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Sammanfattning  
 

Syftet med projektet är att skapa information kring vilka formsläppmedel som 

finns på markanden idag och vilka utvecklingstrender vi redan nu kan identifiera. 

Studien är gjord med hjälp av intervjuer av stora leverantörsföretag men även ur 

ett användarperspektiv. Hur ser miljöaspekten ut och vilka är de ekonomiska för- 

och nackdelarna? Formsmörjningen har många viktiga funktioner i 

pressgjutprocessen idag. Den ska bidra med att skydda verktygsytan, underlätta 

formfyllnaden och förhindra vidhäftning mellan metallen och formytan. 

Utvecklingen av pressgjutgods går mot större, mer komplexa geometrier och 

tunna sektioner. Detta ställer i sin tur krav på alla delar i processen där 

formsmörjningen är en parameter. En viktig del i detta är att kunna kontrollera 

verktygstemperaturen. Med traditionellt vattenbaserat formsläppmedel är en 

funktion att kyla verktygsytan för att komma ner i rätt temperaturspann där 

släppmedlet får vidhäftning. Flera gjuterier runt om i världen börjar anamma mer 

hög koncentrerade släppmedel där det i princip inte finns något vatten alls. Denna 

typ av formsläppmedel benämns ofta microspray, högkoncentrat eller Eco-spray.  

Summary 
 

The purpose of the project is to investigate what type of release agents that are 

present on the market today and how they will affect the die casting industry in 

the future. The survey is partly done by interviews by supplier companies but also 

from a user perspective. What does the environmental aspect look like and what 

are the economics? Release agents have many important functions in the high 

pressure die casting, HPDC, process today. It will protect the tool surface, 

enhance better mold filling and prevent metal-to-metal bonding. The development 

of components for HPDC goes towards larger, more complex geometries and thin 

sections. This, in turn, demands all aspects of your process where shape release 

agents are one parameter. An important part of this is to be able to check the tool 

temperature. With traditional water-based mold release agents, one important 

function is to cool the tool surface to get into the correct temperature range where 

release agent provides adhesion. Several foundries around the world begin to 

ingest more concentrated release agents, where there is basically no water at all. 

This type of mold release agent is often referred to as microspray, high 

concentrate or eco-spray.  
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1 Bakgrund 

Denna rapport sammanställer arbetet i projektet Framtidens släppmedel. Projektet 

är finansierat av Svenska Gjuteriföreningen med en budget  på 150 000 SEK. 

Deltagande företag är Ankarsrum Die Casting, Mönsterås Metall, IMI Hydronic 

och Husqvarna AB. Projektet är prioriterat inom F-grupp Pressgjutning.   

2 Syfte och mål 

Formsmörjning är en nödvändig del i processen pressgjutning. Formsläppmedlet 

har idag ett antal funktioner. Dels skapa och bilda ”film” eller separeringsfilm på 

verktygsytan, filmens funktion ger verktyget längre livslängd och är nödvändig 

för att detaljen ska kunna stötas ut efter varje skott. En annan funktion är att kyla 

ner verktygsytan. Ytan på verktyget måste kylas ner för att släppmedlet ska kunna 

få vidhäftning. Vanligtvis används vatten som bärare av själva formsläppmedlet.  

Projektet avser att studera vad som finns idag när det gäller formsläppmedel. Hur 

jobbar leverantörer med produkten och vilken teknikutveckling sker inom 

området? Hur utbrett är användningen av elektrostatiskt släppmedel och hög 

koncentrerade släppmedel idag och hur jobbar man internationellt?   

Frågor som projektet förväntas ge svar på är: 

Hur ser det ut i Sverige gällande formsläppmedel och hur ser det ut 

internationellt? 

Skapa en bättre förståels för vilka släppmedel som finns att tillgå på marknaden 

idag? 

Vilka fördelar respektive nackdelar finns med respektive släppmedel? 

 

3 Genomförande 

Projektetets genomförande har skett genom intervjuer med återförsäljare samt 

intervjuer med gjuterier, både internationellt och nationellt. Projektet har  mynnat 

ut i en heldags workshop på Husqvarna AB där även en demonstrator av 

microspray har genomförts.   

4 Industrinyttan med projektet 

Projektet har gett en bredare inblick i vilka alternativa släppmedel som finns och 

hur det ser ut internationellt. Workshopen kring användningen av släppmedel idag 

och hur andra gjuteri och leverantörer tänker kring släppmedel har gett ökad 

kunskap bland deltagarna.     
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Bilaga 1. 

