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TILLKOMST
Initiativet till den artikelserie i tidskriften ”Gjuteriet”, som ligger till
grund för föreliggande Gjuteriföreningsskrift, togs av Gjuteriföreningens
Produktionstekniska kommitté under ledning av dåvarande
kommittéordföranden Christer Davidsson, Volvo Lastvagnar.

Christer Davidsson , tillsammans med Bo Broström, också från Volvo
Lastvagnar och Zoltan Tiroler, Gjuteriföreningen, gjorde en strukture-
ring och avgränsning av området. Så till exempel är inte alternativet att
överföra den manuella rensningen till bearbetningsmaskiner, inkluderat i
denna sammanställning, trots att detta ofta är en alldeles utmärkt lösning.

Utifrån denna strukturering har flera medarbetare vid Gjuteriföreningen
skrivit artiklar med olika utgångspunkter på ämnet. Samtliga med
inriktningen att minska eller eliminera rensningsarbetet. Artikelserien
publicerades i tidskriften ”Gjuteriet” under 1998, 1999 och 2000 och
omfattade 11 delar.

En omfattande litteraturstudie kompletterar arbetet.

I denna skrift medverkar Ulf Gotthardsson, Peter Nayström, Zoltan
Tiroler, Patrik Wikström och Lennart Österberg. För varje enskilt kapitel
anges respektive författare. Sammanställningen har gjorts av Zoltan
Tiroler.

SAMMANFATTNING

Då rensningsoperationerna normalt sett är det sista som görs i gjuteriet,
ackumuleras där alla tidigare fel och misstag för att rättas till. Bland
annat detta gör renseriet till en arbetsplats där allehanda typer av fel ska
åtgärdas. En stor del av personalen och en stor del av kostnaderna ligger
för de flesta gjuterier i efterbehandlingsavdelningen.

Samtidigt gör detta att rensningen på ett fördelaktigt sätt kan påverkas i
så gott som alla tidigare operationer; från kund och offertförfrågan, via
beredning och planering samt i alla tillverkningsled.

Nedan visas på en mängd exempel från olika delar i tillverkningskedjan
hur rensningen påverkas. Förutom rent allmänna synpunkter, där
tänkandet kring rensning diskuteras, presenteras hur form- och
kärntillverkningen inverkar på rensningsarbetet. Materialval för kärnor i
rensningsförebyggande syfte analyseras, liksom limning av kärnor för att
minimera rensningen. Bra black ger mindre rensning. Tätningssnöre och
lagningsmassa är hjälpmedel för minskad rensning. Att optimera
släppmedlet är viktigt för att minska rensningsbehovet, liksom kontroll
av fuktighet i luft och kärnmaterial. En försämring av bentonitens
bindningsförmåga orsakar ökat rensbehov
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1  INLEDNING

I stort sett alla arbetsmoment påverkar rensningens svårighetsgrad och
omfång. Detta gäller från konstruktion till beredning och produktion.
Det är därför av stor vikt att redan från början beakta rensningsaspekter
på gjutgods. Kommer det in för sent, eller inte alls, medför det
omfattande och kostnadskrävande rensningsarbete. Detta illustreras av
den vinjett som ledsagade artikelserien i ”Gjuteriet”, Bild 1.

    HUR JOBBAR NI?

           Rätt                   Fel

Bild 1  Bilden vill illustrera vikten av att arbeta riktigt i alla 
moment för att minska rensning och kassation.

2 RENSNINGSFÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER

Zoltan Tiroler

Rensning är den sista processen i gjuteriet. Där samlas alla tidigare
misstag upp, och rättas till. Av detta framgår att rensningsförebyggande
åtgärder berör alla arbetsmoment. Från konstruktion och beredning till
själva produktionen. I detta kapitel uttrycks tankegångar, erfarenheter
och arbetsmetodik kring frågeställningen från olika håll.

• Höga rensningskostnader är på intet sätt ett tecken på speciellt bra
gods, snarare är det ett tecken på dålig kvalitet.

• Rensningskostnader är att betrakta som en kostnad som inte tillför
produkten något värde – en kvalitetsbristskostnad, d.v.s. sämre
resultat på grund av nödvändiga och kostbara korrigeringsåtgärder.

• Omfattande undersökningar i Tyskland visar att man kan undvika
ca 80% av rensningskostnaderna genom att arbeta korrekt i
tidigare faser av arbetsprocessen.
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• Ju tidigare i kedjan som åtgärderna sätts in, desto större effekt får
de, och desto mindre kostar de.

• Rensningsaspekten bör komma in redan i kontakten med kunden, i
konstruktionsstadiet. Det bör vidare beaktas i beredningen,
metallurgin, i modellframställningen, i smältverket, i formning och
kärntillverkning och vid inloppsutformningen.

• Idag använder sig många gjuterier av stelningssimulering för att
utforma ingjutssystemen. Men mycket få lägger in
rensningsaspekter på detta arbete.

• Ovanstående innebär också att det mesta av ansträngningarna för
att minska rensningskostnaderna ska vidtas i momenten före
renseriet. Det gäller då att kunna härleda rensningskostnaderna till
det kostnadsställe som ger upphov till dem, till exempel
modellverkstad, kärnmakeriet, formningen. Kostnaden bör också
hamna på ”rätt” kostnadsställe, alltså det som orsakar arbetet, och
inte på renseriet.

• Ett forum för rensningsfrågor bör finnas på varje gjuteri. I detta
forum bör olika personalkategorier gemensamt arbeta för att totalt
sett minimera/ eliminera rensningsbehovet. Här kan då till exempel
konstruktörerna ta hänsyn till var graderna ska hamna, till
uppläggningspunkter osv. Om möjligt bör även
maskinbearbetningen vara representerad, för att så mycket som
möjligt ska rensas i samband med bearbetningen.

• I allmänhet rensas mycket helt i onödan. Rensarna vill göra ett bra
jobb och slipar allt. Det är viktigt att veta vad som ligger på ytor
som ändå ska bearbetas. Det är tidskrävande att övertyga alla led,
rensare och avsynare att man kan lämna kvar mer grader på
godset, då det bearbetas bort. Det finns en tendens att alla led gör
lite mer än vad som behövs. Det leder till att man totalt sett rensar
avsevärt mer än vad som är motiverat.

• Kraven på beredningen är stora. Här bör man systematiskt ta
hänsyn till och avväga det nödvändiga rensningsbehovet. Överväg
hur kosmetisk rensning och rensning ur hanteringssynpunkt kan
elimineras. I många fall kan rensbehovet minska med ca 20%
enbart genom bättre beredning.

• Ett problem är, att för att minska rensningsbehovet krävs modell-,
verktygs- och kärnlådsutrustning i toppklass. Samtidigt minskar
produktlivslängderna.

Följande tänkesätt är hämtade från ITT Flygt, som länge arbetat
målmedvetet med att få fram rensningsfritt gods:

• Filosofin är att ”tänka rensfritt”
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• Rensning är ett tecken på misslyckande.

• Arbeta med beredningsgrupper, där man integrerar folk från gjuteri
och bearbetningsverksstad, till genomförande grupper.

• Res detaljen, om möjligt.

• Förbättra modellutrustningen.

• Flytta partgraden där den avverkas i bearbetningen.

• Använd om möjligt partribba istället för partgrad. Partribban
behöver ej rensas .

• Kärna i kärna för att eliminera limning. Kräver ingen rensning i
övergången mellan kärnorna.

• Lösdelar i stället för kärnor.

• Lämna riktiga arbetsmåner för bearbetning.

• Använd ingjutssystem med smala inlopp, connoringöt. Kan
bearbetas bort, alltså ingen manuell rensning.

• Arbeta med avfasning och släppningar för att slippa rensa.

Gjuteriföreningen har under lång tid arbetat med att studera rensnings-
förebyggande åtgärder. Arbetet har klart visat att potentialen att genom
olika åtgärder minska eller eliminera rensningsbehovet är mycket stort.
De största hindren är inställning och arbetsorganisation. De rent tekniska
problemen är oftast överkomliga. Den bästa rensningsmetoden är den
som inte behöver användas alls. Genom samarbete i alla led, genom väl
genomtänkt metodik och genom kontroll på processer och tillverkning
kan mycket av ett arbete som är dyrbart och medför mängder med
olägenheter kraftigt minskas.

3 FORM- OCH KÄRNTILLVERKNINGENS INVERKAN PÅ
RENSNINGSARBETET, DEL 1

Lennart Österberg

Genom kontroll och styrning av form- och kärntillverkningen finns
avsevärda möjligheter att minska arbetet i renseriet. Del 1 behandlar
form- och kärnmassornas egenskaper och Del 2 behandlar själva form-
/kärntillverkningen.

3.1  Form-/kärnsand

3.1.1 Slamhalt

För kärnor och formar, som tillverkas med kemiska bindemedel, medför
för mycket slamämnen i sanden  större förbrukning av bindemedel,
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vilket ger ökad risk för blåsor. Slam kan uppkomma vid olämpliga
pneumatiska transporter av nysand men är vanligare när sandåtervinning
används och då t ex orsakad av dålig funktion i reningsanläggningen.

Motåtgärder:

1. Kontrollera slamhalten kontinuerligt och åtgärda orsaken.

2. Öka nysandstillsatsen tillfälligt.

Formar i råsand däremot riskerar att bli ytsköra, om slamhalten inte är
minst 10 %. Ytsköra formar leder till ökad rensning och kassation på
grund av gjutfel,  typ sandinneslutningar. Av stor betydelse är att
andelen ”dött” eller inert slam inte är för stor. Denna typ av slam medför
t ex risk för gjutfel av typ skollor, dåliga godsytor och inträngningar.

Motåtgärder:

1. Använd bentonit av hög halt av lertypen montmorillonit och sot
med låg halt alkalier som ger en eldhärdigare formmassa.

2. Reducera avdammningen genom att minska utsuget och/eller
genom att förfukta retursanden vid urslagningen.

3. Håll utsuget i blandaren avstängt, tills allt vatten har tillsatts.

3.1.2 Sandens medelkornstorlek

Det är viktigt med ”rätt” medelkornstorlek. Både för grov och för fin
medelkornstorlek leder till gjutfel. Detta gäller vid t ex gjutning av
gjutjärn på en normal formmassa, där en medelkornstorlek mellan 0,25
och 0,30 mm visar sig fungera. Över 0,30 mm blir ytorna först för grova,
därutöver riskerar man inträngningar. Under 0,23 mm uppkommer med
minskande medelkornstorlek en allt större risk för vidhäftande sand, tills
ett läge där sandkornen smälter/sintrar och direkta inträngningar
inträffar.

Motåtgärder:

Korrigera till för den aktuella gjutmetallen ”rätt” medelkornstorlek,
vilken för samma slags sand måste bli större med tilltagande
smälttemperatur och grovlek hos godset.

