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Forskarkonstellation skall ut-
reda kallåldring av gråjärn 

Projektet Konkurrenskraftigt grå-
järn för hållbar utveckling är ett 
projekt som syftar till att förbättra 
skärbarheten i gråjärn eller snarare 
stabilisera skärbarheten på en hög 
nivå och därmed minska en oönskad 
spridning i skärbarhet och dess nega-
tiva konsekvenser på tillverknings-
kostnaderna. Projektet är finansierat 
av Vinnova inom ramen för sats-
ningen Materialbaserad konkur-
renskraft 2017. Projektet är en fort-
sättning på tidigare samarbeten mel-
lan Lunds universitet och Volvo 
Personvagnar. I vår tidigare forsk-
ning och utveckling har vi inte med 
säkert kunnat fastställa de grundmek-
anismer som bidrar till kraftiga skär-
barhetsvariationer knutna till bl.a. 
kallåldring av gjutgods i gråjärn. Er-
farenhetsmässigt har det varit känt att 
gråjärn måste kallåldras i ca 10 dagar 
för att uppnå erforderligt god skärbar-
het. Förståelsen för kallåldring och 
dess bakomliggande fysikaliska feno-
men är dock hittills okända även om 
olika förklaringsmodeller har anförts 
i litteraturen.  

Det finns nya indikationer på att ökad 
återanvändning av skrot i gjutgodset 
har ökat variationen i skärbarhet sam-
tidigt som tiden för att uppnå kallåld-
ring ökat. Nya skärtekniska landvin-
ningar i kombination med idrifttagan-
det av MAX IV ger nya förutsätt-
ningar att lösa detta svårbemästrade 
problem. 

De parter som medverkar i projektet 
förutom Lunds universitet är Linkö-
pings universitet, Volvo Lastvag-
nar, det av Volvo personvagnar 
helägda dotterbolaget Automotive 
Components Sweden och Seco 
Tools. Projektet leds och koordineras 
av Jan-Eric Ståhl och Fredrik 
Schultheiss.  

Projektet har påbörjats under hösten 
med bl.a. framtagning av skärverktyg 
samt val av de industriella komponen-
ter som skall ligga till grund för fort-
satt arbete. Projektet väntas först ta 
full fart fr.o.m. januari 2018.  

Industriell produktion prisad 
avdelning vid Maskinteknik 

I samband med luciafirandet delade 
maskinstudenterna ut sina sedvanliga 
priser till lärare och institution.  

 
Industriell produktion blev vald till 
årets institution med motiveringen: 

 ”Institutionen har under året gjort ett 
gott intryck på elever både i grund-
blocket och på specialiseringsnivå. 
Industriell Produktion är en institut-
ion som beskrivs som välkomnande 
och man får alltid hjälp när man be-
höver den. Man blir sedd och upp-
skattad för ens potential och kompe-
tens, vilket är mycket uppskattat av 
studenterna.” 

Daniel Johansson vid Industriell 
produktion utsågs till årets övnings-
ledare med motiveringen: 

”Daniel är en entusiastisk övningsle-
dare som är utöver det vanliga. Han är 
genuint intresserad av hur arbetet går 
för studenterna och ger många värde-
fulla kommentarer på deras arbete un-
der kursernas gång. Studenterna anser 
att Daniel är ett praktexempel på hur 
en övningsledare ska verka för att 
motivera en till att engagera sig och få 
ut det bästa av sin utbildning.” 

 
Daniel Johansson vid Industriell pro-
duktion utsågs av maskinstudenterna till 
årets övningsledare. 

FLINTSTONE:s första skär-
verktyg är provade 

FLINTSTONE har nu pågått i 22 må-
nader och därmed nästan nått halv-
vägs. Projekt ingår i EU:s satsning 
Horizon 2020. Projektets mål är att 
finna ersättningslösningar för de ex-
tremt viktiga grundämnena volfram 
och kobolt som används i våra skär-
verktyg. Under de senaste 50 åren har 
hårdmetall, d.v.s. en komposit bestå-
ende av WC och Co dominerat som 
verktygsmaterial inom tillverknings-
industrin. Båda dessa råvaror är s.k. 
kritiska råvaror för EU. EU konsume-
rar 15 gånger mer av dessa råvaror per 
år än våra tillgångar. Idag dominerar 
Kina totalt tillgången på volfram sam-
tidigt som man äger den största ko-
boltgruvan i Kongo. 

Inom projektet har hittills 30 nya 
materialsystem studerats som väsent-
ligen bygger på den superhårda fasen 
kubisk bornitrid (cBN). Ca 150 olika 
varianter av skär har tillverkats med 
olika typer av bindemedel och under 
olika processförhållanden avseende 
tryck och sintringstemperatur.  

De nya skärmaterialen är framtagna 
för att kunna fungera vid bearbetning 
av primärt austenitiska material. Er-
hållen prestanda jämförs med de eta-
blerade verktygsmaterialen på mark-
naden som baseras på kritiska råva-
ror, d.v.s. belagd hårdmetall. Ett bety-
dande antal referenstester har gjorts 
med olika hårdmetallskär från olika 
leverantörer i syfte att få en rättvi-
sande bild. 

 
Kateryna (Kate) Slipchenko vid svarven 
där screeningtester görs på nya cBN-ba-
serade skär. 

Efter screeningstester kommer de 
bästa systemen att väljas ut för mer 
ingående studier.  


