AVANCERADE OCH OPTIMERADE KOMPONENTER, MATERIAL OCH TILLVERKNING

VERKTYG SOM FÖRUTSER SPRICKBILDNING
Gjutprocessens påverkan på materialet
Utmattning är en vanlig och begränsande faktor för användning av gjutna komponenter. I det
treåriga SPARK-projektet CompCAST Plus, utformas metoder som ger ökad förmåga att redan
på designstadiet kunna förutsäga sprickbildning som orsakas av utmattning.

Jakten på lättare produkter, exempelvis bilar
eller telekomprodukter, ställer allt större krav
på komponenttillverkarna. Rätt material och
optimal design är en förutsättning för att kunna
tillgodose beställarna, vilket kräver djup kunskap
om materialegenskaperna och komponenternas
livslängd. CompCAST Plus, ett treårigt projekt
som drivs i Jönköping Universitys forskningsmiljö
SPARK, ska nu öka möjligheten för företagen att
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förutse sprickbildning i gjutna komponenter.

KOMPONENTENS LIVSCYKEL
I CompCAST Plus har SPARK ett nära samarbete
med ett flertal företag och under projektet har en rad
tester genomförts på gjutna material.
– Vi utvecklar digitala metoder som predikterar
materialets mikrostruktur och defekter, och därmed
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deras mekaniska egenskaper. Genom det kommer
vi att kunna förutse när sprickbildning uppstår på
grund av utmattning, säger Anders Jarfors, professor
Material och tillverkning – Gjutning, på Tekniska
Högskolan.
Metoden innefattar även hur efterbehandling som
värme- eller ytbehandling påverkar utmattningen av
komponenterna.
– Redan i designprocessen blir det möjligt att
se materialets begränsningar utifrån geometri,
struktur och produktion, hela vägen fram till slutet
av komponentens livscykel, säger Caterina Zanella,
docent material och tillverkning – ytteknik på
Tekniska Högskolan.

FAKTA

DJUPARE MATERIALKUNSKAP
Slutresultatet när metoderna används är optimerade
komponenter genom en utvecklad förmåga att
beskriva en komponents egenskaper. I projektet
har forskare inom olika områden, som material,
data och simulering, samarbetat med de deltagande
företagen.
– Företagen har också kunnat dra nytta av den mer
experimentella fasen i projektet, som har inneburit
djupare studier av de material som de använder i
verksamheten, säger Caterina Zanella.
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