 

 

Europa 

Kontakt har tagits med representanter från flera länder och bilden som presenteras 

är i stort samstämmig. Elektrostatiska släppmedel testas av någon enstaka men 

verkar inte ha fått något större genombrott. Anledningen kan vara att kräver 

speciell utrustning och att det kan finnas svårigheter få bra vätning av verktygen. 

Istället är det traditionella vattenbaserade släppmedel som dominerar och det 

förekommer också mer och mer högkoncentrerade släppmedel numera inte bara 

för de allra tunnväggigaste gjutgodsen.  

Ordet microspray används en del idag men kan betyda lite olika saker allt från 

reduktion av mängden vatten i vanligt släppmedel till speciella släppmedel med 

rena koncentrat eller oljor. Processen med någon typ av koncentrat är något mer 

vanligt.  

För vissa gjuterier som gått över till microspray/oljespray rapporteras att bytet 

från vanliga släppmedel inneburit en tydlig förlängning av verktygets livslängd, 

någon talade om 400 000 skott för aluminiumgjutare. Men alla gjuterier som testat 

detta har inte fått samma tydliga effekt på livslängden.  

Fördelar som rapporterats av de flesta med microspray/oljespray är 

vattenbesparing och minskade utsläpp till luft.  

I Österrike pågår det ett forskningsprojekt (CONAN) med utvärdering av 

microspray, resultatet från detta kommer att presenteras i november 2017. 

Övriga världen 

Kontakt har tagits med personer i Japan, Kina och USA för att få en mer 

heltäckande bild men informationen som gått att få fram har varit mycket 

knapphändig och det går därför inte att dra några större slutsatser om 

släppmedelsanvändningen i övriga länder. För USA kan man ändå dra slutsatsen 

att det är mycket begränsad användning av elektrostatiska släppmedel.  

Referenser 

B. Blim, North American Die Casting Association, personlig kontakt 

I.Vicario, Tecnalia, personlig kontakt 

P.Hofer, Österreichisches Gie erei-Institut (ÖGI), personlig kontakt. 

Inge Eklindh, Chemtrend, personlig kontakt och bidragande i demonstreringen 

Niklas Hornemark, Compserv, personlig kontakt och bidragande i 

demonstreringen  

Urban Österholm, TELNORDIC, personlig kontakt 
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Bilaga 2. 

 

 

Vid pressgjutning sprayas ofta en stor mängd kylvatten och en mindre 

mängd smörjmedel på verktyget mellan varje skott. Men nu är helt nya 

metoder på väg in med många fördelar, både för miljön och ekonomin.   

Text och foto: Martin Wänerholm  

Alla som arbetar med pressgjutning vet att det finns en del problem med det 

nuvarande sättet att kyla och smörja formverktyget. Det innebär en hög 

vattenförbrukning samtidigt som emissioner av olja- och vattendimma måste 

ventileras bort och renas för att få en bra miljö både inom- och utomhus. 

Dessutom innebär de ständiga temperaturväxlingarna på verktygets yta att 

livslängden hos verktyget förkortas. Men nu är nya tekniker på väg och de 

erbjuder flera fördelar.  

I syfte att hitta, utvärdera och implementera ny och bättre teknik för kylning och 

smörjning av formverktyg inom pressgjutning har Swerea SWECAST under 2016 

och 2017 genomfört projektet ”Framtidens smörjmedel” som studerat ett antal nya 

tekniker. Projektet är finansierat av Svenska gjuteriföreningen. 

Ett alternativ som flera pressgjuterier har testat är ”microspray” vilket innebär att 

ett släppmedel utvecklat för just denna metod läggs på med speciella munstycken 

som kan dosera mängden mycket exakt. Allt vatten som normalt används för 

kylning har tagits bort, vilket förutsätter att verktyget har anpassats för ökad intern 

kylning via borrade kanaler. Behövs extra yttre kylning kan spraymunstycket först 

blåsa kylluft på verktyget innan smörjmedlet appliceras.  

– Ett första steg kan vara att kombinera dagens teknik med att spraya en viss 

mängd vatten för kylning först och sedan lägga på en mindre mängd släppmedel, 

säger Urban Österholm på företaget Telnordic som bland annat säljer smörjmedel.  

Under våren 2017 var Husqvarna värd för projektets slutmöte där det 

demonstrerades några av de senaste teknikerna, av vilka några testats på företagets 

pressgjutmaskiner för magnesium.  

– De som arbetat med det här är överlag nöjda. Nackdelarna är att det skiljer sig 

mot konventionell teknik så man måste lära om, säger Andreas Lägersten på 

Husqvarna.  

Inge Eklindh från Chem-trend, ett företag som levererar släppmedel, håller med.  

