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Sammanfattning  

Målet med projektet var att i framtiden kunna bestämma en optimal cykeltid för 
att nå ett optimalt produktionsutfall, och på så sätt öka verktygslivslängden och 
lönsamheten. Projektet var en del i det stora arbete som behövs med termisk 
balans i pressgjutverktyg, små steg på vägen mot att kunna förutspå och öka 
livslängden på pressgjutverktyg. Därför valdes i projektet att jobba med tre 
delmoment: 

Utmattningssimulering i programmet nCode utfördes och var en början på att ta 
fram en datormodell för att kunna förutsäga var verktygsslitage kommer uppstå. 
Man kan även få fram antal cykler efter vilka slitaget uppstår, men detta värde 
behöver mer utvärdering för att gå att lita på. Det man kan testa i dagsläget är att 
lägga in olika tider, temperaturer, hastigheter och designförslag och få fram om 
punkter i verktyget blir mer eller mindre känsliga för utmattning. 

Olja eller vatten i kylkanaler utvärderades genom praktiskt försök. Samma verktyg 
testades först med oljetemperering, rengjordes och testades sedan med 
vattentemperering. Detta försök visade, trots att verktyget blev varmare med olja, 
att det finns många vinster med vattentempereringen. Verktyget värmdes upp 
snabbare, och det gick även snabbare att få ned temperaturen på verktygsytan. 
Detta förutom alla andra fördelar som finns med de vattendrivna aggregaten.  

I det tredje delmomentet följdes ett verktyg som ytbehandlades med BALINIT 
Lumena Duplex från Oerlikon Sandvik Balterz. Slitage dokumenterades och 
jämfördes med tidigare verktyg utan beläggning. Slutsatsen blev att beläggningen 
var intressant och har stora möjligheter, men att det behöver utvärderas mer. 
Eftersom båda verktygen hade svetsats och putsats vid olika tillfällen gick det inte 
att dra några definitiva slutsatser om verktyget höll för fler skott än det obelagda.  

 

Nyckelord: 

Pressgjutverktyg, utmattningssimulering, verktygsslitage, temperering, 
ytbeläggning 
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Summary 

The objective of this project was to eventually be able to determine an optimal 
cycle time to achieve optimal production results, thereby increasing die life and 
profitability. The project was a small part of the large amount work that is needed 
with thermal balance in dies for high pressure die casting, a small step towards 
being able to predict and extend the life of the dies. Hence the use of several 
subprojects: 

Fatigue simulation in the programme nCode was a start on developing a computer 
model to predict where die wear will occur. The simulation can also give the 
number of cycles after which the wear occurs, but this value needs more 
evaluation. In the current situation it is possible to try different times, 
temperatures, velocities and design suggestions and obtain the locations on the die 
where it is more or less prone to fatigue.  

 
Oil or water in the cooling channels was evaluated by practical experiments. The 
same die was first tested with oil in the cooling channels, cleaned and then tested 
with water. This experiment showed that, although the die became warmer with 
oil, there are many benefits in using water. The die was heated up quickly, and it 
went even faster to bring the temperature of the die surface down. This in addition 
to all other benefits of the water-powered units.  

 
In the third part a die coated with BALINIT Lumena Duplex from Oerlikon 
Sandvik Balterz was evaluated. Wear and tear was documented and compared 
with previous tools without coating. It was concluded that the coating was 
interesting and has great potential, but it needs to be evaluated further. Since both 
dies had been welded and refurbished at various times it was impossible to draw 
definitive conclusions about if the die held for more shots than the uncoated.  
 

Keywords: 

Die Casting, simulation of fatigue, die wear, temperature control, coating 
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1 Tillkomst 

Denna skrift är slutrapport för projektet G813P ”Termisk balans i 
pressgjutverktyg”. Projektbudget var 500 000 kr. Rapporten är finansierad av 
Svenska Gjuteriföreningen och skriven av Frida Hallström och Sargon Jidah, 
Swerea SWECAST. Projektgruppen bestod av: 

 
Bengt Klarenfjord Uddeholm 
Jan Henriksson ADC of Sweden 
Jens Bergström Karlstad Universitet 
Anders Svensson Ankarsrum Die Casting 
Tomas Tegnemo Mönsterås Metall 
Tomas Karlsson Ljunghäll 
Mikael Martinsson Ljunghäll 
Lars Gustavsson Ljunghäll 
Inge Eklindh  Chemtrend 

2 Inledning 

Ökad livslängd på pressgjutverktyg är ett viktigt konkurrensmedel för 
pressgjuteriet att få jobb och på sikt överleva i dagens hårda konkurrens mot 
lågkostnadsländer. Idag är det vanligt att pressgjuteriet får betalt per detalj vid 
ersättningsverktyg, och då finns mycket pengar för gjuteriet och dess kund att 
spara om man kan producera fler detaljer per verktyg än konkurrenten. 
En viktig parameter i den dagliga produktionen hos ett pressgjuteri som påverkar 
verktygslivslängden är konsten att ha rätt skottakt. Alltså hur lång tid det tar att 
genomföra en hel processcykel. Gjuter man för fort blir verktyget för varmt, gjuter 
man för långsamt förlorar man pengar. Största orsaken till detta och till den 
begränsade verktygslivslängden är de stora temperaturväxlingarna som verktyget 
utsätts för. 

