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Sammanfattning av resultatet  

Traditionellt har kärnor i pressgjutgods varit tillverkade av stål. Dessa stålkärnor 

är rörliga och dras ut ur pressgjutgodset innan gjutgodset stöts ut ur gjutverktyget. 

Detta innebär att formen på dessa stålkärnor har släppningsvinkel som gör dem 

möjliga att dra. Övriga gjutmetoder, som använder gravitationen eller låga 

gastryck för att få in smältan i formen, har länge använt engångskärnor av sand för 

att skapa håligheter i gjutgodset. Sandkärnorna faller sönder efter gjutningen 

vilket gör att kärnans form inte behöver begränsas av släppningsvinklar. Hitintills 

har sandkärnornas begränsade hållfasthet inte möjliggjort användning vid 

pressgjutning på grund av pressgjutmaskinernas höga inloppshastigheter och 

eftertryck.   

För utformningen av pressgjutgods vore det i många fall önskvärt att kunna 

använda engångskärnor. Utvecklingen går framåt med flera olika metoder för att 

tillverka engångskärnor som har tillräcklig hållfasthet för att tåla påfrestningar 

under pressgjutning. Kostnaden för att producera gjutgods med engångskärnor är i 

flera fall betydligt lägre än att produera samma gjutgods med gravitationsgjutning. 

Användning av engångskärnor kan även möjliggöra nya utformningar av gjutgods 

som kan medföra exempelvis nya funktioner, nytt utseende samt viktbesparingar.    

 

Summary 

In order to lower the limitations in the design of internal cavities used in High 

Pressure Die Casting it would be desirable to be able to use lost core. 

Development is moving forward with several different methods to produce lost 

core that has sufficient strength to withstand stresses during die casting.  
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1 Tillkomst  

Denna rapport har tagits fram i projektet G880 ”Engångskärnor i pressgjutgods.” 

Projektet har varit medlemsfinansierat via Forskningsgrupp Pressgjutning, med en 

budget på 60 000 kr. Dessa 60 000 kr var satta som en gate, och om forskningsgrupp 

pressgjutning valde att öppna det skulle frigöras ytterligare 140 000 till projektet. 

Denna gate öppnades dock inte och projektet får därför karaktären av en förstudie.  

Rapporten är sammanställd av Jörgen Bloom och bygger på litteraturstudier samt 

information från personal på ASK Chemicals Scandinavia AB   

Rapporten är sammanställd av Jörgen Bloom, Swerea SWECAST AB. 

Följande företag har ingått i projektet: 

 ASK Chemicals Scandinavia AB   

2 Inledning 

Engångskärnor har hitintills inte använts inom pressgjutning (HPDC) på grund av 

kärnornas låga hållfasthet. Utvecklingen har visat att det finns metoder att framsälla 

engångskärnor sådan egenskaper som gör dem användbara för pressgjutning.  

 

Anledningen till att vilja använda engångskärnor vid pressgjutning är flera: 

 Ge gjutgodset önskade egenskaper, exempelvis genomgående kanaler.  

 Viktoptimera gjutgodset. Frihet att konsturera förstärkningsribbor och hålrum. 

 Eliminera godsanhoppningar för att motverka sugningar. 

 Lägre kostnad för att gjuta motsvarande gods med kokillgjutmetoder. 

 Eftermatningstrycket vid pressgjutning kan används för att ger önskade 

egenskaper. 

  

3 Syfte och mål 

Projektet är en omvärldsanalys för att hitta metoder för att framställa engångskärnor 

som är lämpliga för pressgjutning.  

Om projektets utgifts-gate hade öppnats hade projektets mål varit att studera 

engångskärnornas hållfasthet och gasavgivning. Det fanns även långt gångna planer på  

att sammanföra svenska pressgjuterier med företag som kan erbjuda tillverkade kärnor 

eller teknik för att gjuterierna själva skall kunna tillverka behövliga kärnor.    
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4 Material till kärnorna. 

Tre olika grundläggande tekniker har hittats: 

  Kärnorna tillverkade av salt. 

  Nya bindemedel till sandkärnor. 

 Kärna av zink som sedan smälts ut ur aluminium-gjutgodset.  

4.1 Kärnor tillverkade av salt 

Flera olika källor anger att kärnor tillverkade av salt (koksalt och/eller soda) uppvisar 

tillräcklig hållfasthet för pressgjutning. De har låg gasavgivning vid gjutningen och ger 

ingen metallurgisk påverkan på aluminiumgjutgods. Saltkärnorna kan ge bra 

dimensionsnoggrannhet och fina ytor.  

Saltkärnor kan användas i gjutgods med krav på sandfrihet, exempelvis delar till 

hydraulik. Eventuella saltrester löser upp sig i värme/kyl vätskan utan att ge skador. 

