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1   INLEDNING 

Att kunna bedöma en metallsmältas egenskaper och kvalitet innan 
gjutning vad det gäller stelningsförlopp, risk för defektbildning och 
resulterande egenskaper kan vara till stor nytta för gjuterier. Termisk 
Analys (TA) har på gjutjärnssidan på senare år blivit en alltmer etablerad 
metod för processkontroll och processtyrning i takt med att utvecklingen 
av de kommersiella systemen tagit stora kliv framåt.  

Termisk analys är även en teknik som är tillgänglig för 
aluminiumgjutare tillsammans med ett flertal andra metoder och 
gjutprov för bedömning av smältans kvalitet. Sådana metoder har dock 
ännu inte blivit etablerade i någon större utsträckning hos svenska 
gjuterier. 

För att svenska gjuterier ska få tillgång till bästa teknik har en 
marknadsundersökning genomförts för att sammanställa vilka typer av 
metoder och utrustningar som idag finns tillgängliga på marknaden för 
kontroll av smältkvalitet. En genomgång av forskningsläget har även 
genomförts för att skapa en överblick över den teknik som inom en nära 
framtid eventuellt kan stå till buds.  

På gjutjärnsidan har nyttan av att kunna fastställa en smältas kvalitet 
innan gjutning medfört att många använder system för termisk analys i 
dag. Hos aluminium- och magnesiumgjuterier och hos gjuterier som 
gjuter kopparlegeringar är däremot användningen av sådana system 
begränsad. För att klargöra i vilken utsträckning sådana system används 
och vilket behov svenska gjuterier som gjuter dessa legeringar har av 
sådan utrustning, har process- och kvalitetspersonal vid ett flertal av 
SweCasts medlemsgjuterier intervjuats. 

Sammanställningen har i huvudsak koncentrerats på utrustningar som 
kan ge svar på frågan, att gjuta eller inte gjuta, d.v.s. utrustningar som 
ger svar inom en relativt kort tid. Spektrometeranalys för kemisk 
sammansättning är en så etablerad metod att ingen energi har lagts ned 
på att sammanställa tillverkare av sådan utrustning. 

2   ANALYSUTRUSTNINGAR FÖR GJUTJÄRNS- OCH STÅLSMÄLTOR 

Utöver spektrometeranalys är termisk analys en relativt etablerad metod 
för kontroll av smältans kvalitet innan gjutning vid gjutning av gjutjärn. 
Vid klassisk TA fås information om TL, TS, Ceq, %C, %Si och %P. Idag 
då utvecklingen av de datorbaserade så kallade expertsystemen tagit 
några kraftiga kliv framåt så innebär TA mycket mer. Med dagens 
avancerade system kan man bland annat studera kärnbildningsförmåga, 
förväntad grafitstruktur, sugningstendenser och uppskatta hårdhet m.m. 
och få ett direkt svar på frågan om smältan ligger inom specifikation. TA 
kan idag lika mycket vara ett verktyg för produktutveckling som det är 
för processtyrning.  
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Värt att nämna är att de system som idag finns på marknaden för 
processtyrning vid framställning av kompaktgrafitjärn är baserade på 
TA. 

Termisk analys finns även för stålsmältor men utan de välutvecklade 
expertsystemen och den information som kan fås är då TL och %C och 
eventuellt %O.  

För närvarande genomförs på SweCast AB ett projekt inriktat mot 
termisk analys på stål med syftet att hos olika stållegeringar identifiera 
ytterligare utvärderingsbara parametrar ur deras svalningskurvor. 

Andra provtagningsmetoder som bör nämnas är direktvisande 
gasanalyssystem för järn- och stålsmältor som analyserar halterna av löst 
syre, väte och kväve. 

Det finns även en metod för analys av grafitstruktur i gjutjärn baserad på 
mätning av resonansfrekvensen hos en provkropp. En provkropp för 
analysen gjuts med en dopprovtagare. Efter svalning analyseras provet 
automatiskt. Utrustningen kan registrera fjällgrafit, noduler och 
kompaktgrafit. 

I nedanstående tabell anges olika saluförda analyssystem. För en 
noggrannare beskrivning av respektive utrustning rekommenderas 
kontakt med tillverkaren. 

 

Termisk analysutrustning för gjutjärn 
Urprungs- 

land 
Företag Produkt Beskrivning 

Närmsta 
agent 

Atas Termisk analys och processtyrningssystem för gjutjärn. En serie av olika system. Bl.a. med 
inkorporerat expertsystem. 

