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Innehåll
Först med svensk standard
för att mäta argon
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Pyttesmå bubblor kan ställa till
gigantiska problem. I alla fall om
bubblorna består av argon och har
hamnat i pressade metallstycken.

”Kak-receptet” som
möjliggör återvinning av
nyttiga metaller

5
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Miljöfarligt slam, som kan förvandlas
till något användbart – en industriell
dröm på väg att bli verklighet.

Tonvis av krossade batterier

Tre frågor till Pontus Sjöberg,
VD för Swerim
Den 1 oktober 2018 bildades metallforskningsinstitutet
Swerim av Swerea MEFOS och delar av Swerea KIMAB.
Hur märks den här sammanslagningen?
– Nu har vi samlat all nödvändig kärnkompetens inom en organisation. Framförallt handlar det om att vi nu har en samordnad och
fokuserad forskningssatsning för att uppnå vår vision – en cirkulär
och fossilfri industri. Precis som tidigare är vi som forskningsinstitut
nätverksbyggare mellan universitet, högskolor och industri, men nu
har vi helt enkelt ett bredare erbjudande till våra kunder.
Du är ny som högsta chef på Swerim sedan 2019. Vad
bidrar du med som VD?
– Det är en styrka att ha med sig erfarenheter både från akademi
och företagsvärld. Jag har doktorerat och var tillförordnad professor
på KTH, men efter det har jag jobbat inom industrin och har lång
erfarenhet av företagsledning – och därmed vana att tänka på hela
värdekedjan. Det är en tillgång, både internt och externt, när två
organisationer ska bli en.
Swerim finns på två orter med försöksanläggningar och
laboratorier, i Luleå och Kista. Vad betyder den geografiska
spridningen?
– Lokal närvaro är alltid en styrka när det handlar om kundkontakter! Vi har dessutom fått en större rekryteringsbas, genom närhet
till Luleå tekniska universitet uppe i norr och så KTH och Uppsala i
söder. För mig personligen har det varit roligt att återknyta kontakten med Luleå. Jag gjorde mitt ex-jobb hos SSAB i Luleå och bodde
i Norrbotten under tre sommarmånader, som råkade sammanfalla
med seglings-VM 1988. En fantastisk sommar! Så jag har goda
minnen att bygga på.
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Under 40 heta timmar smältes
tonvis av krossade batterier.
Försöket på Swerim handlade om
en ny, effektiv metod för återvinning av
metaller.

Robot med känsla för skrot

10

Idag är stor del av sorteringen av metallskrot
fortfarande manuell. Swerim har utvecklat
en testbädd som öppnar nya möjligheter i
återvinningsindustrin.

FORSKNING FÖR

Konsten att göra affärer
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Forskning som kan hjälpa företag att hitta affärskoncept
som gör dem både mer lönsamma och bättre på att bygga
ett hållbart samhälle.

Markus forskardröm handlar
om att vara först
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Målmedveten som en elitidrottare går han till sitt
laboratorium varje dag.
Markus Uhlirsch arbetar med 3D-printing
på Swerim.

Med framtidens broar i fokus
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Ökad livslängd och en
lättare konstruktion – och
mindre miljöavtryck för både
produktion och drift. Ett lyckat recept för att
konstruera lättviktsbroar.

Mikroskopet som fångar
glapp och slitage
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Mätningar som kan utföras
enkelt och med precision, det
är resultatet av forskning som
utvecklat ett rörelsemikroskop för processindustrin.

Forskningsnytt om
3D-printning av metall

12
tillverkning.

Supermaterialet Grafen i
legeringar och tredubbling
av intresset för additiv

Grönt biokol från norr till
stålindustrin
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Processad biomassa istället
för stenkol till stålindustrin –
kan innebära att en stor ny
marknad för skogsbranschen i norr växer
fram.

Gymnasister tar klivet in
i forskningsvärlden

18

Nermin Said har blivit nyfiken
på forskning och industrin
genom projektet VIFI (Väcka
Intresse hos Framtidens ingenjörer).

Foto: Anneli Nygårds, Magnus Stenlin/LuleBild, Björn Tesch, Cecilia Tilli/Graphmatech, Maria Åsén, iStock m.fl.

EN HÅLLBAR FRAMTID
METALLFORSKNINGSINSTITUTET SWERIM bedriver
industrinära forskning kring metaller och deras väg från råmaterial till färdig produkt. Vår vision är en fossilfri och cirkulär
industri. Swerim har cirka 190 medarbetare på två orter i Sverige:
Luleå och Stockholm.
Där andra ser problem och hinder kan vi, tack vare spetskompetens, nyfikenhet och kreativitet, hitta konstruktiva lösningar.
I den här skriften vill vi presentera några exempel på aktuella
forskningsprojekt, som visar på vad vi gör.
Forskning är en viktig del av de 17 globala målen för hållbar

utveckling – Agenda 2030 – som världens ledare förbundit sig
att uppnå de närmaste åren. Många av de projekt vi jobbar med är
kopplade till utveckling som stödjer en hållbar framtid. Titta noga
efter ikonerna på de kommande sidorna. Vi har kategoriserat de
olika forskningsuppdragen med symbolerna för de globala målen.
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Pelle Mellin,
projektledare, Swerim.