Saltkärnorna är även miljövänliga, efter genomförd gjutning kan saltkärnan spolas ut 

ur godset med en kraftig vattenstråle. Återvinning av saltet från spolvattnet är tekniskt 

möjligt men uppges vara ekonomiskt tveksamt. Saltkärnor är känsliga för fukt och 

kräver kontollerad miljö vid förvaring och transport.  

Tre olika metoder har hittats för att tillverka saltkärnor.  

4.1.1 Saltkärnor tillverkade med salt och bindmedel 

Salt blandas med speciellt framställt bindemedel och skjuts med en kärnskjutmaskin 

ned i en uppvärmd kärnlåda där bindemedlet härdas med gas. Metoden kan använda 

samma utrustning som normalt används för att tillverka kemiskt bundna sandkärnor till 

gravitationsgjutning. [1] 

4.1.1 Saltkärnor tillverkade genom pressgjutning 

Vid användning av denna metod används en kallkammarpressgjutmaskin av 

standardutförande. Ugnen fylls med smält salt och kärnan tillverkas genom 

pressgjutning på liknande sätt som gjutgods av aluminium. Det smälta saltet ger en 

kraftig krympning vid stelningen vilket kan ställa särskilda krav på gjutsimulering före 

utformningen av gjutverktyget. [2]    

4.1.2 Saltkärnor tillvekade genom sintring  

Saltkärnor kan även tillverkas genom sintring. Salt pressas under högt tryck till rätt 

form. Den resulterande grönkroppen värms därefter till en temperatur under 

smälttemperaturen varvid hållfastheten ökar tillräckligt för att klara påfrestningarna 

som uppkommer vid en pressgjutning. [3]  

  

4.1.3 Företag som tillhandahåller teknik för tillverkning av saltkärnor  

Fyra olika företag har under projektets gång kontaktats med anledning av deras teknik 

för att tillverka kärnor av salt.   
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 ASK Chemicals Scandinavia AB   

 Emil Müller GmbH 

 Bühler AG 

 Giesserei-Institut RWTH Aachen 

4.2 Sandkärnor med tillräcklig hållfasthet för pressgjutning 

Kärnor tillverkade av sand används i mycket stor utsträckning vid lågtrycksgjutning 

och gravitationsgjutning. Dessa sandkärnor har haft för låg hållfasthet för 

pressgjutning. Inga företag har hittats som utvecklar eller säljer sandkärnor avseeda för 

pressgjutning.   

4.3 Kärnor av zink 

Zink har lägre smälttemperatur än aluminium och tjockväggiga zinkkärnor har i försök 

använts för att pressgjuta tunnväggigt aluminium. Efter gjutningen har gjutgodset 

värmts över zinkens smälttemperatur varvid kärnan runnit ur gjutgodset. Försöken 

visar emellertid att det blir metallurgiska förändringar (legeringar) i 

aluminiumgjutgodset. På grund av detta rekommenderas inte metoden. [4]      

 

5 Diskussion 

Det är möjligt att tillverka pressgjutgods i aluminium med hjälp av engångskärnor av 

salt. Inga uppgifter har hittats att någon leverantör av saltkärnor, eller leverantör av 

teknik för att framställa saltkärnor, som påstår att deras saltkärnor är färdiga för 

industriell produktion. Däremot säger flera leverantörer att tekniken fungerar och att 

den använts vid försöksgjutningar år 2013.  

Under arbetet med detta projekt har författaren vid ett flertal tillfällen noterat att 

arbetet med saltkärnor omges av stor sekretess. ASK Chemicals AB är det företag som 

varit öppnast mot oss och levererat provkärnor av salt och erbjudit sig att visa 

tillverkning av saltkärnor för intresserade svenska pressgjuterier. 

 

6 Slutsats 

Olika tekniker för att framställa engångskärnor av salt som är lämpade för 

pressgjutning finns. Sannolikt kommer de pressgjuterier som kan erbjuda sina kunder 

pressgjutgods med hålrum och kanaler skapade med saltkärnor att framgångsrikt kunna 

konkurrera prismässigt med kokillgjutning. Samt även kunna erbjuda pressgjutgods 

med mer avancerad utformning vad gäller geometrisk form, funktion och lägre 

godsvikt.  

Användning av saltkärnor bromsas av att tekniken är dyr att införa och att ny kunskap 

behöver byggas upp hos både gjutgodsköpare och pressgjuteri. Även sekretessen som 

omgärdar flera av metoderna motverkar snabb spridning av metoderna.     
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7 Fortsatt arbete 

Fortsatt arbete kan vara att undersöka saltkärnor framställda med olika metoder med 

avseende på formbarhet, hållfasthet, gasavgivning och krympning samt förmåga att 

motstå erossion. Ett framtida arbete kan även vara att modifiera mjukvara för 

gjutsimuleringar av pressgjutning med saltkärnor. Salt har exempelvis stor 

volymändring vid smältning - stelning. 
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