3 Syfte och mål 

Syftet var att hitta en jämvikt där mängden tillförd energi är lika stor som 
mängden bortförd energi för varje skott. Detta skulle göras med simulering och 
beräkning av optimal skottakt genom att analysera den termiska balansen. 

Målet med projektet var att i framtiden kunna bestämma en optimal cykeltid för 
att nå ett optimalt produktionsutfall, och på så sätt öka verktygslivslängden och 
lönsamheten. 

4 Litteraturstudie 

4.1 Temperaturbalans 

E. Herman beskriver [1] vilka delar i en gjutcykel som bör ingå i framräkning av 
cykeltid: 

 Metallpåfyllnad i fyllkammaren som skjuts fram av skottkolven. 
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 Den smälta metallen sprutas in. 

 Gjutgodset får stelna och svalna något. 

 Verktyget öppnas. 

 Gjutgodset tas ut. 

 Verktyget rengörs och smörjs. 

 Verktyget stängs. 

Tiden för de olika delarna styrs till stor del av designen på verktyget. Kyltiden 
beror på metallegering, gjutgodsets tjocklek och verktygstemperaturen. 

4.2 Värmetillförsel 

På den ena sidan i ekvationen för temperaturjämvikt finns de faktorer som tillför 
värme. Detta är mängden smält metall och förvärmning av verktyget. 

4.2.1 Värme från mängden smält metall 

Mängden smält metall tillför värme till pressgjutverktyget. Skottets volym, 
legering och metallens temperatur i fyllkammaren (och/eller ugnen) och 
cykeltiden avgör hur mycket värme som tillförs [2].  Denna värme fås genom att 
differensen i metallens temperatur (injektionstemperatur minus 
utstötningstemperatur) gångas med specifikt värmekapacitet och adderas till 
värmeinnehåll i metallen [3].  

4.2.2 Förvärmning av verktyget 

I början av produktionen har man en viss förvärmning på verktyget. Detta för att 
minska den termiska chock som verktyget annars utsätts för när den träffas av 
varm smält metall. Det man bör ta hänsyn till är hur varm kaviteten på verktyget 
är, men även hur varmt verktyget är inuti för värmeöverförning till moderform och 
maskin [2].  

5 Värmeutförsel  

Värme kan överföras på tre sätt, genom värmeledning, konvektion eller 
värmestrålning. Värmeledning sker främst i fasta material och beror på att en 
temperaturgradient jämnas ut. Konvektion sker på grund av rörelsen hos en fluid, 
som också omfördelar värme. Vid konvektion är alltid åtminstone en fas en fluid. 
Strålning förekommer oavsett om mediernas fas är gas, vätska eller fast och 
behöver inget transporterande medium, utan kan överföra värme genom vakuum 
[4].  

5.1.1 Värmeförlust i fyllkammaren 

Värmeförlust i fyllkammaren beror på metallens och fyllkammarens temperaturer, 
tiden metallen är i fyllkammaren, fyllkammarens termiska konduktivitet och 
smörjmedelslagret. Hur mycket temperaturen minskar beror även på till vilken 
procent fyllkammaren fylls med smälta [2]. 
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5.1.2 Värmeövergångstal 

Mellan smältan och verktygsstålet transporteras värme från den varma smältan till 
det kallare verktyget. Hur mycket värme som överförs påverkas av 
temperaturdifferensen, ytans beskaffenhet, eventuella gränsskikts tjocklek och 
värmeledningsförmåga samt under gjutningen även strömningsfenomen. Allt detta 
sammanfattas i värmeövergångstalet, h, som har enheten effekt per ytenhet och 
grad temperaturskillnad. 

För att göra en uppskattning av värmeövergångstalet mellan smältan och verktyget 
görs en termodynamisk beräkning med avseende på en liten volym smälta.  

Värmeövergångstalet kan enligt Sareyko [2] beräknas med följande formel: 

 

h = [(ρ (CpΔT + ΔH df)) / (Tm – Tk) Δt] * d/2 där: 

h = värmeövergångstal mellan smälta och verktyg [W m-2K-1] 
ρ = Smältans densitet [kg/m3] 
Cp = Värmekapacitet [J K-1 kg-1] 
ΔT = Temperaturdifferens [°C] 
ΔH = Stelningsentalpi [103Jkg-1] 
df = Andelen stelnat material vid beräkningarnas slutpunkt 
Tm = Temperatur hos smältan  
Tk = Temperatur hos verktyget 
Δt = Tid för beräkningarna, formfyllnadstiden eller stelningstiden då df=1 
d = aktuell godstjocklek 

 

I angivet examensarbete gav detta då ett värmeövergångstal på ca 100 000 W 
(m2K)  

5.1.3 Luftkylning 

Den omringande luften kyler verktyget. Störst är effekten på framsidan av varje 
verktygshalva, eftersom de får högst temperatur av den smälta metallen. Dock kyls 
halvorna endast när verktyget är öppet och eftersom de två halvorna är mittemot 
varandra blir det även ett utbyte av värme mellan dem.  