Novacast Technologies 

PQ-DIT Termisk analys och processtyrningssystem för segjärn med inkorporerat expertsystem. 

 
Sverige 

Multi-Lab 
Quik-Lab/E 

USA Heraeus Electro-Nite 

Meltcontrol 2000 

Termisk analys för gjutjärn. 

Sverige 
Digicarb 3D UK Northern instruments 
Digicarb 2D 

Termisk analys för gjutjärn 
Norge 

PhaseLab Termisk analys för gjutjärn. Med inkorporerat 
expertsystem. 

Tyskland OCC GmbH 

EcoCarb II Termisk analys för gjutjärn. Enklare variant. 

Säljer en sfärisk dubbelkopp som ger 
både vitt och grått stelnande. 

Säljs även av 
Minco group, 

UK 
Indien V-Smart Thermothec SmartLab Termisk analys för gjutjärn. 

UK 
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Termisk analysutrustning för stål 
Urprungs- 

land 
Företag Produkt Beskrivning 

Närmsta 
agent 

Econ-O-Carb Termisk analys för stål. TL och %C. USA 

Quik-Lance Termisk analys för stål. Lans. Mäter T, TL, %C och överhettning. 

Heraeus Electro-Nite 

Quik-Carb System baserad på termisk analys. Lans. Mäter %C. 

Sverige 

Indien V-Smart Thermothec SmartLab Termisk analys för stål. Mäter TL, %C och %O. 
UK 

 

Processtyrningssystem baserade på termisk analys för CGI 
Urprungs -

land 
Företag  Produkt Beskrivning 

Närmsta 
agent 

PQ-DIT CGI 
Ladle 

Processtyrningssystem för CGI. Skänkbaserad. 

PQ-DIT CGI 
InMold 

Processtyrningssystem för CGI. Termisk analys av bassmältan. Legeringstillsats sker i 
gjutformen. 

Novacast Technologies 

PQ CGI X-
InMold 

Processtyrningssystem för CGI. Termisk analys av bassmältan. Erforderlig mängd 
legeringsämnen tillsätts i skänk genom InMold-teknik. 

Sverige 

System-2000 Processtyrningssystem för CGI. Skänkbaserad. SinterCast 

Mini System-
2000 

Processtyrningssystem för CGI. Skänkbaserad. Förenklad variant av ovanstående system. 

Sverige 

 

Utrustning för analys av gashalter i gjutjärn och stål 
Urprungs-

land 
Företag  Produkt Beskrivning 

Närmsta 
agent 

Celox Mäter syrehalt i stål. Lans. Direktvisande. USA 
Celox foundry Mäter syrehalt i gjutjärn. Lans. Direktvisande. 
Hydris Mäter vätehalt i stål och gjutjärn. Lans. Direktvisande.  

Heraeus Electro-Nite 

Nitris Mäter kvävehalt i stål och gjutjärn. Lans. Direktvisande.  

Sverige 

 

Utrustning för analys av grafitstruktur i gjutjärn. 
Urprungs- 

land 
Företag  Produkt Beskrivning 

Närmsta 
agent 

IMCE RFDA SA Resonansfrekvensanalys av strukturprov. Kan särskilja på fjäll-, nodulär- och kompaktgrafit. Belgien 

 

3 ANALYSUTRUSTNINGAR FÖR ALUMINIUM OCH ALUMINIUM-
LEGERINGAR 

De egenskaper som man kan vilja mäta hos en aluminiumsmälta innan 
gjutning som påverkar kvaliteten hos gjutgodset är halten av löst vätgas, 
mängden oxider och andra inneslutningar, kornförfiningsgrad och 
förädlingsgrad. För att kunna göra detta finns ett flertal olika typer av 
utrustningar och metoder för vilka det redogörs i tabellerna nedan. 
Flertalet av dessa har existerat en tid och finns beskrivna i 
Gjuteriföreningsskriften ”970715 - Befintliga metoder för att kontrollera 
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aluminiumsmältans egenskaper före gjutning”. Någon närmare beskriv-
ning av dessa kommer därför inte att ske här. 

En av nyheterna vad det gäller mätmetoder är Prefil- Footprinter som 
mäter halterna av oxidinneslutningar i smältan. Metoden är en filter-
metod liknande QUALIFLASH men är en mer avancerad utrustning, 
direktvisande och med dataloggning och expertsystem. 