Krävs bättre godsytor vid oförändrad bindemedelsförbrukning, prova en
nysand med grövre medelkornstorlek men där sanden har bredare
kornfördelning.



SVENSKA GJUTERIFÖRENINGEN 6

3.1.3 Packningstal  (PVG)

Packningstalet, som är ett mått på massans flytegenskaper och förmåga
att tätpackas vid en bestämd belastning. Den beror av tre faktorer: fukt-,
slam- och bentonithalt, där beroendet av fukthalten är helt dominerande.
Packningstalet mäts enligt vedertagna metoder antingen genom s k
3-rammslag eller genom pressning (PVG).

Packningstalet är i sig en mycket viktig egenskap när det gäller
råsandens kvalitet, men den måste kombineras med andra egenskaper
som t ex hållfasthet, för att man skall kunna göra en prognos för risken
för gjutfel och rensningsbehov.

Exempel: Formmassor, som uppvisar exakt samma packningstal (40
%) kommer att ge helt olika behov av rensning för gjutgodset.

Ex. a) I detta fall har gjuteriet en dålig blandare, vilket betyder att
fukten inte arbetas in i bentoniten så att dess
bindegenskaper utvecklas. Fukten fördelas enbart ut i
slammet och dunstar lätt bort. Man får en svag, ytskör
form, som kan ge många slags defekter från dimensionsfel
via blåsor och modelldragnings- skador till erosion och
sandinneslutningar.

Ex. b) I detta fall har gjuteriet en bra blandare, som arbetar in
fukten i bentoniten, där den bibehålls tills formmassan
utsätts för höga temperaturer. Ovan angivna defekter
undviks därmed i stor omfattning.

Motåtgärder:

1. Optimera blandningsprocessen t ex genom att med korta
tidsmellanrum följa utvecklingen av packningstal och hållfasthet,
tills att dessa inte längre tilltar med blandningstiden.

2. Kontrollera blandarens kondition och vid behov förbättra
underhållet.

3.1.4 Fukthalt

Fukthalten är den faktor som mest påverkar packningstalets egenskaper,
varför det ovan angivna i stor grad även gäller här. Höga och/eller lätt
frigjorda fukthalter i råsandsformmassor kan utöver påverkan av
packningstalet även utgöra en direkt orsak till ytblåsor och
explosionsinträngningar.

Fukt i massor med olika kemiska bindemedel har stor betydelse. För t ex
Cold box-metoden gäller att 1 gram vatten förbrukar tre gram isocyanat,
vilket betyder kärnor, som inte håller.

Vatten i överskott bromsar eller avstannar härdningsprocessen vid t ex
syra-härdad furanformning och vid esterhärdad vattenglasformning.
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Motåtgärder:

1. Kylning av retursanden, vars temperatur inte under några
omständigheter får vara högre än 40º C.

2. Använd torr nysand, vilket förhindrar kondens/läckage i sandsilos
placerade utomhus.

3. Använd torr tryckluft.

4. Använd lägsta möjliga fukt i de kemiska bindemedlen.

3.1.5 Oolitiseringsgrad

Oolitisering av sand innebär att kornytor beläggs av ett eller flera tunna
slagg-skikt. Dessa får en svampartad inre struktur och blir kraftigt
hygroskopiska på grund av inverkan av kapillärkrafter.

Sandens oolitisering vid bentonitbundna formmassor har under senare år
visat sig bli vanlig som en orsak till ytdefekter såsom grova ytor,
vidhäftning och i svårare fall inträngningar. Samtliga dessa gjutfel ställer
stora krav på renseriet.

Oolitisering uppkommer oftast genom en kombination av alltför stor
sparsamhet, när det gäller att tillsätta nysand till sandsystemet och/eller
på grund av sot och/eller bentonit av för låg kvalitet.

Utomlands har man fått betydande problem med oolitisering i samband
med sandåtervinning av råsand, då denna typ av förorening har visat sig
vara besvärligast att avlägsna från kornen. Andelen korn med och
mängden av ytslagg på kornen kommer därmed att öka med tiden.

Motåtgärder:

1. Öka tillsatsen av nysand till formmassan. En tumregel säger att vid
järngjutning bör tillsatsen vara minst ca 120 kg per ton smälta som
pågjuts formmassan.

Undantaget är aluminium. Den låga gjuttemperaturen orsakar
ingen oolitisering.

2. Välj bentonit av god kvalitet som har hög halt av lermineralet
montmorillonit

3. Välj sot med låg halt av lågsmältande material, vilket kommer att
fungera som slaggbildare.



SVENSKA GJUTERIFÖRENINGEN 8

3.2  Sandrecept

Tron på att man med så kallade normgivande sandrecept kan skapa en
ideal formsand är i högsta grad överdriven. Varje sandrecept för
bentonitbundna och kemiskt bundna formmassor måste i hög grad hänga
samman med de lokala förhållandena i gjuteriet. Ett stort antal frågor
måste besvaras i detta sammanhang. Här är några av de viktigare:

3.2.1 Kemiskt bundna massor

• Vilken legering ska tillverkas. Är den känslig för gas t ex kväve, 
väte med flera gaser?

• Vilken hållfasthet måste massan innehålla?

• Avser man att återvinna massan och till vilken kvalitetsnivå och 
omfattning?

• Vilken grad av automatisering/mekanisering är målsättningen för 
formar/kärnor?

• Vilken produktionshastighet (härdreaktioner)?

3.2.2 Bentonitbundna massor

• Vilken legering ska tillverkas? Är den speciellt känslig för gas t ex
syre, kväve, väte med flera gaser?

• Vilken typ av gjutgods (dimensioner, komplexitet)?

• Hur stort antal modeller kommer att vara i produktion

• Hur många och vilka olika slag av formningsanläggningar?

• Flera och vilka typer av sandberedningar?

• Vilken produktionshastighet?

• Vilken hållfasthet måste massan eller massorna klara?

• Vilka packningstal måste massan eller massorna klara?

• Vilken typ av formtillverkning?

• Vilket slag av urslagning?

• Förbefuktning?

• Sandkylning och ner till vilken temperatur?

• Kylkroppar och/eller matarhylsor?
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4 FORM- OCH KÄRNTILLVERKNINGENS INVERKAN PÅ
RENSNINGSARBETET, DEL 2

Lennart Österberg
Genom kontroll och styrning av form- och kärntillverkningen finns
avsevärda möjligheter att minska arbetet i renseriet. Del 1 behandlar
form- och kärnmassornas egenskaper. Del 2, som redovisas i det
följande, behandlar själva form-/kärntillverkningen.

4.1  Formtillverkning

4.1.1 Jämn hårdhet / tätpackning

En jämn och homogen tätpackning hos formar i råsand har mycket stor
betydelse ur rensningssynpunkt. Om inte annat visar utvecklingen av
formtekniken under de senaste 20 åren med framförallt SEIATSU-
metoden som normgivande, vad som är möjligt att åstadkomma.

Tekniken att forma genom luft-impuls och därefter pressa formens
baksida med en hydraulisk flerstämpelpress ger en jämn och nästan
homogen formhårdhet. Denna teknik har i upprepade fall gett betydande
reduktion av rensningsbehovet och i några gjuterier nästan eliminerat
behovet av rensning.

4.1.2 Ytbehandling (black, släppmedel)

Släppmedel är ett nödvändigt ont som måste användas för att minska
friktion och klistringseffekter mellan form / kärna och modell.
Utvecklingen mot allt mindre släppningsvinklar och allt större
klämkrafter gör en fortsatt användning av släppmedel nödvändig.
Släppmedel med vatten som lösningsmedel ersätter allt oftare
petroleumbaserade, vilket är bra både ur miljö- och teknisk synpunkt.
Överdosering av petroleumbaserade släppmedel förstör bentoniters
möjlighet att fungera som bindemedel.

Blackning är ofta en nödvändig del vid tillverkning av formar och kärnor
med kemiska bindemedel av både organiskt och oorganiskt slag. Där
fungerar dessa både som ett rent mekaniskt skydd mot inträngningar och
ger bättre (finare) godsytor vid mer eller mindre belastade ytor.

Blacker kan ha olika egenskaper som att vara isolerande, värmeledande
och direkt kylande.

4.2  Kärntillverkning  - Tätpackning
4.2.1 Skjutning

Tätpackning av kärnmassor sker nuförtiden sällan manuellt, utan nästan
alltid i en kärnskjutmaskin. Kompaktering utförs i denna med hjälp av
tryckluft som mycket snabbt appliceras bakom och genom tunna slitsar
mot sidorna av kärnmassan i ett skjuthuvud.
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Massan får därvid vätskeliknande egenskaper och kan lätt pressas genom
ett eller flera hål in i kärnlådan. Hastigheten och komprimeringsgraden
beror i hög grad på presstrycket och det motstånd, som uppstår på grund
av skjutluftens eventuella svårighet att evakueras ut genom nipplarna.
Denna beror på den totala nipplingsarean samt nipplarnas kondition. I
praktiken är nipplarna rengjorda och väl fungerande när modellen börjar
användas, men de blir sedan gradvis allt mer igensatta med ökande antal
kärnor som tillverkas och beroende på vilken viskositet som bindemedlet
har. I praktiken har det visat sig att skjuttrycket sätts till en nivå, som
motsvarar igensatta nipplar, vilket betyder att kärnorna till en början blir
för kraftigt komprimerade. Följden av detta är en omfattande mängd
sprickgrader med tillhörande inträngningar när modellen är ny och färre
efter en tids användning.

Motåtgärder:

1. Se till att skjuttrycket i alla lägen är det minsta möjliga för att
erhålla fullskjutna kärnor.

2. Kontrollera kärnvikten!

3. Rengör nipplar frekvent under pågående kärntillverkning.

4.2.2 Sandtyp

Sandens egenskaper har stor betydelse när det gäller tätpackning i ytan
för att risken för inträngningar ska minimeras. En annan viktig faktor är
behovet av att bindemedelsförbrukningen är på lägsta möjliga nivå med
bibehållen hållfasthet. För att uppnå detta måste slamandelar och övriga
finandelar i sanden vara lägst möjligt. Sanden kan ändå ge en bra
tätpackning om kornfördelningen är korrekt och fördelad på minst fyra
siktar. Optimering av tät-packningen kan utföras genom att samtidigt
kontrollera gasgenomträngligheten hos sanden med olika
kornfördelningar i tätpackat tillstånd.

4.3  Materialval

4.3.1 Sand

Om den termiska belastningen är betydande har sandens eldhärdighet
stor betydelse när det gäller ytdefekter som exempelvis fastbränningar.
Detta gäller  när man t ex gjuter låg- eller olegerat gjutstål samt vid grovt
gods i gjutjärn. I dessa fall krävs antingen vanlig kvarts-fältspatssand (95
% SiO2) med grövre kornstorlekar eller speciellt för stålgjutgods en ren
kvartssand. För grövre stålgjutgods och för speciellt påkända kärnor i
gjutjärn (hydraulikgods) kan den termiska belastningen vara så hög, att
det krävs specialsander som kromit- eller zirkonsand för att få defektfritt
gjutgods.
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4.3.2 Bindemedel

Av stor betydelse för kärnytorna hos kärnor, som är högre termiskt
belastade än normalt, är bindemedlens termiska beständighet. Man kan
dela upp bindemedel i två grupper. De som har god termisk beständighet
och övriga.