All värme som inte försvinner med hjälp av sprayning och kylkanaler måste 
försvinna ut i omgivningen genom en kombination av naturlig konvektion och 
strålning. En ekvation för att räkna ut hur mycket värme som försvinner ut har 
tagits fram [2]: 

 

Q = A2,0 [(t1-t2)1,25 + 56,7*10-9*E(t1
4-t2

4)]] där: 

Q = värmen som försvinner 
A = ytans area, m2 
t1 = ytans temperatur i kelvin 
t2 = omgivningens temperatur i kelvin 



Swerea SWECAST AB   
Rapport nr 2010-003_ 

 

8 

E = ytans emissivitet [2] 

5.1.4 Sprayning 

Verktyget sprayas med smörjmedel som är blandat med vatten för att kyla. 
Smörjmedlet sprayas på med hjälp av tryckluft som också används för att blåsa 
rent efter smörjningen. Detta har också en kylande effekt. 

5.1.5 Kylkanaler 

De kanaler som innan produktionen startas används för att förvärma verktyget 
fungerar även som kylning om det behövs. Oftast med olja som är 20°C. Det som 
påverkar kylkanalernas förmåga att kyla/värma verktyget är: avstånd mellan 
kylkanalerna, djup till verktygsytan och area på kanalerna. 

Flödet i kanalerna kan påverka hur mycket värme som kan transporteras ut från 
verktyget. Påbyggningar i kanalen märks ofta inte förrän flödet börjar minskas. 
Detta bör man vara uppmärksam på om man vill ha effektiv bortföring av värme 
[2]. 

5.2 Cykeltidens inverkan på verktygslivslängden 

Enligt E. Herman [1] är elementen vid cykling: 

1. Öppna verktyget 
2. Utstötning och uttagning av skott 
3. Stänga 
4. Köra skottet 
5. Eftermatningstryck 
 

Det man kan påverka är uttagning av skottet och formsmörjning. 
Formsmörjningen har tre uppgifter – applicera ett lager smörjmedel på 
kavitetsytan, blåsa bort metallrester och kyla verktyget. 

Enligt denna artikel [1] är det kylkanalernas placering och rätt cykeltid som avgör 
om man kan uppnå optimal produktion. 

Kylkanaler: 
Utmaningen för verktygsdesignern är hur stora, långa och var kylkanalerna ska 
vara placerade. Finns även i punktform i artikeln vad man ska tänka på. 

 
Beräkning av värme in: 
Ett antal formler finns för att beräkna hur mycket värme som tillförs av den smälta 
metallen. Takten som värme tillförs räknas då ut med: Värme per kubikcentimeter 
smält metall gånger gjutgodsets volym gånger antal skott per timme. 
Enligt [3] använde Zhu et al. en CWRU utmattningstestare för att undersöka 
betydelsen av cykeltid på bildandet av termiska utmattningssprickor 
(varmsprickor). Två cykeltider undersöktes, 30 och 36 sekunder. Alla 
processparametrar hölls konstanta förutom att man minskade tiden när verktyget 
bara står öppet från 20 till 14 sekunder. Dessa tester visade att både total 
sprickarea och längden på sprickorna minskades när cykeltiden minskades, se 
Figur 1. 
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Figur 1. Total sprickarea och längd på sprickor beroende av cykeltid [3]. 

 

Även Wallace et al. [3] har undersökt hur cykeltiden påverkar 
verktygstemperaturen. Detta genom att borra in termoelement på olika ställen i en 
provbit. Det visade sig att kortare cykeltid gav enbart en liten ökning i maximal 
temperatur i provbiten, men minimum temperatur ökade drastiskt, se Figur 2 och 
Figur 3 nedan.  

 

Figur 2. Typisk temperaturcykel för utmattningsprov med cykeltiderna [3]. 

 

 

Figur 3. Summering av cykeltidens inverkan på verktygstemperaturen [3]. 

 

Det visade sig även att cykeltiden hade stor påverkan på kylvattnets temperatur, se 
Figur 4 och Figur 5 nedan. Både max- och mintemperatur på kylvattnet ökade när 
cykeltiden minskades. 
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Figur 4. Typisk temperatur på kylvattnet under en gjutcykel [3]. 

 

 

Figur 5. Cykeltidens effekt på kylvattnets temperatur[3]. 

 

5.3 Formsmörjningens inverkan på verktygslivslängden 

Wallace et al. har undersökt formsmörjningens inverkan på verktygslivslängden 
vad det gäller varmsprickor [3]. Spraytiderna (0, 3, 8 och 13 sekunder) och 
spraytrycket (0 30, 45, 60 psi) varierades. Resultatet av dessa tester visade, se 
Figur 6, att både total sprickarea och längden på sprickorna ökade när spraytiden 
ökades. Detta antyder att mängden smörjmedel bör minskas för att få ökad 
verktygslivslängd. Intressant var även att inga sprickor uppstod när inget 
smörjmedel användes. 
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Figur 6. Total sprickarea och längd på sprickor beroende av spraytid [3]. 