NY SVENSK STANDARD
på väg att bli internationellt erkänd
Mikroskopiskt små bubblor kan
ställa till gigantiska problem.
I alla fall om bubblorna består av
ädelgasen argon och har hamnat
i pressade metallstycken. Men nu
har en forskargrupp vid Swerim,
tagit fram en standardiserad
mätmetod som identifierar den
defekta metallen med argonbubblorna. En svensk standard, som
är på väg att bli internationellt
erkänd.
KÖPER DU EN cykelhjälm eller en skallra

till ett spädbarn vill du veta att den är
testad och säker enligt svensk standard.
Det samma gäller många produkter inom
industrin. Men innan augusti 2018 fanns
det inte någon svensk standard för att
kvalitetssäkra stycken av metall, som
tillverkats genom metoden PM HIP
(Hot Isostatic Pressing). Materialet som
tas fram med just den här metoden är
korrosionsbeständigt och klarar hårt tryck.
Det används till exempel på oljeriggar, i
rören på havsbotten.
Det finns dock en risk vid tillverkningen.
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Argonet som används för att pressa metallen till sin form, kan i olyckliga fall läcka
in och bli kvar som bubblor i materialet.
Bubblorna är mikroskopiskt små men gör
metallen skör – vilket förstås skulle kunna
innebära en katastrof om inte just dessa
defekta metallkroppar identifieras och tas
ut ur produktionen.

seringsorganisationen ISO ska godkänna
testmetoden.
Hos ISO är kravbilden för godkännande
ännu högre, så ytterligare försök krävs.
Tolv laboratorier runt om i Europa ska
göra mätningar på samma metallstycke,
enligt svensk standard. För att det ska bli
godkänt av ISO krävs att mätningarna inte
differentierar för mycket.

FÖRETAG SOM TILLVERKAR metall

med den här metoden har förvisso haft
sina kontrollmetoder, för att identifiera den
defekta metallen, men det fanns ingen enhetlig metod som kunderna kunde begära
oavsett leverantör. Pelle Mellin, forskare
vid metallforskningsinstitutet Swerim, fick
uppdraget att leda ett projekt med målet
att uppnå just en enhetlig metod och en
standard som beskriver denna. Under tre
år har han systematiskt säkerställt en mätmetod som i augusti 2018 blev godkänd
av SIS, Swedish Standards Institute.
– Det var en stor tillfredsställelse att
kunna publicera standarden. Vi är faktiskt
först i världen med att ta fram en sådan,
berättar Pelle Mellin som just nu arbetar
med att även den internationella standardi-

FORSKNINGEN VID SWERIM, som lett
fram till den svenska standarden för att
kvalitetssäkra metall tillverkad med metoden PM HIP har skett i samverkan med
Sandvik Materials Technology, Bodycote
HIP, Erasteel Kloster, Carpenter Powder
Products och SIS Swedish Standards
Institute.

Vill du veta mer om att den svenska standarden
för att kvalitetssäkra metall?
Kontakta: pelle.mellin@swerim.se

Receptet som möjliggör

ÅTERVINNING AV
NYTTIGA METALLER
Miljöfarligt slam, som istället för att ta skrymmande plats i en deponi,
kan förvandlas till något användbart – en industriell dröm för företaget som gör
både ekonomisk och miljömässig vinst. Forskare vid ett metallforskningsinstitut
som Swerim kan ha nyckelroller på vägen till just den drömmen.

BOLIDENS ZINKVERK i Kokkola är Europas näst största till-

verkare av zink. Vid framställningen av zink bildas det slam som till
största del består svavel. Hundratusentals ton av svavelrester förvaras i dammar. Det våta avfallet består av 70 procent svavel, men
det finns också upp till 30 procent av metaller så som zink, silver
och bly. Dessa skulle gå att återvinna, om det bara fanns en metod
att göra det. Nu är Boliden flera steg närmare lösningen.
SWERIM har i samarbete med Boliden utfört pilotförsök, säker-

hetsanalyser och genomförbarhetsstudier för att kunna torka och
agglomerera svavelresterna – enkelt uttryckt hitta receptet för
att få det våta avfallet till fast och hanterbar form, för att därefter
kunna gå vidare med så kallade rostning, där svavlet avlägsnas och
bara de nyttiga metallerna återstår.
– Det handlade om att hitta receptet för att kunna avvattna och
sedan agglomerera, i ett format som fungerar för både lager och
transport, berättar Ulf Sjöström projektledare vid Swerim.
Olika koncept testades. Det avvattnade slammet visade sig gå
att binda ihop både till så kallade mikrogranuler, men även större
”kakor” på cirka 3–4 centimeter i diameter. Det säkerställdes även
att ”kakorna” inte kladdade ihop under förvaring.
BOLIDEN BEKRÄFTAR ATT samarbetet varit gott med forskningsinstitutet. Justin Salmela, forskningschef vid Boliden Kokkola:
– Vi är nöjda med de framgångsrika testresultaten och vårt
samarbete med Swerim. Våren 2019 har vi ännu inte börjat med
återvinning från slamdeponierna, men när vi väl tar beslutet att
göra det har vi såväl kunskapen som tekniken som behövs.