Ytterligare en nyhet är Quantifier. Utrustningen mäter en smältas 
kemiska sammansättningen kontinuerligt, beröringsfritt och direkt i 
ugnen. Funktionen hos utrustningen bygger på laser och spektro-
meterteknik. Tekniken är visserligen utprovad på gjuteri men fortfarande 
ny och troligen ännu ej installerad hos något gjuteri. 

Vad det gäller forskningsläget sker en del forskning gällande termisk 
analys för aluminiumlegeringar. Bl.a. vad det gäller provtagnings-
metodiken. I stället för att gjuta i en provkropp med termoelement 
arbetar en forskargrupp på en utrustning för mätning direkt i smältan 
utnyttjandes värmeväxlarteknik. Det har även genomförts försök där 
ljusoptisk fiber och spektrometerteknik använts istället för termo-
element. När dessa utrustningar eventuellt blir tillgängliga för den 
kommersiella marknaden är dock osäkert. 

 

Metoder för att mäta förädlingsgrad och kornförfining för aluminium 
Metod Beskrivning Tillverkare 

Termisk analys Analys och utvärdering av svalningskurvor. Se nedan. 
Elektrisk konduktivitet Mäter förädlingsgrad på stelnat prov.  Ingen återförsäljare av färdig utrustning har hittats. 

 

Termisk analysutrustning för aluminium 
Urprungs 
land 

Företag  Produkt Beskrivning 

Närmsta 
agent 

USA Heraeus Electro-Nite Alu-therm Termisk analys för aluminium. Kornförfining och förädlingsgrad. 
Sverige 

Tyskland Mk Industrivertrungen 
GmbH 

TA 100 Termisk analys för aluminium. Kornförfining och förädlingsgrad. 
Sverige 

OCC GmbH Phase Lab Termisk analys för aluminium. Kornförfining och förädlingsgrad. 
 

Tyskland 

Indien V-Smart Thermothec SmartLab Termisk analys för aluminium. Kornförfining och förädlingsgrad. 
UK 
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Utrustning för att mäta oxider och inneslutningar i aluminium 
Utrustning Beskrivning Tillverkare Land 

LiMCA II Kontinuerlig mätning av smältans innehåll av oxidpartiklar genom elektrisk 
konduktivitet. Slutade tillverkas 2005. 

ABB Bomem inc Canada 

QUALIFLASH Filter metod av enklare typ. Direktvisande. ABB Bomem inc Frankrike 
Prefil-Footprinter Avancerad filtermetod. Direktvisande och datorstödd. ABB Bomem inc Canada 
Ultraljud- metod Kontinuerlig mätning av oxidpartiklar i smältan. Sägs enbart fungera för större 

partiklar. 
Ingen specifik tillverkare 
av sådan utrustning 
funnen. 

 

K-mold Standardiserat gjutprov. Visuell avsyning av brottytor. Nippon light metals Japan 

 

Utrustning för att mäta vätehalt i aluminium 
Urprungs 
land 

Metod  Kommentar Tillverkare av 
utrustning 

Närmsta 
agent 

Tyskland Mk GmbH 
Sverige 

Reduced Pressure Test (RPT, 
Straube-Pfeifer) 

Två prover gjuts. Ett får stelna under vakuum och ett under atmosfäriskt tryck. 
Gashalten utvärderas sedan genom jämförande densitetsmätningar. 

A.Cesana Italien 
Liechtenstein Feinmechanik & 

elektronik AG Saluförs via 
MK GmbH:s 

agent i 
Sverige. 

Hycontest/Alusmälttest 
(Första Bubblan metoden) 

Smälta placeras i en vakuumkammare. När den första bubblan bildas på ytan 
på grund av trycksänkningen registreras tryck och temperatur och gashalten 
beräknas. 

Severn Science 
LTD 

UK 

Liechtenstein Chapel Mäter vätehalt direkt i smältan. Feinmechanik & 
elektronik AG Saluförs via 

MK GmbH:s 
agent i 

Sverige. 
Produktnamn 

AlSCAN 
ABB Bomem inc Canada 

Alcoa: Telegas II (Slutat tillverkas?) Alcoa  
QRG(Qualitative recirculating gas hydrogen test unit) Okänd  

Telegas Mäter vätehalt 
direkt i smältan. 

