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Sammanfattning  
Denna rapport är en sammanställning av det arbete som gjorts i projektet G834P, 
”Termisk balans i pressgjutverktyg”. Projektet är en fortsättning på tidigare 
arbeten, G765P och G813P, som gjorts inom termisk balans.  

Ett pressgjutverktyg är en stor investering som måste göras och kan livslängden 
förlängas leder det till stora besparingar för företagen. Största orsaken till den 
begränsade livslängden hos pressgjutverktyg är de stora temperaturväxlingarna 
verktyget utsätts för. Livslängden beror framför allt på kylningen och inte på 
uppvärmningen. För att få ökad produktivitet och ökad livsläng på verktygen 
måste optimal cykeltakt kunna bestämmas för varje enskilt verktyg.  

Målet med projektet har varit att kunna bestämma en optimal cykeltid för att nå ett 
optimalt produktionsutfall och på så sätt öka verktygslivslängden. Syftet är att 
hitta en jämvikt där mängden tillförd energi är lika stor som mängden bortförd 
energi för varje skott. I detta projekt har detta mål inte nåtts fullt ut men ett viktigt 
delmål har nåtts. En beräkningsmodell som tar hänsyn till de temperaturlaster som 
uppstår vid pressgjutning har tagits fram. Med hjälp av denna modell kan man gå 
vidare för att optimera cykeltid.  

Förutom simuleringar har även åtta olika värmebehandlingars inverkan på 
verktygsytan utvärderats okulärt. En förstudie kring formsmörjning med hjälp av 
värmekamera har också genomförts. 

 

Nyckelord: 

Pressgjutverktyg, utmattningssimulering, verktygsslitage, värmebehandling 
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Summary 
This report is a summary of the work that has been done in project G834P, 
“Thermal balance in dies for high pressure die castings”. Dies has a large 
investment cost and to save money the life of dies must be increased. This project 
is a continuing of previous work that has been done in thermal balance. Previous 
project has been G765P and G813P. 

The biggest issue with the life of the dies is the big temperature changes that the 
die is exposed to. The life of the die mainly depends on the cooling and not that 
much on the heating. To increase the productivity and the life of the dies the 
cycling rate should be determined for each individual die. 

The objective with the project has been to determine an optimal cycling time to 
achive optimal production result and thereby increase the life of the dies. The 
purpose has been to find balance between amount of energy input and amount of 
energy output for every shoot. This has been done with simulating and calculating 
the optimal cycling rate by analyzing the thermal balance. 

Except for simulations eight different heattreatment has been analyzed ocularly. A 
prestudy of die lubrication with help of a heating camera has aslo been done 
during the year. 
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1 Tillkomst  

Denna skrift är slutrapport för projektet G834P ”Termisk balans i 
pressgjutverktyg”. Projektbudget var 650 000 kr. Rapporten är finansierad av 
Svenska Gjuteriföreningen och skriven av Frida Hallström, Sargon Jidah och 
Jonas Bardh, Swerea SWECAST. Projektgruppen bestod av: 

 
Bengt Klarenfjord Uddeholm 
Jan Henriksson Ankarsrum Die Casting 
Jens Bergström Karlstad Universitet 
Tomas Karlsson Ljunghäll 
Inge Eklindh  Chemtrend 
Ronny Kristensson TA Hydronics AB 

2 Inledning 

Pressgjutningsverktyg är relativt komplicerade och ofta kostsamma att ta fram. Av 
den anledningen är livslängden på ett verktyg väldigt avgörande för priset på det 
färdiga gjutgodset. Kan livslängden på verktygen ökas så kommer det också att 
bidra till mer konkurrenskraftiga priser på gjutgods. Idag kämpar svenska samt 
övriga västerländska gjuterier och verktygsmakare med billiga verktyg och 
gjutgods som är tillverkade i bland annat Asien. Då deras kvalité på senare år ökat 
bidrar det till att företag inte längre skräms av att handla därifrån. Därför är det 
viktigt att västvärlden fortsätter att driva utvecklingen framåt för att ligga i 
framkant och behålla sin konkurrenskraft. Sverige utgör inget undantag i denna 
fråga. Forskning är av stor betydelse för gjuteribranschens överlevnad.  

