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1  SAMMANDRAG

Detta projekt har syftat till att öka förståelsen kring det som sker vid
gasning av kärnor. I projektet har två experimentutrustningar
konstruerats och tillverkats; en glasrörsutrustning i vilken
härdningsreaktionen kan studeras, samt en komplex kärnlåda försedd
med ett plexiglas där det är möjligt direkt se hur nipplarnas placering
inverkar på gasflödet. Detta blev möjligt genom att använda systemet
furan / SO2 där ett färgomslag sker vid härdningen.

En del i projektet har varit att studera härdningsreaktionen för de
vanligaste gashärdande bindemedelssystemen, vilket bl.a. gett
information om reaktionshastigheter och gasupptag. Följande system har
undersökts: furan-SO2, resol-CO2, epoxy-SO2, vattenglas-CO2, coldbox-
amin. I projektet har flödeshastighetens samt gaskoncentrationens
inverkan på härdprocessen studerats. Den andra delen av projektet har
syftat till att visa hur härdfronten rör sig beroende på var nipplarna
placeras i en kärnlåda. Vidare har det visats hur tryckluften, som ofta
används för att spola ren kärnlådan efter gasning, aktivt kan bidra till att
härdningen kan fortsätta. I kärnlådan med plexiglas kunde man tydligt se
hur fronten stannar upp vid passage över en nippel. I isolerade sektioner
av en kärnlåda där ingen nippling finns, kan härdningen dock fortsätta
genom att gasen diffunderar i en koncentrationsgradient. Detta förlopp är
mycket långsamt.

2  BAKGRUND

Vid tillverkning av kärnor som härdas genom att en gas får strömma
igenom kärnan i en kärnlåda, är det av stor vikt att man placerar
luftnipplar på lämpliga ställen i kärnlådan genom vilka gasen kan
strömma ut. Om detta inte görs på ett korrekt sätt får man ej en god
genomströmning av gas och kärnan blir ej härdad på alla ställen.
Alternativt blir man tvungen att släppa på gas under långa tider vilket ger
en dålig ekonomi samt även ofta miljöproblem. Det finns uppgifter om
att man i flertalet fall använder upp till 4 ggr så mycket gas som man
teoretiskt sett skulle behöva för att härda en viss mängd kärnsand.

Att placera nipplarna på ett optimalt sätt är ingen lätt uppgift, och ofta
sker det relativt godtyckligt genom ett trial-and error förfarande. För att
tillverka en gashärdad kärna måste man först dock skjuta in sanden i
kärnlådan, vilket också kräver en viss placering av nipplar för att sanden
ska fylla ut alla hålrum i kärnlådan. I verkligheten är det ofta detta som
styr hur man placerar nipplarna. För en optimerad process skulle man
egentligen kanske behöva en nippelplacering för kärnskjutningen och en
annan för gasningen av kärnan.
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För att ha någon som helst möjlighet att få en god genomhärdning vid
gasningen bör man försöka förstå hur, och genom vilka mekanismer, som
gasen strömmar genom en sandkropp. Nedan belyses i korthet vad som
sker när en kärna gasas.

Gasen släpps på med ett visst övertryck vilket gör att den kan
transporteras in i kärnan. En viktig parameter för hur snabbt detta kan ske
är sandens permeabilitet, vilken huvudsakligen beror av hur stora hålrum
som finns mellan sandkornen, och som därför står i direkt relation till hur
hårt packad sanden är. Sandens tätpackning varierar ofta i kärnlådan
beroende på geometrin, och på varifrån sanden skjuts in. Mängden gas
som strömmar är proportionell mot tryckgradienten i sanden. Om man
t.ex. placerar en stor luftnippel i mitten av en sektion, fås ett tryckfall
som i sin tur leder till att gasen får svårt att transporteras vidare in i
kärnan.

Efter gasningen brukar man blåsa tryckluft genom kärnan för att driva ut
kvarbliven gas och därmed minska arbetsmiljöproblemen efter det att
kärnan tagits ur kärnlådan. Det är tänkbart att denna genomblåsning med
luft också kan ha en viktig funktion i att gasen till viss del kan drivas
vidare in i områden som ej ännu härdats.

För systemen epoxy-SO2, furan-SO2, resol-CO2 och vattenglas-CO2,
förbrukas en stor del av gasen vid härdningsreaktionen mellan gasen och
bindemedlet i sanden. Detta tros inte vara fallet för systemet coldbox-
amin där aminen (små koncentrationer i en bärgas) antas fungera som en
katalysator (d.v.s. sätter igång en reaktion utan att själv förbrukas). I de
förra fallen (när gasen konsumeras) påverkas trycket av att reaktionen
sker, vilket därmed också leder till att gasflödet påverkas.

Gasning av kärnor är uppenbarligen en synnerligen komplex process,
vilket gör att det ofta är svårt att intuitivt förutsäga hur nipplarna ska
placeras. Detta gör att det idag finns ett behov av mera kunskap om
gasningsprocessen och därmed även ett stort behov av att i en dator
kunna simulera hur härdningen sker beroende på nipplarnas placering,
gastryck, koncentration etc.

3  LITTERATURSTUDIE

Problematiken kring hur nipplarna ska placeras och dimensioneras har
endast behandlats i ett fåtal rapporter i litteraturen. Inga vetenskapliga
undersökningar har publicerats som behandlar nippelplacering etc. när
det gäller gasning av kärnor. Det som gjorts har huvudsakligen syftat till
att förstå hur nipplarna påverkar kärnskjutningen. En intressant studie av
J. Wallbank [1] behandlar inverkan av inskjutningstryck,
inblåsningsdiameter och olika nippelplaceringar på en relativt komplex
sandkärnas vikt efter skjutning. Vikten av kärnan är ett mått på hur
tätpackad kärnan blivit, och därmed på hur effektiv sandskjutnings-
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processen varit. Slutsatsen var att nippelplaceringen var den parameter
som hade den största inverkan.

Vissa tumregler om hur nipplarna ska dimensioneras i kärnlådor för
gasning ges också i en rapport av B Gilberg [2]

När det gäller förståelsen för mekanismer för gastransport i porösa
material finns ett stort antal publikationer inom pulvermetallurgiområdet.
En bra överblick av området ges bl.a. i en rapport av R.M. German [3].

4  BINDEMEDELSSYSTEM OCH SAND

I denna undersökning har de vanligaste gashärdande bindemedels-
systemen studerats. De flesta experimenten har dock utförts med
systemet furan / SO2 då detta ger ett färgomslag vid härdningen vilket
underlättar att studera vad som sker. Nedan listas de i undersökningen
använda bindemedelssystemen.

1-1. Furanharts (Bakelite Harts 0098 Gk) / Peroxid / SO2 enligt följande
blandning
1.2 vikts-% furanharts    (benämnes nedan Normal)
0.48 vikts-% peroxid

1-2. Furanharts / Peroxid / SO2 enligt följande blandning
0.6 vikts-% furanharts    (benämnes nedan Låg)
0.24 vikts-% peroxid

2. Vattenglas / CO2 enligt följande blandning
4.0 % Vattenglas med ratio 2.2

3. Resol (Carbophen 6257) / CO2 enligt följande blandning
2.3 vikts-% Carbophen 6257

4. Epoxy / SO2 enligt följande blandning
Epoxiharts IsoSet 6024 samt Cumenhydroperoxid (80%)

5. Coldbox / Amin enligt följande blandning
Isocure del 1: 355 och del 2: 655. Förångad amin med N2 som bärgas

I samtliga experiment har sandsorten Baskarp 25 använts.