 

Likaså antyder tester av olika spraytryck, se Figur 7, att ökat tryck leder till ökad 
sprickbildning. Detta skulle kunna betyda att minskning av spraytryck skulle leda 
till ökad verktygslivslängd. 

 

Figur 7. Total sprickarea och längd på sprickor beroende av spraytryck [3]. 

 

5.4 Betydelsen av kylkanalernas läge och storlek 

Wallace et al. har även undersökt olika diameter på kylkanalers (1.5, 1.6, 1.7 och 
1.8 tum) inverkan på verktygstemperaturen [3]. Typiska temperaturcykler för de 
olika kylkanalerna visas i Figur 8. Yttemperaturen i proven som testades minskade 
betydligt när diametern på kylkanalen ökades.  
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Figur 8. Kylkanalers inverkan på verktygstemperaturen under en cykel [3]. 

 

Dessa tester visade också att diametern på kylkanalerna påverkar uppkomsten av 
varmsprickor, både vad det gäller längd och area. Sprickorna reducerades med 
större diameter. Detta indikerar att större area på kylkanalerna kan öka motståndet 
mot termisk utmattning. 

Vidare utfördes tester med att flytta kylkanalen närmare kaviteten. Dessa prover 
visade sig ha mer motstånd mot bildandet av sprickor än vad de hade som fanns 
längre från ytan. Detta tvärtemot vad man tidigare trott. Fler tester på verkliga 
verktyg ute i industrin måste utföras innan detta kan bekräftas [3]. 

5.5 Förvärmning av verktyget 

Zhu et al. [3] har undersökt hur förvärmning av pressgjutverktyget påverkar dess 
verktygslivslängd. Det visade sig att för att kunna minska spänningarna i 
verktyget, och på så sätt förhindra att sprickor uppstår, bör skillnaden i temperatur 
mellan verktygets yta och den smälta metallen vara så liten som möjligt. 
Dessutom har ett förvärmt verktyg mycket högre brottseghet än ett kallt verktyg, 
eftersom brottseghet ökar med ökande temperatur. Därför rekommenderas det att 
alltid förvärma verktyg för att undvika kallsprickor.  

Rätt förvärmningstemperatur beror på vilken legering som ska gjutas. För hög 
förvärmningstemperatur är inte heller bra, eftersom verktyget då kan förlora sin 
hårdhet och på så sätt minska sin motståndskraft mot termisk utmattning.  

6 Resultat 

I projektet valdes att jobba med fyra delmoment. I första delmomentet var 
uppgiften att simulera utmattning, spänning, flöde och stelning på en pressgjuten 
detalj och verifiera detta med uppföljning av verktygsdefekter, främst 
varmsprickor på ett befintligt verktyg/befintlig detalj. 
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I andra delmomentet skulle möjligheten till effektivare kylning av 
pressgjutverktyg utredas. 
I tredje delmomentet skulle en litteraturstudie genomföras, för att ta reda på om 
något medel att applicera på formverktygen finns för att snabbare få upp 
verktygsytan i temperatur och på så sätt få en snabbare produktionsstart. 
I fjärde delmomentet var uppgiften att följa, dokumentera och utvärdera en 
ytbeläggning kallad BALINIT LUMENA från Oerlikon Balzers på en insats till ett 
pressgjutverktyg hos ett medlemsgjuteri. 
 

6.1 Simulering av utmattning av formverktyg 

Uppgiften i delmomentet var att simulera värmeflöde, spännings samt utmattning 
på ett pressgjutverktyg från Tenhults Pressgjuteri. Sedan jämförs 
simuleringsresultat med uppföljning av verktygsdefekter, främst varmsprickor på 
ett befintligt verktyg/befintlig detalj. De delar som ingick var: 
 

 Uppföljning på ett pressgjutverktyg på Tenhults Pressgjuteri – visuellt och 
penetrantprov. 

 Värmeflödessimulering i ABAQUS. 

 Spänningssimulering i ABAQUS. 

 Simulering av utmattning i programmet nCode. 

 Jämförelse av verktygsuppföljning och datasimuleringar. 
 

6.1.1 Simulering av värmeflöde 

6.1.1.1 Geometri 

Simulering av värmeflödet har gjorts i ABAQUS. För att reducera beräkningstiden 
har endast 1/12 del av verktyget simulerats, se Figur 9. CAD modellen har 
modifierats i SolidWorks.  
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Figur 9. Rödmarkerad geometri simuleras, gulmarkerade ytor representerar 

skurna ytor. 

 

6.1.1.2 Randvillkor och laster 

HyperMesh har använts som preprocessor vid uppbyggnaden av 
beräkningsmodellen, dvs. meshning samt applicering av randvillkor och 
temperaturlaster, Figur 10. Modellen består av 59 489 noder och 336 275 element 
av första ordningen.  

I skurna ytor, gulmarkerade i Figur 9, antas symmetrivillkor vilket innebär att 
inget värmeflöde äger rum i ytornas normalriktning.  