I Sverige görs det idag mycket forskning inom området. Detta projekt har 
fokuserat på den termiska balansens inverkan på verktygslivslängden. Termisk 
balans är idag en av de största utmaningarna inom pressgjutning och gjutning i 
permanenta formar. Verktygen värms upp av smältan när den fyller formen och 
kyls sedan då det sprayas med formsmörjmedel. Denna upprepning av 
uppvärmning och nerkylning påverkar verktygen negativt med varmsprickor, 
erosion, pålagringar m.m. som följd. Detta ger upphov till att alla verktyg förr 
eller senare måste kasseras och nya tas fram.  

3 Syfte och mål 

Syftet med projektet ”Termisk balans i pressgjutverktyg” var att hitta en jämvikt 
där mängden tillförd energi är lika stor som mängden bortförd energi för varje 
skott. Detta skulle göras genom simulering och beräkning av optimal skottakt för 
att på så sätt 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. 

Delmål i årets projekt var: 

1. Styrning av det formsläppmedel som appliceras på verktyget mellan varje skott. 
Undersöka möjligheten att för varje skott spraya rätt mängd med rätt temperatur 
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på rätt plats i verktyget. Detta görs genom att använda sig av en värmekamera för 
att i realtid mäta temperaturen på ytan i verktyget och utifrån det styra 
utrustningen. 

2. Utmattningssimulering jämfört med verkligt slitage på pressgjutverktyg. 

3. Värmebehandling av pressgjutverktyg. Värmebehandlare levererar inom 
specifikation, men kanske inte optimalt för varje specifik produkt (valt stål, 
utformning av verktyg). Därför vill man testa olika varianter av värmebehandling, 
detta är optimalt att göra på TA eftersom de har små verktyg med låg 
verktygslivslängd och snabba serier. 

4 Realtidsformsmörjning 

Pressgjutverktyg slits idag ofta på grund av de temperaturskillnader som uppstår i 
verktyget till följd av de stora temperaturväxlingar i ytan som uppstår vid 
gjutning. Varm smälta värmer upp formen medan t ex vatten kyler verktyget för 
att formsläppmedlet skall fästa på formen. Denna temperaturskillnad gör att 
verktygsstålet utsätts för stora påfrestningar. Formsläppmedel används framför allt 
för att smörja formen så det färdiga gjutgodset lättare släpper från formen. Men 
det har också en annan funktion, att kyla verktyget. Idag är de vanligast 
förekommande formsläppmedel vattenbaserade, medan det tidigare var vanligare 
med oljebaserade. Mycket utveckling har dock skett inom området på senare tid 
och de oljebaserade formsläppmedlen har börjat komma tillbaka. I projeketet har 
inget fokus lagts på att utvärdera vilken typ av formsläppmedel som är den bäst 
lämpade.  

Vanligen så finns kanaler i verktygen för att styra temperaturen men ofta är detta 
inte tillräckligt för att hålla en jämn temperatur i verktyget. Som medel i kanaler 
används antingen olja eller vatten.  

 

Figur 1. Exempel på formsmörjning. 
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Tanken med realtidsformsmörjning är att kunna ”kyla” utvalda områden där 
temperaturen riskerar att bli för hög. Om det inte finns behov av att kyla verktyget 
så ska det heller inte göras. Idag smörjs mer eller mindre hela verktygsformen med 
hjälp av en smörjrobot. Tanken är att man med hjälp av en värmekamera i realtid 
skall mäta verktygets temperatur. Om något eller några områden visar på förhöjda 
temperaturer utifrån en referenstemperatur kan smörjroboten automatiskt kyla de 
utsatta området eller områdena.  