Bindemedel med god termisk beständighet:

• Vattenglasbindemedel

• Furanbindemedel

• Hot Box-bindemedel

• Alkaliska fenolhartser

• Skalsand

• Cement

Gruppen övriga bindemedel innefattar bl a:

• Cold Box-bindemedel

• Epoxi-bindemedel

Vid t ex stålgjutning ger gruppen övriga bindemedel även som blackade
kärnor mycket dåliga godsytor.

4.3.3 Blandning

Vid blandning av kärnmassor är det av stor betydelse att den blandade
sats- storleken är anpassad till massabehovet hos den aktuella
kärnskjutmaskinen. En tumregel är att maximalt 30 skott med luft bör
passera kärnmassan i skjuthuvudet. Därefter har massan normalt blivit så
uttorkad, att de kärnor som sedan produceras måste kasseras.

4.3.4 Tillsatser

Det förekommer att olika tillsatser tillsätts kärnmassan under
blandningen. Några exempel är hartsimpregnerat trämjöl, röd eller svart
järnoxid, glaskulor eller petroleumbaserade flytbarhetsförbättrande
ämnen. Trämjöl och järnoxid tillsätts vanligen mot sprickgrader men
ökar samtidigt bindemedelsåtgången och därigenom gasavgången. Om
trämjöl hamnar i kärnans yta kommer risken för inträngningar att bli
mycket stor. Effekten av glaskulor i mikrostorlek som
flytbarhetsförbättrare är omtvistad. Tillsats av petroleumbaserade
flytbarhetsförbättrare gör att kärnmassans uttorkning går mycket
långsammare, vilket innebär att samma kärnvikt bibehålls efter att flera
skott med tryckluft passerat kärnmassan. Ett problem kan vara att
kontrollera den mycket låga tillsatsen.
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5 RENSNINGSBEHOVET MINSKAR OM KÄRNTILLVERKNINGEN
OPTIMERAS

Ulf Gotthardsson / Patrik Wikström
Vid kärntillverkning ställs man inför några självklara, men många
gånger svårlösta, problem. Först och främst måste man få sanden att
fylla ut kärnlådan helt. Den som härdar med gas måste också säkerställa
att gasen verkligen tränger ut i alla hörn och kanter. Misslyckas något av
detta blir resultatet lätt metallinträngningar, ökat rensningsarbete eller
kassation! Optimering av kärntillverkningen kan minska rensnings-
behovet markant!

5.1  Skjutning av kärnor

Vid skjutning av gashärdande kärnor med skjutmaskin är det viktigt att
ha kontroll över

• typ av inskjutningshål

• inskjutningshålets placering

• avluftningsnippling

• skjuttryck och skjuttid (tätpackning)

• gasnippling

• gastryck, gastid, avgasning

Kärnskjutningsförloppet påverkas av placeringen av inblås, skjuttrycket
och massans flytbarhet. Dessa faktorer bidrar till att ge den skjutna
kärnan tillräcklig tätpackning. Har massan en låg flytbarhet krävs högre
skjuttryck för att trycka ut massan i alla delar av lådan. Detta ställer då
högre krav på tillräcklig avluftning, eftersom mer luft måste ventileras
ut.

Innan en optimering av dessa parametrar görs är det mycket viktigt att
sandtemperaturen kontrolleras och hålls konstant under hela härdtiden.
Optimerade parametrar för en massatemperatur på 20 grader är inte
optimala för 24 grader. Detta beror på att härdtider är kraftigt
temperaturberoende och minskar med ökad temperatur. Det motsatta
gäller för temperatursänkningar. Man inser lätt att en optimerad
gasningstid vid en massatemperatur inte är särskilt bra för en annan.
Variationer i sandtemperaturen ger därför en ojämn kvalitet på kärnorna,
med ökad rensning och kassation som följd.

5.2  Dysan

Inskjutningshålet, eller dysan, placeras lämpligen i toppen av lådan så att
gravitationskraften hjälper till vid skjutningen.
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Det finns olika typer av dysor, oftast används runda. Avlånga dysor
används när stor inloppsarea krävs. Slitsens bredd varierar med
flytbarheten hos sanden. En mer lättflytande sand kräver en smalare slits
för att motverka sandras genom slitsen. Har massan dålig flytbarhet kan
slitsen vara större.

Dysans storlek bestäms av kärnans form och storlek utifrån följande
riktvärden

• Klumpformade kärnor 300 mm2/ kg sand i kärnan

• Långa smala kärnor 500 mm2/ kg sand i kärnan

• Övriga kärnor Ovanstående värden används
för att uppskatta dysans storlek.
Är kärnan ett mellanting mellan
lång och rund, väljs ett värde
mellan dessa, t ex 400.

5.3  Avluftning

Inskjutningshålets och avluftningsnipplarnas ytor är beroende av
varandra. Stor area på inskjutningshålet medför att en stor mängd sand
och luft skjuts in i lådan. Är avluftningsarean tillräckligt stor och
nipplarna korrekt placerade erhålls en tätpackad kärna. Är den för liten
blir tätpackningen ojämn. Kärnan får då mjuka partier som sedan vid
gjutning kan ge upphov till penetrationsdefekter – med ökat
rensningsbehov som följd. Ett mindre inskjutningshål ger en mer
koncentrerad sandstråle, vilket ökar risken för kladd i lådorna och ger en
snabbare förslitning av dessa.

Före optimeringen av skjuttrycket, måste avluftningen av kärnlådan
bestämmas. Tvärsnittsarean för avluftningen bör vara 2-3 gånger större
än inskjutningshålets. Största avluftningen ska ske toppen av lådan så att
hela kärnan blir tätpackad.

Kritiska områden i kärnlådan måste nipplas så att det inte bildas
luftfickor i lådan och så att sanden kan tränga ut i dessa vid skott.
Nipplarna bör inte ligga direkt i sandstrålens riktning eftersom de då lätt
kan sätta igen och förlora sin funktion. Ett exempel på placering av
avluftningsnipplar finns i figuren.

5.4  Nipplar

Man kan välja olika typer av nipplar. För nätventiler gäller att endast
40% av ventilens yta är verksam vid avluftning. Hänsyn till detta måste
tas vid dimensionering av kärnlådor. För hålventiler och slidventiler är
den effektiva ytan 27 resp. 13 % av den totala ytan.

Det finns ytterligare en typ av nipplar, s k G-nipplar, som öppnar först
vid högre tryck. De är öppna vid skjutning men stängda vid gasning. De
ger bättre möjligheter att styra kärntillverkningen.
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5.5  Avluftningsnippling

Totala avluftningsarean skall vara 2-3 gånger större än inskjutningshålet.
Nipplarna placeras så att en del av skjutluften avgår från toppen,
eventuellt också på kärnanvisaren. Annars blir inte hela kärnan
ordentligt” rammad”. Övriga nipplar placeras i botten på lådan och på
ställen där avluftning krävs för att sanden skall kunna tränga in där.

5.6  Gasning av kärnan

Används gashärdande bindemedel följs kärnlådans skjutning av gasning.
Gasningsprocessen måste också optimeras och kräver en genomtänkt
design av kärnlådan.

Vid skjutningen av kärnan trycks kärnlådan före skottet upp mot
skjutplattan. När kärnan sedan skall gasas, sänks kärnlådan något och
gasningsplattan skjuts in mellan lådan och skjutplattan. På nytt trycks
lådan uppåt mot gasningsplattan så att den tätar mot denna när gasningen
sker.

För att gasen enklare skall tränga ut i kärnans olika delar eftersträvas ett
övertryck av gas i kärnan. Detta erhålls genom att låta ingasningen ske
över en större yta än avgasningen. Vid amingasning (Coldbox) renspolas
sedan skjutplattan och kärnan med luft eller annan inert gas.

5.6.1 Gasningshålet

Bör vara större än den sammanlagda tvärsnittsytan hos ”armar” och
skjutsträng i kärnan. Det skall vara så stort som möjligt och placeras i
övre delen av kärnlådan.

5.6.2 Avgasningsnipplar

Bör placeras så att ungefär 70 % av gasen avgår från botten av
kärnlådan. För att bättre kunna styra gasningen med hänsyn till de
avluftningsnipplar som finns utplacerade i kärnan, kan vissa nipplar vara
av G-typ.

Otäta kärnlådor eller dålig tätning mellan gasplatta och kärnlåda ger
upphov till läckage. Kontrollera packningarna och tätningsytorna med
jämna mellanrum.

Gasningen skall ske från kärnans översta del, d v s i samma riktning som
kärnan skjutits. Först måste eventuell spolluft sköljas ur slangar och
gasplatta. Beroende på slangarnas och gasplattans storlek tar detta olika
lång tid. Gasar man direkt med fullt tryck kommer spolgasen att blåsa
hål i kärnan. Därför är det viktigt att börja gasa långsamt och sedan
successivt höja gasningstrycket.
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Sämre placering av nippel

Skott

Avluftning

Bild 2  Exempel på placering av nipplar.

6 MATERIALVAL FÖR KÄRNOR I RENSNINGSFÖREBYGGANDE
SYFTE

Lennart Österberg

Att behärska kärntillverkningen är av mycket stor betydelse, inte minst
med hänsyn till rensningsarbetets omfattning. Beroende på hur man
klarar att välja rätt kärntillverkningsprocess, kan man få mycket eller
litet rensning på gjutgodset.

6.1 Sand

Sand inom gjuteriområdet innefattar korn större än 0,02 mm och mindre
än 2 mm. Korn mindre än 0,02 mm kallas slam eller stoft medan korn
större än 2 mm betecknas som grus. Man delar upp sand i vanlig
gjutsand (kvarts-fältspatssand) och specialsander. Till den sistnämnda
gruppen hör är ren kvartssand samt olivin-, kromit- och zirkonsand. För
att kunna jämföra olika sandtyper med varandra med hänsyn till olika
gjutfel, såsom dåliga ytor, inträngningsrisk, risk för gasblåsor m m måste
beaktas egenskaper som t ex kornform, slamhalt, medelkornstorlek,
kornkoncentration med flera.
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Sandens kornstorlek, kornfördelning och sintringspunkt (smältpunkt) har
stor betydelse för godsytorna. Vid sandkärnor för aluminiumgjutgods är
t.ex. sintringspunkten av mindre betydelse. Däremot är en finkornig sand
viktig för godsytorna även om ett blackskikt kan vara positivt. För
stålgjutgods och grovt järngjutgods har sintringspunkten en stor
betydelse för möjligheten att använda sanden.