Ulf Sjöström,
projektledare,
Swerim.

Vill du veta mer om projektet, kontakta: ulf.sjostrom@swerim.se
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Tonvis av
krossade batterier
i framgångsrikt försök
Under 40 heta timmar i ljusbågsugnen smältes tonvis av krossade batterier.
Försöket på Swerim handlade om en ny, effektiv metod för återvinning av
metaller. Det var ett framgångsrikt försök, med hög återvinningsgrad av
kobolt, mangan, nickel och litium.

Guozhu Ye, projektledare,
Swerim och Pekka Väänänen,
vice VD, U-Recycle.
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VÅRA MOBILTELEFONER och datorer
är beroende av batterier där metaller som
kobolt och litium är bärande komponenter.
Lägg därtill en förväntad storproduktion
av batterier till elbilar och vi förstår att
industrin står inför stora utmaningar. Med
världens hunger på litiumjonbatterier förutspår EU att behovet av kobolt kommer att
överstiga tillgången redan nästa år.
På olika håll i världen arbetar därför
forskare med att dels utveckla nya typer
av batterier, dels hitta effektivare metoder
för återvinning. I ett treårigt projekt har
forskare vid Swerim utvecklat en metod för

batteriåtervinning, där även litium separeras, vilket ännu inte sker i återvinningsbranschen. Men ett av Europas ledande
företag när det handlar om återvinning
av batterier, finska U-Recycle som har
anläggning bland annat i Karlskoga, vill
vara i framkant.
– Vi vet att det kommer att bli en bristvara i framtiden och våra kunder efterfrågar återvinning av litium redan idag, säger
Pekka Väänänen, vice VD på U-Recycle,
U-recycle har därför samverkat i forskningsprojektet genom att förse försöket
och med 20 ton krossade batterier i olika

Swerims försöksanläggning
”
är unik i Europa på så sätt att
man kan testa fullskaligt.”
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Guozhu Ye, projektledare, Swerim.

fraktionsgrad. Väänänen tog del av försöket i ljusbågsugnen med
spänning. Tillsammans med projektledaren Guozhu Ye kunde han
redan på ett tidigt stadium ta del av positiva rapporter från olika
analyslaboratorium (SSAB, D-Lab, ALS Scandinavia) om höga
återvinningsgrader.
– En del av den här återvinningsmetoden, som testats i
Swerims demoanläggning, kommer vi förmodligen att använda
hos oss redan i år. Swerims försöksanläggning är unik i Europa
på så sätt att man kan testa fullskaligt. Det är ett givande samarbete för oss, konstaterar Pekka Väänänen, U-Recycle.
– Vi är nöjda med försöket säger Guozhu Ye, projektledare hos
Swerim. Utbytet av kobolt och nickel är kring 99 procent. När
det handlar om litium har vi fått ett pulver som innehåller minst
65 procent litium karbonat och det är mer än jag hoppades på.
Det treåriga forskningsprojektet ReLion inleddes 2017 och har
huvudsakligen finansierats av Energimyndigheten.

Vill du veta mer om projektet ReLion, som handlade om återvinning av
litium? Kontakta: guozhu.ye@swerim.se
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Sara Rosendahl och Katarina Lundqvist,
Swerim, har skapat ett praktiskt verktyg
för företag som vill optimera sina cirkulära
affärsmodeller med fokus på hållbarhet.

KONSTEN ATT
genom industriell symbios
Hur kan företag i industrin hitta affärskoncept som
gör dem bättre på att bygga ett hållbart samhälle?
Det har en grupp forskare vid Swerim fokuserat på,
i en aktuell studie.
REDAN IDAG NYTTIGGÖRS stora mängder restmaterial som
slagg och stoft och slam inom stålframställning. En aktuell studie
från Swerim visar att det finns potential att ytterligare förbättra
såväl miljö- som företagsvinster, genom cirkulära affärskoncept
med fokus på hållbarhet.
Två företag inom processindustrin kan dra ömsesidig nytta av
varandras respektive restprodukter – den slutsatsen landade en
forskargrupp från Swerim i, när de fördjupade sig i studien
”Cirkulära affärskoncept för återvinning av restprodukter inom stålindustrin”. Att hitta affärsförhållanden där industriell symbios kan

är mer utmanande, när det gäller att hitta
ekonomiska incitament som motiverar till
affär, medan andra är mer uppenbara. Men
modellen påvisar hur man genom vinster
från nyttiggörandet av ett material, kan
skapa förutsättningar för att även få in
material med mindre ekonomisk potential
i en cirkulär affär.
Forskarna har dessutom tittat på externa
faktorer som kan påverka hur troligt det är
att de cirkulära affärskoncepten kommer
till stånd. En utmaning är att det krävs stor
kunskap både om restmaterialens egenskaper och om kundens kravspecifikation;
kunskap som idag inte alltid finns. Affärer
med restprodukter påverkas också på ett
annat sätt av lagar och förordningar, än vid
affärer med huvudprodukter. Om restprodukten till exempel betraktas som ett
avfall krävs det tillståndsansökningar som
är tidskrävande och därmed kan få både
säljare och köpare att avstå från affär, även
om materialet skulle kunna vara värdefullt.