4.1 Resultat realtidsformsmörjning 

Under 2011 genomfördes inledande studier och seminarier hos Ljunghäll AB 
tillsammans med Termisk Systemteknik AB och Swerea SWECAST AB. 
Resultatet från de inledande studierna visade på att det skulle vara fullt möjligt att 
utifrån en värmebild från en värmekamera styra en smörjrobot. Fortsättning med 
arbetet att samla in värmedata och testa tekniken beslöts dock att skjutas på till 
2012 på grund av tidsbrist. 

5 Utmattningssimulering 

Utmattning i material är icke reversibla skador som uppstår till följd av cykliska 
töjningar vid spänningsnivåer som inte överstiger flytgränsen. Utmattningsbrott 
uppstår i flera steg 

1. Cykliska plastiska deformationer. 

2. Initiering av mikrosprickor. 

3. Fortplantning och sammanväxning av mikrosprickor till en eller fler 
makrosprickor. 

4. Fortplantning av makrosprickorna. 

5. Brott. 

Det finns flera faktorer som påverkar uppkomsten av utmattningsskador i 
pressgjutverktyg, eg. geometrisk utformning av verktyg, material i verktyget, 
värmebehandling, gjutprocessparametrar, underhåll mfl. Det som framför allt 
analyseras i dessa simuleringar är termomekanisk utmattning. Pressgjutverktyg 
utsättts för väldigt hög påfrestning i form av cykliska höga temperaturgradienter.  

När smältan sprutas in i verktyget sker en snabb temperaturökning av ytan i 
verktyget, och till följd av detta vill ytan expandera. Materialet under ytan värms 
inte upp lika snabbt och expanderar inte i samma utsträckning och hindrar därför 
materialet i ytan att expanderara fritt. Detta ger upphov till tryckspänningar i 
ytskiktet.  

Motsatsen sker då verktyget öppnas, detaljen stöts ut och verktygshalvorna 
sprayas. Temperaturen sjunker då snabbt i ytan medan det underliggande 
materialet inte kyls och komprimeras lika snabbt. Denna effekt ger upphov till 
dragspänningar i ytskiktet. Dessa variationer i drag- och tryckspänningar till följd 
av temperaturskillnaderna ger upphov till termomekanisk utmattning, [5]. Det är 
framför allt dragspänningar i ytan som orsakar sprickor. 

Simulering av utmattning har gjorts i ett flera steg: 
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• Förbereda CAD i SolidWorks. 

• Preparera beräkningsmodell i HyperMesh. 

• Värmeflödessimulering i ABAQUS. 

• Spänningssimulering i ABAQUS.  

• Uppskattning av livslängd till följd av utmattning i nCode. 

Jämförelser har sedan gjorts med sprickbildning hos fysiska verktyg för att 
jämföra och verifiera resultat. 

5.1 Geometri 

I det här projektet har utmattninnssimulering gjorts på ett pressgjutverktyg från 
TAH enligt Figur 2.  

För att reducera beräkningstiden har simulering gjorts på endast en verktygshalva, 
Figur 3. 

 

 

Figur 2. Pressgjutverktyg från TAH. 
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Figur 3. Del av verktyg som analyserats i simuleringar. 

 

5.2 Material 

Materialet som använts är QRO90. I dessa simuleringar antas materialet vara 
isotropt och fritt från defekter.  

5.3 Värmeflödessimulering 

Värmeflödessimulering har gjorts i ABAQUS. HyperMesh har använts vid 
uppbyggnaden av beräkningsmodellen, dvs. meshning samt applicering av 
randvillkor och temperaturlaster. Beräkningsmodellen består av 40 639 noder och 
223 500 element, Figur 4.  

 

Figur 4. Meshad modell i HyperMesh. 

 

Randvillkor som använts i modellen är följande; 
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• Omgivande lufttemperatur är satt till 25°C under hela cyklingen.  

• Verktygets initiala temperatur är 150°C. 

• Värmeöverföringstalet, HTC, mellan verktyg och luft är α=10 W/m2K. De 
rödmarkerade ytorna i Figur 3 är i kontakt med omgivande luft. 

 

Värmeöverföringstalet mellan luft och verktyg baseras på följande formel, [4]; 

vid lufthastigheter, v, närmast kokillen under 5m/s gäller  

HTC=6+4v 

vid lufthastigheter över 5m/s gäller följande 

HTC=7.15v0.78. 

