föreningar, har ett masspektrum där avläsning kan ske av vilka ty-
per av föreningar och mängd ämnet består av. 

3.4 Bestämning av lukt 

3.4.1 GC-sniff  

Institutet för Livsmedel och Bioteknik AB (SIK) har lång erfarenhet av 
att mäta lukt kopplat till olika livsmedel. För detta ändamål använder de 
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b.la en gaskromatograf kopplat till en luktenhet där en försöksperson no-
terar eventuell lukt sk. GC-Sniff. 

Genom att driva ut de ämnen som samlats upp i exempelvis kolrör och 
leda in dessa i en gaskromatograf kan man dela upp ingående ämnen i ett 
sk. kromatogram, bild 1. Därefter leds de uppdelade ämnena till ett ut-
lopp där en person luktar allt eftersom respektive ämne leds ut. Bild 2. 
En notering görs när han/hon känner lukt. Härigenom kan man be-
stämma vilka toppar i kromatogrammet som är luktande och i viss mån 
hur de luktar. Personen som sniffar för anteckningar i diagrammet där 
luktstyrkan betygsätts från 0 till 5 och lukten beskrivs så långt möjligt. 
En topp i diagrammet behöver dock inte betyda att det luktar. Vissa äm-
nen är luktlösa trots att de kan förekomma i höga halter.  

Ett prov tar ca 1 timme att sniffa sig igenom. Man är två personen som 
byts av i 15-20 minuters intervaller för att inte bli avtrubbad och för att 
hinna återställa luktorganet till normal nivå.  

Metoden kan vid behov kompletteras genom att köra ett dubbelprov av 
det uppsamlade provet genom en gaskromatograf kopplat till en 
masspektrograf, GC-MS. Härigenom kan man fastställa exakt vilka äm-
nen som de luktande topparna består av och i vilka halter de förekom-
mer. 
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Bild 1, 2 och 3   

  GC-Sniff där lukten under ca 1 h tid leds ut ur glaskoppen. 

Här görs en bedömning av luktens styrka och typ och note-

ras i kromatogrammet från gaskromatografen.  

  Ex på kromatogram där notering sker av luktstyrka och ty-
pen av lukt. 

 

3.4.2 Dynamisk olfaktometri med luktpanel 

Försöken med luktmätning med luktpanel har genomförts i samarbete 
med Force Technology i Danmark. De har god erfarenhet av att mäta 
lukt i bl.a. industriella miljöer. 

Vid provtagning med olfaktometri med luktpanel, använder man sig av 
ett antal människor som luktar på olika utspädningar av provet. Från en 
provpåse, som innehåller luft som samlats in från exempelvis en venti-
lationskanal, tas en bestämd mängd som sedan späds med frisk luft och 
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förs via glaskanaler till luktpanelen. I olika omgångar höjs luktprovets 
koncentration och panelen ger signal om när de garanterat känner lukt. 

Hos Force Technology består luktpanelen av 2x3 personer som arbetar 
växelvis. För att inte påverkas av personen som sköter spädningen sitter 
luktpanelen bakom en vägg och får luft, innehållande provet, ström-
mande genom 2 glasrör. De ska sedan ge signal är de känner lukt och 
vilket rör lukten kommer ifrån. I sista skedet får varje deltagare i panelen 
ge en kort beskrivning av lukten. 

Resultatet anges i form av luktekvivalenter/m3 (le/m3) och anger hur 
många gånger ett prov måste spädas för att bli luktfritt. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Bild 4 och 5  Olfaktometri, provet späds i bestämda steg 

för att släppas ut i ett av glasrör. Luft ström-

mar ut i båda glasrör men luktprov är bara 

tillsatt i ett åt gången, A eller B. 

 
 

4 MILJÖDELEN – GENOMFÖRANDE 

4.1 Allmänt 

Inom detta projekt har 4 olika bindemedel analyserats med avseende på 
lukt. Samtliga bindemedelssystem har emellertid inte använts i alla delar 
av undersökningen.  

Metodernas reproducerbarhet har utvärderats genom upprepade provtill-
fällen. 

Tre olika bindemedel har använts, ett standard Cold Box (benämnt Cold 
Box 1), ett modifierat Cold Box (Cold Box 2) som utvecklats för att ge 
mindre lukt, resol + CO2 samt Inotec som är ett oorganiskt bindemedel. 
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- Cold Box-kärnorna tillverkades på Arvika Gjuteri, med totalt 
0,65+ 0,65 vikt-% bindemedel i båda typerna av bindemedel. 

- Resol + CO2 tillverkade hos SKF Mekan AB i Katrineholm med  
3 % bindemedelstillsats. 

- Inotec tillverkades på Swerea SWECAST enligt Kernfest-Webacs 
anvisningar. 5 % promotor (pulverform) samt 2 % bindemedel 
(flytande form) tillsattes sanden. 

4.2 Provutrustning och gjutförsök 

Inom Swerea SWECAST finns en utrustning som tidigare använts i pro-
jekt vid pyrolysgasundersökningar med olika kärntillverkningsmetoder.  

Bild 6  Skiss över gjututrustningen 

   

Utrustningen består av en fot i metall med in- och utlopp, lock samt ett 
rör av stål. I stålröret placeras en S1-provkropp och ovanför denna hälls 
den smälta metallen. I gjutfoten finns två anslutningar, inlopp till cylin-
dern där kärnan är placerad och utlopp för gaserna som uppkommer un-
der gjutning. Till utloppet ansluts provtagningsutrustningen. I ledningar-
na fram till provtagningsutrustningen (kolrör eller plastpåse) väljs 
material med tanke på att reaktioner mellan reaktiva föreningar och 
materialen skall undvikas. 

För att undvika bildning av kondensat från pyrolysgaserna kopplas prov-
tagningsutrustningen med minsta möjliga avstånd från provkroppshålla-
ren.  