GÖRA AFFÄRER
uppstå ger miljövinster för företagen, men
det behövs även ekonomiska incitament.
MODELLEN SOM FORSKARNA tagit
fram gör det möjligt att utvärdera olika
varianter av cirkulära affärer av restprodukter, genom att sätta in aktuella kostnader
och andra parametrar. Den fungerar dessutom för alla processindustrier, inte bara
specifikt stålindustrin.
Forskarna har bland annat tittat närmare
på hur Höganäs Sweden och SSAB, skulle
kunna skapa ett symbiotiskt förhållande.
I studien skapades en modell med hypotetiska affärskoncept. Vissa restprodukter

Hela vårt uppdrag
”
handlar om att
optimera hanteringen
av restprodukter med
fokus på hållbarhet.”

Å ANDRA SIDAN finns det incitament
som talar för att vi kommer att se mer av
de industriella symbioserna i framtiden.
Förbättrade miljölagar men också kostnader för deponier bidrar till processen att
hitta lösningar för restprodukter.
– Hela vårt uppdrag handlar om att optimera hanteringen av restprodukter med
fokus på hållbarhet, så det var självklart för
oss att delta i Swerims studie. Modellen
som de tog fram kommer att vara ett praktiskt verktyg för oss i vårt fortsatta arbete
och vi hoppas att ett cirkulärt affärskoncept
snart tar klivet från teori till praktik, säger
Jeanette Stemne, forskningschef SSAB
Merox.
Studien har utförts av Swerim i samarbete med Höganäs Sweden, SSAB Merox,
Boliden Rönnskär samt Jernkontorets
teknikområde 55 Restprodukter, inom det
Vinnova-finansierade projektet ”Cirkulära
affärskoncept för återvinning av restprodukter inom stålindustrin”.
Vill du veta mer om konsten att göra affärer
genom industriell symbios? Kontakta:
sara.rosendahl@swerim.se eller
katarina.lundkvist@swerim.se

I N D U S T R I N Y T TA F R Å N S W E R I M

| 9

Robot med
känsla för skrot
Konservburken och den gamla CD-skivan. Båda hamnar de i metallåtervinningen.
Och vem är det egentligen som sorterar det ena materialet från det andra?
En ny testbädd som automatiskt kan sortera material som ska återvinnas
invigdes i maj 2019.
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Glasögon som skyddar mot laserstrålar behövs i arbete med
nya testbädden.

Tania Irebo Schwartz, projektledare, Swerim.

ATT VÅRT AVFALL och våra restprodukter, från hushåll och indu-

UTVECKLINGSPROJEKTET SOM LÖPER fram tills 2020 är

stri, kan vara en resurs blir en allt mer självklar del av samhället.
Fortfarande sker dock en stor del av sorteringen, till exempel av
metaller, manuellt vilket är tidskrävande och ineffektivt.
I samarbete mellan industri och forskningsinstitut har en forskargrupp vid Swerim tagit fram ett nytt laboratorium med en testbädd
för nya analys- och sorteringstekniker. Sensorer identifierar till
exempel en specifik metall eller ett särskilt föremål och sedan sorterar en robotarm. Tania Irebo Schwartz, Swerim, är projektledare:
– Produktionen av till exempel en bil är superoptimerad idag,
medan det fortfarande finns massor att göra när det handlar om
att effektivisera materialåtervinningen när bilen ska skrotas. Den
här testbädden är en del i den effektiviseringen.

nu i fasen att Swerim är beredda att ta emot kunder som tillsammans med forskningsinstitutet kan hitta vägar till en specifik
automatiserad sortering.
– Det skulle kunna handla om ämnen som är omöjliga att urskilja för ögat, men som vår laseranalys klarar av. Ta till exempel brom,
som finns i vissa flamskyddsmedel, säger Tania Irebo Schwartz.
Marianne Gyllenhammar är projektledare på avdelningen för
forskning och utveckling hos Stena Recycling, som är ett av
företagen som samverkar med Swerim i forskningsprojektet med
akronymen SenSoRe (Sensors and sorting for recycling):
– För oss är det förstås högintressant att hitta sätt som automatiserar sorteringen, till exempel när det handlar om försorteringen
av elektronikskrot eller kvalitetssäkring av utfraktionerna. Idag
handlar det om delvis manuell sortering, eftersom de robotar som
finns ännu är alldeles för långsamma. Men målet är att vi ska
slippa tunga lyft och andra risker i arbetsmiljön och dessutom bli
ännu effektivare på att återvinna material. Därför är sådana här
utvecklingsprojekt viktiga för oss.