Vissa legeringar kräver specialsand. Manganstål t ex fungerar bra med
olivinsand. Däremot bildar den lågsmältande slagger i kontakt med
kvartssand. Detta kan ge upphov till fastbränningar, dåliga ytor och
därmed stora rensningsproblem.

En kärna gjord i kromitsand kan, genom den goda kylförmågan,
motverka sugningar, genom att fungera som en kylkropp på utsatta
svåråtkomliga ställen inuti gjutgodset.

6.2 Bindemedel

Bindemedel i kärnor har egenskaper, som är viktiga att känna till.
Olämpligt val av bindemedel leder lätt till defekter och merarbete i
renserierna. Organiska bindemedel är färskvaror.
Bindemedelstillverkaren skall ange tillverkningsdatum och max
användningstid, vilka i en del fall kan vara så kort som 3 månader vid
normal rumstemperatur (20°C). Det bör observeras att vid 23°C halveras
denna tid och vid 26°C halveras tiden ännu en gång osv. En viktig rutin
är att märka faten med bindemedel enligt FIFO-metoden, vilken betyder
först in på lagret ska först användas till kärntillverkning.

En allmän regel är att pH eller surhetsgraden hos ett bindemedel i stort
sett bör överensstämma med underlaget d.v.s sandens.

Om man använder ett syrahärdande harts (furan, Epoxi m.fl.)
tillsammans  med olivinsand, som är alkaliskt (basiskt), finns en
betydande risk att kärnan blir otillräckligt och/eller ojämnt härdad, vilket
kan medföra att kärnan lätt får skador.

Det är av stor vikt att känna till hur snabbt sönderfall och gasavgivning
sker vid den kombination av kärnbindemedel och sand som valts. Det
krävs kunskap om inte bara gasmängden utan också om dynamiken hos
nedbrytningen under reducerande förhållanden (ingen luft eller syre
finns tillgänglig). Exempelvis inuti cylindertoppen hos en motor finns
många kärnor, samtidigt som gjuttiden måste vara snabb, eftersom
gjutgodset är tunnväggigt. Gasavgången måste ske fort. Annars finns
betydande risk för blåsor och kallflytningar.

6.3  Blandning av kärnmassa

Effektiv blandning av kärnmassa är betydelsefull, vilket t ex erfarenheter
hos en del kokillgjuterier visar. I en kokill kan kärngaser endast avluftas
via ingjutet och via en avluftningspinne, vilka båda snabbt fryser till.
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Av dessa skäl måste vid kokillgjutning ett bindemedel med minsta
möjliga tillsats användas. Speciellt bör observeras om kärnorna är av så
komplicerat slag att man måste ställa speciellt höga krav på god
hållfasthet. Flera gjuterier har investerat i högeffektiva blandare av
vibrationstyp, som har gjort det möjligt att minska bindemedelstillsatsen.
Den senaste varianten av denna typ av blandare har dock en viktig
nackdel. Blandaren kan enbart användas till bindemedel som varken är
sura eller basiska, vilket t ex utesluter bindemedel som furan- och
alkalisk resolharts.

6.4  Tillsatser

Tillsatser av olika typer som trämjöl, järnoxid, potatismjöl blir allt
ovanligare. De förekommer dock fortfarande ibland för speciella
ändamål. Till vissa större kärnor i skalsand måste man ibland tillsätta
exempelvis  hammarslagg, som är en blandning av olika järnoxider, för
att få en bättre kylning. Detta medför att en del gjutfel kan undvikas.
Speciellt gäller detta defekter som ger dåliga godsytor, som närmast ser
ut som apelsinskal. En annan tillsats som framförallt ofta förekommer på
kontinenten är järnoxid, som något minskar risken för sprickgrader.
Effektivare åtgärder är dock att använda sand med hög andel fältspater
och att reducera skjuttrycket.

Tabell 1  Sammanfattning i tabellform

Bindemedel Kvarts-fältspat Ren kvarts Olivinsand Kromitsand Zirkonsand
Vattenglas ++ ++ + + ++
ColdBox ++ ++ - + ++
Resol (CO2 och
Metylformiat)

++ ++ ++ ++ ++

SO2 Epoxi ++ ++ - + ++
Skalsand ++ ++ - + ++
Furan ++ ++ - + ++

Fungerar bra:    ++
Fungerar: +
Fungerar ej bra:  -

7 LIMNING AV KÄRNOR FÖR MINIMAL RENSNING

Ulf Gotthardsson

Det är lätt att rensningsbehov uppstår efter pågjutning på kärnhalvor som
limmats. I många fall kan detta bero på ett felaktigt handhavande av lim
och limutrustning.

När ett lim skall binda av mot två material, måste det vara i flytande
form. Det skall kunna forma sig efter materialens ytor och stelna mellan
dem. Blir kontaktytorna tillräckligt stora kommer ytkrafterna hos de
limmade materialen att hålla ihop dem.
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7.1  Limarbetet

För att lyckas med sitt limarbete, inklusive kärnlimning, gäller det att
vara noggrann. Det är viktigt att ge limmet vad som krävs för att fästa
ordentligt mot ytorna. Efteråt måste limfogen ges möjlighet att få stelna i
lugn och ro.

Limmet skall alltid läggas på en så stor yta som möjligt. Kärnytorna
skall vara rena. De får inte innehålla lösa sandkorn, smuts eller andra
lösa partiklar, som i så fall skall blåsas bort. Rester av släppmedel får
absolut inte finnas på ytorna - i så fall får limmet stora svårigheter att
fästa.

När limmet stelnar skall kärnhalvorna vara fixerade på något sätt. Det
kan göras med ett presstryck eller ett snabbfixerande smältlim.  Under
stelningen byggs fogstyrkan upp. Förskjuts delarna mot varandra, i
sidled eller höjdled, stelnar limmet med delarna i fel läge. Detta leder lätt
till att glipor uppstår, där smältan kan tränga in och bilda grader. Om
gliporna är smala kan de täckas med black.

7.2  Tre typer av lim

Lösningsmedelsburna lim är en traditionell typ av lim. De består av ett
bindemedel som är upplöst i ett lämpligt lösningsmedel. När
lösningsmedlet avdunstar blir bindemedlet kvar och bygger upp fogen.
De lösningsmedel som används är oftast hälso- och brandfarliga och
bidrar till gjuteriets utsläpp av luftföroreningar.

Vattenburna lim är vanliga och blir allt vanligare. De innehåller ”kulor”
av vattenfasta bindemedel, som svävar i vatten. När vattnet avdunstar
blir bindemedlet kvar i fogen. Motståndskraften mot vatten är ofta
mycket god.

Smältlim består av ett plastmaterial som används i flytande tillstånd, i
hög temperatur (150 grader och uppåt). I samband med att de svalnar
och stelnar byggs fogstyrkan upp. Smältlim är snabba och lätta att
använda. De fäster bra mot de flesta typer av underlag, men har dålig
värmetålighet.

7.3  Om limfogen släpper

Vill man fastställa orsaken till att ett lim släpper, måste båda ytorna
inklusive limfogen sparas. Det är viktigt att göra en noggrann
undersökning, men ofta är det omöjligt att tala om varför limfogen inte
klarat påfrestningarna. Tre typer av fel brukar kunna urskiljas:

1. Limfogen är hel och det finns kärnrester på limytan. Kärnans yta
har gått sönder. Detta kan lösas genom att breda ut limmet på en
större yta, för att på så sätt minska påverkan på kärnytan.

2. Limfogen är hel och släpper från någon av ytorna. Limmet har inte
fått möjlighet att binda av på rätt sätt. Ytan där släppet skett kan ha
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varit smutsig, oljig eller innehålla släppmedel. Bättre rengöring
och arbetshygien kan vara en lösning. Det kan också vara så att
limarbetet tagit för lång tid, så att limmet hunnit stelna innan
halvorna sammanförts.

3. Limfogen spricker. Limmet kan ha för låg hållfasthet. Byt i så fall
limmet mot en annan typ.

7.4  Lagring

Lim är färskvaror och skall förbrukas inom den tid som tillverkaren
föreskrivit. Vattenbaserade lim kan lätt drabbas av bakterie- eller
svamptillväxt. När limmet använts skall förvaringskärl noga stängas.

Alla bindemedel åldras snabbare i höga temperaturer. Därför skall lim
lagras svalt, men inte fryskallt. 15 grader brukar vara lagom.
Lösningsmedelsburna lim klarar oftast en nedfrysning och återfår sina
egenskaper efter uppvärmning. Vattenbaserade lim klarar inte att frysas.
Bindemedlet klumpar ihop sig och går inte att rädda.

Många lim som används vid kärnlimning innehåller fyllmedel, typ
kvartsmjöl. Låter man dem stå, kan fyllmedlet separera ut och falla till
botten. Före användandet skall de i så fall röras om.

7.5  Till sist

Gjuteriföreningen har hittills inte genomfört några större projekt på
området ”kärnlimning i samband med  rensningsbehov”. Här finns säkert
stora möjligheter att formulera förslag till forskningsprojekt! Vad gäller
val och skötsel av lim och limutrustning skall man i första hand vända
sig till leverantören och läsa de produkt- och varuinformationsblad som
finns.

8 BRA BLACK GER MINDRE RENSNING

Ulf Gotthardsson / Patrik Wikström

En orsak till oönskad rensning och kassation kan vara felaktig hantering
av black. För att blackningsprocessen ska fungera krävs att rätt black
används på rätt plats med rätt teknik. Black är en färskvara som
skräddarsys för en speciell appliceringsteknik. Missköts blacket kan
resultatet bli katastrofalt.

Det är viktigt att det black som används är anpassat till det gods som
gjuts och det bindemedel som används. Värmebelastning,
bindemedelstyp, kylningsegenskaper och appliceringsteknik är viktiga
faktorer att ta hänsyn till vid blackningsarbetet.

Kvarts, aluminiumsilikat, zirkon, olivin, mullit, grafit och glimmer är
vanliga eldfasta komponenter i black. Den eldfasta komponenten kan
reagera kemiskt med metallen, slaggen eller sanden. Sintringar kan då
inträffa, med fastbränningar som följd.
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Exempelvis kan högeldfast zirkonblack eller kvartssand inte användas
direkt mot manganstål, eftersom lågsmältande föreningar då bildas. En
kärna av kvartssand måste skyddas av flera blacklager. Direkt på
kärnytan läggs i så fall ett lager zirkonbaserat black, och utanpå detta ett
lager magnesitbaserat.

8.1 Vattenblack eller spritblack?

Suspensionsmedlet i blacken är vatten eller alkohol. Båda typerna har
sina för- och nackdelar.

Vattenblacker lämpar sig inte för alla bindemedelstyper, se tabell.
Exempelvis är vattenglas mycket känsligt för vatten, eftersom vattnet
löser upp bindningarna. Vattenblacker har miljömässiga fördelar, men
innehåller konserveringsmedel som kan ge upphov till allergiska
problem. Blacket angrips lätt av bakterier vilket orsakar jäsning, dålig
lukt och förstörelse av blackets egenskaper.