5  UTFÖRDA EXPERIMENT

Det primära uppgiften i denna undersökning var att studera hurgasflödet
sker vid gasning av kärnor. För en fullständig förståelse om hur
härdningsprocessen sker under gasning krävs dels att man vet hur gasen
flödar beroende på nipplarnas placering, flöde, tryck etc., men också
vilka kemiska reaktioner som sker när bindemedlet härdar. Kemiska
reaktioner är bl.a. beroende av koncentration, tryck, tid och temperatur.
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Med tanke på att koncentrationen, trycket och ev. också temperaturen
ändras under reaktionsförloppet samt att flödet beror av
tryckfördelningen, gör att härdningsprocessen i en kärnlåda är
synnerligen komplex.

Ett sätt att angripa uppgiften vore att börja med att studera hur
reaktionskinetiken, d.v.s. hastigheten på härdförloppet, för Furan / SO2-
processen påverkas av koncentration, tryck och temperatur. Detta
angreppssätt är intressant, men risken är stor att projektet skulle stanna
vid att studera kemiska reaktioner.

Ett annat angreppsstätt är att försöka studera gasflödet och
härdprocessen, utan att veta något om reaktionskinetiken, och att från
dessa experiment försöka dra slutsatser om härdningsprocessen. Denna
metodik valdes i denna undersökning.

Tre olika försöksserier planerades:

1. Mätning av hur sandens permeabilitet beror av tätpackningen
(sandkroppens densitet). Utfördes i en befintlig standardutrustning.

2. Tillverkning av en utrustning bestående av ett glasrör genom vilket
härdförloppet kan studeras.

3. Tillverkning av en kärnlåda med en komplex geometri försedd
med ett plexiglas. Genom detta skulle man kunna studera hur
gasflödet och härdförloppet beror av nipplarnas placering.

Nedan beskrivs dessa försöksserier och använd experimentutrustning i
detalj.

5.1  Mätning av permeabilitet

Ett antal standardprovkroppar med diametern 50 mm rammades med
olika antal slag till en sluthöjd av 50±0.5 mm för att erhålla olika
densitet. De rammade provkropparna härdades i den gasutrustning som
konstruerats i ett föregående projekt, se ref. [4-5]. Permeabiliteten i de
härdade provkropparna mättes sedan i en permeabilitetsmätare av
modellen ”Simpson Gerosa” som finns på Svenska Gjuteriföreningen.

För att se om valet av bindemedelssystem påverkar permeabiliteten
valdes att göra en provserie dels i systemet Furan / SO2, dels i vattenglas
/CO2-härdade kärnor. Då volymsfraktionen av bindemedel är relativt
liten (normalt 1-4 %) samt att tätpackningsgraden av sandkornen i
vanliga fall ligger kring 40-60 % kan det förväntas att permeabiliteten ej
nämnvärt påverkas av valet av bindemedelssystem.

5.2  Glasrörsexperiment

En utrustning tillverkades enligt figur 1, som visar en bild tagen under ett
av experimenten. Gasen släpptes på ifrån vänster i bild. En ritning av
utrustningen finns i bilaga 1.
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Bild 1 Experimentutrustning för att studera hastigheten på härdfronten i 
 ett glasrör. Mörk sand = härdad sand.

För att det skulle vara möjligt att få ut sandkroppen efter härdning är det
viktigt att glasrörets innerdiameter är konstant. Därför valdes ett
högprecisionsrör med innerdiametern 25 ± 0.01 mm. De två stållocken är
försedda med en O-ring och en klämanordning i var ända för att göra
systemet tätt. På båda sidorna om glasröret anslöts magnetventiler, vilka
gjorde det möjligt att vid lämplig tidpunkt t.ex. avbryta gasflödet eller att
släppa på tryckluft från utloppssidan. Gasflödet in i röret respektive ut
från röret mättes med svävkroppsmätare. I bild 2 visas
glasrörsutrustningen tillsammans med svävkroppsmätarna (3 st),
tidtagarur och linjal. Den vänstra svävkroppsmätaren visar gasflödet in i
röret och den mittersta, utflödet av gas. Den högra svävkroppsmätaren
användes endast vid de experiment där den härdande gasen späddes ut
med kvävgas eller tryckluft.

Bild 2  Glasrörsutrustningen uppmonterad vid ett experiment.

Det är viktigt att sandens densitet, och därmed permeabilitet, ej varierar i
rörets längdriktning för att undvika feltolkningar. För att minimera denna
felkälla tillverkades en enkel ramningsapparat enligt bild 3.

Den cylindriska vikten väger 3 kg och löper fritt kring stålstången ned till
det flyttbara stoppet. Längst ned på stången sitter en stålplatta som under
kompakteringen vilar på sanden. Följande ramningsprocedur användes:
Röret fylldes med 5 cm lös sandblandning. Denna sandblandning
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kompakterades genom att vikten släppes 3 ggr från en höjd av 5 cm
ovanför stoppet. Efter detta fylldes röret åter med 5 cm ny sand och
processen upprepades till det att hela röret var fyllt.

Bild 3  Ramningsapparat till glasrörsexperiment.

Den del av röret som var vänt nedåt under kompakteringen, och som
därmed kan förväntas ha en något högre densitet, vändes åt det håll som
gasen sedan skulle släppas på ifrån.

5.3 Kärnlåda med plexiglas

I ref. 1 användes en kärnlåda för att se hur olika parametrar vid
kärnskjutningen påverkade kärnans densitet. Med inspiration från denna
publikation valdes att tillverka en kärnlåda med en identisk geometri men
med andra dimensioner, se figur 4 och figur 5. Den totala längden, från
gasinsläppet till bort förbi nippel 14, är 500 mm. Det är av stor vikt att
kärnlådan är så tät som möjligt samt att ingen gas ska tillåtas att strömma
utmed kanterna för att gasflödet ska kunna studeras. Därför valdes att
konstruera en kärnlåda av de material som visas bild 6 (kärnlådan sedd i
ett tvärsnitt). En träram monterades på plexiglaset för att öka stabiliteten.
Med hjälp av genomgående bultar kunde kärnlådan spännas ihop med
lämplig kraft för att få systemet så tätt som möjligt. De porösa
gummiplattorna klämdes ihop ca 1 mm i inspänt läge.

Nipplarna utformades så att det skulle vara lätt att försluta respektive
öppna dem. Ett hål borrades upp i aluminiumplattan som därefter
gängades, vari en gasnippel skruvades fast. För att stänga en nippel,
anslöts en igensatt gasslang. Nippeldiametern blev på detta sätt 4.0 mm
(13 mm2). Efter en tid insågs att denna nippelarea var i minsta laget,
jämfört med vad som används på gjuterierna. Vidare kan man anta att en
liten nippelarea gör resultaten mera känsliga för ev. läckage. Därför
beslöts att helt skruva bort gasnippeln där en öppen nippel önskades.
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Bild 4  Kärnlåda med avtaget plexiglas visar nipplarnas placering

Bild 5  Numrering av nipplar i kärnlådan

Plexiglas (9 mm)

Porös gummiplatta (6 mm)

Plastplatta (20 mm)

Porös gummiplatta (6 mm)

Al-platta (6 mm)

Bild 6  Använda material för kärnlåda med plexiglas
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På detta sätt ökade nippeldiametern till 11.8 mm (109 mm2), vilket
motsvarar en ökning i nippelarea med 8.7 ggr. Effekten av denna
förändring diskuteras i anslutning till de utförda experimenten.