Sandvikten är ca 150 gram och metallvikten ca 800 gram. 

En simulering av sandkärnans temperatur gjordes vid Swerea 
SWECAST för att försäkra att kärnan innehåller hela temperaturspektret, 
från i princip opåverkad (+30 oC) till smältans temperatur (+1450 oC). 
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Försöksupplägget innebär att, vid gjutning med järn, kommer i stort sett 
hela kärnan att påverkas termiskt. Ungefär 2/3 av kärnan utsätts för så 
pass hög värme att den faller sönder. Den resterande tredjedelen kommer 
att ha en viss resthållfasthet efter gjutningen. Se bilaga 1 från tempera-
tursimulering, där temperaturfördelning visas. 

Ett flertal av pyrolysprodukterna är lättflyktiga. Inför undersökningen 
har det diskuterats hur provutrustningen skulle utformas för att minimera 
risken för provtagningsfel. Bland annat diskuterades om gaser kan avges 
i utrustningens överdel d v s förbi den pågjutna metallen. För att klar-
lägga detta har försök gjorts tidigare där prov togs såväl under provkär-
nan som över metallen. Vid gjutningen användes kväveinnehållande Hot 
Box-bindemedel i kärnan och isocyanatavgången användes som signal-
substans. Resultaten av dessa försök visar att även om höga isocyanat-
halter kunde detekteras i luften under provkärnan var emissionen av iso-
cyanater över det pågjutna järnet inte påvisbara. Något läckage av gaser 
ovanför metallen anses därför inte uppkomma. 

4.3 GC-Sniff 

4.3.1 Uppsamling av gjutgaser 

I ett första försök till uppsamling och analys av luft från gjutning inled-
des ett samarbete med SIK, Institutet för Livsmedel och Bioteknik AB. 
Efter inledande diskussion och möte utfördes provtagningen vid Swerea 
SWECASTs försöksgjuteri genom att metall göts på kärnor med olika 
bindemedel. 

Försök gjordes att samla upp de luktande ämnena i kolrör. Vid anslut-
ningen mellan kolrör och provkroppshållare användes en silikonslang. 
Arrangemanget med en slang som koppling medför alltid en viss risk för 
att pyrolysgaserna skall kondensera och fastna i slangen. I änden kopp-
lades en pump för att pumpa luften igenom kolröret. 

Vid samtliga gjutningar användes sandkärnor (S1-provkroppar) tillver-
kade av Resol-CO2 och järnets gjuttemperatur var 1450°C. Sandkär-
norna var tillverkade hos SKF Mekan AB i Katrineholm och receptet för 
dessa var 97,1 % Brobysand och 2,9 % Novanol 2000. Pumpens sughas-
tighet var vid samtliga mätningar 100 ml/min. Silikonslangens längd 
ökades för varje gjutning eftersom problem uppstod med att uppsam-
lingsrören fylldes med kondensvatten.  

Tre gjutningar genomfördes med två olika typer av rör där tiden variera-
des. 

Gjutning 1 Mättid: ca 5 min + ca 5 min + 20 min med rör av typen 
Tenax TA 60-80 

Gjutning 2 Mättid: 10 min + 5 min + 15 min med rör av typen B & T  
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Gjutning 3 Mättid: 10 min + 20 min + 10 min med rör av typen B & T 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bild 7  Smält järn har tappats i stålröret och locket har sats på.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 8  Bottenplattans utlopp sticker ut på plåtskärmens baksida 

och är kopplat till en silikonslang. Slangen ansluter till ett 

uppsamlingsrör(kolrör) och i änden en pump. 

Totalt togs 9 prover som skulle analyseras i SIKs lokaler 1 vecka senare. 

4.3.2 Resultat av GC-Sniff 

Resultatet av analyserna från dessa gjutförsök visade att halterna av äm-
nen i proverna var extremt höga. Gaskromatografen gick i topp och det 
som gick att utläsa var att alla toppar var extremt höga utan inbördes 
skillnad. Ett test med GC-Sniff gjordes, men kromatogrammet visade att 
i princip alla ämnestoppar slog i taket. Topparnas nivå överskred 130 
miljoner och enligt SIK innebär 50 miljoner oerhört mycket lukt. Mäng-
den emissioner gjorde att det ej var möjligt att separera ämnena utan 
varje topp blev väldigt bred och bestod av kanske 20 ämnen istället för 
ett ämne.  
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Ingen GC-MS analys kunde genomföras eftersom SIK:s utrustning inte 
klarar dessa höga koncentrationer av ämnen.  

För att kunna gå vidare bör uppsamling av gjutluft ske i påse där man 
kan späda ut provet. SIK är vana att hantera luft med mycket lägre kon-
centrationer av luktande ämnen. Mycket arbete skulle ha behövts för att 
spä ut proverna för att ställa in apparaterna och optimera metoden. I 
detta skede valde projektgruppen att gå vidare med GC-MS och Ol-
faktometri. Se kap. 4.4 

 

4.4 Olfaktometri + VOC-analys 

4.4.1 Genomförande 

Ett samarbete inleddes med Force Technology i Bröndby, Köpenhamn, 
som har stor vana av luktmätningar från industriprocesser, lantbruk och 
avfallsanläggningar. 

I försöken med olfaktometri (luktpanel) har vi försökt ta hänsyn till 
forskning om luktens förändring med tid. På senare år har man kunnat 
konstatera att ”Gjuterilukt” uppför sig på ett annorlunda sätt än vad som 
är normalt. Enligt de standarder som finns för luktmätning skall prover-
na undersökas inom 36 timmar från det att de tas ut vid emissionskällan. 
Tidsgränsen har satts utifrån hur ”normala” lukter beter sig. ”Gjuteriluk-
ter” har emellertid visat sig avklinga kraftigt med tiden. Efter 24 timmar 
återstår endast ca 50 % av luktstyrkan. [2] Troligen beror detta på att in-
gående ämnen reagerar med varandra eller med fukt/syre i atmosfären.  