Spritblacker kan användas tillsammans med de flesta bindemedel.
Alkoholer är organiska lösningsmedel som ger upphov till utsläpp av
flyktiga organiska kolväten. De är brandfarliga och olämplig hantering
kan leda till brand eller explosion, i synnerhet om avbränningen sker i
närheten av blackkaret.

Användande av spritblack ställer högre krav på ventilation vid
arbetsplatsen. En positiv egenskap är att blacken torkar snabbt och
därför kan användas som stödblack på formar och kärnor.

Ofta krävs värmetorkning av vattenblackade kärnor eller formar.
Mikrovågs-ugn ger ett snabbt torkningsförlopp, vilket gynnar
produktionshastigheten. Torkning med byggfläkt kan fungera bra då
kraven på produktionshastighet är lägre. Det är viktigt att allt vatten
avlägsnas innan pågjutning sker. Förr tillsattes ibland torkindikatorer till
black för att det ska vara lättare att se när blacket torkat. Idag görs detta
inte längre.

8.2  Kylningsegenskaper

Blackernas kylande eller isolerande egenskaper kan utnyttjas för att
minska sugningsbenägenheten i valda delar av gjutgodset. En kraftigt
kylande black (t ex tellurblack) gynnar vitt stelnande i gjutjärn medan en
isolerande black gynnar grått stelnande. Vid byte av black är det därför
viktigt att ta hänsyn till den kylande effekten.
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8.3  Lagring

Black har en begränsad lagringstid och måste användas innan sista
förbrukningsdatum. Det är lämpligt att föra dagbok över användningen
av blackfat. Då kan blackhanteringen styras så att äldre fat används först.

Det är mycket viktigt att lagringen sker under kontrollerade
förhållanden. Ett alltför gammalt black kan vara förödande för
gjutgodset med mycket hög kassation som följd. Lagringen bör ske
mellan 15 - 25� C. Blir det för kallt kan blacket frysa och i vissa fall
helt förstöras. Om blacket frusit, kontakta leverantören för åtgärder. Vid
för varm lagring förkortas lagringstiden och blacken kan få kraftigt
försämrade egenskaper.

8.4  Blackkaret

Ett blackkar skall vara tillverkat av rostfritt stål för att förhindra
korrosion. Karet bör utformas så att material inte blir stillastående i
karet, så sedimentation undviks. Skarpa kanter och vassa hörn gör att
karet blir svårare att rengöra. För att undvika jäsning är det mycket
viktigt med periodiskt underhåll (dvs. rengöring) av karet.

Rengöring är mycket viktig när det gäller kar för vattenblack, eftersom
klumpar och blackrester erbjuder en utmärkt grogrund för bakterier. Har
blacket angripits, måste karet tömmas och rengöras mycket noga.
Därefter dödas bakterierna genom uppvärmning av hela karet till över
110oC eller med kemiska metoder.

8.4.1 Blanda försiktigt!

Blacket levereras färdigblandad eller som pasta. Vanligast är att den
levereras som tjockflytande kräm som skall spädas. Blandningen skall då
ske i ett väl rengjort blandningskärl alternativt direkt i fatet. Tillsätt all
pasta och hälften av spädningsvätskan. Blanda ordentligt tills blacken är
jämn. Tillsätt resten av vätskan och rör till jämn konsistens. Kontrollera
sedan konsistensen med en fordkopp enligt leverantörens anvisningar.
Det är viktigt att denna kontroll alltid görs under likartade betingelser
(omrörningshastighet, temperatur).

Blandningen måste ske så försiktigt att luft inte dras ner i blandningen.
Luftbubblor kan vara väldigt svåra att få bort. Får man ändå luft i
blacken måste den avluftas: en omrörare djupt nedsänkt i fatet/karet
snurras kraftigt, men utan luftneddragning. Då och då stoppas
omrörningen och luftbubblorna i blacken tillåts stiga till ytan.

Omrörningen vid blackning bör vara kontinuerlig eller timerstyrd, så
blacklagret får en jämn kvalitet. Vid avbrott i produktionen räcker det
med någon form av timerstyrd omrörning, t ex var 30 minut för
förhindra sedimentering och ihopklumpning. Karet bör då också täckas
över. Vid längre uppehåll bör karet tömmas och rengöras.
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Vanliga omrörningstekniker är propelleromrörning (lämplig vid
doppning, sprayning eller pensling), pumpning (flödning och sprayning),
pendling med en ”spade” som pendlar upp/ner eller från sida till sida i
blackkaret (lämplig vid doppning eller pensling) eller omrörning för
hand (lämplig vid pensling).

För en konstant process är pumpning och propeller att föredra. Det är då
praktiskt att ha två blackkar, så att blackningen kan alterneras vid
underhållsarbeten.

8.4.2 Doppa, pensla eller spraya?

Det finns flera olika appliceringsmetoder för black. Blackningsarbeten
bör ske i rumstemperatur eller strax däröver, så att kondensation av fukt
förhindras.

Doppblackning passar för mindre och medelstora kärnor. Det är viktigt
att doppningen sker reproducerbart (med hjälp av robot), eftersom små
variationer i doppningsteknik ger varierande tjocklek i blacklagren.
Detta leder till dimensionsavvikelser på gjutgodset.

Sprayblackning kan användas på alla kärnor och formar, men ställer
stora krav på sprutan och att sprutavståndet är korrekt. Metoden går
snabbare än pensling, men ställer stora krav på operatören. Blackskiktet
blir lätt ojämnt, med dimensionsavvikelser och ökad rensning som följd.

Att pensla på blacket är en flexibel metod för alla typer av formar och
kärnor. Metoden är dock långsam och ställer stora krav på operatören.
Det är svårt att erhålla ett jämnt blackskikt. Pensling används främst för
enstaka formar/kärnor och för stödblackning.

Blacker skräddarsys för respektive appliceringsmetod. Black avsett för
pensling kan därför inte användas till sprutning. Vid sprutningen
förändras blackens reologiska egenskaper (sätt att rinna), vilket leder till
ojämna blacklager och ökat rensningsbehov. Blackningen ska alltid ske i
rumstemperatur eller något däröver, för att förhindra kondensation av
fukt.

Kontroll av leveranser

Flera blackleverantörer skickar analyscertifikat med sina blacker.
Certifikatet beskriver blackets egenskaper vid kontrolltillfället, varför
det är viktigt att ta stickprov på nya blackleveranser innan användning.
Luktprov bör utföras på alla blackfat innan användning. Har blacket
blivit bakteriesmittat luktar det illa och ska inte användas. Kontakta då
genast leverantören. Innan fatet används, kontrollera att sista
förbrukningsdatum inte överskridits.

För att erhålla jämna blackegenskaper ska blacket kontrolleras
periodiskt. Bodytalet kontrolleras med fordkopp. Kompensera ändringar
genom tillsats av mer spädningsvätska eller koncentrerat black.
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Alla tester av blacket bör noteras i en dagbok tillsammans med datum,
batchnummer och sista förbrukningsdag. Avviker analysen från tidigare
värden bör omprov göras. Dagboken ger sedan värdefull information om
hur gjutgodsets kvalitet förändras med blackens egenskaper. Detta
medför att blackets egenskaper lättare kan optimeras för det aktuella
gjutgodset.

Tabell 2  Olika bindemedel och deras känslighet för black

Bindemedel Spritblack Vattenblack Kommentar
Resol-CO2 Avbränning,

lufttorkning
luft eller ugn Värmetorkning ger

förhöjd hållfasthet
Resol-
metylformiat

se ovan luft eller ugn se ovan

Resol-ester se ovan luft eller ugn se ovan
Vattenglas-CO2 se ovan ej bra se ovan
Vattenglas-ester se ovan ej bra se ovan
Coldbox se ovan Luft eller ugn
Kärnolja se ovan Ugn
Epoxi-SO2 se ovan Ugn
Furan-syra se ovan Ugn

9 TÄTNINGSSNÖRE OCH LAGNINGSMASSA TVÅ HJÄLPMEDEL FÖR
MINSKAD RENSNING

Ulf Gotthardsson

Metallutträngningar mellan partytor eller mellan kärna och form leder
ofta till onödig rensning. Tätningssnöre och lagningsmassa är två
praktiska hjälpmedel som på ett enkelt sätt kan minska
rensningsbehovet.

9.1  Tätningssnöre

Vid gjutning på formar med eller utan kärnor tränger ibland metall ut i
ytorna mellan dessa. Det är främst vid två tillfällen detta uppstår:

• vid gjutning av mycket stora detaljer. Metallens tryck kan då bli
för stort och formhalvorna tvingas isär.

• då modeller, brätten och lådor tillverkade av trä har använts för 
tillverkning av kärnor och formar. Trä är ett ”levande” material 
med en tendens att ”slå” sig vid lagring. Det gäller speciellt vid 
lagring i fuktiga förhållanden. Vid tillverkning av formar eller
kärnor kan ytorna bli ojämna och få sämre passning mot varandra. 
Detta kan då ge upphov till metallutträngningar vid pågjutningen.
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• ”Tätningssnöre” har formen av ett snöre och finns i flera olika 
dimensioner. Det består av ett keramiskt material (sand) och ett 
bindemedel som håller samman. Tätningssnöret appliceras på de 
ytor som skall tätas och bildar därvid en packning mellan form 
och/ eller kärnhalvorna. Ojämnheterna mellan dem fylls då ut.

Samma tätningssnöre används vid gjutning av alla metaller. De levereras
i olika dimensioner mellan 3-20 mm i diameter. Behovet avgör vilken
storlek som skall väljas. Större ojämnheter kräver grövre tätningssnöre.

9.2  Lagningsmassa

Lagningsmassa, också kallad täckmassa, består i princip av ett mycket
tjockflytande black. Massan används främst för att fylla igen mindre
skador på kärnor och formar, men också för att täta spalter mellan
formar och kärnor.  Den tjockflytande pastan smetas på skadan med
fingrarna eller med täckspade. Efter torkning är kärnan eller formen
färdig att användas. Figuren visar hur massan kan användas för att laga
en trasig kärna.

Det finns två varianter av lagningsmassa, baserade på sprit eller vatten.
Den spritbaserade torkar snabbare än den vattenbaserade. Vilken av
dessa som skall användas beror på flera faktorer: krav på torktid, om
bindemedlet i formen eller kärnan påverkas negativt av vatten etc. Det är
t ex olämpligt att använda vattenbaserad lagningsmassa till
vattenglasbundna kärnor, om dessa sedan inte torkas i ugn.

Skadade kärnor och formar behöver alltså inte nödvändigtvis kasseras.
Istället kan de ofta repareras och med en liten kostnadsinsats kan
tätningssnören och lagningsmassor vara rätt hjälpmedel som bidrar till
minskat rensningsbehov.