Packningen av sanden gick till på följande sätt: Plexiglaset monterades
bort. Sandblandningen fylldes i formkaviteten och kompakterades
stållinjal användes för att dra av överflödig sand och för att få sanden i
plan med gummiplattan. Om sandnivån är för låg får man gasflöde utmed
plexiglaset emedan kärnlådan ej kan förväntas bli tät utåt om sandnivån
är för hög.

6  RESULTAT

6.1  Mätning av permeabilitet

Följande bindemedelssystem studerades:

1. Furanharts: 1.2 vikts-%, peroxid: 0.48 %, härdning med SO2 i 7
sek.

2. Vattenglas: 4 vikts-%, ratio 2.2, härdning med CO2 i 7 sek.

Sandkropparna kompakterades i ett spann från 1 till maximalt 14 slag för
att få en så stor spridning i permeabiliteten som möjligt. I bild 7 visas hur
sandkropparnas densitet ökar med antalet slag för de två olika
bindemedelssystemen; Vattenglas / CO2 respektive Furan / SO2.
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Bild 7  Provkropparnas densitet vid olika antal ramningsslag för de 2 
  bindemedelssystemen.
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Man kan notera att i princip samma densitet uppnås för ett visst antal slag
för furan/SO2 resp. vattenglas/CO2 samt att det sker en kontinuerlig
kompaktering upp till 14 slag.

De uppmätta permeabilitetsvärdena finns plottade mot densiteten i bild 8.

Bild 8  Provkropparnas permeabilitet vid olika densitet (tätpackning) för
 de 2 bindemedelssystemen.

För en och samma sanddensitet noterar man att permeabiliteten är högre
för den vattenglas/CO2-bundna kärnan. Skillnaden är i storleksordningen
10-15 %. Då den totala mängden bindemedel i normalfallet ligger kring
1-4 % (viktsprocent av sandvikten) är det förvånansvärt att
bindemedelssystemet inverkar så kraftigt på permeabiliteten. Om man
istället betraktar en och samma permeabilitetsnivå, exempelvis 160,
finner man att densiteten varierar från 1.52 för furankärnan till 1.55 för
den vattenglasbundna kärnan.

Antag att tätpackningen av sankornen är 50 % och att den rena sandens
densitet är 3 g/cm3. Med hänsyn till peroxiden är bindemedelshalten ca.
1.7 % i den furanbundna kärnan. I den vattenglasbundna kärnan är
bindemedelshalten 4 %. Detta ger de totala densiteterna (räknat utifrån 1
cm3):

ρfuran = 0.5 * 3 + 0.017*1.5 = 1.52
ρvattenglas = 0.5 * 3 + 0.04*1.5 = 1.56

Från detta kan man sluta sig till att skillnaden helt och hållet förklaras av
de olika bindemedlens tillsatsmängd. Man kan följaktligen förvänta sig
att permeabiliteten endast beror av volymsfraktionen porer, samt av
hålrummens storlek, och ej av valet av bindemedel. Sandkornsstorleken
kan däremot förväntas ha en stor inverkan på permeabiliteten, då detta
påverkar hålrummens storlek.

6.2. Glasrörsexperiment

Den utförligaste undersökningen gjordes med bindemedelssystemet
furan/SO2 då detta ger ett färgomslag vid härdningen. Efter denna
försöksserie kördes de övriga bindemedelssystemen. Vid
glasrörsexperimenten valdes att använda relativt låga gasflöden för att
underlätta observationerna av vad som sker. I samtliga experiment
ställdes gastrycket in så att ett övertryck av 0.5 bar erhölls i systemet vid
nollflöde. Därefter ställdes nålventilen på svävkroppsmätaren före
glasröret in så att önskat flöde erhölls.

Samtliga experiment videofilmades.
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6.2.1. Bindemedelssystemet Furan/SO2

6.2.1.1. Inledande experiment

Denna inledande försöksserie syftade bl.a. till att klargöra följande
frågor:

1. Hur mycket sjunker gasflödet när gasen går igenom sandkroppen i
förhållande till när flödet är fritt ?

2. Kan man tydligt observera ett färgomslag och finns det en
färgskala som kan relateras till härdningsgraden ?

3. Stämmer färgomslaget överens med läget för härdfronten ?
4. Krävs det en inkubationstid innan härdförloppet (färgomslaget)

startar?
5. Hur viktig är diffusionsmekanismen vid gasning av kärnor ?

Flödet ställdes in så att svävkroppsmätaren visade 30 mm, vilket
motsvarar ett flöde av 9,5 cm3/sek.
Bindemedelshalt: Normal.
Vid experimentet släpptes gasen på och detta fortgick till det att
härdfronten rört sig genom hela glasröret.

När gasen släpptes på sjönk gasflödet marginellt till ca 28 mm på
svävkroppsmätaren.

Man kunde tydligt se ett färgomslag i form av en front i röret som rörde
sig i gasflödesriktningen. Däremot verkade det inte vara någon
varierande färgskala utan man såg en klar gräns mellan det som antas
vara härdad respektive ohärdad sand.
Från videofilmen mättes frontens läge vid olika tider. Detta samband är
uppritat i bild 9.

Man kan notera att fronthastigheten (kurvans lutning) avtar svagt under
det att fronten rör sig genom röret. I början är hastigheten ca 0.66 cm/sek
för att sedan vid slutet bli ca 0.60 cm/sek.

Då den första biten av glasröret skyms av stållocket är det svårt att se
exakt när härdfronten börjar röra på sig, men från den extrapolerade
kurvan kunde det noteras att fronten började röra sig exakt när gasen
släpptes på (tiden = 0 sek), vilket visar att reaktionen startar så fort som
gasen når fram, och att ingen mätbar inkubationstid krävs.
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Bild 9  Frontens läge som funktion av tiden vid flödeshastigheten 9.5 
  cm3/sek

Efter att kärnan tagits ut från glasröret togs ett prov från var sida av
kärnan för densitetsmätning. Det visade sig att den delen av kärnan som
låg längst ner vid ramningen av sanden, och som vändes åt den sida
varifrån gasen släpptes på, hade en densitet av 1.590 g/cm3 medan den
andra delen hade en något lägre densitet; 1.582 g/cm3. Denna skillnad är
relativt liten, men ger dock att permeabiliteten kan förväntas vara ca 5-10
enheter lägre i den mest tätpackade delen om man jämför med bild 8.

Vid nästa experiment avsågs att klargöra vad som händer om man vid en
viss tidpunkt stoppar tillflödet av SO2-gas, och istället släpper på
tryckluft bakifrån och därmed driver tillbaka SO2-gasen genom röret.
Processparametrarna var identiska med föregående experiment. När
fronten hade rört sig 14 cm i glasröret släpptes tryckluften på. Man kunde
tydligt notera att fronten omedelbart stannade upp, varefter den ej rörde
sig något framåt, se figur 10. Efter urtagning av kärnan ur glasröret
noterades det att sanden var helt ohärdad i den del av glasröret där
färgomslag inte skett. Slutsatsen är att härdförloppet är mycket snabbt
och man kan anta att härdning sker så snabbt SO2-gasen kommer i
kontakt med bindemedlet.

Lutningen på denna kurva visar att fronthastigheten var avsevärt högre
än vid föregående experiment, men att den avtog; från 1.15 till 0.87
cm/sek. Den mest troliga förklaringen till dessa avvikelser är att
utrustningen läcker något mellan glasröret och stållocken, trots att O-
ringar används. Därför beslutades det att använda silikongummitätning
vid efterföljande experiment.
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Flow = 9.5 cm3/sec

Bild 10  Frontens läge som funktion av tiden vid flödeshastigheten 9.5  
    cm3/sek. Gasen trycktes tillbaka av luft när fronten nått 14 cm.