Detta faktum är av stor vikt när man genomför luktunderökningar vid ett 
gjuteri. Det är även en faktor som måste beaktas om när resultatet från 
en luktmätning används som underlag för att dimensionera en sk. lukt-
skorsten. 

Genom att reducera tiden från provtagning till analys samt att använda 
två olika lagringstider utvärderades hur lagringstiden påverkar resulta-
ten. 

En inledande provgjutning utfördes där luft samlades i en speciell plast-
påse. Resultatet visade att metoden gick väl att använda och en större 
gjutomgång förbereddes. Denna gång göts järn i åtta omgångar med 
Cold Box av två typer samt Inotec. Tanken var att analysera så fort som 
möjligt efter gjutning, vilket med tanke på avståndet till laboratoriet blev 
8 h. Eftersom tidigare forskning har visat att gjutlukt avtar med upp till 
50 % inom ett dygn, ville vi ha en tidsspridning av analyserna. För att 
erhålla en indikation om tillförlitligheten lades ett blindtest till där 
samma prov analyserades vid två tillfällen. 

 I olfaktometern blandas provgas med spädluft. Luktstyrkan hos den tes-
tade gasen anges i luktenheter (le eller ouE) per kubikmeter och repre-
senterar antalet spädningar av ursprungsgasen som krävs för att luktfri-
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het skall uppnås. Resultatet av en sensorisk luktbedömning skall förstås 
så att om ett prov har uppmätts innehålla 1 000 le/m3 så måste det spädas 
1 000 gånger för att det skall bli luktfritt. 

Eftersom olfaktometri visar hur mycket en gas måste spädas för att ga-
sen ska bli luktfri är metoden bra att använda när man t ex ska ta reda på 
hur hög en skorsten behöver vara för att lukten ska kunna spädas ut till-
räckligt. [1] 

I försöken har vi utfört analyserna inom 8 h resp. 24 h efter gjutning 
samt använt både teknisk luft och argon som bärgas. Detta för att kunna 
utläsa skillnad i när oxidation sker av provet eller ej. 

Under analysernas gång upptäcktes en klar, tunn oljehinna utmed pås-
väggen vid inloppet. Detta kondensat provtogs via IT spektroskopi samt 
GC-MS.  

4.4.2 Resultat av olfaktometri och gasanalys med GC-MS 

Nedan i tabellen presenteras resultatet av analyserna. De gula marke-
ringarna är Cold Box 1(utvecklat för att ge mindre lukt), det vita fältet är 
analysresultat av Cold Box 2 (konventionell Cold Box) och de gröna 
markeringarna Inotec. 

Tabell 1 Resultat GC-MS och Olfaktometri. Ingen GC-MS analys är 
utförd på Inotec 24 h- provet. 

  
Bärgas, Argon Bärgas, teknisk luft 

 GC-MS 
ml/m

3
 

Lukt* 
le/m3 

GC-MS 
ml/m

3 
Lukt* 
le/m3 

 Bensen Toluen Fenol Luktpanel Bensen Toluen 
 
Fenol 

 
Luktpanel 

Cold Box 1, 8h 340 85 70 29 000 360 95 

 

25 

 

57 000 

Cold Box 1, 8h-2 415 100 20 60 000 425 95 

 

15 

 

56 000 

Cold Box 1, 24h 400 95 20 19 000 380 90 

 

20 

 

38 000 

Cold Box 2, 8h 85 25 25 130 000 180 50 

 

25 

 

200 000 

Inotec, 8h <5 <5 0 8 500 <5 <5 

 

0 

 

24 000 

 
Inotec, 24h    7 500    20 000 

  * le/m3 = luktekvivalenter/m3 

För analysrapport GC-MS analys se bilaga 2. 

För analysrapport för Olfaktometri se bilaga 3. 
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Analys av kondensat 

I provpåsarna fanns även ett tunt lager med kondensat i form av genom-
skinlig oljig hinna precis vid inloppet. Detta kondensat löstes upp och 
analyserades med FTIR och GC-MS. Innehållet visades sig till stor del 
innehålla fenol och dimetylglutarat samt i mindre andel kresol och dime-
tyladipat.  

4.4.3 Kommentar 

Resultaten från analyserna med olfaktometer + luktpanel visar att Inotec 
uppfattas som klart lägst i luktstyrka och den som uppfattas som högst i 
luktstyrka är Cold Box 2, som är den äldre typen av Cold Box.  

Ämneshalten via GC-MS-analys är inte högre än för Cold Box 1, men 
luktupplevelsen är betydligt högre. Det tyder på att det är ämnen som 
inte analyserades som ger mer lukt. 

Cold Box 2 upplevs av luktpanelen som det klart starkast luktande bin-
demedlet, även om ämnesnivån via GC-MS visar lägre värden än för 
Cold box 1. Luktupplevelsen är störst när teknisk luft används som bär-
gas. En teori är att här finns fler reaktiva ämnen som omvandlas när de 
kommer i kontakt med luft.  

Resultaten av Cold Box 1 har värden som varierar en del vad gäller pro-
vet med teknisk luft som bärgas, dock uppfattar luktpanelen att lukten 
har halverats efter 24 h. Cold Box med argon som bärgas visar mer eniga 
resultat och även här har provet minskat i luktstyrka med drygt 40 %. 

Inotec ger bensen-, toluen- samt fenolhalter lägre än detektionsgränsen 
men upplevs ändå som relativt luktande av panelen. Efter 24 h har lukten 
minskat med i storleksordningen 10 -  20%. 