Den nya testbädden för ”skrotsortering” (SenSoRe) är ett forskningsprojekt finansierat av Vinnova. Vill du veta mer, kontakta:
tania.irebo@swerim.se

I maj 2019 var det festlig invigning på Swerim av den nya
skrotsorteringsroboten.
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Nytt forskningsprojekt om supermaterialet Grafen i 3D-printing
GRAFEN ÄR 200 GÅNGER starkare än stål, böjligt och har
hög termisk och elektrisk ledningsförmåga. Nu vill forskare
och industri undersöka hur de goda egenskaperna kan
användas genom att tillsätta grafenpulver i additiv tillverkning
(3D-printing) av komponenter till industrin.
Projektet Addit-G kommer att undersöka hur metallkomponenter kan uppnå förbättrade egenskaper genom tillsats
av grafenpulver,
vid den additiva
tillverkningen. Till
exempel är det
industriella behovet av komplexa
komponenter
med utmärkta
termiska och
mekaniska

egenskaper brådskande inom transportsektorn, särskilt när
det handlar om termiska styrsystem för batterier i elfordon.
Marknaden för metallpulver som används vid additiv tillverkning växer med mer än 20 procent per år.
– Projektgruppen består av ett team med högsta vetenskapliga kompetens och tillgång till utmärkta laboratorier inom
alla nyckelområden som krävs för att framgångsrikt kunna genomföra projektet, säger projektledaren Irma Heikkilä, Swerim.
Det är Swerim tillsammans med Uppsala universitet, samt
Graphmatech, Sandvik Additive Manufacturing och Quintus
Technologies som industripartners, som i juni 2019 inleder
forskningsprojektet Addit-G. Projektet löper fram tills 31 december 2020. Arbetet utförs inom det strategiska innovationsprogrammet SIO Grafen, en gemensam satsning av Vinnova,
Formas och Energimyndigheten.
För mer information, kontakta: irma.heikkila@swerim.se

Foto: Cecilia Tilli, Graphmatech

Tredubbling av intresset för 3D-printing av metall
FRÅN 2015 TILL 2018 har det skett en tredubbling av antalet
företag som arbetar med additiv tillverkning av metall, så kallad
3D-printing. En uppskattning säger att cirka 400 personer
för närvarande arbetar med detta inom industrin, även det i
princip en tredubbling sedan 2015. Ändå kan de företag som
implementerat tillverkningsmetoden i kommersiell produktion
fortfarande räknas på en hand.
Additiv tillverkning av metall är ett snabbt växande område
med stor potential för industrin. Nu har en projektgrupp vid
forskningsinstituten Swerim och Rise gjort en kartläggning
av all forskning och utveckling inom området, mellan åren
2010-2018. Även antalet företag som på något sätt arbetar
med så kallad additiv tillverkning av metall har kartlagts.
Den tydligaste trenden i kartläggningen visar att antalet
företag som på något sätt arbetar med 3D-printing av metall
har ökat markant på tre år: Från 13 till ett 30-tal företag. Även
antalet forskare inom institut och akademi har ökat kraftigt.
Just nu är det ett 50-tal som doktorerar inom området och
projektgruppen menar att det är troligt att en del av dessa
kommer att arbeta inom industrin när de är klara.
Även kurvan för forskningsmedel när det handlar om additiv
tillverkning av metall visar på brant stigande utvecklingskurva.
2010 satsades inte en enda krona. Åtta år senare, 2018,
handlar det om 100 miljoner kronor till forskning och utveck-
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ling på området – forskningsmedel som kommer från såväl
nationella aktörer som EU.
Syftet med kartläggningen – utförd inom projektet INTOACTION finansierat av Vinnova – är att den ska underlätta
koordineringen på vägen från forskning och utveckling till
kommersiell produktion i industrin.
Annika Strondl vid Swerim har varit projektledare:
– Att det är så pass få företag som ännu tagit steget till
industriell produktion handlar om att det trots stora satsningar
fortfarande är en
ung och omogen
teknik, men
potentialen är
enorm och med
kartläggningen
vill vi underlätta
och påskynda
processen för så
väl forskare som
industri.

För mer information, kontakta: annika.strondl@swerim.se

Grönt biokol från norr
till stålindustrin
Det finns stora möjligheter att
minskade fossila koldioxidutsläppen från stålindustrin genom att
ersätta stenkol med processad
biomassa, så kallad biokol. Det i
sin tur kan innebära att en stor ny
marknad för skogsbranschen i norr
växer fram.
INDUSTRIN MÅSTE FÅ ner sina koldioxid-

utsläpp och forskning pågår på många
olika fronter. Ett treåring forskningsprojekt,
som handlar om hur stenkolet helt eller
delvis kan ersättas av biokol, avslutades
under våren 2019 (Bio4Metals). All forskning har skett i dialog med SSAB, Boliden
och LKAB, men den primära målgruppen
har varit små och medelstora företag i
skogsbranschen och framtida biokolsproducenter.
– Det har handlat om att utveckla
metoder och tekniker så att företagen
klarar av att tillverka rätt sorts biokol, med
just de egenskaper som behövs, för att

kunna ersätta stenkolet vid metallurgiska
processer, säger Lena Sundqvist, ansvarig
för reduktionsmetallurgi vid Swerim.
TRE OLIKA METODER att tillverka biokol

har testats och utvärderats. Bland annat
har forskargruppen tittat på hur de olika
varianterna fungerar i masugnen. Materialen har även utvärderas utifrån kostnad
och effektivitet.
– Visionen är att ge grund för att helt
ny bransch ska växa fram, säger projektledare Maria Lundgren, Swerim.
SLUTKONFERENSEN FÖR forskningsprojektet var välbesökt, med representanter från stålindustrin, skogsbranschen och
biokolsproducenter. Konferensen vände
sig till alla som är intresserade av broar
mellan skogs- och stålindustri. En av dem
som sökt sig dit var Hans L Olofsson från
företaget Kolektivet i byn Kurkkio i Pajala
kommun. Företaget gör grillkol av björk
och levererar till såväl stjärnkrogar som