I värmesimuleringarna har följande temperaturlaster använts: 

 Omgivande lufttemperatur är 20°C. 

 Verktygets begynnelsetemperatur är 150°C. 

 Temperatur på oljan i kylkanalerna är 180°C.  

 Värmeövergångstal mellan verktyg och luft är α=20 W/m2K. 

 Mellan verktyg och olja är α=100 000 W/m2K för att simulera god kontakt 
och värmeöverföring. 

 

Vid cykling har följande temperaturer och tider använts för ytor i kontakt med 
smälta. 

 Smälta   25s 680 °C 

 Vattenkylning  20s 15 °C  

 Luftkylning  29s 20 °C 
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Figur 10. Modell meshad I HyperWorks. 

 

6.1.1.3 Resultat 

 

I värmesimuleringen har temperaturlasterna cyklats 20 gånger för att simulera 20 
skott. En kontroll av temperaturen i tre noder visar att jämviktsläge inställer sig 
relativt snabbt, Figur 11 - Figur 12. 

 

Figur 11. Temperaturbild vid t=85s. 
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Figur 12. Temperatur i tre noder under 20 skott. 

 

6.1.2 Spänningssimulering 

Vid spänningssimulering används resultaten från värmeflödessimuleringen som 
laster. 

6.1.2.1 Randvillkor och laster 

I spänningsberäkningarna simuleras symmetrivillkoren genom att noderna som 
ligger i symmetriytorna är låsta i normalens riktning. Denna förenkling är inte 
fullständigt korrekt men nödvändig för att reducera modellen. Följden av denna 
förenkling blir att modellen i simuleringen blir för hårt låst och simulerande 
spänningar blir något högre än om hela modellen skulle simulerats.  

Som ingående last används resultaten från värmeflödessimuleringen. Endast 
temperaturerna från 20:e och sista skottet används som last eftersom verktyget då 
uppnått jämn temperaturcykling. 

6.1.2.2 Resultat 

Höga spänningar uppstår vid utstötarhålen och inloppet. Det uppstår inte så höga 
spänningar i ”tapparna” eftersom de kan röra sig relativt fritt vid 
temperaturväxlingarna, Figur 13. 
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Figur 13. von Mises spänningar vid t=60s i sista skottet. 

 

6.1.3 Utmattningssimulering 

Sprickbildning till följd av termomekanisk utmattning har en stark påverkan på ett 
pressgjutverktygs livslängd. 

Den termiska lasten består av de höga temperaturgradienter som uppstår i 
verktyget vid pressgjutning. Då en smälta träffar ytan i verktyget stiger 
temperaturen drastiskt. Materialet vid ytan vill då expandera men hålls tillbaka av 
det kallare materialet under ytan. Detta orsakar höga tryckspänningar på ytan som 
ger upphov till elastiska och plastiska töjningar. Vid kylning av verktyget uppstår 
det omvända och dragspänningar uppstår vid ytan. Dessa töjningar till följd av 
temperaturcyklingen ger upphov till termisk utmattning som kan leda till 
sprickbildning i verktyget, [5]. 

Eftersom verktyget är fastskruvat vid temperaturcyklingen och kan inte expandera 
fritt, uppstår även mekaniska spänningar och töjningar.  Denna mekaniska last i 
kombination med den termiska lasten ger upphov till termomekanisk utmattning. 

För att beräkna livslängden på verktyget med avseende på utmattning används 
mjukvaran nCode. I nCode finns en materialdatabas med utmattningsdata som 
appliceras på resultaten från spänningssimuleringen i ABAQUS. 
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6.1.3.1 Material 

Eftersom utmattningsdata för specifika material inte är lätt att hitta har 
materialdatabasen i nCode använts. Databasen har jämförts med materialdata för 
verktygsstålet (Orvar Supreme i detta fall) och det material i databasen som 
närmast liknar verktygsstålet har använts, Steel_UML_UTS1600, [6]. 

 

6.1.3.2 Laster 

Det lastfall som har studerats är det sista av 20 skott då verktyget anses ha uppnått 
termisk jämvikt. Detta innebär att verktyget har värmts upp och 
temperaturcyklingen följer ett jämnt mönster. 

 

6.1.3.3 Resultat 

Resultat från utmattningssimuleringen i Figur 14 visar att verktyget kommer 
spricka först vid inloppet samt utstötarhålen. Enligt analysen uppkommer de allra 
första skadorna efter ca 15 000 cykler, däremot framgår det inte av analysen hur 
snabbt uppkomna sprickor sprider sig.  

 

Figur 14. Analysresultat från nCode. 

 

I nedanstående bilder, Figur 15 och Figur 16, jämförs resultatet från 
simuleringarna med bild på fysiskt verktyg behandlat med penetrantvätska. De 
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områden på det fysiska verktyget som uppvisar sprickor är också de områden som 
visar sig vara kritiska med avseende på utmattning i simuleringen. Simuleringen 
visar att första sprickan uppstår efter ca 15 000 skott medan bilden på fysiskt 
verktyg är efter 80 000 skott. I Figur 17 visas verktyget efter 30 000 skott och där 
framgår att sprickor redan uppkommit runt utstötarhålen.  