Sumitomo light hydrogen determinator Sumitomo light metals Japan 
Elektrokemisk sensor Mäter vätehalt 

direkt i smältan. 
Notorp. TYK Refractories 

Company 
USA 

 

Utrustning för kontroll av kemisk sammansättning av aluminiumsmältor 
Utrustning  Kommentar 
Quantifier Ett on-line analysinstrument för beröringsfri kontinuerlig mätning av kemisk 

sammansättning. Metoden baseras på laser och ljusspektrografi. 
Innsitec Laser 
Technologies GmbH 

Österrike 

 

Även om fokus i denna rapport ligger på utrustning som kan utföra 
analyser in- line så är det även värt att nämna metoder som PODFA 
(ABB Bomem inc) och OM- index som kontrollmetoder för 
oxidinneslutningar. Olika tekniker används för provtagning varefter 
oxidantal och oxidtyper identifieras och karaktäriseras genom mikro-
skopering av polerade prover. Ofta erbjuder det företag som säljer 
utrustningen för provtagning även hjälp med analyser av proverna. Då 
det tar tid att erhålla resultatet fungerar metoderna snarare som en 
kontroll av befintlig process än som in- line analysverktyg. 
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3.1  Gjuteriindustrins behov 

Av SweCasts medlemsgjuterier som gjuter aluminium har 23 st 
tillfrågats om vilka eventuella gjutprov de använder för att analysera 
smältans kvalitet innan gjutning. Av dessa så använder: 

8 st. spektrometer. 
3 st. termisk analys (TA). 
3 st. någon av vakuumkammarmetoderna för gasanalys. 

Den genomgående trenden är att då flertalet av gjuterierna köper och 
gjuter färdiglegerad metall upplever de inget större behov av avancerad 
utrustning för analys av smältkvalitet. De som anser sig ha ett sådant 
behov är framförallt de som till viss del modifierar sina legeringar själva. 
Då är det framförallt spektrometeranalys de förlitar sig på för att styra in 
legeringen rätt. 

Tre gjuterier har tillgång till och använder TA för att bestämma 
kornförfining och förädlingsgrad. Dessa använder inte utrustningen 
kontinuerligt utan då och då som en kontroll av processen eller enbart 
för klassat gods. 

Vad det gäller kontroll av löst vätgas har tre stycken tillgång till någon 
form av vakuumkammare. Av dessa använder en den vid varje 
påfyllnad, en enbart på klassat gods och den tredje bara då och då. Värt 
att nämna är att ytterligare en handfull använder skrapprov eller 
isolersten för att bedöma gasförekomst. 

Utrustning för kontroll av inneslutningar är det inget av de tillfrågade 
gjuterierna som äger. Dock så anger en handfull gjuterier att de då och 
då hyr SweCast AB:s QUALIFLASH utrustning för att kontrollera sin 
gjutprocess. 

Kunskaperna ute på gjuterierna gällande vilka typer av analys-
utrustningar som förekommer på marknaden är blandad. Vissa anser sig 
ha god koll medan flertalet inte anser sig vara så insatta. Något som får 
anses vara en effekt av att behovet av sådan utrustning generellt anses 
vara ganska lågt. 

4 ANALYSUTRUSTNINGAR FÖR MAGNESIUM OCH DESS 
LEGERINGAR 

Vid gjutning av magnesium är det förekomster av oxidinneslutningar 
som är det problem som fokus ligger på. Trots att oxidinneslutningar kan 
vara ett ganska stort problem för gjuterier har ännu ingen riktigt effektiv 
metod tagits fram specifikt för magnesium. De gjutprov och 
analysmetoder som utprovats är baserade på tekniker framtagna för 
aluminium, se tabell nedan. Modifieringen av dessa metoder har dock 
inte lett till att det på den kommersiella marknaden saluförs sådan 
utrustning specifikt anpassad till magnesium. 
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Det undantag som finns är en automatiserad metod baserad på 
ljusreflektion från en brottyta på ett standardiserat gjutprov framtaget av 
DOW Chemicals vid mitten av 90-talet. Trots att ett antal artiklar om 
metoden skrevs har det inte gått att verifiera att den har fått någon 
användning industriellt idag eller att utrustningen finns till salu. 

Termisk analys för magnesium har utprovats gällande möjligheten till 
analys av smältans kornförfiningsgrad. Metoden är inte helt 
okomplicerad då skyddsgasen riskerar att störa mätningen. Resultaten 
visar dock att om metodiken förfinas kan tekniken komma till nytta. 