För att undersöka om diffusion av gas kan ha en inverkan vid gasning av
kärnor, gjordes ett experiment där gasflödet ströps när fronten hade nått
3.3 cm in i röret. Både till- och utflöde stoppades helt vid denna tidpunkt.
Processparametrarna var identiska med föregående experiment. Efter det
att gasflödet stoppats, fortsatte fronten att röra sig framåt, vilket framgår
av bild 11.

Initialt ligger fronthastigheten kring 1.19*10-2 cm/sek = 0.9 cm/min och
vid 3000 sek ca. 7.5*10-4 cm/sek = 2.6 cm/tim.

Att reaktionen fortsätter trots att ingen ny gas tillsätts tyder på att det
antingen finns gas kvar som kan diffundera vidare genom sandkroppen
eller att reaktionsprodukterna diffunderar. Den avtagande hastigheten är
ett klart kännetecken på en diffusionsprocess. Man kan förvänta sig att
diffusionen kan vara av viss betydelse framför allt för stora kärnor där
relativt långa gasningstider används. Härdning i helt oventilerade
sektioner kan endast ske genom denna transportmekanism.
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Bild 11  Frontens läge som funktion av tiden efter det att gasflödet 
    stoppats vid 3.3 cm och att inlopp och utlopp tillslutits.

6.2.1.2. Experiment med olika flödeshastigheter

Vid dessa experiment undersöktes gasflödets inverkan på härdförloppet.
P.g.a. att utrustningen misstänktes vara otät vid de första experimenten
gjordes en noggrann tätning med silikongummi. Följande 5 flöden
undersöktes:

- 5.7 cm3/sek,
- 9.5 cm3/sek,
- 18.8 cm3/sek
- 27.6 cm3/sek
- 43.3 cm3/sek

För övrigt var processparametrarna identiska med föregående
experiment.

I bild 12 har frontens läge plottats mot tiden för alla dessa 5 experiment.
Man ser att fronthastigheterna är konstanta. De ur kurvorna utvärderade
hastigheterna finns angivna i tabell 1.
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> : Flow = 43.4 cm3/sek

+ : Flow = 27.6 cm3/sek

x : Flow = 18.8 cm3/sek

 * : Flow = 9.5 cm3/sek

o : Flow = 5.7 cm3/sek

Bild 12  Frontens läge som funktion av tiden för 5 olika flöden.

Det kan vara intressant att göra en teoretisk uppskattning av vilken
hastighet som gasen skulle ha haft i glasröret med sand om ingen
reaktion hade skett. Denna hastighet kan beräknas ur:

v Q
r fgas

sand

=
⋅ ⋅ −π 2 1( )

där:
v = gasens hastighet i röret [cm/sek]
Q = ingående gasflöde [cm3/sek]
r = rörets inre radie [cm]
fsand = volymsfraktionen sand

Tabell 1. Jämförelse mellan teoretisk gashastighet och uppmätt 
      fronthastighet vid olika flöden.

Flöde [cm3/sek]

Q

Teoretisk gas-
hastighet [cm/sek]

vgas

Verklig front-
hastighet [cm/sek]

vfront

vfront/vgas

5.7 2.32 0.54 0.23
9.5 3.97 1.00 0.25
18.8 7.66 2.08 0.27
27.6 11.24 2.67 0.24
43.4 17.68 4.71 0.27

Genom att anta att tätpackningen är ca 50 % (fsand = 0.5) och med radien
1.25 cm erhölls värdena angivna i tabell 1.
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Man noterar härmed att fronten i samtliga fall rör sig med en hastighet
som motsvarar 23-27 % av gasens teoretiska hastighet genom glasröret
Det utgående gasflödet avlästes på flytkroppsmätaren (från
videoupptagningen) och det noterades att detta flöde låg avsevärt lägre
än ingående flöde under den tid som fronten rörde sig framåt i glaset.
Dock, när fronten nått glasrörets slut, ökade det utgående flödet snabbt
upp till en nivå strax under det ingående flödet. I bild 13 visas det
uppmätta utflödet av gas vid dessa 5 experiment. Det är tydligt att
samtliga kurvor uppvisar samma tendenser. I det första skedet avtar
gasflödet, vilket motsvarar den tid under vilken fronten rör sig framåt i
glasröret. Efter hand ökar volymen sand/bindemedel som gasen måste
passera och om reaktionen kan fortsätta efter det att fronten passerat, kan
man förvänta sig att gasflödet sjunker. Härav kan man dra slutsatsen att
ett visst ytterligare gasupptag kan ske efter det att färgomslaget skett. När
fronten nått slutet av röret stiger flödet mycket snabbt upp till en platå
som ligger kring 65 % av ingående flöde. Denna platå indikerar att det
sker ytterligare en reaktion, efter att färgomslaget noterats, och att denna
konsumerar gas. Därefter blir utgående flöde i princip detsamma som
ingående flöde.
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> : Flow = 43.4 cm3/sek

+ : Flow = 27.6 cm3/sek

x : Flow = 18.8 cm3/sek

 * : Flow = 9.5 cm3/sek

o : Flow = 5.7 cm3/sek

Bild 13  Utgående gasflöde som funktion av tiden för 5 olika flöden.

Genom att integrera skillnaden mellan ingående och utgående flöde över
tiden, kan man få ett mått på hur mycket gas som totalt konsumerades vid
härdningen. Vid integrationen användes maxvärdet på utgående flöde
som ingående flöde för att eliminera fel p.g.a. ev. läckage. En integration
gjordes också av delen fram till att fronten rört sig genom hela röret, för
att se hur stor del av gasen som går åt till att erhålla ett färgomslag.
Dessa data finns rapporterade i tabell 2. I tabellen har även den totala
gaskonsumtionen per volym sandblandning beräknats, d.v.s. hur mycket
gas (i cm3) som krävs för att fullständigt härda 1 cm3 av
sandblandningen. Glasrörens längd varierade något mellan olika
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experiment, vilket gör att det inte är relevant att jämföra den absoluta
gasmängden (kolumn 2 och 3) mellan de olika experimenten.

Tabell 2  Gasupptag av sanden vid olika flödeshastigheter

Flöde

[cm3/sek]

Upptagen
gasmängd
totalt (Vtot)

[cm3]

Upptagen
gasmängd
färg (Vfärg)

[cm3]

Vfärg / Vtot

[%]

Vtot / Vsand

5.7 167 148 89 1.45
9.5 166 142 86 1.44
18.8 202 150 74 1.75
27.6 183 160 87 1.87
43.4 203 170 84 1.83

Man kan notera att den gashalt som krävs för att härda bindemedlet
varierar från 1.44 till 1.87 cm3 gas/cm3 sand. Experimenten med de 3
lägsta flödena gjordes vid ett tillfälle, där körningen med 18.8 cm3/sek
gjordes direkt efter att sandblandningen var färdig. Efter detta tog det ca.
1 h till det att experimentet med det lägsta flödet kördes, och därefter
ytterligare ca 1 h till det att 9.5 cm3/sek-körningen gjordes. Det är
tänkbart att en viss reaktion sker mellan sandblandningen och luften,
vilket gör att en nyblandad sand kan tänkas kräva en något större
gasmängd för att härdas. Experimenten med de två högsta flödena
gjordes vid ett senare tillfälle med en ny leverans av furan-harts, som ev.
kan ha haft andra egenskaper, vilket kan förklara den något högre
gaskonsumtionen.