 

 

Figur 15. Resultat från utmattningssimulering. 

  

 

Figur 16. Bild på fysiskt verktyg behandlat med penetrantvätska, 80 000 skott. 
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Figur 17. Bild på verktyg efter 30 000 skott. 

 

6.2 Effektivare kylning av formverktyg 

 Uppgiften i delmomentet var att undersöka möjligheterna till effektivare kylning 
av pressgjutverktyg. 
1) Omvärldsanalys för att minimera/sluta använda vatten i smörjmedlet 
2) Rengöring av kylkanaler 

 Ett specifikt verktyg från Tenhults Pressgjuteri följs upp. 

 Dess värmebild dokumenteras under drift med tempereringsaggregat med 
olja. 

 Kylkanalerna rengörs hos Nyströms Pressgjuteri. 

 Ett vattenaggregat testas och värmebilder dokumenteras. 

 Verktyget testas med oljeaggregat igen. 

 Uppvärmning och kylning för de tre alternativen jämförs. 
 

Testen genomfördes eftersom det finns många nackdelar med de oljedrivna 
tempereringsaggregaten, som till exempel: 

 Oljeläckage 
 Höga driftkostnader för köp och avfallshantering av olja 
 Olja har benägenhet att förkolna 
 Olja är brännbar 
 Oljeaggregat har benägenhet att förkalka 
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 Påfyllning av olja sker manuellt 
 

Det finns även en del fördelar med oljeaggregaten. Den största är att oljan kommer 
upp högt i temperatur, 350 grader är möjligt, och detta gör att man kan få väldigt 
varm verktygsyta. 

En av de största fördelarna med vattenaggregaten är att de reagerar snabbare än de 
oljedrivna, vilket gör att man ofta kan minska sin cykeltid med hjälp av 
vattenaggregat. I övrigt är fördelarna med de trycksatta vattendrivna aggregaten 
många, bland annat: 

 Den specifika värmekapaciteten är dubbelt så hög 
 Automatisk vattenpåfyllning av aggregatet 
 Ingen förkolning av vatten 
 Vatten är billigt 
 Finns förkalkningsfria kylsystem 
 

Den största nackdelen med vattenaggregaten är att de enbart kan komma upp i 180 
grader. 

 

6.2.1 Genomförande 

Testen började med att en verktygsinsats placerades på golvet på Skandinaviska 
Gjuteriskolan. Ett tempereringsaggregat kopplades in till insatsen, se Figur 18. 
Aggregatet ställdes in på 250 grader. 

 

Figur 18. Genomförande av försöket. 

 

Slangar till 

tempereringsaggregat 

Verktyg 

Värmekamera 
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En bild togs var tredje minut med en IR-kamera, för att dokumentera 
verktygsytans värmebild. Verktyget värmdes 30 minuter. Sedan sänktes aggregatet 
till 20 grader för att visa hur snabbt temperaturen i verktygsytan sänks. 
Verktygstemperaturen registrerades i 30 minuter ytterligare. Bilder från IR-kamera 
finns dokumenterade i bilaga 1.  

Efter detta rengjordes kylkanalerna med en särskild rengöringsutrustning på 
samma verktyg som varit tempererat med olja.  

 

Figur 19. Rengörningsutrustning. 

 

En BETONA-utrustning lånades hos Nyströms Pressgjuteri, se Figur 19. Den 
fungerade i princip som en högtryckstvätt med 50 gradigt vatten med tvättmedel i. 
Vatten cirkulerades i verktygets kylkanaler, i detta fall i 1 timme och 15 minuter. 

Smuts och annan påbyggnad i kanalerna hamnade i en särskild behållare, så att 
man efter tvätten kunde se vad som fanns i kanalerna. 

Det rengjorda verktyget kopplades sedan till ett tempereringsaggregat drivet på 
vatten. Detta för att utvärdera skillnaden mellan olje- och vattentemperering. 

Testet av vattentemperering gick till likadant som oljetempereringen, med 
skillnaden att aggregatet ställdes på 160 grader. Detta eftersom 160 grader är max 
för aggregat som drivs på vatten. Verktyget värmdes i 30 minuter, sänktes sedan 
till 20 grader och dokumenterades ytterligare 30 minuter, se alla värmebilder i 
bilaga 2. 

6.2.2 Resultat 

Till vänster i Figur 20 visas värmebild från vattenvärmning och till höger 
oljevärmning. 
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Figur 20. Bilder från värmekamera. Vattentemperering t.v., oljetemperering t.h. 

 

Försöket visade tydligt att under de första 15 minuterna värms verktygsytan upp 
snabbare med vattenaggregatet. Man kan också se i Figur 20 att värmebilden ser 
mer enhetlig ut med vattenuppvärmning, och att vid oljevärmningen har ytan bara 
blivit varm där kylkanalerna är placerade, se placering i Figur 21. 

 

Figur 21. Kylkanalernas placering i verktygsinsatsen. 