Det är möjligt att den metod, Qantifier, för beröringsfri kontinuerlig 
analys av kemisk sammansättning som beskrevs för aluminium kan 
användas även för magnesium. Tillverkaren anger att den ska kunna 
användas för alla lättmetaller. Några praktiska försök på något 
magnesiumgjuteri verkar dock inte ha genomförts. 

 

Metoder för att mäta oxider och inneslutningar i magnesium 
Metoder Beskrivning Tillverkare Land 

Elektrisk resistivitet Motsvarande utrustning som till Al (LiMCA) har testats på magnesium. Ingen tillverkare av färdig 
utrustning har hittats. 

 

Ultraljud- metod Motsvarande utrustning som använts till aluminium har testats på magnesium.  Ingen tillverkare av färdig 
utrustning har hittats. 

 

DOW- metoden Metoden baseras på automatisk undersökning av brottytor genom ljusreflektion 
för att kvantifiera oxidmängden. Osäkert om utrustningen är kommersiellt 
tillgänglig. 

Metoden framtagen av 
DOW Chemical Co 

USA 

K-mold Standardiserat gjutprov. Visuell avsyning av brottytor. Nippon light metals Japan 

 

HMIAM (Hydro Magnesium Inclusion Assessment Method) är en 
metod/tjänst motsvarande som Hydro Magnesium erbjuder. Den 
innefattar provtagning med metallografisk analys av oxider och 
inneslutningar. Motsvarande gäller för denna metod som för PODFA 
och OM- index för aluminium. 

4.1  Gjuteriindustrins behov 

Av SweCasts medlemsgjuterier som gjuter magnesium har 6 st intervju-
ats. Av dessa använder två gjuterier spektrometer för att kontrollera sin 
smälta. Tre gjuterier upplever ett behov av att kunna kontrollera halten 
av oxidinneslutningar och skulle gärna se att det fanns en effektiv metod 
eller utrustning för detta. 
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5   ANALYSUTRUSTNINGAR FÖR KOPPAR OCH KOPPARLEGERINGAR 

Två typer av analysmetoder utöver spektrometer har funnit tillämpning 
för analys av kopparlegeringar. Det är reducerat tryck test för studier av 
mängd löst gas i smältan och termisk analys som använts för att studera 
stelningsförlopp och fasutskiljning i mässing. Någon utrustning för RPT 
test specifikt framtagen för kopparlegeringar har inte hittats till salu på 
marknaden. Gällande termisk analys av mässing har VTT i Finland 
tidigare sålt en sådan programvara. På senare tid har även artiklar 
gällande användning av termisk analys för studier av kornförfiningsgrad 
i mässing publicerats av en kanadensisk forskargrupp [10,11].  

 
Metoder och utrustningar för kontroll av smältkvalitet av koppar och kopparlegeringar 

Metod  Beskrivning 

Termisk analys Termisk analys kan användas för att studera fasomvandlingar och fasutskiljningar hos mässing. VTT i Finland har tidigare 
salufört programvara. Ingen tillverkare av specifika system för kopparlegeringar har hittats. OCC GmbH anger dock att 
deras system även kan tillämpas för kopparlegeringar. 

Reducerat tryck test 
(RPT) 

Reducerat tryck test har angetts kunna användas för att studera mängd löst gas i smälta kopparlegeringar. Ingen specifik 
tillverkare av färdiga sådana system för kopparlegeringar har hittats.  

 

5.1  Gjuteriindustrins behov 

12 av SweCasts medlemsgjuterier som gjuter kopparlegeringar har 
intervjuats. Även majoriteten av dessa gjuterier köper och gjuter färdig-
legerat material och upplever inget större behov av analysutrustningar. 
Två gjuterier som till viss del modifierar smältan själva, använder 
däremot spektrometer för kontroll av den kemiska analysen. Ett gjuteri 
har tidigare använt termisk analys i stor omfattning men slutat. De 
använder nu enbart spektrometer för processkontroll då de anser det vara 
fullt tillräckligt. Inget av de intervjuade gjuterierna använder något RPT 
test. Däremot använder två gjuterier enklare visuella och erfaren-
hetsbaserade gjutprov för kontroll av gashalt då och då och ett gjuteri 
använder ett densitetstest där provet får stelna i luft av samma anledning. 