4.5 Diskussion 

4.5.1 De använda metoderna för att mäta lukt och VOC 

En lärdom från arbetet är att mätning och jämförelse av lukter på ett kor-
rekt sätt är mycket komplicerat. Föreningarna som ger upphov till lukt 
finns normalt i låga koncentrationer i luften. Luktmätningen bygger 
dessutom på mänskliga luktpaneler. Detta i kombination medför att nog-
grannheten i luktmätningarna ofta är alltför låg för att man ännu på detta 
sätt skall kunna använda luktmätningen som ett verktyg att optimera 
olika typer av bindemedel. Däremot kan man se tydliga skillnader mel-
lan exempelvis konventionella Cold Box bindemedel och de nyutveck-
lade oorganiska bindemedlen.  

Emissionerna från pågjutna kärnor innehåller såväl små- som mycket 
komplexa kemiska föreningar. Det betyder att problem med kondensat-
bildning vid provtagningen är påtaglig. Lämpligast är att samla in emiss-
ionerna i en specialgjord plastpåse och att härifrån ta ut prov för analys. 
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Metoden för GC-Sniff analys är idag inte anpassad för industrilukt. Upp-
samling i påse där luften i efterhand går att späda ut skulle gjort metoden 
användbar även för gjuterilukt.  

Gjuterilukt är en blandning av en stor mängd föreningar från olika ingå-
ende ämnen (bindemedel, black, sand m.fl.) under gjutning. Att kunna 
separera det stora antal föreningar gjuterilukt innehåller och luktanaly-
sera dessa en och en är väldigt tidsödande och i praktiken ogörligt. Me-
toden såsom den idag är konstruerad är inte lämplig för gjuterilukt. 

Metoden för olfaktometri kombinerat med GC-MS analys var anpassad 
för industriprocesser. De inledande försöken har givit ett positivt resul-
tat. För att få ett resultat med större statistisk säkerhet och därmed vali-
dering av metoden skulle fler prover behöva analyseras. Inom ramen för 
detta projekt gjordes endast litet antal analyser för att få en fingervisning 
om metodens användbarhet. Dock ger denna analysmetod en grov upp-
skattning på luktupplevelsen. Resultatet av denna metod är ett trubbigt 
instrument för att jämföra luktupplevelsen från gjutning med olika typer 
bindemedel.  

För analysering av luft spelar tidsaspekten mellan uppsamling, dvs. gjut-
ning och analysering stor roll. Studier har visat att upp till 50 % av luk-
ten har förändrats under en dubblering av tiden. Rent geografisk finns 
det ett litet urval av analysmöjligheter av luktprov. Detta gör att trans-
porten från gjuteri till laboratorium tar upp till 12 h. Detta faktum för-
svårar tillförlitlighet till analysresultaten. 

Målsättningen var att ta fram en ”standardiserad” men ändå flexibel me-
tod som kan användas vid studier mellan olika bindemedel och i utveckl-
ingssyfte. Resultatet är att idag kan ingen av de två analysmetoderna 
uppfylla dessa krav fullt ut. Mer arbete behövs framför allt vad gäller va-
lidering av provmetoden. 

4.5.2 Teknikutveckling 

Under projektets gång har ett antal orsaker till eventuella felkällor upp-
täckts. Analysresultatet visas med hög noggrannhet medan uppsamlings-
proceduren innehåller en del orsaker till felkällor. 

Bland det som diskuterats är följande: 

- Gjutfoten har in- och utlopp med 90 graders böj som är svår att 
rengöra och där kondens kan fastna. I nästa fas kommer gjutfoten 
att modifieras och förenklas för att underlätta att ev. kondens kan 
ses, samlas upp och även tvättas ur lättare. 

- Fler gjutfötter kommer att tillverkas för att alltid ha en ultraljud-
tvättad fot vid gjutstart, detta för att förhindra att ett prov kontami-
nerar ett efterföljande prov. 

- Förutom lukt är även kondens från bindemedel ett stort problem 
inom branschen. Kondenset kan i värsta fall leda till bränder i ven-
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tilationssystem, men innebär även i mindre mängder problem med 
stora kostnader i rensning av ventilationssystem. 

 

5 TEKNIKDELEN – GENOMFÖRANDE 

5.1 Försök med AWB-bindemedel som ersättare för Hot Box vid kokill-
gjutning av mässing 

5.1.1 Förutsättningar 

Detta försök genomfördes under vecka 46 (november) 2008. Här fick 
AWB ersätta Hot Box. Medverkande vid försöken var personal från gju-
teriet Ostnor AB, tekniker från leverantören Minelco GmbH och Mi-
nelco AB samt forskare från Swerea SWECAST. Under kortare period 
deltog också personal från Nemak Sweden och mikrovågsugnstillverka-
ren Gisip.  

Kärnorna sköts i en IMR FA5 kärnskjutmaskin. Kärnan som tillverkades 
i störst omfattning vid testerna har den interna beteckningen ”CERA”. 
Just denna valdes för att den anses vara ”medelsvår” vad gäller geometri 
och hantering. Årligen tillverkas ungefär 60 000 sådana kärnor. Varje 
kärna väger 500 g. 

Normalt tillverkas kärnorna i Hot Box-bindemedel. Sanden som normalt 
används vid tillverkningen av dessa kärnor är Brogårdsand 030. Denna 
sand användes också för dessa försök. 

Utöver ”CERA”-kärnan tillverkades också kärnor med beteckningen 
”MSP”. Dessa kärnor har något annorlunda geometri. Kärnlådan är nå-
got annorlunda utformad och har därför något annorlunda börvärdes-
inställningar. 

5.1.2 Tillverkning av kärnor 

5.1.2.1 Blandning av kärnmassa 

Några mätningar av kärnornas egenskaper under testerna gjordes inte. 
Det recept som gav bäst visuellt resultat vid kärntillverkningen var: 

• 20 kg sand 
• 0,1 % additiv A (flytande) 
• 1,8 % AWB-bindemedel (flytande) 

Utöver detta testades olika blandningar (varierande tillsatser av binde-
medel, samt olika typer av additiv). 