 

Vid simulering av cykling har tider enligt Figur 5 använts. 

 

Figur 5. Cykeltider vid gjutning. 

 

Följande temperaturer och tider har använts i simuleringen, färgkoder enligt Figur 
3; 

• 0-14s, blå yta i kontakt med smälta, 900°C, gröna ytor i kontakt med 
motgående verktyg, 150°C. 

• 15-20s, detaljen stöts ut, blå och gröna ytor i kontakt med luft, 25°C. 

• 21-23s, formsmörjning, blå och gröna ytor i kontakt med formsmörjmedel, 
15°C. 
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• 24-33,5s, verktyget stänger, blå och gröna ytor i kontakt med luft, 25°C. 

 

I värmesimuleringen har temperaturlasterna cyklats 10 gånger för att simulera 10 
skott. Detta görs för att säkerställa att jämvikt har uppnåtts i verktyget, dvs. att 
temperaturförändringarna i verktygets olika delar är periodiska. Det tar en viss tid 
för verktyget att komma upp i temperatur. I Figur 6 visas temperaturen i 
tvärsektion på verktyget vid slutet på 1:a cykeln samt slutet på 10:e cykeln. Det 
framgår tydligt att hela verktyget har hunnit bli varmt. 

 

 

Figur 6. Temperaturbild i genomskärning, skott1 samt skott10. 

 

För att illustrera temperaturökningen i verktyget har temperaturen i nod 34834, 
plottats över tio cykler, Figur 7. Temperaturen ökar till en början för att i slutet 
plana ut och cyklingen blir mer regelbunden. 

 

 

Figur 7. Temperatur i nod 34834 under 10 cykler. 
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Temperaturen har även plottats i en del andra noder enligt Figur 8-Figur 12. 

 

Figur 8. Temperaturbild i verktyget med noder 19217, 3557, 20054 och 22214 

utmarkerade. 

 

 

Figur 9. Temperaturbild i verktyget med noder 20840 och 23783 utmarkerade. 
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Figur 10. Temperatur i nod 20840 och 23783 under 10 cykler. 

 

Fluktuationerna i nod 23783 är inte lika stora som i nod 20840 eftersom denna 
nod ligger längre ifrån ytan där de stora temperaturförändringarna sker. 
Temperaturen stiger dock markant från initiala 150°C till ~400°C. 

 

 

Figur 11. Temperatur i nod 22214 och 20054 under 10 cykler. 

 

Nod 22214 ligger på ytan på utsida verktyget, punkten har en initial temperatur på 
150°C och är i kontakt med luft. Noden ligger relativt långt från de ytor där 
verktyget kommer i kontakt med smältan och därför är fluktuationerna små. Nod 
20054 ligger i ytan som är i kontakt med smörjmedel och därför sjunker 
temperaturen periodvis till ~20°C. 
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Figur 12. Temperatur i nod 3557 och 19217 under 10 cykler. 

 

Nod 3557 samt 19217 (markerade i Figur 8) är i direkt kontakt med smälta samt 
formsmörjningsmedel och därför blir temperaturändringarna stora. Detta ger 
upphov till stora temperaturgradienter mellan material i ytskikt och underliggande 
material. Det leder i sin tur till spänningar i materialet. 

5.4 Spänningssimulering 

I spänningssimuleringen används resultaten från värmeflödessimuleringen som 
ingående last. Det är temperaturgradienterna, dvs. skillnad i temperatur i de olika 
delarna, i verktyget som ger upphov till spänningar. Ytan i verktyget som utsätts 
för värme vill utvidga sig mer och snabbare än underliggande material. 

Hela bottenytan på verktyget antas vara fixerad, i övrigt kan verktyget röra sig 
fritt. Figur 13 visar spänningar i verktyget i slutet på 10:e cykeln. Det är inte 
nödvändigtvis de områden som uppvisar de högsta spänningsnivåerna som är de 
mest kritiska med avseende på utmattning. 
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Figur 13. Von Mises spänningar i verktyget. 