6.2.1.3 Experiment med en halverad bindemedelshalt vid flödet 9.5 cm3/sek

Då ovanstående experiment visat att en stor del av gasen konsumeras när
den flödar genom sanden, gjordes ett experiment med en halverad
bindemedelshalt (0.6 % furanharts och 0.24 % peroxid). Gasflödet var
9.5 cm3/sek och övriga parametrar var identiska med de tidigare
experimenten. Resultaten från detta experiment visas tillsammans med
resultaten från motsvarande flöde vid en normal bindemedelshalt (se
avsnitt 6.2.1.2) i bild 14. Fronthastigheten ökade med 44 % när
bindemedelshalten halverades. Att hastigheten inte fördubblades kan
förklaras om man betraktar hur bindningen mellan sandkornen ser ut.
Antag att bindemedelsbryggorna mellan sandkornen är cylindriska, d.v.s
de kan beskrivas av en radie och en längd. En schematisk bild av detta
visas nedan:

Volymen av bindemedlet i bryggan blir då:
V r ho o= ⋅ ⋅π 2

Om bindemedelsmängden minskar till hälften
får vi att:
05 1

2. ⋅ = ⋅ ⋅V r ho π

2*r

h
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Från dessa 2 ekvationer erhålles den nya radien
när volymen halverats:

r
ro

1 2
=

Arean av bindemedlet som exponeras för gas kan skrivas som:
A r ho o= ⋅ ⋅ ⋅2 π
Genom att använda uttrycket för den nya radien enl. ovan kan den nya
arean skrivas som:
A r h h ro1 12 2 2= ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅π π /
Genom att kombinera dessa 2 ekvationer fås förhållandet mellan areorna:
A Ao / 1 2=
Det är troligt att frontens hastighet är omvänt proportionell mot
bindemedelsarean, då en minskad reaktionsarea borde medföra en ökad
hastighet, vilket ger att hastigheten vid den halverade bindemedelshalten
kan beräknas enligt:
v Konst A
v Konst A

v v A A v v

o o

o o o o

=
=

= ⋅ = ⋅ ≈ ⋅

/
/

/ .
1 1

1 1 2 141

Vi ser alltså från denna enkla geometriska betraktelse att fronthastigheten
borde öka med ca. 40 % när bindemedelshalten halveras, vilket är i
mycket god överensstämmelse med experimenten i bild 14.
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* : Flow = 9.5 cm3/sek, Normal binder content

o : Flow = 9.5 cm3/sek, Low binder content
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Bild 14  Frontens läge som funktion av tiden vid flödet 9.5 cm3/sek för 
    normal respektive låg bindemedelshalt.

På samma sätt som i de tidigare experimenten mättes utgående gasflöde,
vilket visas i bild 15, tillsammans med resultaten från motsvarande flöde
vid en normal bindemedelshalt (se avsnitt 6.2.1.2). Det är tydligt att det
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utgående flödet, under det att fronten rör sig i glasröret, är högre vid den
lägre bindemedelshalten. För övrigt är kurvorna likartade, bortsett från
att uppgången i utgående flöde sker tidigare vid den lägre
bindemedelshalten, vilket beror på den högre fronthastigheten; se bild 14.
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Bild 15  Utgående gasflöde vid ett ingående flöde av 9.5 cm3/sek för en 
    normal respektive låg bindemedelshalt.

Tabell 3  Gasupptag av sanden vid olika bindemedelshalter för en 
     gasflödeshastighet av 9.5 cm3/sek.

Bindemedels-
halt

Upptagen
gasmängd
totalt (Vtot)

[cm3]

Upptagen
gasmängd
färg (Vfärg)

[cm3]

Vfärg / Vtot

[%]

Vtot / Vsand

Normal 166 142 86 1.44
Låg 97 81 83 0.87

Det utgående flödet integrerades över tiden p.s.s. som i avsnitt 6.2.1.2
och resultaten visas i tabell 3. Man kunde förvänta sig att det totala
gasupptaget skulle minska till hälften om allt bindemedel reagerar med
gas. I tabellen ses dock att en halvering av bindemedelshalten gav att det
totala gasupptaget endast minskade med ca. 40 %. En möjlig förklaring
kan vara att sandblandningen med den halverade bindemedelshalten
användes omedelbart efter blandning emedan motsvarande experiment
vid den normala bindemedelshalten kördes efter ca. 2 timmar efter det att
sanden och bindemedlet blandats. Om man jämför gasupptaget för de
färska sandblandningarna; d.v.s vid flödet 18.8 cm3/sek och normal
bindemedelshalt (se tabell 2) med experimentet med en halverad
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bindemedelshalt ser vi att också gasupptaget halverats; från 1.75 till 0.87
cm3 gas per cm3 sand.

6.2.2 Bindemedelssystemet Vattenglas/CO2

Det är endast i bindemedelssystemet furan/SO2 som vi kan se
härdfronten. I alla andra system kan vi endast försöka studera vad som
sker genom att mäta utgående gasflöde, och därifrån dra slutsatser om
hur härdningen går till.

I bild 16 visas utgående gasflöde för 4 olika flödeshastigheter; 4.8, 9.5,
18.8 och 38.8 cm3/sek. Man kan notera att förloppet påminner mycket
om det som visas i figur 13 för furan / SO2. En skillnad är dock att flödet
för vattenglasexperimenten ökar tidigare. När ökningen startar antas
gasfronten ha nått slutat av röret. Detta visar att härdningsreaktionen för
vattenglas är långsammare än för furan/ SO2.
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Bild 16  Utgående gasflöde för systemet vattenglas / CO2

I tabell 4 visas utvärderade data från experimenten. Den angivna tiden
representerar den tid då utgående gasflöde började öka, d.v.s. när gasen
antas ha nått rörets slut. Gashastigheten räknades ut som
(rörlängden)/(tiden). Den teoretiska gashastigheten beräknades på samma
sätt som i avsnitt 6.2.1.2. Med ett ökande flöde ser man att
gashastigheten närmar sig den teoretiska. Detta hänger naturligtvis ihop
med att reaktionen går så långsamt, vilket gör att gasen kan passera förbi
utan att konsumeras nämnvärt.
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Ytterligare ett antal experiment kördes där gasflödet vid olika tidpunkter
stoppades, och tryckluft slogs på bakifrån för att driva tillbaka
återstående gas. Syftet var att se om man kunde mäta hur långt
härdfronten kommit vid dessa tidpunkter. Efter gasningen visade det sig
dock att det var omöjligt att finna någon definierad front; istället blev
kärnan successivt ”segare”.

Tabell 4  Parametrar utvärderade från utgående gasflöde för systemet 
      vattenglas/CO2.

Flöde

[cm3/sek]

Tid till
gasflödet
börjar öka

[sek]

Glasrörets
Längd

[cm]

Gasfrontens
hastighet

Vgas
[cm/sek]

Teoretisk
Hastighet

Vteor
[cm/sek]

Vgas/ Vteor

[%]
4.8 38 25.4 0.7 2.0 35
9.5 10 25.3 2.5 3.9 64

18.8 3.6 25.4 7.1 7.6 93
38 2.0 25.4 12.7 15.5 82

6.2.3 Bindemedelssystemet Resol/CO2

För bindemedelssystemet resol/CO2 finns det utgående gasflödet plottat i
bild 17. Även i detta system sker ett gasupptag som kan avläsas på det
utgående gasflödet. Man ser att flödet, under det att gasen rör sig genom
glasröret, i detta fall är lägre än för vattenglas. Detta innebär att
gasupptaget går snabbare för resol/CO2 än för vattenglas/CO2, dock inte
lika snabbt som för furan/SO2. Detta framgår även ur tabell 5, där de
utvärderade parametrarna finns angivna.