Blandningarna gjordes i en Klein vibrationsblandare. Blandnings-
förloppet såg ut så här: 
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• Sand 
• Blandaren startas 
• Långsam tillsats av additiv A 
• Blandningstid 1 minut 
• Långsam tillsats av AWB-bindemedel 
• Blandningstid 1 minut 
 

Viskositeten hos AWB-bindemedlet är ganska låg; det är alltså relativt 
lättflytande. Detta underlättar för bindemedlet att täcka sandkornens 
ytor, och bör ge förutsättningar för att arbeta med låga bindemedels-
tillsatser. 

Sand som blandats ut med bindemedel har en mycket lång lagringstid. 
Det är inte några kemiska reaktioner som härdar massan, bara en ren fy-
sikalisk torkning. Det gäller därför att se till att vatten inte får avgå från 
massan. Tättslutande lock och välfyllda kärl/behållare skapar bra förut-
sättningar för lagringen. 

5.1.2.2 Skjutning av kärnor 

Kärnskjutmaskinens inställningar vid bästa resultat: 

• Skjuttryck: 7 bar 
• Skjuttid: 1,5 sekunder 
• Bakningstid: 35 sekunder 
• Vilotid i öppet verktyg: 25 sekunder 
• Verktygstemperatur: set-värde: 200°C, uppmätt värde: 165°C 

Skjutmunstyckets inskjutningshål borrades upp till några millimeter 
större diameter. Samtidigt förändrades också munstyckets form, så att de 
vassa och raka kanterna fick ett mer koniskt och mjukare utförande. 

Ett problem som tidigare observerats vid användning av AWB är att 
kärnmassan fastnar och klistrar sig fast vid skjutmunstycket. Detta är en 
effekt av att massan torkar på fel ställe och vid fel tidpunkt. I ett försök 
att undvika denna uttorkning skapades kondensvatten på munstyckena. 
Detta gjordes med ökat flöde av kylvatten. Temperaturen på munstycket 
uppmättes därvid till ca 12°C istället för de normala ca 20°C. Efter detta 
uppstod inte några problem med torkad massa på munstyckena. 

5.1.2.3 Hantering av kärnor 

Vid tillverkning av Hot Box-kärnor tillåts de färdiga kärnorna (efter 
skjutning och härdning) falla ned ca 8 – 10 cm från kärnlådan till trans-
portbandet. Hot Box-bindemedlet är organiskt, kemiskt sett närmast att 
betrakta som en härdad plast. Därför är Hot Box-kärnorna relativt plas-
tiska och flexibla. AWB-kärnorna blev markant sprödare, och i många 
fall gick de sönder av dessa fall.  
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För att råda bot på de höga fallen, tillverkades ett verktyg (typ ”pizza-
spade”). Med hjälp av den minskades fallhöjden från kärnmaskinen till 
bandet. Dessutom var spaden belagd med skummad polyeten, som 
gjorde att kärnornas fall blev mjukare. Efter denna förändring var det yt-
terst få kärnor som sprack vid fallet. För en serieproduktion av sådana 
kärnor krävs modifieringar av fallhöjder och transportbanors utseende, 
så att de bättre svarar mot dessa kärnors sprödare struktur. 

Ett sätt att öka AWB-kärnornas flexibilitet är genom att man lämnar en 
viss mängd fukt invärtes, dvs att de inte torkas alltför hårt i kärnlådan. 
Sluttorkningen sker i stället med mikrovågsugn strax före pågjutning. 

I försöket utfördes sluthärdning i mikrovågsugn. Torktiden var 1 minut, 
varvid ca 1 g vatten per kärna torkades bort. Detta förfarande innebär att 
kärnskjutmaskinens värme används för att skapa ett centimetertjockt 
”skal” av hård, torkad (”härdad”) sand. Inuti kärnan finns, idealt, en fuk-
tig zon i centrum. Detta kan enkelt kontrolleras; den fuktiga sanden är 
lätt att gräva ur med en mejsel eller liknande. 

Ett annat sätt att torka bort vattnet utan att tvingas lägga på så mycket 
värme är att vakuumsätta kärnlådan. Ett reducerat tryck betyder förmod-
ligen också att cykeltiderna kan kortas. Sådana försök gjordes inte här. 

De tillverkade AWB-kärnorna kunde hanteras manuellt på samma sätt 
som Hot Box-kärnorna. Man behövde alltså inte vara mer försiktig med 
dessa, men de klarade inte heller mer vårdslös hantering. 

5.1.3 Gjutning och efterbearbetning 

5.1.3.1 Gjutning 

Gjutning utfördes samma dag som kärnorna tillverkats. Gjutparametrar-
na var motsvarande som vid ”normal” produktion. Parametrar: 

• Legering: mässing, samma som normalt används 
• Gjuttemperatur, börvärde: 1000°C 
• Fylltid: 8 sekunder 
• Hålltid: 7 sekunder 

De flesta kärnor som pågöts var mikrovågstorkade, men kärnor som inte 
eftertorkats pågöts också. Någon skillnad mellan dem vad gäller gjut-
resultat kunde inte ses. 

5.1.3.2 Urslagningsegenskaper 

Urslagning (i detta fall kärnsandstömning) utfördes på två sätt, båda 
dessa praktiseras i gjuteriet. 

Blästring med stålkulor är den normala metoden för att ta ur kärnsanden. 
Resultatet efter dessa gjutningar var att detaljerna var fullständigt felfria. 
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En torr trumlare, som normalt används för ”fina detaljer” testades också 
med mycket goda resultat. Vid granskning konstaterades att de var full-
ständigt sandfria. 