 

I Figur 22 jämfördes samma punkt på verktyget vid olje- resp. vattenuppvärmning. 
Detta diagram visade att förvärmning av verktyget gick snabbare i början med 
vatten. Sedan ökade oljevärmningen mer i temperatur. Man kunde dock se att med 
vattentemperering kyls verktyget ned snabbare.  
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Figur 22. Temperaturjämförelse mellan vatten- och oljetemperering. 

 

Detta försök visade, trots att verktyget blev varmare med olja, att det finns många 
vinster med vattentempereringen. Verktyget värmdes upp snabbare, och det gick 
även snabbare att få ned temperaturen på verktygsytan. Detta förutom alla andra 
fördelar som finns med de vattendrivna aggregaten.  

6.3 Snabb produktionsstart 

I tredje delmomentet var uppgiften att utföra en litteraturstudie, för att ta reda på 
om något medel att applicera på formverktygen finns för att snabbare få upp 
verktygsytan i temperatur och på så sätt få en snabbare produktionsstart. 
Författaren har sökt i Högskolan i Jönköpings databaser, letat bland andra 
gjuteriinstitut och kontaktat leverantörer av smörjmedel utan resultat. Inga medel 
hittades som skulle kunna snabba på uppvärmning av en verktygsyta. 
 

6.4 Utvärdering av ytbeläggning BALINIT LUMENA Duplex 

Uppgiften i delmoment fyra var att dokumentera en ytbeläggning kallad BALINIT 
LUMENA Duplex från Oerlikon Balzers på en insats till ett pressgjutverktyg hos 
ett medlemsgjuteri och utvärdera denna jämfört med en obehandlad insats. 
Arbetsföljden var: 

 Obelagd insats från Ankarsrum följdes upp vad det gäller 
verktygslivslängd. 

 En ny insats belades med Balinit LUMENA Duplex. 

 Denna nya insats följdes upp, visuellt och med penetrantprov för att följa 
livslängden. 

 Livslängden (främst varmsprickor) för belagd och obehandlad insats 
jämfördes. 
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6.4.1 Genomförande 

Detaljen som följdes upp var en bärare av styrelektronik till växellåda, se Figur 
23. Verktyget består av en form med en rörlig och en fast verktygshalva, båda med 
två löstagbara kaviteter, en i Orvar Supreme och en i Dievar (varmarbetsstål från 
Uddeholm Tooling). Ett verktyg utan beläggning och ett med beläggning följdes 
upp och dokumenterades. 

 

Figur 23. Detalj som utvärderades. 

 

Vissa områden bedömdes som viktigast att följa upp, dessa områden 
dokumenterades på detaljen, ses i Figur 24 och Figur 25. På obelagt verktyg 
följdes samma områden, men benämns där 7_1, 7_2, 7_3, r7_1, r7_2, 8_1, 8_2, 
8_3, r8_1 och r8_2. 

 

Figur 24. Områden på detaljen som följdes upp från fast verktygshalva. 
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Figur 25. Områden på detaljen som följdes upp från rörlig verktygshalva. 

 

I Figur 26 syns en jämförelse mellan en punkt på både obelagt och belagt verktyg, 
resten av jämförelsen finns i bilaga 1. Båda bilderna togs efter cirka 28000 skott.  

  

Figur 26. Obelagt verktyg t.v. och belagt t.h. 

6.4.2 Resultat 

33 stycken detaljer från det belagda verktyget och 17 stycken detaljer från det 
obehandlade fotades och dokumenterades. 3 punkter på fast halva och 2 punkter 
på rörlig halva dokumenterades. Trots detta blev det väldigt svårt att dra slutsatser 
om ytbeläggningen och jämföra med obelagt verktyg eftersom båda har svetsats i 
och putsats ett antal gånger. Sprickbildning och erosion blir då svårt att följa. Det 
obelagda verktyget började följas när 17 000 skott var gjutna, vilket också 
försvårade jämförelsen. 

Enligt Ankarsrum såg man i verktyget en tydlig skillnad på slitaget i fast halva 
mellan Orvar och Dievar. Dievar var mycket bättre. I rörlig halva såg de inga 
avgörande skillnader. Vad detta beror på är de inte säkra på. Olika analyser har 
gjorts men inget avgörande hittades. 

Detta är eventuellt något att följa upp i framtiden för att se om detta gäller för just 
denna ytbeläggning eller om det var en tillfällighet just i detta fall. 

Från Ankarsrums sida tyckte man att beläggningen var intressant och har stora 
möjligheter, men att det behöver utvärderas mer för att ta slutsatser. Ankarsrum 
Die Casting beslutade dock att även belägga nästa följdverktyg. 
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7 Slutsats 

Detta projekt var ett delmoment i det stora arbetet som behövs med termisk balans 
i pressgjutverktyg, små steg på vägen mot att kunna förutspå och öka livslängden 
på pressgjutverktyg.  

Litteraturstudien visade på en del intressanta iakttagelser som det vore lämpligt att 
utvärdera mer. Artiklar som granskades gäller ju enstaka försök och kan behöva 
mer utvärdering innan man kan lita på dess slutsatser. De slutsatser som utmärkte 
sig var: 

 Man såg minskad sprickbildning vid minskad cykeltid. 