P.s.s som för vattenglas/CO2 gjordes avbrutna experiment med tryckluft
bakifrån vid olika tidpunkter för att se hur långt fronten kommit i
verkligheten. För detta system gick det att detektera en distinkt front efter
att gasningen avbrutits. För flödet 9.5 cm3/sek erhölls följande värden: 4
cm efter 3 sek och 7.5 cm efter 7.5 sek. Detta ger en verklig
fronthastighet av 1.2 cm/sek, vilket är lägre än vad som beräknades fram
att gasen hade (1.70 cm/sek). Detta skulle kunna innebära att det krävs en
viss inkubationstid efter det att gasen passerat innan härdningen sker i
detta system.

Tabell 5  Parametrar utvärderade från utgående gasflöde för systemet 
     vattenglas/CO2.

Flöde

[cm3/sek]

Tid till
gasflödet
börjar öka

[sek]

Glasrörets
Längd

[cm]

Gasfrontens
hastighet

Vgas
[cm/sek]

Teoretisk
Hastighet

Vteor
[cm/sek]

Vgas/ Vteor

[%]
4.8 41.7 25.3 0.61 2.0 31
9.5 14.9 25.3 1.70 3.9 44

18.8 5.7 23.0 4.0 7.6 53
38 3.0 25.2 8.4 15.5 54
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 RESOL / CO2

Bild 17  Utgående gasflöde för systemet resol/CO2

6.2.4 Bindemedelssystemet Epoxy /SO2

I bild 18 visas hur det utgående gasflödet beror av flödeshastigheten, och
i tabell 6 visas de utvärderade parametrarna.

Det verkar som om detta system mest liknar furan/SO2 i härdsätt då Vgas/
Vteor är relativt konstant (0.36-0.44) oberoende av flödeshastighet, vilket
antyder att reaktionen är snabb.
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Bild 18  Utgående gasflöde för systemet epoxy/SO2
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Tabell 6  Parametrar utvärderade från utgående gasflöde för systemet  
     epoxy/SO2.

Flöde

[cm3/sek]

Tid till
gasflödet
börjar öka

[sek]

Glasrörets
Längd

[cm]

Gasfrontens
hastighet

Vgas
[cm/sek]

Teoretisk
Hastighet

Vteor
[cm/sek]

Vgas/ Vteor

[%]
4.8 35 25.3 0.72 2.0 36
9.5 14.9 25.3 1.7 3.9 43

18.8 7.0 23.4 3.3 7.6 0.44
38 3.7 25.3 6.8 15.5 0.44

6.2.5 Bindemedelssystemet Coldbox/amin

Det antas normalt att aminen endast fungerar som en katalysator, d.v.s.
den sätter igång härdningsreaktionen utan att själv förbrukas. P.g.a.
experimentella problem kördes endast ett fåtal experiment i detta system.
Den första körningen gjordes med ett flöde av ca 9.5 cm3/sek. Det finns
en viss osäkerhet p.g.a. att N2 används som bärgas, och att
kalibreringskurvor för denna gas saknades för rotametern. I bild 19 visas
det uppmätta utgående flödet markerat med cirklar. Det är
anmärkningsvärt att kurvan tyder på att det finns ett gasupptag, då det tar
nästan 14 sek innan det utgående flödet kommer upp till det ingående
flödet. Ett experiment gjordes därefter med ren N2 för att utesluta att det
som noterades skulle kunna vara en effekt av tryckuppbyggnad i
systemet eller liknande. Dessa mätningar visas markerade med *-
symboler i samma figur. Man ser att det tar ca. 0.8 sek till det att
utgående flöde blir konstant. Detta innebär att aminen i verkligheten inte
fungerar som en katalysator, då den bevisligen förbrukas vid
härdprocessen.
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Bild 19  Utgående gasflöde för systemet coldbox/amin vid ett flöde av ca.
    9.5 cm3/sek. Jämförelse med ren N2.

En antal experiment gjordes också där gasningen avbröts vid olika
tidpunkter för att studera den verkliga fronthastigheten. Dessa mätningar
finns återgivna i bild 20. Det finns en stor spridning i dessa mätningar,
men merparten av mätningarna antyder att det krävs en viss
inkubationstid innan härdningen startar. Härdningen sker följaktligen inte
momentant, som är fallet med furan/SO2.
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Bild 20  Härdfrontens läge vid olika tidpunkter. Experiment där 
    gasningen avbröts av tryckluft från utloppsidan.

6.2.6 Jämförelse mellan olika bindemedelssystem
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Bild 21  Jämförelse av utgående gasflöde för olika bindemedelssystem 
   för ett flöde av ca 9.5 cm3/sek.

I bild 21 visas en jämförelse mellan utgående gasflöde för samtliga
undersökta bindemedelssystem där det ingående flödet var ca. 9.5
cm3/sek.

Man kan bl.a. notera att furan/SO2 är det system som har det lägsta
utgående flödet under härdningen, men att det finns stora likheter med
både resol/CO2 och epoxy/SO2. Ett lågt utgående flöde innebär ett stort
gasupptag och en snabb reaktion. Man ser tydligt att coldbox/amin, men
även vattenglas/ CO2, avviker markant från de övriga systemen.

6.3. Experiment med kärnlådan

I tabell 7 sammanfattas de olika experimenten utförda i kärnlådan.
Ytterligare ett antal experiment gjordes, men p.g.a. de komplicerade
experimentella betingelserna uppstod problem av olika karaktär;
mestadels läckage i någon del av kärnlådan. I bild 22 visas också hur de
olika delsektionerna i kärnlådan benämnes (A, B, C, D, E, F & G).

          Tabell 7  Sammanfattning av experiment utförda i kärnlådan
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Exp Nr. Öppna nipplar Övrigt

L1 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12 - Liten nippelarea (Ø 4 mm)
- Härdningstid : 12 min 15 sek

L2 Alla utom 4 och 9 - Liten nippelarea (Ø 4 mm)
- Härdningstid : 7 min

L3 3, 5, 8, 10, 12, 13, 14
(Samtliga
ändnipplar)

- Liten nippelarea (Ø 4 mm)
- Tryckluft sattes på när fronten nådde nippel

nr 7 (stängd nippel)
- Härdningstid : 5 min 15 sek

L4 3, 5, 8, 10, 12, 13, 14
(Samtliga
ändnipplar)

- STOR nippelarea (Ø 11.8 mm)
- Härdningstid : 5 min 45 sek

L5 3, 5, 8, 10, 12, 13, 14
(Samtliga
ändnipplar)

- STOR nippelarea (Ø 11.8 mm)
- Tryckluft sattes på när fronten nådde nippel

nr 6 (stängd nippel)
- Härdningstid : Efter 4 min 30 sek sker ingen

vidare härdning
L6 3,4,5,6,7,10,12

(som L1)
- STOR nippelarea (Ø 11.8 mm)
- Härdningstid : Ca 29 min

L7 Alla utom 4 och 9
(som L2)

- STOR nippelarea (Ø 11.8 mm)
- Härdningstid : Ca 29 min

L8 3, 5, 8, 10, 12, 13, 14
(Samtliga
ändnipplar)

- STOR nippelarea (Ø 11.8 mm)
- Inblandning med luft
-          70 % SO2
-          30 % luft
- Härdningstid : 6 min 15 sek

L9 3, 5, 8, 10, 12, 13, 14
(Samtliga
ändnipplar)

- STOR nippelarea (Ø 11.8 mm)
- Inblandning med luft
-          30 % SO2
-          70 % luft
- Härdningstid : 9 min

Bild 22  Benämning på sektionerna, samt nipplarnas placering.