I dagens produktion finns normalt sandrester kvar vid kortsidorna. I 
praktiken gör det in så mycket, eftersom denna sand borras bort vid be-
arbetningen. Detta ger dock ett onödigt slitage på verktygen. Resultatet 
där efter gjutning på AWB-kärnor var, att bitarna var fullständigt sand-
fria. 

Urslagning och efterbearbetning fungerar alltså bättre med AWB än med 
dagens Hot Box. 

5.2 Upplevda miljöaspekter 

Under alla stadier av produktionen – kärntillverkning, gjutning, urslag-
ning – konstaterades att det inte uppstod några som helst luktstörningar. 
Vid ett tillfälle togs dock en ”standardkärna” (tillverkad med Hot Box) 
till gjutning. Den lukt som då, från denna enda kärna, spreds i lokalen 
kunde tydligt kännas i produktionslokalen under åtminstone de nästföl-
jande 10 minuterna.  

Återvinning av den AWB-bundna sanden bör, enligt Minelcos tekniker, 
kunna göras efter att man avskiljt metallrester och finpartiklar. Metall-
resterna kan skapa problem både i kärntillverkningen och i 
mikrovågsugnen. När sanden sedan skall användas, kan det vara lämp-
ligt att tillsätta en mindre mängd vatten innan användning. 
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5.3 Fotografier från tester med AWB 

 

Bild 9.  AWB-kärnorna som släpptes till transportbandet direkt ef-

ter tillverkningen var sköra och de allra flesta sprack vid 

fallet. Efter att ha sänkt fallhöjden och skapat mjukare yta 

att falla på, eliminerades problemet.   

 

 

Bild 10. Innan gjutning sluttorkades kärnorna i mikrovågsugn. 

Från varje kärna torkades då 1 gram vatten bort. 
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Bild 11. Det var enkelt att tömma kärnsanden ur godset. 
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5.4 Försök med Inotec som ersättare för Cold box vid gjutning av järn 

5.4.1 Förutsättningar 

Detta försök utfördes under vecka 44 (oktober) 2009. Ett tiotal kärnor, 
som normalt tillverkas i polyuretanbaserad Cold Box, tillverkades i Ino-
tec. Vid försöken medverkade personal från gjuteriet Nya Arvika Gju-
teri, leverantören Kernfest-Webac och Swerea SWECAST. 

Vid försöken tillverkades nav i segjärn till tunga fordon. Data för kär-
nan: 

•  vikt 2,7 kg 
•  relativt enkel geometri 
•  Cold Box  
•  vattenbaserat black 
•  torkning i mikrovågsugn 

Kärnorna placeras i råsandsformar, varefter gjutningen sker i segjärn. 
Sex detaljer gjuts på varje brätt åt gången. 

Observera att syftet med försöket inte var att försöka ersätta Cold Box 
med Inotec i den befintliga processen. De båda systemen skiljer sig åt på 
många sätt, och för att övergå till Inotec-kärnor behövs större föränd-
ringar. Som framgår av den fortsatta beskrivningen, var den använda 
produktionsutrustningen inte alls anpassad för den varma Inotec-
metoden. Kärnverktygen tål inte uppvärmning, och normalt sker inte nå-
gon värmetillförsel till processen. Den tillfälliga lösningen blev därför 
att utnyttja utrustningen för tillförsel av amingas, och värma Inotec-
kärnorna med uppvärmd luft denna väg. Uppvärmningsmetoden var 
framgångsrik på så sätt att tillräckligt många kärnor för gjutförsök kunde 
tillverkas, men tider och hantering blev allt annat än driftsmässiga. 

5.4.2 Tillverkning av kärnor 

5.4.2.1 Blandning av kärnmassa 

Kärnmassan blandades i företagets fasta propelleromrörare. Råvarorna 
vägdes upp och satsades för hand. Körschemat för den första batchen såg 
ut så här: 

• 100 kg sand satsas 
• Omröraren startas 
• 5,00 kg promotor 4210 (pulverform) satsas 
• Omrörning i 1 minut 
• 2,00 kg bindemedel EP 4158 (flytande form) satsas 
• Omrörning i 2 minuter 
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Till den andra omgången halverades mängden promotor, så att bland-
ningen i stället fick följande sammansättning: 

• 100 kg sand 
• 2,50 kg promotor 4210 
• 2,00 kg bindemedel EP 4158 

Tillvägagångssättet vid andra blandningen var identiskt med första 
blandningen. 

5.4.2.2 Torkning (”härdning”) av kärnor 

Inotec-bindemedlet härdas genom att kärnmassan torkas, något som 
normalt görs i varma verktyg. Den produktionsutrustning som användes 
vid försöket saknar möjlighet till värmning. För att skapa möjligheter att 
torka kärnorna, utnyttjades det befintliga Cold Box-systemet. 

Aminaggregatet kan värma luft till 80 – 90 °C; lufttemperaturen är högst 
i början, men systemet orkar inte hålla temperaturen uppe, varför luften 
så småningom svalnar. Den uppvärmda luften blåstes genom kärnorna, 
vilka därigenom torkades (”härdades”).  

Den längsta tid värmningen med aminaggregatet kunde ställas in på var 
99 sekunder. Eftersom 99 sekunder var för kort tid för att tillverka håll-
bara kärnor, skedde alla gasningsförsök i multiplar om 99 sekunder. 

Resultat från värmningsförsöken: 

•  1 x 99 sekunder: inga sammanhållna kärnor 

•  5 x 99 sekunder: låg hållfasthet (stora delar av kärnan föll sönder 
vid manuell hantering) 

• 20 x 99 sekunder: fullgoda kärnor 

Några försök att optimera värmningstiderna gjordes inte. Följaktligen 
tillverkades alla försökets kärnor med denna långa (20 x 99 sekunder, 
dvs. 33 minuter) värmning. Jämfört med Cold Box-kärnor hade dessa 
kärnor en större andel sprickor i direkt anslutning till håligheter och kan-
ter, där Cold Box-kärnan normalt är hel. I stort sett upplevdes de dock 
vara likvärdiga kärnorna från normal produktion.  