 Inborrade termoelement i ytan på ett pressgjutverktyg gav resultatet att vid 
minskad cykeltid ökades maxtemperaturen obetydligt men 
mintemperaturen ökades drastiskt i varje cykel. 

 Olika tider och olika tryck på formsmörjning testades, med resultatet att 
mer smörjning gav mer sprickor och likaså ökat tryck gav mer sprickor. 

 Tester av olika diameter på kylkanaler visade att pressgjutverktyget fick 
betydligt lägre yttemperatur med 0.3 tums större kanaler. Även 
uppkomsten av varmsprickor minskade med ökad diameter på kanalerna. 

 Även förvärmning av pressgjutverktyget påverkar dess verktygslivslängd. 
Det en undersökning visade det sig att för att kunna minska spänningarna i 
verktyget, och på så sätt förhindra att sprickor uppstår, bör skillnaden i 
temperatur mellan verktygets yta och den smälta metallen vara så liten som 
möjligt. Dessutom har ett förvärmt verktyg mycket högre brottseghet än ett 
kallt verktyg, eftersom brottseghet ökar med ökande temperatur. 

Vad det gäller det mer praktiska arbetet i projektet så utvärderades tre delmoment: 

 Utmattningssimulering i programmet nCode var en början på att ta fram en 
datormodell för att kunna förutsäga var verktygsslitage kommer uppstå. 
Man kan även få fram antal cykler efter vilka slitaget uppstår, men detta 
värde behöver mer utvärdering för att gå att lita på. Det man kan testa i 
dagsläget är att lägga in olika tider, temperaturer, hastigheter och 
designförslag och få fram om punkter i verktyget blir mer eller mindre 
känsliga för utmattning. 

 Olja eller vatten i kylkanaler utvärderades genom praktiskt försök. Samma 
verktyg testades först med oljetemperering, rengjordes och testades sedan 
med vattentemperering. Detta försök visade att, trots att verktyget blev 
varmare med olja, det finns många vinster med vattentempereringen. 
Verktyget värmdes upp snabbare, och det gick även snabbare att få ned 
temperaturen på verktygsytan. Detta förutom alla andra fördelar som finns 
med de vattendrivna aggregaten.  

 I det tredje delmomentet följdes ett verktyg som ytbehandlades med 
BALINIT Lumena från Oerlikon Sandvik Balterz. Slitage dokumenterades 
och jämfördes med tidigare verktyg utan beläggning. Slutsatsen blev att 
beläggningen var intressant och har stora möjligheter, men att det behöver 
utvärderas mer. Eftersom båda verktygen hade svetsats och putsats vid 
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olika tillfällen gick det inte att dra några definitiva slutsatser om verktyget 
höll för fler skott än det obelagda.  

8 Fortsatt arbete 

Arbetet med termisk balans i pressgjutverktyg kommer fortsätta under år 2011. 
Forskningsgrupp Pressgjutning vill fortsätta arbetet med att följa upp olika 
delmoment i pressgjutprocessen som påverkar den termiska balansen i verktygen. 
De delmoment som är aktuella för år 2011 är: 

 Realtidsövervakning av formsläppmedel för att kontrollera temperaturer 
och på så sätt styra cykeltid. 

 Utmattningssimulering av pressgjutverktyg där olika parametrar varieras 
och utvärderas med avseende på utmattning. Lämpliga parametrar som kan 
studeras är exempelvis: 

o Verktygets geomteri och placering av kylkanaler. 

o Cykeltider, fylltider, spraytider. 

o Gjuttemperarturer, temperatur i kylkanaler, spraytemperatur. 

o Olika material kan simuleras. 

 Testa och utvärdera olika värmebehandling av pressgjutverktyg. 
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BILAGA 1 UPPFÖLJNING YTBELÄGGNING Punkt 1  

 
7_1 efter 17000 skott 

 
9_1 efter 16000 skott 

 
7_1 efter 21000 skott 

 
9_1 efter 20800 skott 



 
7_1 efter 28000 skott 

 
9_1 efter 27800 skott 

 
7_1 20100119  

 
9_1 20100827 efter 32000 skott 



 
7_1 20100204  

 
7_1 20100211  

 
9_1 20100913 39000  



 
7_1 20100216   

9_1 20100917 42000  

 
7_1 20100305  

 
9_1 20100923 44130 svets+lösbit  



 
7_1 20100326   

9_1 20101006  

 
7_1 20100420  

 
9_1 20101026 61400  



 
7_1 efter 63000 skott 

 

 



BILAGA 2 UPPFÖLJNING YTBELÄGGNING Punkt 2 
 

 

 
20091204 17000 skott 8_2 

 
20100707 16000 byte lösbitar 10_2 

 
20091210 21000 skott 8_2 

 
20100809 20800 10_2 



 
20100111 28000 skott 8_2  

20100820 27800 10_2 

 
20100211 8_2  

20100902 35000 10_2 



 
20100326 8_2  

20100923 44130 svets+lösbit 10_2 

 
20100503 8_2  

20101019 57000 10_2 



 
20100521 63000 8_2  

20101026 61400 10_2 

 