Följande processparametrar var konstanta vid samtliga experiment:
Bindemedelssystem: Furan/SO2 med normal bindemedelshalt; se avsnitt
4.
Gastryck (inställt vid gasflaskan): 0.6 Bar
Gasflöde: Nivån på svävkroppsmätaren ställdes in på 125 mm. Från en
kalibrerad kurva noterades att detta motsvarade ett flöde av ca. 40
cm3/sek.
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6.3.1 Diskussion av utförda experiment i kärnlådan

I bilaga 2 finns stillbilder uttagna från videofilmningarna av
experimenten. För att undvika alltför många bilder, användes inte ett
konstant tidssteg mellan bilderna. Vid följande tider är bilderna uttagna
(motsvarande den 1:a resp. ev. andra sidan):

Tabell 8. Angivelse av tid vid vilken bilderna i bilaga 2 tagits ut (1:a
resp. ev. 2:a sidan)

10 sek

(1-1)

20 sek

(1-2)

30 sek

(1-3)

9 min

(7-1)

10 min

(7-2)

13 min

(7-3)
45 sek

(2-1)

1 min

(2-2)

1 min
15 sek
(2-3)

16 min

(8-1)

19 min

(8-2)

22 min

(8-3)
1 min
30 sek
(3-1)

1 min
45 sek
(3-2)

2 min

(3-3)

25 min

(9-1)

28 min

(9-2)

31 min

(9-3)
2 min
30 sek
(4-1)

3 min

(4-2)

3 min
30 sek
(4-3)

4 min

(5-1)

4 min
30 sek
(5-2)

5 min

(5-3)
6 min

(6-1)

7 min

(6-2)

8 min

(6-3)

I diskussionen nedan refereras till bilderna enligt ”bild radkolumn”, ex
bild 3-2 (1 min 45 sek), vilket också visas i tabellen ovan.

I de 3 första redovisade experimenten (L1, L2 och L3) användes en liten
nippelarea. Nippelarean var inte tänkt som en processparameter som
skulle varieras. Det insågs dock under försöksseriens gång att
nippelarean hade en mycket stor inverkan på resultatet.

6.3.1.1  Experiment L1

I detta experiment var avsikten att studera
hur härdfronten bromsas upp vid passage
över en öppen nippel i en isolerad
sektion (sektion C, d.v.s. över nippel 7)
dels i en sektion som är ventilerad länge
bort (sektion B, d.v.s. över nippel 4). I bild
2-2 kan man notera att fronten i sektion B
nått något längre än i sektion A. Detta beror
på att det totala tryckfallet är större i denna
sektion p.g.a. det större totala nippelarean.
Det är däremot anmärkningsvärt att fronten fortsätter i sektion B med
ungefär samma hastighet som i sektion A. Man skulle kunna förvänta sig
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att fronten bromsas upp p.g.a. tryckfallet över den öppna nippeln 4. Båda
sektionerna är fullhärdade vid i princip samma tidpunkt; se bild 4-1.

När det gäller en oventilerad sektion är det uppenbart att härdfronten
bromsas upp kraftigt efter den sista nippeln; se sektion C. Efter det att
fronten nått nippel 7, sker härdningen mycket långsamt. Detta beror på
att det inte finns någon tryckgradient som kan driva gasflödet. Att
härdningen dock fortsätter beror troligtvis på att gasen diffunderar (i en
koncentrationsgradien) in i den ohärdade sektionen. Denna process är
dock mycket långsam. I sektion F och G råder samma förhållanden som i
sektion C; se ex bild 5-2.

Att gasflödet inte påverkas märkbart av att nippel 6, mitt i kärnan, är
öppen beror troligtvis på den lilla nippelarean, vilket gör att tryckfallet
inte blir så stort.

Det är anmärkningsvärt att härdningen i riktning mot sektion F och G går
i princip lika snabbt som mot sektion E, fram till ungefär bild 4-3. Först
därefter bromsas flödet upp in emot de oventilerade sektionerna F och G.

Notera att det tog ca 4 min 30 sek (bild 5-2) till det att samtliga
ventilerade sektioner hade härdats. Efter detta tog det ytterligare nästan 8
minuter innan hela kärnan härdat. Total härdningstid var 12 min 15 sek.

6.3.1.2  Experiment L2

Syftet med detta experiment var att
klargöra vad som sker i en kraftigt
övernipplad kärnlåda. Då den totala
härdningstiden inte var längre än ca. 7
minuter, verkar det som om detta sätt att
placera nipplarna inte kan anses vara helt
förkastligt. Man ska dock komma ihåg att
nipplarna var mycket små, vilket kan leda
till förhållanden som inte kan anses vara
representativa för industriella
förhållanden. Om man däremot tar hänsyn till att man i industrin
använder sig av avsevärt högre gastryck och flöden än vad som används i
dessa experiment, skulle det kunna innebära att man trots allt i detta
experiment ser något som skulle kunna återspegla industriella
förhållanden.

Det är intressant att notera att härdningen går avsevärt snabbare i sektion
A, som är fullt nipplad, än i delsektion B, som endast är nipplad längst ut
med nippel 5. När det gäller sektionerna C och D, sker dock härdningen
lika snabbt i båda, trots den olikartade nipplingen.

6.3.1.3  Experiment L3
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För att försöka efterlikna något som
troligtvis ofta sker i industrin, d.v.s.
renblåsning med tryckluft för att bli av med
kvarvarande gas, valdes att vid en viss
tidpunkt byta ut flödet av SO2 mot
tryckluft. Därmed skulle man kunna se om
renblåsningen med tryckluften kan bidra
till att härdningen fortsätter.

Samtliga sektioner nipplades endast längst
ut; d.v.s. ett sätta att nippla som intuitivt ansågs vara det optimala. När
fronten precis passerad läget för nippel nr 7, vilket tog 2 minuter och 40
sek (d.v.s. strax efter bild 4-1), kopplades tryckluften in. Tryckluften
hade samma flöde som SO2-gasen. Det noterades att fronten accelererade
i samma ögonblick som tryckluften sattes på. En tänkbar orsak skulle
kunna vara följande: När SO2-gasen passerar genom redan härdad sand,
sker dock troligtvis ett visst fortsatt gasupptag vilket därmed sänker
trycket och därmed också bromsar flödet. Tryckluften däremot antas inte
reagera med bindemedlet, och därmed kan den mera aktivt skjuta
överbliven SO2-gas framför sig, och härdningen kan initialt gå fortare.
Naturligtvis konsumeras denna SO2-gas allteftersom härdfronten
fortsätter, och slutligen bör ingen vidare härdning kunna ske. I detta
experiment räckte kvarvarande gas väl till för att härda resten av kärnan.
Inga tecken tydde på att fronten i någon sektion bromsades upp av att
tryckluft användes.

6.3.1.4  Experiment L4

Från och med detta experiment användes
genomgående den stora nippelarean.
Samtliga sektioner nipplades endast
längst ut; d.v.s. ett sätt att nippla som
intuitivt ansågs vara det optimala.
Härdförloppet var i princip helt
symmetriskt och den totala härdtiden var
5 minuter och 45 sekunder.

6.3.1.5  Experiment L5

Samtliga sektioner nipplades längst (se figuren ovan). I detta experiment,
där den stora nippelarean användes, sattes tryckluften på vid en tidigare
tidpunkt än vid experiment L3. Detta skedde vid 1 minut och 20
sekunder, d.v.s. strax efter bild 2-3. På samma sätt som i experiment L3
accelererade fronten när tryckluften sattes på. Däremot såg man i detta
experiment att fronten i slutet bromsades upp, och den kvarvarande gasen
räckte inte till för att härda hela kärnan. Efter ca 4 minuter och 30
sekunder, se bild 5-2, skedde ingen vidare härdning.