privatkunder, men ser även industrin som
en potentiell kund.
– Jag var nyfiken på slutsatserna,
eftersom vi ser en möjlighet att bredda vår
verksamhet i framtiden. När vi gör vår kol
blir en del i en storlek som inte lämpar sig
för grillkol, utan sorteras bort. I framtiden
kan det handla om volymer som vi är intresserade av att få avsättning för och som
jag tolkar forskningsresultaten ligger vårt
kol nära kravspecifikationen för industrin,
säger Hans L Olofsson.
Projektet som hade en totalbudget
på 10 miljoner kronor finansierades av
Europeiska regionala utvecklingsfonden,
Region Norrbotten, Region Västerbotten
och deltagande företag.
Vill du veta mer om bioreduktionsmedel för
metallurgiska processer? Kontakta:
maria.lundgren@swerim.se
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Markus forskardröm
handlar om

ATT VARA FÖRST
Målmedveten som en elitidrottare går han till sitt laboratorium varje dag.
Markus Uhlirsch arbetar med 3D-printing på Swerim i Kista. Hans främsta
arbetsredskap är den så kallade lilla byggtanken. Sen den kom på plats
står företagen i kö för att materialutveckla legeringar till allt från rotorblad
till höftproteser.

I EN BYGGTANK kan i princip vad som

helst skapas av metallpulver. Det handlar
om så kallad additiv tillverkning, metallpulver som bygger på lager på lager. För
allmänheten är kanske metoden mer känd
som 3D-printing. Potentialen för tekniken
är stor och även om det är få som tagit
klivet ut i industriell tillverkning så används
3D-printing redan i dag inom till exempel
medicinteknik.
Säkrare, bättre, billigare, lättare…
Det finns många orsaker att ägna sig åt
materialutveckling när det handlar om
metall. Flyg- och rymdindustrin är bara ett
par exempel på verksamheter som hela
tiden behöver optimera material och
design i sina komponenter. Metallforskningsinstitutet Swerim kan vara en viktig
länk i det arbetet. Det var till exempel
kunders efterfrågan på materialutveckling
i samband med 3D-printing, som drev fram
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det interna utvecklingsarbetet hos Swerim
i Kista. Det utvecklingsarbetet resulterade
i sin tur i en liten byggtank.
DET NYA MED byggtanken är just det

lilla formatet vilket gör att den passar för
utveckling av nya material. Den byggtank
som sedan tidigare finns på Swerim kräver
tiotals, ibland hundratals kilo, metallpulver
för att skapa en enda testkub av legering.
I den nya lilla byggtanken kan det räcka
med några deciliter. Intresset är stort och
den lilla byggtanken är fullbokad av svensk
industri de närmaste månaderna.
Markus Uhlirsch demonstrerar sina
skyddskläder som för tankarna till rymden.
Kläderna och andningsmasken skyddar
hans lungor från metallpulver. Den heltäckande overallen är dessutom antistatisk, för
att inte kunna provocera fram en självantändning av metallpulvret.

Möjliggör billigare och
”
effektivare tester för våra
kunder i industrin.”

I laboratoriet kan Markus och hans kollegor på Swerim i
Kista 3D-printa nästan vad som helst av metallpulver. Det
finns exempel på ett rotorblad till flygindustrin, men även
schackpjäser och en porträttlik avbildning av en kollega,
3D-printad efter att ha 3D-scannat honom.
MEN DET MARKUS ägnar det mesta av sin arbetstid åt är
att pröva olika legeringar och temperaturer för smältning,
för att få fram metallen med de optimala egenskaperna för
ett visst syfte. Det kan vara ett tålamodsprövande arbete då
saker inte går enligt plan, eller tekniken krånglar, men han
tvekar inte över den största tillfredsställelsen:
– Det är när vi kommit fram till en legering med de egenskaper, som är precis det kunden vill ha. Och det är faktiskt
inte någon annan i världen som har lyckats med just det förut!
Det är en utmanande känsla att vara på nivån att det inte
finns någon att fråga, för ingen annan har testat förut.
Annika Strondl på Swerim är ansvarig för pulvermaterial
och additiv tillverkning.
– Vi är förstås väldigt glada över vår nya byggtank som
möjliggör effektivare och billigare tester för våra kunder i
industrin.
Hennes kollega Markus Uhlirsch i laboratoriet har dragit
ner huvan på den antistatiska overallen. På datorskärmen
visar han bilder på olika testkuber av legering som han tagit
fram i byggtanken. Han beskriver i detalj hur det i början av
utvecklingsarbetet faktiskt går att bedöma kvalitet med blotta
ögat. Hans kunskap och drivkraft går inte att ta miste om.
Han vill vara först.
– Då är jag nöjd. Och då är kunden nöjd, säger Markus.