5.4.2.3 Blackning av kärnor 

Två olika blacker, ett aluminiumsilikat- och ett grafitbaserat, fanns en-
kelt tillgängliga för blackförsök. Båda är vattenbaserade, något som ju 
fungerar utmärkt på vattentåliga Cold Box-kärnor. De är dock dåligt 
kompatibla med det vattenlösliga Inotec-systemet. Båda dessa blacker 
användes vid försöken. Någon hanteringsmässig skillnad mellan dem 
kunde inte ses. 
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Blackningen utfördes för hand genom att kärnan snabbt (1 sek) doppades 
ned i blackkaret. Omedelbart därefter placerades kärnan i varmluftsugn, 
där den fick torka. 

Då kärnor blackades kalla, utan förvärmning, trängde blackets vatten in i 
kärnan och mjukade upp strukturen. Sprickor och formförändringar blev 
följden. 

Kärnor som förvärmts i varmluftsugnen klarade i genomsnitt black-
ningen bättre, men i flera fall uppstod ändå problem med yta och form. 

Hur kärnorna vändes i torkugnen var av stor betydelse. Kärnor som pla-
cerades med den våta sidan nedåt, kollapsade av sin egna tyngd. Ställdes 
de med den torra sidan nedåt (alltså så att de vilade på den ände man höll 
i vid själva blackningen), klarade sig samtliga. 

5.4.2.4 Pågjutning, urslagning, efterbearbetning 

Totalt tillverkades 12 kärnor, alltså tillräckligt många för att fylla två 
flaskor. Båda flaskorna följde standardproduktionen och hanterades där-
igenom på normalt sätt. Det fanns farhågor om att Inotec-kärnorna skulle 
påverkas av råsandformarnas fukt. Några sådana tendenser kunde dock 
inte ses. 

Pågjutning, urslagning och efterbearbetning utfördes på normalt sätt i 
produktionslinan. En skillnad mot normal produktion observerades. 
Denna gällde kärnornas sönderfall. Inotec-kärnorna var något svårare att 
slå ur jämfört med Cold Box-kärnor. Följden blev att en större andel 
sand följde med godset. I övrigt märktes inga skillnader mot normalt. 

Det producerade godset kontrollerades, i den vanliga kvalitetskontrollen, 
med avseende på ytdefekter och dimensionsavvikelser. Några sådana fel 
kunde inte ses. 
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5.5 Fotografier från tester med Inotec 

 

Bild 12. Segjärnsnavet som göts i detta försök. 

 

 

 

Bild 13. Efter 5 x 99 sek värmning var kärnorna fortfarande ohär-

dade. 
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Bild 14. Efter 20 x 99 sek värmning var kärnorna tillräckligt här-

dade för hantering. 

 

 

 

Bild 15. Blackning av Inotec-kärnor. 
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Bild 16.  Blackade kärnor som ställts med den våta änden nedåt 

sprack och fick ändrade dimensioner. 

 

 

 

Bild 17. Blackade kärnor som ställts med den torra änden nedåt 

behöll sina former och kunde lämnas för gjutning. 
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6 RESULTAT OCH DISKUSSION 

När vi idag talar om miljöpåverkan från gjuterier handlar det ofta om ut-
släpp av flyktiga organiska ämnen (VOC) och lukter. Termisk nedbryt-
ning av olika typer av form- och kärnbindemedel är en källa till dessa 
emissioner. 

Gjutgodsframställning är en mycket komplex process och en mängd fak-
torer påverkar emissionerna. Målsättningen med detta projekt har varit 
att ta fram en ”standardiserad”, men ändå flexibel, metod som kan an-
vändas vid jämförande studier mellan olika bindemedel. Metoden bör 
även kunna användas i utvecklingssyfte för att på ett relativt snabbt sätt 
kunna verifiera om olika ändringar av bindemedlens innehåll ger avsedd 
effekt.  

Parallellt har en del av projektet fokuserat på teknisk implementering av 
nyutvecklade miljöanpassade bindemedel i gjuteriindustrin.  

6.1 Projektets miljödel 

En lärdom från arbetet är, att mätning av och jämförelse mellan lukter på 
ett korrekt sätt är mycket komplicerat. Föreningarna som ger upphov till 
lukt finns normalt i låga koncentrationer i luften. Luktmätningen bygger 
dessutom på mänskliga luktpaneler. Detta i kombination medför att nog-
grannheten i luktmätningarna ofta är alltför låg för att man ännu på detta 
sätt skall kunna använda luktmätningen som ett verktyg att optimera 
olika typer av bindemedel. Däremot kan man se tydliga skillnader mel-
lan exempelvis konventionella Cold Box bindemedel och de nyutveck-
lade oorganiska bindemedlen.  

En mycket viktig aspekt är att just lukt från gjutprocessen uppträder på 
ett helt annat sätt än ”normala” lukter. Våra försök bekräftar nyligen 
publicerade litteraturuppgifter att man inom ramen för vad som enligt 
mätstandarden är tillåten lagringstid mellan provtagning och olfaktome-
terprovning får en avsevärd avklingning av lukten. Görs luktanalysen 24 
timmar efter provtagningen har man bara halva luktstyrkan i provet jäm-
fört med om provet görs 8 timmar efter provtagningen. Detta är mycket 
viktigt att observera vid exempelvis dimensionering av s.k. luktskorste-
nar.  

I projektet användes kärnor med olika typer av bindemedel vid småska-
liga avgjutningsförsök. Gaserna från gjutningen samlades in, antingen i 
speciella plastpåsar, eller genom adsorption i kolrör. Proven analysera-
des därefter med avseende på såväl lukt som VOC. 