6.3.1.6  Experiment L6
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I detta experiment var nipplingen identisk
med experiment L1, men med skillnaden
att nippelarean var större.

I jämförelse med experiment L1, gick
härdningen i detta experiment avsevärt 

långsammare. Härdningstiden var ca.
29 minuter. Man kan notera att härdningen
även i detta fall skedde långsammast i de
oventilerade sektionerna C, F och G efter
det att den sista nippeln passerats. Det är intressant att notera att
härdningen in emot sektion F går lika snabbt som in emot sektion E, trots
att sektion F är onipplad. Detta gäller ända fram till det att ”kontakten i
ohärdad sand” mellan sektion F och E bröts, d.v.s. fram till ca 9 minuter;
bild 7-1. Härefter går härdningen i sektion F avsevärt långsammare.
Detta är samma iakttagelse som gjordes angående experiment L1.

Man bör också notera att härdningen i sektion B utan större svårigheter
kan passera över den öppna nippeln 4 trots den stora nippelarean.

6.3.1.7  Experiment L7

Nipplingen var vid detta experiment
densamma som i experiment L2, vilket
skulle motsvara en kraftigt övernipplad
kärnlåda. Den enda skillnaden var att
nippelarean var markant större. Nu ser man
tydligt effekten av alltför många nipplar
(med stor area). Tryckfallet blir stort över
nipplarna, vilket gör att flödet av gas över
nipplarna blir lågt med en mycket lång
gasningstid som följd. Den totala
härdningstiden blev ca 29 minuter, d.v.s. ca 6 ggr längre än när den
optimala nipplingen användes; se experiment L4.

6.3.1.8  Experiment L8

För att se hur partialtrycket av SO2 inverkar på härdförloppet, valdes i
detta experiment att späda SO2-gasen med 30 % tryckluft.
Nippelplaceringen var ”optimal”, d.v.s. samma som i experiment L4.

Härdförloppet sker i princip identiskt med
experiment L4, och den totala
gasningstiden är 6 min 15 sek, d.v.s. endast
ca 30 sek längre än när ren SO2-gas
användes. Om man tar hänsyn till både
gasningstiden och mängden SO2, finner
man att konsumtionen av SO2 minskade
med 24 % genom att späda med tryckluft.
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Observera dock att det totala gasupptaget kan vara något större p.g.a. en
viss efterhärdning.

6.3.1.9  Experiment L9

I detta experiment späddes SO2-gasen med 70 % tryckluft.
Nippelplaceringen var ”optimal”, d.v.s. samma som i experiment L8 (se
ovan).

Härdförloppet sker i princip identiskt med experiment L4, och den totala
gasningstiden är ca 9 min. P.s.s. som ovan kan man räkna ut att
konsumtionen av SO2 minskar med 53 %.

7  DISKUSSION

Gasning av kärnor är lite av en ”svart låda” där man inte riktigt vetat vad
som egentligen händer, p.s.s. som smältans formfyllnad var innan man
fick tillgång till simuleringsprogram som plötsligt gjorde att gjutaren
direkt kunde se hur smältan fyller ut formkaviteten.
Att få bilder presenterade för sig, som på ett tydligt sätt visar hur gasen
strömmar i en enkel kärnlåda kan vara instruktivt och lärorikt. Man får
härmed en uppfattning av vad som händer vid en viss nippelplacering,
och får upp förståelsen för vilka konsekvenser som t.ex. en igensatt
nippel kan få.

Det noterades i denna studie bl.a. att det utgående gasflödet kunde
relateras till hur långt gasningsreaktionen hade kommit. Detta öppnar
upp en möjlighet att kunna optimera gasningstiden för kärnor under
produktion, förutsatt att den utgående gasen kan samlas upp och att dess
flöde kan mätas med tillräcklig noggrannhet. Det bör dock noteras att de
gasflöden och tryck som använts i denna studie varit avsevärt lägre än de
som används på gjuterierna. För att närma sig produktionslika
förhållanden skulle det vara av intresse att öka trycket och
flödeshastigheten vid experimenten, även om detta avsevärt skulle
försvåra de experimentella omständigheterna..

8  SLUTSATSER

Från följande studie kan bl.a. följande slutsatser dras:

För systemet furan / SO2 gäller att:
• Ett tydligt färgomslag erhålls vid härdningsreaktionen.
• Härdningsreaktionen startar utan någon mätbar inkubationstid
• Fronthastigheten är direkt proportionell mot flödeshastigheten
• Fronthastigheten ökar med en sänkt bindemedelshalt
• Diffusion av gas kan ha en viss betydelse vid långa gasningstider
• Det kan finnas en möjlighet att optimera gasningstiden under

produktion genom att mäta utgående gasflöde.
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Från de i undersökningen andra testade systemen kan följande noteras:
• Utgående gasflöde kan relateras till härdningsreaktionen för

samtliga system. Detta gäller även för coldbox/amin, där aminen
inte fungerar som en katalysator då den bevisligen förbrukas under
härdförloppet.

Från experimenten med kärnlådan kan följande noteras:
• Härdfronten kan fortsätta in i en helt oventilerad sektion, trots

avsaknad av en tryckgradient, p.g.a. diffusion av gasen. Denna
transportmekanism är dock långsam.

• Härdfronten kan passera över en öppen nippel. Vid en ökande
nippelarea ökar dock tryckfallet, varvid den bromsande effekten på
fronten ökar.

• Vid renblåsningen av kärnan kan tryckluften skjuta oreagerad SO2-
gas framför sig, vilket leder till att härdningen kan fortsätta
ytterligare. Härmed kan härdprocessen fortsätta, utan att ny gas
behöver tillföras. Gasen konsumeras dock successivt, och slutligen
stannar härdfronten.

• Genom att späda SO2-gasen med tryckluft, kan gaskonsumtionen
minskas. Det är dock inte utrett hur kärnans mekaniska egenskaper
påverkas av denna spädning.
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SYFTE
Att informera om resultatet från studier av härdningsreaktioner för
gashärdande bindemedelssystem, samt att informera om hur
gasflödet i en kärnlåda beror på luftnipplarnas placering.

INNEHÅLL

Resultat redovisas från ett projekt som genomförts vid
Ingenjörshögskolan i Jönköping i samarbete med Svenska
Gjuteriföreningen. Projektets syfte var att studera gasnings- och
nipplingsteknik vid kärntillverkning. Rapporten beskriver resultat
från studier av grundläggande härdningsmekanismer för ett flertal
gashärdande bindemedelssystem. Studierna gjordes i en i projektet
utvecklad glasrörsutrustning.

De flesta experimenten gjordes med systemet furan/SO2 då detta
uppvisar ett färgomslag vid härdningen. Man har bl.a. kunnat
studera hur härdfronten påverkas av gasflöde och bindemedelshalt.
Följande system har också undersökts: resol/CO2, epoxy/SO2,
vattenglas/CO2, coldbox/amin.

I en kärnlåda försedd med en plexiglasskiva blev det möjligt att
direkt se hur härdfronten rör sig i en relativt komplex geometri.
Härförloppet förändrades kraftigt vid ett annat val av
nippelplacering. Rapporten innehåller fotografier från dessa
experiment.
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              BILAGA 2

Stillbilder uttagna vid olika tidpunkter under experimenten i kärnlådan