 

Spänningen uppgår i vissa områden till ~900 MPa vilket kan jämföras med en 
sträckgräns på 1270 MPa på QRO90. 

Nedan, Figur 14-Figur 16, visas spänningarna i noder enligt numrering från 
värmeflödessimulering. 

 

 

Figur 14. Von Mises spänningar i nod 20840 och 23783. 

 

Nod 20840 ligger närmare ytan och utsätts för högre temperaturförändringar över 
tiden och därför är spänningarna högre initialt. Över tiden blir verktyget mer 
jämnvarmt och temperaturgradienter till närliggande material minskar, vilket leder 
till lägre spänningar. Nod 23783 ligger djupare ner i verktyget och påverkas inte 
lika mycket av temperaturändringarna. 
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Figur 15. Von Mises spänningar i nod 22214 och 20054. 

 

 

Figur 16. Von Mises spänningar i nod 3557 och 19217. 

 

Nod 3557 samt 19217 (markerade i Figur 8) är i direktkontakt med smälta och 
formsmörjmedel och utsätts för höga temperaturförändringar. Detta ger höga 
temperaturskillnader i förhållande till underliggande material vilket ger höga 
spänningar. 

5.5 Resultat utmattningssimulering 

Material från materialdatabasen i nCode har använts i simuleringarna. Databasen 
har jämförts med materialdata för verktygsstålet och det material i databasen som 
närmast liknar verktygsstålet har använts, Steel_UML_UTS1600, [6].  

Simuleringen visar var de kritiska områden är med avseende på utmattning och 
efter hur många skott som sprickor börjar uppstå, Figur 17. Fler jämförelser 
mellan simuleringar och fysiska verktyg krävs för att specifikt säga hur långt 
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sprickbildningen har kommit i de röda områdena, samt hur skadliga de är. Figur 
18 visar en bild från fysiskt verktyg efter 5000 skott. Både simulering och fysiskt 
verktyg uppvisar samma kritiska områden. Det är som förväntat i radier och kring 
utstötarhål som de återfinns. 

 

 

Figur 17. Bild från nCode som visar kritiska områden. 

 

 

Figur 18. Fysiskt verktyg efter 5000 skott. 

 

Figur 20 

Figur 19 

Figur 21 
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Figur 19. Fysiskt verktyg och simulering, detalj. 

 

 

Figur 20. Fysiskt verktyg och simulering, detalj. 

 

 

Figur 21. Fysiskt verktyg och simulering, detalj. 

 

Sammanfattningsvis för Figur 19-Figur 21 kan det sägas att både i fysiskt verktyg 
och i simulering så har sprickor uppkommit kring utstötarhål samt i radier. Även 
kring texten som inpräntas i verktyget uppstår höga spänningsnivåer samt sprickor 
till följd av de skarpa kanter som finns. 
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6 Värmebehandling av pressgjutverktyg 

Värmebehandlare ken leverera verktygsstål inom angiven specifikation, men det 
är inte alltid som det är optimalt stål för just det beställda verktyget. Därför har det 
i projektet genomförts undersökningar på olika varianter av värmebehandling av 
pressgjutverktyg. Detta är lämpligt att göra på TAH eftersom de har små verktyg 
med låg verktygslivslängd och snabba serier. 

 

Figur 22. Bild på det verktyg hos TA som valdes för försöken. 

Den detalj och verktyg som valts för försöken hos TA är en rörkoppling som är 
gjuten i mässing. Mässing har en ungefärlig gjuttemperatur runt 1000 grader 
beroende på legering. Verktygsstålet som traditionellt används hos TAH är 
QRO90. I projektet valdes det därför ut åtta stycken olika värmebehandlingar på 
verktyg som ansågs intressanta att titta närmare på. Avsikten var att undersöka om 
de olika värmebehandlingarna har någon inverkan på den sprickbildning som sker 
i verktygen vid gjutning. Normalt sett körs ett verktyg ca 30 000 skott innan det 
kasseras. Under verktygets livslängd genomförs olika reparationer vid behov, t ex 
blästring. Verktygen som ingår i försöken har blästrats med stålkulor med ett 
intervall av ca 600 skott. Enligt undersökning med sprickindikeringsvätska visar 
sig blästringen ha god effekt, då det reducerar krackeleringar avsevärt, se kap. 6.1. 