Bild 3  Så här kan en defekt kärna lagas med lagningsmassa.
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10   OPTIMERA SLÄPPMEDLET - MINSKA RENSNINGSBEHOVET!

Ulf Gotthardsson

Normalt utgör släppmedel sannolikt inte någon större källa till
rensningsåtgärder. De underlättar många arbetsmoment och används
nästan överallt, men hamnar de på fel ställe kan man få bekymmer.
Funktionsmässigt är släppmedel kemiska produkter som har till uppgift
att förhindra att material klistras fast på en yta man önskar hålla ren.
Släppmedlets ytegenskaper är i de flesta fall sådana att medlet breder ut
sig över ytan och bildar ett tunt täckande skikt. Detta skyddande lager
förhindrar att andra material fäster vid ytan. Släppmedlet verkar
naturligtvis likartat mot alla ytor, så det skyddande ytskiktet får man
också där man inte önskar.

Det finns en rik flora av olika släppmedel och släppmedelstyper. De kan
vara vattenbaserade, lösningsmedelsbaserade eller pulverformiga. För att
hitta rätt släppmedel och rätt mängd bör tester göras tillsammans med
leverantören. Som för alla andra material är det viktigt att de används
och förvaras enligt leverantörens rekommendationer. Läs alltid
användningsråden på produktinformationen och studera
varuinformationsbladet för lagringstider och lagringsförhållanden!

Vattenbaserade släppmedel kan ge upphov till vattenrester i råsand.
Vattnet kan få bentoniten att svälla med dimensionsavvikelser i godset
som följd. En allmän tumregel, vare sig man använder släppmedel eller
inte, är att modellen bör vara varmare än formmassan för att minimera
kondens av vatten mot modellytan.

Släppmedel fungerar effektivt som ”förgiftare” av andra ytor och ämnen.
Deras ytegenskaper gör att de lätt breder ut sig över ytor - och då menas
samtliga ytor! Släppmedel fastnar lätt på operatörens händer och
överförs då till ”fel” yta genom t ex fingeravtryck. Eftersom släppmedlet
förhindrar att material fäster vid varandra, kommer det också att
förhindra önskade sammanfogningar. Släppmedel på fel ställe är därför
en mycket vanlig orsak till att lim inte fungerar och kan också leda till
dåliga blackningsresultat. God arbetshygien och låg förbrukning är de
bästa botemedlen.

Gjuteriföreningen har i ett tidigare projekt studerat hur mycket
släppmedel som används på olika gjuterier. I undersökningen fann man
att mängden varierade från 0,05 till 1 dl släppmedel per form och
kvadratmeter modell. Någon djupare analys av förbrukningen gjordes
inte, men några slutsatser drogs: Funktionen hos släppmedlen varierar;
de kan vara mer eller mindre effektiva. Här gäller det att prova sig fram
till rätt produkt. Vidare fann man att moderna formmaskiner förbrukar
klart mindre mängder än äldre. Dessutom varierar utseendet: ju högre
komplexitet, desto svårare släppningsproblem. Därmed får operatören
större benägenhet att använda släppmedel.

Grundregeln bör alltid vara: använd så lite som möjligt. Med manuell
applicering är det svårt att styra påläggsmängden och risken för
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överdosering är stor. Automatiserad påläggning är därför alltid att
föredra. Det är i de ”svårtillgängliga” platserna, t ex vinklar och hörn,
släppmedlet behövs bäst, men det är också där man har störst benägenhet
att överdosera.

För att minska sin släppmedelsanvändning är det viktigt med
förebyggande underhåll. Är modellens eller kärnlådans ytor fina och fria
från hack och sprickor minskar släppmedelsåtgången. Regelbunden
rengöring, liksom att modeller inte förs tillbaka till lagret utan att först
ha kontrollerats med avseende på ytfinish, minskar också
släppmedelsförbrukningen.

För bästa resultat och minsta rensningsbehov gäller alltså

• automatisk applicering ger bästa resultat

• använd så lite som möjligt

• håll ytor rena och släta för minsta förbrukning

11 MINSKAT RENSNINGSARBETE GENOM BÄTTRE KONTROLL AV
FUKTIGHETEN I LUFT OCH  KÄRNMATERIAL

Peter Nayström

Fukt i olika former är orsaken till ett flertal typer av gjutgodsdefekter
som direkt påverkar gjuteriernas kassation.

Även om felen inte är av den graden att de ger upphov till en direkt
kassation ökar ofta behovet av rensning. Exempel på gjutgodsfel som
kan orsakas av fukt är:

• Dimensionsfel p.g.a dålig hållfasthet hos kärnan

• Gasblåsor

• Sandinneslutningar

• Erosionsskador

På bindemedelssidan har utvecklingen under de senaste åren resulterat i
bindemedel (Cold Box) som blir allt mer okänsliga för fukt efter det att
kärnan producerats. Som ett resultat av detta är det nu möjligt att
vattenblacka Cold box-kärnor med efterföljande torkning i ugn.
Torkningen är här av avgörande betydelse för gjutresultatet. Andra
bindemedel som kommit fram, i huvudsak med miljömässiga fördelar, är
CO2 härdade alkaliska fenol resoler. Det har visat sig att även dessa
bindemedel tar upp fukt som kan orsaka dimensionsfel på grund av att
kärnan expanderar. Källor till fukt i kärnorna är förutom från
vattenblackningen även vattenbaserade släppmedel, fukt i nysanden samt
upptag från luften. Det senare är starkt knutet till luftens relativa
fuktighet, Rf.
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Med den relativa luftfuktigheten, Rf,  menas förhållandet mellan den
rådande fukthalten i luften och mättnadsfukthalten d.v.s den högsta
möjliga fukthalt luften kan uppta vid den aktuella temperaturen.

11.1  Fukt i sanden

Fukt i sanden orsakas i regel av brister i förvaringen av sanden vid
gjuteriet. Detta kan t ex vara kondensation och läckage i fickor som är
placerade utomhus och fuktinnehållande tryckluft. Fukt i inköpt sand är
däremot sällan något problem. Rekommenderad fukthalt i nysanden är
maximalt 0,1 %. För Cold box-bindemedel inträder en klar försämring
strax över denna nivå. I bild 4 och 5 visas hur bänktiden respektive
hållfastheten påverkas av sandens fuktinnehåll. Påverkan förklaras av att
det framför allt är isocyanaten som förbrukas genom att den reagerar
med vattnet i sanden.

Utöver den försämrade hållfastheten får man ökad påkladdning i
kärnlådorna och sämre flytbarhet hos sanden vid kärnskjutningen.
Risken för ytfel hos kärnorna ökar markant.

Bild 4 Exempel på inverkan av fukt i sanden på bänktiden hos en
Cold Box-bunden sand.
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Bild 5 Exempel på inverkan på fukt i sanden på böjhållfastheten
hos en härdad Cold Box-kärna.

11.2  Lagring av kärnor

Normalt har vi i Sverige en relativt låg relativ fukthalt (Rf) i
produktionslokalerna. Under vintertid ligger Rf kring 30 % medan den
på sommarhalvåret många gånger ligger kring 60 - 70 %.   För att
undvika fuktrelaterade problem bör kärnor inte lagras i rum med relativa
luftfuktigheter över ca 65 %. Över denna nivå finns risk att kärnan tar
upp fukt som orsakar ökade rensningsbehov på den gjutna detaljen. Att
tänka på i dessa sammanhang är den påverkan på Rf som
lufttemperaturen har. Varm luft har större förmåga att hålla fukt vilket
kan ge problem vid lagring av kärnor.

Exempel: Antag att man har 22ºC i arbetslokalen med Rf av 60 % .
Temperaturen sänks under veckoslutet till 17 °C. Rf kommer då att öka
till 80% enligt Bild 6. Risken för gjutgodsdefekter med ökat
rensningsbehov ökar då markant.
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Bild 6  Exempel på lufttemperaturens betydelse för den relativa
luftfuktigheten. (Vid konstant total fukthalt i luften)

Att Rf har en kraftig påverkan vissa typer av kärnor kan visas genom ett
exempel som gäller för Cold Box-kärnor tillverkade med bindemedel
som inte anpassats för vattenblackning. Resultaten av lagring av dessa
kärnor i olika Rf visas i Bild 7.

Bild 7 Lagring av Cold Box-kärnor under 7 dygn vid olika 
relativa luftfuktigheter, Rf.
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Ur figuren kan man utläsa att om man har ett hållfasthetskrav på
kärnorna av ex 250 N/cm2 kommer man att få hanteringsproblem med
kärnor som lagrats under en vecka vid 70 - 75 % Rf.

11.3  Slutsats

• Maximal tillåten fukthalt i sanden är 0,1 %

• Tillse att använd tryckluft för kärnskjutning och ev. sandtransport 
är torr.

• Lagra kärnorna i luft vars relativa fuktighet understiger 65 %.

12 FÖRSÄMRING AV BENTONITENS BINDNINGSFÖRMÅGA ORSAKAR
ÖKAT RENSBEHOV

Peter Nayström

Ökande kvalitetskrav på sandgjutet gods i kombination med önskemål
om minimal rensning ställer allt högre krav på formmassans egenskaper.
Vi ser en trend mot allt kärnrikare gods samtidigt som blandningstiderna
sänks av produktivitetsskäl. Detta innebär att mängden kärnretursand
ökar samtidigt som risken för otillräcklig blandning av formmassan
föreligger. Mängden föroreningar i formsanden ökar och påverkar i vissa
fall bentoniten. Bentonit som är påverkad av föroreningar ger sämre
hållfasthet vilket avspeglar sig framför allt i ökad benägenhet för skollor
och modelldragningsdefekter på godset. Risken för ökat rensningsbehov
och ökade kassationer är uppenbar.

Frågan kring bentonitpåverkan är mycket viktig vid val av inte bara
bindemedelstyp utan även vid val av bentonit eftersom känsligheten för
störningar varierar mellan olika bentoniter.

12.1  Bentonit

Bentonit härrör ursprungligen från vulkanaska som avlagrats och med
tiden omvandlats genom värme, tryck och kemiska processer. Detta
leder till att bentoniter från olika fyndigheter har olika egenskaper.
Beroende på vilka joner som finns mellan skivorna i bentoniten skiljer
man i huvudsak på natrium- och kalciumbentoniter.

Genom olika behandlingar kan man även på konstgjord väg påverka den
ursprungliga bentonitens egenskaper. Exempelvis kan en
kalciumbentonit genom tillsats av natriumkarbonat  (Na2CO3) ges
egenskaper likt en naturlig natiumbentonit. De vanligast använda
bentoniterna i Sverige är av denna sk sodabehandlade typ.