Vill du veta mer om den lilla byggtanken på Swerim?
Kontakta: annika.strondl@swerim.se

Markus Uhlirsch, Swerim.
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Minskat miljöavtryck
med lättviktsbroar
Ökad livslängd och en lättare
konstruktion – och mindre miljöavtryck för både produktion och
drift. Ett lyckat recept för att
konstruera lättviktsbroar, som
Swerim tillsammans med
Chalmers och KTH kommit fram
till.
HÄLFTEN AV BROARNA i västvärlden

har nått sin beräknade livslängd. Att byta
ut broarna kommer att innebära stora kostnader. Forskningsprojektet INNODEFAB,
där Swerim samverkat med såväl Chalmers
som KTH och ett stort antal företag, visar
att det finns sätt att konstruera stålbroar
som är mer kostnadseffektiva och hållfasta
än många av dagens konstruktioner.
Forskningsprojektet hade bland annat
målsättningen att skapa och undersöka

nya lättviktskoncept för brokonstruktioner.
Chalmers stod för expertis kring konstruktion av broar med så kallad stålsandwichteknik, medan Swerim bidragit med
innovativ tillverkningsteknik och optimerad
svetsning. Målsättningen att kunna bygga
broar som är 20 procent lättare uppnåddes. Joakim Hedegård vid Swerim var
projektledare:
– Projektet tittade till exempel specifikt
på konstruktionen av en järnvägsbro, som
kunde göras 30 procent lättare. Eftersom
materialåtgången blir mindre kommer
materialkostnaden att gå ner och byggtiden kan kortas. Miljöbelastningen minskar
och samhällsnyttan ökar.
TRAFIKVERKET HAR EFTER projektet

godkänt konstruktioner med stålsandwich.
Nu arbetar brobyggare och konsultfirmor

vidare med konceptet för att kunna använda det i fullskalig produktion.
Projektet har även testat motsvarande
koncept i rostfritt stål, som är dyrare initialt,
men Joakim Hedegård menar att det lönar
sig på sikt eftersom bron får en betydligt
längre livslängd. Den nya lätta konstruktionen kräver inte lika mycket material.
Behovet av underhåll, såsom rostskyddsmålning minskar dessutom, vilket ger stora
kostnadsbesparingar.
JOAKIM HEDEGÅRD VILL även understryka att själva forskningsprojektet har
varit ett brobygge i sig där alla parter har
bidragit med sina kompetenser, utbytt
erfarenheter och lärt av varandra.
– Det här har verkligen visat hur långt
vi kan nå när akademi, forskningsinstitut
och industri samarbetar. Ett projekt som

Mikroskopet som fångar
glapp och slitage
Mätningar som kan utföras enkelt
och med precision, det är resultatet
av forskning som utvecklat ett rörelsemikroskop för processindustrin.
FRAMGÅNGSRIK FORSKNING börjar

alltid någonstans. Ibland kan det vara via
slumpmässigt googlande. En forskare vid
Swerim satt vid datorn och råkade hamna
på ett så kallat Ted-talks, som handlade
om ny mätteknologi. Forskare vid Massachussetts Institute of Technology i USA
hade tagit fram mjukvara som via bildbehandlingsalgoritmer förstärker små rörelser,
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så att de blir synliga för det mänskliga
ögat. I USA har till exempel forskarna
använt teknologin till att mäta små rörelser
i brokonstruktioner. När forskaren Jan
Niemi vid Swerim fick tipset om föreläsningen på nätet, såg han direkt möjligheten
att vidareutveckla teknologin och tillämpa
den i processindustrin.
EFTER GODKÄNNANDE från forskarna

i Massachussetts att använda mjukvaran,
inledde han projektet REMOTE (Rörelsemikroskopteknik), för att utveckla teknologin så att den via kamerateknik och rörliga

Intressant med
”
idéer som leder till
mindre stål i nya
broar.”
det här ger dessutom alltid olika avknoppningar.
Robert Hällmark är teknisk specialist på
broar på Trafikverket:
– Det är klart att det är intressant med
idéer som leder till mindre stål i nya broar
och som kan ge befintliga stålbroar längre
livslängd. Det här forskningsprojektet fick
styrka i att det var många partners inblandade som alla bidrog.
Projektet INNODEFAB finansierades av
LIGHTer, VINNOVA, Energimyndigheten
och Formas.

Vill du veta mer, kontakta:
joakim.hedegard@swerim.se

bilder kan fånga och mäta till exempel
glapp och töjningar i maskiner vid tillverkningen av stål.
I det specifika försök som Niemi valde
att jobba med monterade han rörelsemikroskopet på ett riktverk. Små rörelser
i riktverket har stor inverkan på stålets
planhet. Genom att analysera bildsekvenser kan hela omfattningen av riktverkets
rörelser registreras i den ordning de uppkommer. Det kan handla om slitage, glapp,
fjädring och böjning.
RÖRELSEN I RIKTVERKET kontrolleras
idag via laseravavståndsmätare. Jan
Niemis hypotes var att mätningarna skulle
gå att utföra med samma precision, men
betydligt enklare och snabbare, med ett
rörelsemikroskop.
Mikroskopet, som fångar rörliga bilder,
monterades vid riktverket. Samtidigt
gjordes mätningar med den konventionella