6   ANALYSUTRUSTNINGAR FÖR ZINK OCH ZINKLEGERINGAR 

Zink är ett material som det är tacksamt att gjuta. Normalt är 
problematiken med löst gas i smältan och oxidinneslutningar mycket 
liten. Således har det inte stått att finna någon utrustning framtagen för 
smältkontroll innan gjutning med avseende på dessa aspekter för zink. 

Vid intervju med ett par svenska zinkgjuterier visar det sig att dessa inte 
använder och heller inte upplever att de har ett behov av att använda 
sådan utrustning. 

 

 



SweCast AB 9 
 
 
 

  

7   LITTERATUR 

Information till denna rapport har bland annat inhämtats från tillverkare 
av olika utrustningar, deras produktblad och hemsidor. Intervjuer har 
dessutom genomförts med personal från ett stort antal svenska gjuterier. 
En avstämning av aktuellt forskningsläge har även inhämtats från 
publicerade artiklar. Nedan följer ett urval av litteratur på området. 

1. Y. Gűnay, m.fl.; ”The application of adaptive thermal analysis 
system(ATAS) on gray & ductile cast iron production”, Pp. 757-
773, Proceedings, The 66th World Foundry Congress, Istanbul, 
Turkiet, 2004. 

2. R. Sillén; ”Process control methods for production of castings in 
compacted graphite iron” , Pp. 31-42, Hommes et Fonderie 2005, 
no. 359 (Nov.). 

3. A. Karppinen ; ”Befintliga metoder för att kontrollera 
aluminiumsmältans egenskaper före gjutning”,  
Gjuteriföreningsskrift, 970715, 1997. 

4. A. Karppinen; ”Jämförelse av några gashaltskontrollerande 
metoder samt försök med termisk analys i aluminiumsmälta”, 
Gjuteriföreningsskrift 980525, 1998. 

5. M. Djurdjevic, m.fl.; ”On- line predicyion of aluminium- silicon 
eutectic modification level using thermal analysis”, Pp. 31- 38. 
Materials Charactarization 46, 2001. 

6. Zhang, F. Mucciardi. J. Gruzleski; ”In- situ thermal analysis of 
aluminum foundry alloys”. 43rd Annual Conference of 
Metallurgists of CIM, Hamiltom, Canada, Aug 22-25, 2004. Light 
Metals: 361-374. 

7. G. Heiberg; ”A new method for temperature measurement in 
solidifying aluminium alloys by use of optical fiber bragg grating 
sensors”, AFS Transactions, 02- 117, 2002. 

8. M. J. Lessiter; ”The dilemma of assesing your aluminium melt’s 
cleanliness”, Pp. 45- 48, Modern casing, 1996 (febr.). 

9. P. Eklund; ”Bättre mässingskvalitet genom termisk analys”, 
Gjuteriet 10, 1994. 

10. J. Thomson, m.fl.; ”Evalution of grain refinement of leaded 
yellow brass (C85800) and EnviroBrass III (C89550) using 
thermal analysis”, AFS Transactions, 03- 119, 2003. 

11. J. Thomson, m.fl.; ”Grain refinement of permanent mold cast 
copper base alloys”, MTL Report, 2004 – 6, (TR- R). 

12. J. Thomson, m.fl.; ”Casting characteristics of permanent mold 
cast Mg- alloy AZ91E”, AFS Transactions 02- 122, 2002. 

13. P. Bakke, m.fl.; ”Inclusion assessment in magnesium and 
magnesium base alloys”, SAE Technical Paper 970330. (1997).



SweCast AB  
 
 
 

  

SYFTE 

Denna studie har genomförts i syfte att kartlägga vilka olika typer av 
analyssystem, utrustningar och gjutprov som kan användas för att 
säkerställa en smältas kvalitet och egenskaper före gjutning för olika 
metaller, de utrustningar som är kommersiellt tillgängliga för den 
svenska gjuteriindustrin och de svenska gjuteriernas behov av sådana 
kontrollmetoder.  

INNEHÅLL 

Rapporten innehåller: 

- en sammanställning av analysmetoder och gjutprov för kontroll av 
smältans kvalitet och egenskaper före gjutning för olika metaller och 
legeringar. 

- en sammanställning av kommersiellt tillgängliga system baserade på 
ovanstående metoder. 

- en analys av forskningsläget på området utifrån. 

- en sammanställning av vilka typer av utrustningar och metoder som 
idag används av svenska metallgjuterier och deras upplevda behov 
av sådana metoder för att säkerställa smältans kvalitet innan 
gjutning. 
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