De metoder som användes för luktmätningarna var dels s.k. GC-Sniff 
och dels dynamisk olfaktometer med luktpanel.  
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6.1.1 GC-Sniff 

 Metoden är utvecklad av Institutet för livsmedel och bioteknik (SIK) för 
att analysera lukter från livsmedel. Den ger ett mycket exakt värde av de 
olika ingående föreningarna i luften via GC-analysen. Via ”Sniffen” 
(luktdetektering med mänsklig näsa) kan en utvärdering göras där man 
ser vilka av föreningarna som ger upphov till mest lukt.  

Gjuterilukt är en blandning av en stor mängd föreningar. Att kunna dela 
dessa och luktanalysera dem en och en visade sig vara väldigt svårt och i 
praktiken ogörligt. Metoden i nuvarande skick är avsedd för luftprover 
med avsevärt lägre luktstyrka än vad som är fallet från gjutning på kärn-
bindemedel. För att kunna användas för dessa ändamål krävs ett omfat-
tande utvecklingsarbete av såväl insamlingstekniken som analysförfa-
randet. 

6.1.2 Dynamisk olfaktometer med luktpanel i kombination med GC-MS-analys 

Metoden är anpassad för industriprocesser och används kommersiellt av 
bl a Force Technology i Danmark. Metoden går ut på att provluften 
späds i olika steg och en luktpanel bestämmer vid vilken spädningsnivå 
som man känner första luktförnimmelsen. Genom att parallellt analysera 
provluften i en GC-MS kan förekomsten av enskilda föreningar be-
stämmas. 

Efter ett antal inledande försök kan man konstatera att metoden är lo-
vande för att bestämma lukter. Det är emellertid tveksamt om metodens 
känslighet vad gäller lukter är tillräcklig för att vara användbar vid ut-
veckling av ett specifikt bindemedelssystem. Det krävs ganska stora 
skillnader i lukthänseende för att man med bestämdhet skall kunna av-
göra om ett bindemedel luktar mindre än ett annat. Helt klart är att man 
kan skilja på konventionella Cold Box-bindemedel och de nyutvecklade 
oorganiska bindemedelssystemen. 

För att få ett resultat med större statistisk säkerhet, och därmed en vali-
dering av metoden, behöver fler prover analyseras. 

6.2 Projektets teknikdel 

Två olika typer av oorganiska bindemedel testades vid gjutning av mäs-
sing resp. segjärn. Eftersom dessa bindemedel kräver värme för att 
härda/torka är det ofta svårt att tillverka kärnor i befintliga kärnlådor; 
dessa är i allmänhet gjorda för ”kalla” processer. 

Mässingsgjuteriet använder emellertid normalt värmehärdande Hot Box-
bindemedel, och har därigenom redan utrustning som passar för de oor-
ganiska bindemedlen. Försöken visade på stora fördelar vad gäller lukt-
emissioner. Dessutom var sönderfallet av kärnan efter gjutning bättre än 
med Hot Box-bindemedlet. Hanteringen av kärnan direkt efter tillverk-
ning var emellertid känsligare, eftersom kärnorna var betydligt sprödare 
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än Hot Box-kärnorna. För att kunna införa det nya bindemedlet i större 
skala krävs därför en del modifieringar av maskinparken. 

Försöken på segjärnsgjuteriet fick göras på ett helt annat sätt och med en 
annan ambitionsnivå. Utrustningen där är gjord för att producera Cold 
Box-kärnor, och den saknar därför uppvärmningsmöjligheter. Trots detta 
kunde ett antal provkärnor tillverkas genom användning av det normala 
gasaggregatets luftvärmning. De tillverkade kärnorna blackades med ett 
vattenburet black och torkades sedan. Gjutförsök (segjärn) med positiva 
resultat genomfördes därefter i råsandsformar. Det konstaterades dock 
att sönderfallet i dessa kärnor var sämre än för Cold Box. 

Andra erfarenheter visar att dessa bindemedel kan fungera utmärkt vid 
gjutning av aluminium och mässing. Våra mässingsförsök bekräftar 
detta, och visar också att det inte krävs större förändringar för att byta 
bindemedel. 

Resultaten från segjärnsgjutningarna visar dessutom att dessa bindeme-
del rent tekniskt fungerar att gjuta i; att de vattenkänsliga kärnorna klarar 
att blackas med vattenbaserat black, att de kan läggas ned i en fuktig rå-
sandform och att de inte behöver bidra till felaktiga dimensioner eller 
ytdefekter. Några erfarenheter från full produktion finns dock ännu inte.  
Klart är dock att det är tekniskt möjligt att få bra resultat med dessa bin-
demedel när de används vid gjutning av järn.  
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8 SYFTE 

Syftet med studien har varit att dels utvärdera två olika tekniker för att 
utvärdera emissionerna av VOC och luktande ämnen från olika kärnbin-
demedel och dels att utvärdera nyutvecklade miljöanpassade bindemedel 
i praktiska gjutförsök. 

 

9 INNEHÅLL 

Rapportens första del redovisar provtagning av lukt från gjutning med 
olika typer av bindemedel. Rapportens andra del redovisar fullskaleför-
sök med kärnbindemedel baserade på modifierat vattenglas. 

10 ÄMNESOMRÅDE 

Gjutning 

Gjuteri 

Lukt 

Luktprovtagning 

Miljövänliga bindemedel 

11 NYCKELORD 

Gjuterilukt 

Luktande ämnen 

Luktanalys 

Luktprovtagning  

Miljövänliga bindemedel 

Substitution 
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Bilaga 1. Bild från temperatursimulering 
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Bilaga 2. Analysrapport GC-MS 
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Bilaga 3. Analysrapport Olfaktometri 
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