Tabellen nedan visar de olika värmebehandlingarna som har testats i projektet. 
Verktyg 1A och 1B är referensverktyg och är värmebehandlade enligt TA:s krav 
idag. Uppföljning av de olika verktygen har gjorts genom analys av 
sprickbildningen med hjälp av spricksökningsvätska. Färdiga gjutdetaljer har 
också studerats för att se om de skiljer sig från eventuellt verktygsslitage. Det 
finns tidigare arbeten som är gjorda på verktygsstål, bland annat en 
doktorsavhandling som visar på att hårdheten påverkar [1]. Hårdheten är inget 
som är fokus i denna rapport utan jämförelsen avser härdtemperatur och 
kylningshastighet. Hårdheten har initialt varit densamma för alla verktygen i 
testerna. Se Tabell 1 för mer information kring de olika verktygen som testats. 
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Tabell 1. Tabell över de olika värmebehandlingar som gjorts i projektet. 
Verktyg 1 Temperatur Härdmetod+kylning Märkning 

A Rörlig halva 1+ Fast halva 4 1030 Vakuumugn,    3Bar,     HRC  44-46 1A 
B Rörlig halva 2+ Fast halva 3 1050 Vakuumugn,    3Bar,     HRC  44-46 1B 
      

Verktyg 2     
C Rörlig halva 1+ Fast halva 4 1030 Vakuumugn,    5,5Bar,   HRC  44-46 2C 
D Rörlig halva 2+ Fast halva 3 1050 Vakuumugn,    5,5Bar,   HRC  44-46 2D 
      

Verktyg 3     
E Rörlig halva 1+ Fast halva 4 1080 Vakuumugn,    3 Bar,     HRC  44-46 3E 
F Rörlig halva 2+ Fast halva 3 1080 Vakuumugn,    5,5Bar,   HRC  44-46 3F 
      

Verktyg 4     
G Rörlig halva 1+ Fast halva 4 1050 Vakuumugn, oljekylning,   HRC  44-46 4G 
H Rörlig halva 2+ Fast halva 3 1080 Vakuumugn, oljekylning,   HRC  44-46 4H 

 

6.1 Resultat värmebehandling 

Verktyg 1 efter 9000 skott. 

 

Figur 23. Verktyg 1A efter 9000 skott. 

 

 

Figur 24. Verktyg 1B efter 9000 skott. 

 

Figur 25. Verktyg 1A efter blästring, 

9000 skott. 

 

Figur 26. Verktyg 1B efter blästring, 

9000 skott. 
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Verktyg 2 efter ca 4700 skott. 

Redan efter ca 4700 skott uppvisar verktyg 2 tendenser till sprickor och 
krackeleringar. Därför genomfördes även test med spricksökningsvätska efter att 
verktyget blästrats. Efter blästring försvann större delen av de krackeleringar och 
småsprickor som syntes i verktyget före blästringen. Efter 4700 skott ses ingen 
stor skillnad mellan verktyg 2C och verktyg 2D. 

 

Figur 27. Verktyg 2C efter 4700 skott. 

 

 

Figur 28. Verktyg 2D efter 4700 skott. 

 

Figur 29. Verktyg 2C efter blästring, 

4700 skott. 

 

Figur 30. Verktyg 2D efter blästring, 

4700 skott. 
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Verktyg 2 efter ca 9000 skott. 

 

Figur 31. Verktyg 2C efter 9000 skott. 

 

 

Figur 32. Verktyg 2D efter 9000 skott. 

 

Figur 33. Verktyg 2C efter blästring, 

9000 skott. 