– Börja med enklare komponenter så att operatörerna kan träna in sig för det här 

är ett nytt sätt att tänka. Många tycker från början att det är alldeles för lite 

släppmedel och att vi borde lägga på mer. 

En annan deltagare i slutmötet var Jörgen Henriksson från Ankarsrum Die Casting 

som tyckte demonstrationen var mycket intressant.  

– Vi har inte testat detta än men vi tror att det är framtiden och vi skulle vilja 

testa. Vi hoppas att det kan ge ökad produktion samtidigt som det ger bättre 

arbetsmiljö. 

Några gjuterier i Europa har noterat radikalt ökad livslängd hos 

pressgjutverktygen med de nya systemen, medan andra inte fått riktigt samma 
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effekt. De som testat verkar dock vara överens om fördelarna ur 

arbetsmiljösynpunkt och minskade utsläpp till den yttre miljön.  

Fördelarna som framkommit inom projektet är bl a sänkt cykeltid, möjlighet att 

sänka injektionshastigheten på smältan samt att man kan gjuta vid en lägre 

temperatur på smältan. Sammantaget innebär detta ökad produktivitet, minskat 

verktygsslitage och minskad energianvändning.  

Dessutom noterades en förbättrad arbetsmiljö och minskade utsläpp samt att 

mängden spillvatten (kyl- och smörjvatten) som till hög kostnad tidigare måste 

antingen renas internt eller skickas för destruktion minskade radikalt. Sist men 

inte minst – det noterades också en minskad korrosion på pressgjutmaskinerna då 

mängden formsmörjmedel minskade.  

De nackdelar som framkommit i projektet och som diskuterads under dagen är att 

det kan krävas en del ny utrustning, exempelvis nya sprutmunstycken samt en ny 

typ av släppmedel inklusive nya lagringstankar. Om alla fördelar med den nya 

tekniken skall uppnås är det också sannolikt att det krävs en modifiering av 

befintliga verktyg då risken finns att den interna kylningen är otillräcklig.  

Och även om tekniken inte används i större skala i Sverige idag fortsätter 

utvecklingen.  

– Det som är nästa steg är ännu finare spraymunstycken. De är redan på gång men 

är än så länge dyrare, säger Niclas Hornemark från Compserv som säljer 

utrustning för formsmörjning.  

En annan teknik som diskuterats är elektrostatiska släppmedel. Denna teknik 

bygger på att verktyget och släppmedlet ges en elektrisk laddning. Eftersom plus 

och minus dras till varandra fastnar släppmedlet på verktyget. Denna teknik har 

testats av enstaka pressgjuterier men verkar inte ha fått något större genomslag i 

praktiken. En orsak till detta kan vara den  

En utblick i Europa visar att det finns stora likheter beträffande vilka släppmedel 

som används i svenska respektive europeiska pressgjuterier. Traditionella 

vattenburna släppmedel dominerar medan elektrostatiska släppmedel inte har fått 

något kommersiellt genomslag. Samtidigt kan konstateras att teknikerna där en 

minimal mängd speciella släppmedel appliceras blir allt vanligare.  

I Österrike genomförs just nu ett forskningsprojekt (CONAN) som ska utvärdera 

de nya smörjteknikerna som bygger på användningen av en minimal 

vätskemängd.  

– Europa ligger i framkant när det gäller den nya tekniken. USA och Kina ligger 

inte alls lika långt framme, säger Urban Österholm. 

FAKTARUTA 

Formsläppmedlet läggs på automatiskt mellan varje skott med hjälp av ett 

formsmörjningsaggregat eller robot. Smörjmedlet har många viktiga funktioner, bl 

a att skydda oxidskiktet på verktygsytan, underlätta formfyllningen, förhindra 

vidhäftningen mellan den smälta metallen och formytan samt underlätta 

utstötningen av den stelnade detaljen.  

Traditionellt vattenburet släppmedel består till ca 98 % av rent vatten, övriga 

substanser är smörjmedel, ofta en olja vax eller siloxaner, korrosionsskydd samt 

ett bakteriedödande medel.  

Elektrostatiskt släppmedel har inget vatten som bärare utan består av ett finkornigt 

pulver, ofta med olja som bas. Metoden är tyst, ger minimalt med spill men kan ge 
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en något ojämn fördelning av pulvret, särskilt i långa och smala 

verktygssektioner.     

Microspray har förmågan att bilda en effektiv smörjfilm vid högre yttemperatur 

på verktyget än vad vattenburna system klarar. Detta innebär att verktyget kan nå 

en termisk balans vid en högre temperatur, vilket bör leder till minskad termisk 

utmattning och därmed ökad verktygslivslängd.   

 