– Att utveckla mätsystemet i vår pilotutrusning på Swerim har många fördelar,
säger Jan Niemi. Vi kan göra omfattande
mätningar utan att störa produktionen och
processen kan dessutom köras långsamt
vilket underlättar programutvecklingen.
Sedan projektets avslutning har det
väckts intresse hos företag i branschen att
utveckla REMOTE så att tekniken passar
deras specifika produktion. Projektet att
utveckla rörelsemikroskoptekniken genomfördes vid Swerim och finansierades av
Hugo Carlssons stiftelse.

laseravståndsmätaren. Det visade sig att
mätresultaten var jämförbara och hypotesen om att rörelsemikroskopet skulle
fungera minst lika bra – men vara betydligt
snabbare och dessutom med förmåga att
mäta i alla riktningar – visade sig stämma.

Vill du veta mer om mikroskopet som fångar
glapp och slitage?
Kontakta: jan.niemi@swerim.se
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Gymnasieelever tar klivet
in i forskningsvärlden
Uppmärksamma och med hjälmar på, står en stor grupp ungdomar och lyssnar
när Johan Eriksson, Swerim, guidar runt i metallforskningsinstitutets ekande
försökshallar i Luleå.
– FÖR MIG VAR det verkligen intressant
att komma utanför skolans värld och
samarbeta både med forskare och industri.
Det säger Nermin Said som gjorde sitt
gymnasiearbete i samarbete med Swerim,
Luleå tekniska universitet och SSAB.
Nermin var en av eleverna på plats i
försökshallarna, för henne välbekanta
domäner medan de andra eleverna upplever något helt nytt.
UNGDOMAR I SVERIGE står inför ett

smörgåsbord av branscher som vill väcka
deras intresse. Kompetens- och personalbristen är stor på många håll. Nu växlar
universitet och forskningsinstitut tillsam-
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Nermin Said, en av fyra elever som
gjorde sitt gymnasiearbete inom ramen
för VIFI.

mans med industrin upp – för att försöka
väcka intresset för metallurgin.
Tillsammans med Swerim erbjuder Luleå
tekniska universitet handledning till ungdomar när de gör sina gymnasiearbeten,
med syftet att väcka intresset för framtida
studier hos gymnasisterna. Det sker i projektet VIFI (förkortning för ”Väcka Intresse
hos Framtidens Ingenjörer”).
Nermin Said är en av de fyra studenterna i Norrbotten som tog chansen att göra
sitt gymnasiearbete inom ramen för VIFI.
– Jag kände att jag ville göra mitt
gymnasiearbete utanför skolan, få kontakt
med verkligheten och industrin. Mitt arbete
handlade om hur slagg från industrin kan

rena vatten och även om annan forskning låg till
grund för mitt arbete, så var det verkligen spännande att få vara med och bidra till något så viktigt.
Under våren får eleverna i årskurs 2 på naturprogrammet i Luleå information om möjligheten att
göra sitt gymnasiearbete i samarbete med forskare
och industrin, under ett studiebesök på Swerim. Då
finns också Nermin Said på plats för att berätta om
sina erfarenheter. Även om hon själv blev inspirerad
av sitt gymnasiearbete är det en annan bristsektor
som förmodligen drar vinstlotten i hennes fall.
– Jag börjar nog studera till tandläkare till hösten,
men forskare inom metallurgin är en intressant plan
B om jag inte kommer in.

Vi måste alla hjälpa
”
till för att säkerställa
framtidens kompetensbehov
i en industri som har stort
nationellt intresse.”
JOHAN ERIKSSON VID Swerim har fungerat som

handledare inom VIFI och känner att det är en viktig
uppgift.
– Vi måste alla hjälpa till för att säkerställa framtidens kompetensbehov i en industri som har stort
nationellt intresse. Dessutom är det givande för oss
forskare att handleda ungdomarna!
I projektet VIFI samverkar LTU, KTH, Swerim,
Kemilärarnas resurscenter (KRC) samt följande
företagen: Nordic Brass Gusum (Gusom i
Valdemarsviks kommun), SSAB Europé (Luleå),
SSAB Merox (Luleå), LKAB (Kiruna/Malmberget),
Boliden (Skellefteå och Boliden), Sandvik Materials
Technology (Sandviken), Ovako Sweden (Hofors),
ScanArc (Hofors), Uddeholms (Hagfors), Outokumpu Stainless (Avesta), Outotec (Skellefteå), Hydro
Extrusions (Vetlanda), Billerud Korsnäs (Kalix).

Vill du veta mer om VIFI?
Kontakta: johan.eriksson@swerim.se
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Vi skapar
industrinytta!

SWERIM bedriver industrinära forskning och utveckling kring metaller och deras

väg från råmaterial till färdig produkt. Vi vill stärka industrins konkurrenskraft genom
ökad produktkvalitet, högre resurseffektivitet och mer hållbara tillverkningsprocesser.
Vår vision är en fossilfri och cirkulär industri.

www.swerim.se
info@swerim.se
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Swerim Luleå
Box 812
971 25 Luleå
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Swerim Stockholm
Box 7047
164 07 Kista