Vid sodabehandlingen kommer Na-joner att ersätta Ca-joner i bentoniten
samtidigt som ett svårlösligt salt bildas ( CaCO3). I figur 8 visas hur
våtdragbrottgränsen, som är ett mått på skollningsmotståndet, påverkas
av sodatillsatsen.
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Bild 8 Aktivering av kalciumbentonit. Olika aktiveringstillstånd.

I bilden visas även vad som menas med över- respektive underaktiverad
bentonit. Det bör även observeras att ”spetsigheten” på kurvan varierar
mellan olika bentoniter. Den följande diskussionen kommer att gälla
sodabehandlad bentonit men även i tillämpliga delar för naturlig
natriumbentonit.

12.2  Inverkan av föroreningar på bentonitens egenskaper

Nu är det inte enbart soda som påverkar bentoniten. Utöver den rent
termiska påverkan som sker under avgjutningen, då delar av bentoniten
dödbränns och förlorar sin bindande förmåga, kommer även olika
föroreningar i kärn- och råsand att ge effekter på egenskaperna hos
bentoniten och därmed i förlängningen på behovet av rensningsåtgärder
för att färdigställa gjutgodset. Påverkan kan vara av såväl fysikalisk som
kemisk natur.

12.2.1 Fysikalisk påverkan

Organiska material i råsand och kärnor kommer under gjutningen att ge
upphov till kondensat som blockerar bentoniten och därmed förhindrar
den att ta upp vatten och svälla.

12.2.2 Kemisk påverkan

Den ovan beskrivna aktiveringen av bentoniten störs av olika
vattenlösliga kemiska föreningar som kommer i kontakt med bentoniten.
I huvudsak utgörs dessa av salter eller syror som dels kan påverka
bentonitens aktiveringsgrad men även störa bindningsmekanismen i
bentoniten genom att främmande joner införs mellan bentonitskivorna.
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Bild 9 visar olika salters påverkan på våtdragbrottgränsen och därmed
risken för gjutgodsdefekter och ökat rensningsbehov.

Bild 9 Salters inverkan på våtdragbrottgränsen hos bentonit.

En markant trend vad gäller salternas påverkan är att större
vattenlöslighet hos saltet ger kraftigare påverkan på bentoniten.
Eftersom denna trend är mycket tydlig kan man grovt uppskatta effekter
även av salter som inte redovisas i bilden.

Förekomst av syror har en liknande effekt på bentonitens
bindningsförmåga även om den bakomliggande mekanismen är olik.

12.3  Källor till föroreningar

12.3.1 Salter

Främsta källan till införsel av salter i råsandssystemen utgörs av
restprodukter från de bindemedel som använts för att tillverka kärnor.
Strävan efter bindemedel med allt bättre sönderfall får som en
konsekvens att andelen kärnsand och därmed mängden salter som
kommer in i råsanden ökar.
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Detta är en av anledningarna till det på senaste tiden ökade intresset för
att separera kärn- och formsand vid urslagningen. Ett annat tungt
vägande skäl för detta är att skapa förutsättningar för en effektiv
återanvändning av kärnsanden för tillverkning av nya kärnor.

I undantagsfall kan även salter föras in i råsanden via det renvatten som
tillsätts för kylning/blandning.

12.3.2 Syror

Med de bindemedelssystem som används för närvarande i
råsandsgjuterier är risken för syratillförsel till råsanden via bindemedlen
relativt små. Vid bedömning av lämpliga bindemedelssystem för
framtiden är emellertid detta en viktig faktor eftersom sura bindemedel i
kombination med råsand kan få katastrofala konsekvenser. I bild 10
visas exempel på de effekter som ett surt bindemedelssystem kan ge på
en råsand.

Sura produkter bildas även vid förbränning av stenkolsot. Vilket betyder
att bentonitförbrukningen ökar med ökad sottillsats samt ökat
svavelinnehåll i stenkolsotet. I bild 10 redovisas en undersökning av pH-
värdet i formväggen vid olika halter av stenkolsot. Det låga pH-värdet i
detta fallet ca 60 mm in från godset orsakas av kondenserade sura
produkter från sotet.

Bild 10  Formväggens pH-värde på olika avstånd från gjutytan vid
gjutning av 50 mm tjock platta av gråjärn. Sothalt 0, 5 och
10 %. ”Ny” avser nyberedd massa.
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12.4  Undersökning av bindemedels påverkan på råsand

Åtskilliga undersökningar har gjorts i laboratorieskala för att undersöka
olika bindemedels effekter på råsanden. Vid de flesta av dessa har olika
mängder kärnretursand blandats i formsanden varefter egenskaperna
undersökts. Resultaten ger en bra vägledning när det gäller att fånga upp
”riskabla” bindemedelssystem. Nackdelarna med metoden är dock att
man:

• inte fångar effekter som orsakas av kondensationer i formmassan

• inte registrerar var som händer på sikt i råsanden d.v.s efter flera 
formningscykler.

Med tanke på detta framtogs en annan metod, i slutet av 1980-talet, av
Gjuteriföreningen tillsammans med G & L Beijer Industri AB samt
Volvo Komponenter AB i Skövde. Avsikten var att i  förstorad
laboratorieskala ta fram resultat kring bentonitpåverkan innan ett nytt
bindemedel ev. körs in i gjuteriprocessen. Metoden går i princip ut på att
skala ner ett formsandssystem, köra detta ett antal cykler, inklusive
avgjutningar, och successivt undersöka effekterna på råsanden. Bild 11
visar en schematisk skiss över form och gjutgods. Samtliga parametrar
kring gjutförsöken kontrollerades. Försöken har även stämts av mot
undersökningar där fullstora detaljer gjutits under kontrollerade former.
Resultaten visade stor samstämmighet.

En fördel med metoden är att man enkelt kan variera olika parametrar
(eller hålla dem konstanta) under provets genomförande. Som exempel
på resultat framkomna med denna metod visas i bild 12 en
sammanställning av 26 gjutcykler som gjordes med tre olika
bindemedelssystem och tre separata råsander. Våtdragbrottgränsen
visade sig vara den parameter där kraftigast påverkan erhölls.
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Bild 11 Skiss över form och gjutgods.

Bild 12 Olika kärntypers påverkan råsandens våtdragbrottgräns.

Anm.A   = 8 % förbränd kärnsandsinblandning per gjutcykel.

B   = Som A men med extra tillsats av 8 % kärnsand från en icke
gjuten kärna.

C  =  Hot Box och Betaset enligt A. Redset med tillsats av soda
(Na2CO3) för att kompensera ett sjunkande pH-värde.

D  = Kraftigt höjd bentonittillsats till samtliga tre system.
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Försöken visade att Hot Box-kärnor gav en mycket liten påverkan på
råsanden såväl när pågjutna som icke pågjutna kärnor tillsattes. Betaset-
kärnor gav inte heller de någon nämnvärd påverkan vad gäller pågjutna
kärnor men däremot sjunker våtdragbrottgränsen kraftigt om kärnor som
inte utsatts för någon termisk belastning kommer in i råsanden ex.
nermalda kärnanvisare. I fallet med Redset bindemedlet, som är ett surt
system, erhölls en kraftig påverkan på bentoniten med pågjutna såväl
som icke pågjutna kärnrester. Detta bindemedel är alltså mindre lämpligt
att använda om man riskerar att kärnrester kommer in i råsandssystemet.

Nedan följer en kort summering av effekter av olika kärnsandstyper på
formmassan baserat på ovan nämnda undersökning samt andra mer
laboratorieutformade försök:

• Hot Box mycket liten påverkan på råsanden.

• Cold Box påverkan som är i samma storleksordning
eller något mindre än Hot Box.

• Epoxi-SO2 något kraftigare påverkan än Cold Box

• Vattenglas ger ett tillskott av natriumjoner vilket riskerar
att överaktivera bentoniten. Effekten på
formsanden är mycket kraftig!

• Resol + metylformiat om förbränd kärnsand kommer in i råsanden
fås en något kraftigare påverkan än för Hot
Box.  Betydligt kraftigare påverkan erhålls av
kärnrester som är dåligt sönderbrända
(innehåller Na- och/eller K-joner).

• Resol + CO2, innehåller natrium- och/eller kaliumjoner
som ger en  risk för att bentoniten skall
överaktiveras. Laboratorieförsök har visat
mycket kraftig påverkan på bentoniten även
av pågjuten sand. I praktiken torde risken för
negativ påverkan på formmassan att vara
ännu större än för vattenglas eftersom
urslagningsegenskaperna för resol + CO2 är
mycket bättre. Det är inte klarlagt varför
dessa bindemedel påverkar råsanden
kraftigare än resol + metylformiat.
Variationer kan även förekomma inom
bindemedelsgruppen

• Furan ger något större påverkan än Cold Box men
inte lika kraftig som de alkaliska
bindemedlen.

• Redset  surt system som förgiftar bentoniten och ger
kraftig sänkning av våtdragbrottgränsen.
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Vid bedömningen av bindemedlen är det viktigt att notera de skillnader
som finns mellan olika bentoniter. Ovanstående effekter är därför
generaliserade och kan ev. mildras genom ex. val av bentonit.
Exempelvis är ett sätt att mildra de effekter som alkaliska bindemedel,
vattenglas, resol + metylformiat och resol + CO2, har på bentoniten att
köpa bentonit som levereras något underaktiverad (se figur 1).
Härigenom får man ett råsandssystem som ”tål” en viss inblandning av
basiska kärnsander.

12.5  Åtgärder

För att minimera eller åtgärda problem orsakade av störningar av
bentonitens bindningsförmåga kan följande åtgärder bli aktuella:

• Välj ”rätt” kärnbindemedel

• Försök att separera kärnsanden och formsanden vid urslagningen

• Öka nysandstillsatsen för att späda ut föroreningarna. OBS öka 
inte kärnretursanden

• Kontrollera, vid behov avsalta, det renvatten som används

• Välj bentonit som passar till kärnbindemedlen

• Öka blandningstiden

• Kontrollera formmassans våtdragbrottgräns

• Välj bentonit med sodahalt som matchar mängden kärnrester som 
tillförs råsanden

• Kontrollera sodahalten i bentoniten

13  LITTERATURFÖRTECKNING

1 Giesserei-Erfahrungsaustausch 6/97, sid. 209-210:”Verringerte 
Putz- und Nacharbeitskosten durch optimale Oberflächen im 
Gusszustand”.

2 Giesserei-Erfahrungsaustausch 10/96, sid. 423: 
”Putzkostenreduzierung durch Einsatz von Hepworth-
Spezialsanden” Anonym.

3 Gjuteriföreningsskrift 941115: ”Måttstabilitet hos kemiskt bundna 
formar och kärnor”. Hans-Jörgen Bauck, Ulla Ledell, Lennart 
Österberg.



SVENSKA GJUTERIFÖRENINGEN 38

4 Gjuteriföreningsskrift 941020: ” Förbättrad gjuterimiljö genom 
optimalt utnyttjad sottillsats till råsandsmassa i samband med 
framställning av järngjutgods”.