 

Figur 34. Verktyg 2D efter blästring, 

9000 skott. 
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Verktyg 3 efter 5000 skott 

 

Figur 35. Verktyg 3E efter 5000 skott. 

 

 

Figur 36. Verktyg 3F efter 5000 skott. 

 

Figur 37. Verktyg 3E efter blästring, 

5000 skott. 

 

Figur 38. Verktyg 3F efter blästring, 

5000 skott. 
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Verktyg 3 efter 9000 skott 

 

Figur 39. Verktyg 3E efter 9000 skott. 

 

 

Figur 40. Verktyg 3F efter 9000 skott. 

 

Figur 41. Verktyg 3E efter blästring, 

9000 skott. 

 

Figur 42. Verktyg 3F efter blästring, 

9000 skott. 
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Verktyg 4 efter 5000 skott 

 

Figur 43. Verktyg 4G efter 5000 skott. 

 

 

Figur 44. Verktyg 4H efter 5000 skott. 

 

Figur 45. Verktyg 4G efter blästring, 

5000 skott. 

 

Figur 46. Verktyg 4H efter blästring, 

5000 skott. 

 

Relativt mycket krackeleringar syns redan efter cirka 5000 skott för verktyg 4. 
Efter blästring så har mängden krackeleringar reducerats kraftigt. Figur 47 och 
Figur 48 visar att krackeleringarna överförs till detaljen. 

 

Figur 47. Verktyg 4G efter 4800 skott. 

 

Figur 48 Verktyg 4H efter 4800 skott. 

 



Swerea SWECAST AB  
Rapport nr 2011-020_ 

 

22 

Verktyg 4 efter 9000 skott 

 

Figur 49. Verktyg 4G efter 9000 skott. 

 

 

Figur 50. Verktyg 4H efter 9000 skott. 

 

Figur 51. Verktyg 4G efter blästring, 

9000 skott. 

 

Figur 52. Verktyg 4H efter blästring, 

9000 skott. 

 

Ingen större skillnad syns mellan 5000 skott och 9000 skott för verktyg 4. Några 
kvarstående sprickor syns. Många av de krackeleringar som finns reduceras efter 
att verktyget har blästrats. Verktyg 4 är det verktyg som initialt uppvisar mest 
sprickor och krackeleringar. Inget av verktygen har ännu gått tillräckligt många 
skott, och inga av verktygen har dömts ut, för att en slutlig utvärdering kan göras 
av de olika värmebehandlingarna. 

7 Slutsats 

De områden som visar sig vara kritiska i simuleringen överensstämmer med de 
områdena i det fysiska verktyget där sprickor uppstått. Det visar att man med hjälp 
av simulering kan lokalisera var i verktyget det finns risk för till följd av den 
termiska cyklingen. Man kan då konstruera om och ändra processparametrar för 
att minimera risken för skador. 

I simuleringen får man ett värde för verktygets uppskattade livslängd.  För att öka 
förtroendet för det värdet och mer exakt kunna förutspå ett verktygs verkliga 
livslängd krävs fler jämförelser mellan simulering och fysiska verktyg. Det bör 
göras för lättare kunna tolka framtida simuleringar. 
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Värmebehandlingens inverkan på verktygets totala livslängd är idag inte helt 
utredd. Det finns en viss skillnad mellan de olika värmebehandlingarna men 
omfattningen har inte kunnat fastläggas vid dessa undersökningar. Enligt den 
okulära kontrollen som gjorts av verktygen syns tydligt att blästringen har en 
positiv effekt och reducerar krackeleringarna. 

 

8 Fortsatt arbete 

Det behövs fler simuleringar med nCode som verifieras med fysiska verktyg med 
avsikt att öka förståelsen för framräknade resultat. Man skulle då kunna få en 
slags översättningstabell från simulerade värden till faktisk verktygslivslängd.  

Sprickinitiering och sprickbildning i verktyg bör undersökas med andra metoder 
än okulär kontroll för att få mätbara data.  

Man bör även analysera olika faktorers inverkan på livslängd, t.ex. placering av 
kylkanaler, olika cykeltider och varierande gjuttemperaturer. 
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