5 Gjuteriföreningsskrift 930505: ”Måttstabilitet hos råsandsformar”. 
Hans-Jörgen Bauck.

6 Gjuteriföreningsskrift 910830: ”Provningsbestämmelser för form
och kärnmassor, del 1. Provning av råvaran. Gjuterisand” Hans-
Jörgen Bauck.

7 Gjuteriföreningsskrift 900319: ”Minskning av 
rensningskostnaderna. Rensningsförebyggande åtgärder”. 
Delrapport från samarbetsprojekt BCIRA - Gjuteriföreningen.

8 Gjuteriföreningsskrift 870605: ”Råsandsegenskaper - Formmaskin.
Två av föredragen vid Gjuteriföreningens formmaterialkonferens 
861211”.

9 Giesserei 73, 1986, Nr 20. 29. September, sid. 587 - 592.: 
”Analyse der Putzkosten bie Stahlguss . Teil 2. Formerei und 
Kernmacherei”.Walter, Gärtner och Siefer.

10 Gjuteriföreningsskrift 860627: ”Bättre styrning av 
råsandsegenskaperna - Sänkta produktionskostnader”.

11 Giesserei 73, 1986, Nr 14 -  4.August, sid. 475 - 478: ”Analyse der
Putzkosten bie Stahlguss” Teil 2.  Walter, Gärtner och Siefer.

12 Giesserei 73, 1986, Nr 13 -  23.Juni: ”Analyse der Putzkosten bie 
Stahlguss”  Teil 1. Walter, Gärtner och Siefer.

13 Gjuteriföreningsskrift 851031: ”Rensningsförebyggande åtgärder”.
Lars-Göran Ronnfors

14 Gjuteriföreningsskrift 831222: ”Undersökning av 
råsandsegenskaper för olika formningsmetoder”.

15 Gjuteriföreningsskrift 831003: ”Formmaterialets betydelse för 
gasupptagning och porers tillväxt”.

16 Gjuteriföreningsskrift 830114: ”Provning av svenska 
gjuterisanders egenskaper”. Dag Östlin.

17 Gjuteriföreningsskrift 821029: ”Styrning av råsandsmassornas 
egenskaper”.

18 IVF-resultat 78633: ”Rensningsförebyggande åtgärder i gjuterier”
Håkan Stigmarker.

19 Gjuteriföreningen Utbildningspaket: ”Se om ditt renseri”.



SVENSKA GJUTERIFÖRENINGEN 39

20 BCIRA Broadsheet 172-1: ”Reducing Fettling by Casting
Design”.

21 Sveriges Mekanförbund, 1966: ”Konsturktionsanvisningar för
gjutgods. Sandgjutgods”. Alrik Östberg.

22 Foundry Trade Journal, October 1996, sid. 468  - 470: ”Better
finish cuts fettling and cleaning costs”  Anonym.

23 Foseco Foundry Practice, Issue 228, Sept 1996: ”Rheotex XL
Coatings”

24 Gjuteriet 8/95, sid. 14-16: ”Dimensionering av ventiler i kärnlådor
vid Coldbox-metoden”.

25 Gjuteriföreningsskrift 941115: ”Måttstabilitet hos kemiskt bundna
formar och kärnor”.

26 Gjuteriföreningsskrift 940415: ”Kartläggning av egenskaperna hos
dagens vattenglasbindemedel för formar och kärnor”.

27 Gjuteriföreningsskrift 911217: ”Optimering av kärnframställnings-
processen för gashärdande kärnbindemedelssystem av typ Cold
Box” Hans-Jörgen Bauck

28 Gjuteriföreningsskrift 910128: ”Blacker och appliceringsmetoder”.
Hans-Jörgen Bauck och Marie Hjortstam.

29 Gjuteriföreningsskrift 890619: ”Fullformsmetoden ur
formningsteknisk och arbetsmiljömässig synpunkt”.

30 Gjuteriföreningsskrift 880517: ”Utrustning för förgasning av
metylformiat”.

31 Gjuteriföreningsskrift 880516: ”Esterhärdande
fenolhartsbindemedel för form och kärntillverkning”.

32 Foundry Trade Journal, March  1987: ”Refractory coatings for
sand moulds”.  Nail and Situnayake.

33 Gjuteriföreningsskrift 840621: ”Fullformsgjutning - gjutning med
förgasningsbara engångsmodeller av expanderad polystyren”.

34 Gjuteriföreningsskrift 810302: ”Natriumsilikatbundna form- och
kärnmassor”.

35 IVF-resultat 80610: ”Kallhärdande form och kärntillverknings-
metoder”.

36 IVF-resultat 78613: ”Blackning av sandkärnor och formar”.

37 IVF-resultat 75640: ”Tillverkning av gjutgods i korta serier”.



SVENSKA GJUTERIFÖRENINGEN 40

38 IVF-resultat  73643: ”Kallhärdande organiska bindemedel för
olivinsand”.

39 IVF-resultat 72633: ”Vattenglas CO2 kärnor,
urslagningförhållanden i tung- och lättmetallgjuterier”.

40 Modern Casting, October 1996,  sid. 24 - 26: ”GM Develops a
Breakthrough ”Green” Binder for Core Sand” Siak, Whited,
Schreck m.fl.

41 Gjuteriföreningsskrift 891122: ”Sprickgrader - uppkomst och
åtgärder”. Inger Andersson, Hans-Jörgen Bauck och Lennart
Österberg.

42 Gjuteriföreningsskrift 851220: ”Termisk längdförändring hos
form- och kärnmassor och vissa typer av gjutgodsdefekter”. Peter
Nayström.

43 ”Gjutfelsanalys” Kurt Åkesson.

44 Gjuteriet  2/95, sid. 8-11: ”Eliminera rensningsbehovet genom
måttstabila formar”, I. L. Svensson m.fl.

45 Gjuterinytt Nr 494: ”Minska rensningen genom förbättrat
underhåll av utrustning för form och kärntillverkning”. L-G
Ronnfors.

46 Giesserei 70 (1983) Nr 21, 17 Oktober, s 559-564: ”Massnahmen
zur Beseitigung vermiedbarer Putzaufwendungen - Beispiele aus
der Praxis.” C.Walter m.fl.

47 Foundry Trade Journal, July 1 1982, s 11-23: ”Some Measures to
Reduce Fettling Costs”. H. Jansen.

48 BCIRA Broadsheet 172-2: ”Reducing Fettling by Equipment
Maintenance”.

49 Gjuterinytt nr 282 (760130), Gustav Lorenzoni: ”Smältlim för
hopfogning av kärnor och kallhärdande formblock”.

50 Giesserei 73, 1986, Nr 21, 13.Oktober: ”Analyse der Putzkosten
bie Stahlguss. Teil 5. Penetration” .  Walter, Gärtner och Siefer.

51 Modern Casting, October 1996, sid. 54- 55: ”Understanding Metal
Penetration in Green Sand: Cast Iron”.Lane, Stefanescu m fl.

52 Gjuteriföreningsskrift 921209: ”Slagginneslutningar i segjärn och
gråjärn”. Jon Nilsson.

53 Giesserei 73, 1986, Nr 18: ”Analyse der Putzkosten bie Stahlguss,
Teil 3: Anschnitte und Speiser”  Walter, Gärtner och Siefer.



SVENSKA GJUTERIFÖRENINGEN 41

54 BCIRA Broadsheet 172-3: ”Reducing Fettling by Control of
Mould and Core Quality”.

55 Gjuteriet 1/96, sid 16-18: ”Specialbyggd reningsutrustning”,
Zoltan Trioler

56 Gjuteriet 3/96, sid 36-37: ”Rensning av gjutgods” – Tema på årets
vårkongress

57 Gjuteriet 4/96, sid 22-24: ”Effektivt flöde i renseriet”, Zoltan
Trioler

58 Gjuteriet 5/96, sid 6-7: ”Automatisering av renseriet”, Kjell
Holmen

59 Gjuteriet 2/97, sid 10-12: ”Gjutgodsrensning med
verktygsmaskiner”, Zoltan Trioler

60 Gjuteriet 5/97, sid 23-24: ”Form- och kärntillverkningens inverkan
på renseriarbetet”, Lennart Österberg

61 Gjuteriet 1/98, sid 6-7: ”Att kombinera rensning och bearbetning –
en attitydfråga?”, Zoltan Trioler

62 Gjuteriet 2/98, sid 6-8: ”ALVAR –nytt robot koncept för rensning”
Anna Assarson & Zoltan Trioler.

63 Gjuteriet 2/98, sid 9: ”Europanätverk – Gjuteriavfall”

64 Gjuteriet 2/98, sid 17-19: ”Försämring av bentonitens
rensningsförmåga orsakar ökat rensningsbehov”, Peter Nayström

65 Gjuteriet 3/98, sid 8, ”Limning av kärnor för maximal rensning”,
Ulf Gotthardsson

66 Gjuteriet 5/98, sid 20-21: ”Vad är produktivt underhåll”, Zoltan 
Trioler

67 Gjuteriet 5/98, sid 23-24: ”Form- och kärntillverkningens inverkan
på rensningsarbetet”, Lennart Österberg

68 Gjuteriet 7/98, sid 8-10: ”Form- och kärntillverkningens inverkan
på rensningsarbetet”, Lennart Österberg

69 Gjuteriet 10/98, sid 8-10: ”Rensningsbehovet minskar om
kärntillverkningen optimeras”, Ulf Gotthardsson & Patrik
Wikström

70 Gjuteriet 1/99, sid 6-8: ”Ny skär ger nya möjligheter till rensning
och bearbetning”, Zoltan Trioler

71 Gjuteriet 3/2000, sid 14: ”Optimera släppmedlet –minska
rensningsbehovet”, Ulf Gotthardsson



SVENSKA GJUTERIFÖRENINGEN 42

72 Gjuteriet 3/2000, sid 26-29: ”Att kombinera gjutgodsrensningen
och bearbetningen – en nödvändighet”, Zoltan Trioler

73 Gjuteriföreningsskrift 971215: ”Skatt på avfall” Undantag för
gjuterisand, Mats Holmgren & Peter Nayström

74 Gjuteriföreningsskrift 990920: ”Arbetsmetod för karaktärisering
av överskottssand från gjuterier”, Ulf Nordgren & Peter Nayström

75 Gjuteriföreningsskrift 991013: ”System och teknik för
sandåtervinning”, Lennart Österberg

76 Støperi Tidene 3/99, sid 54: ”En nyutvikling i sandgjenvinning”,
John P. Trembley- Air products PLC



SVENSKA GJUTERIFÖRENINGEN 43

SYFTE

Rapportens syfte är att visa på olika rensningsförebyggande- och
eliminerande åtgärder, och hur dessa kommer in i olika stadier av
tillverkningsprocessen.

INNEHÅLL

Rapporten ger en rad råd och anvisningar för hur man på olika sätt kan
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