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TILLKOMST    

Denna skrift utgör slutrapport för projekt G736 ”Billiga verktyg”, och är 
framtagen av Frida Hallström, SweCast AB. 

Projektet är kollektivt finansierat av medlemsföretagen i 
Gjuteriföreningen. 

SAMMANFATTNING     

Ett hinder för användningen av pressgjutning är verktygens höga 
framställnings- och materialkostnad. Ett normalt pressgjutningsverktyg 
för aluminium håller en sådan kvalitet att det inte är ovanligt med 
livslängder runt 100 000 avgjutningar. För låg- eller förserier är det inte 
önskvärt med så höga kostnader och inte nödvändigt med långa 
livslängder. Med anledning av detta har billigare gjutna verktyg testats i 
detta projekt, med avsikt att mäta dess livslängd och därmed analysera 
om det är ekonomiskt försvarbart att använda gjutna verktyg för små 
serier. 

2 modeller togs fram, en i polystyren för fullformsgjutning av ett verktyg 
och en i ureol för konventionell sandgjutning av ett verktyg. Modellerna 
användes av Uddeholm Die Casting för att ta fram 2 pressgjutverktyg. 
Första verktyget är enbart gjutet och sedan gnistat. Ingen 
värmebehandling har gjorts och gnistytan är inte putsad. På andra 
verktyget är mjukglödgning gjord och ytan är putsad efter gnistning. Två 
av de gjutna insatserna testades i Skandinaviska Gjuteriskolans 
pressgjutmaskin. I båda insatserna göts nästan 3 000 skott. Efter detta 
var endast små sprickor synliga på verktygsytan och på detaljerna var 
nästan inga defekter synliga.  

En kostnadsanalys gjordes på ett pressgjutverktyg. Denna visade att ett 
normalstort verktyg skulle gå att få fram betydligt billigare (ungefär 20 
%) än med konventionell framtagning. Bara insats eller mindre delar 
skulle dock inte bli billigare. Tar man fram ett provverktyg så är det ofta 
endast en insats, och det är i sådana lägen som ett gjutet verktyg skulle 
kunna bli aktuellt. Detta leder till att behovet av gjutna verktyg är litet i 
pressgjuteriindustrin. Innan man förkastar idén om gjutna verktyg helt 
bör man dock utvärdera dess egenskaper mer. De gjutna verktygen blir 
billigare, frågan är bara hur mycket sämre de blir jämfört med 
konventionellt framtaget verktyg. I ledtid räknas inte med att det går att 
tjäna så mycket. Om konventionell framtagning av ett verktyg tar 10 
veckor så skulle ett gjutet verktyg antagligen ta 8-9 veckor. Detta 
eftersom bearbetning och så vidare fortfarande tar nästan lika lång tid. 

1   BAKGRUND     

Tillverkning och uppbyggnad av pressgjutverktyg är relativt 
komplicerad och kräver långa tillverkningstider. Ofta är ledtiden lika 
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viktig som priset för kunden. Detta är ännu ett skäl att titta på alternativa 
framställningsmetoder. 

Fördelar med pressgjutning är: 

• Modern processteknologi som medför god godskvalitet 

• Hög produktivitet  

• Möjlighet att gjuta komplicerade geometrier  

• Kan gjuta tunnväggigt gjutgods 

• Låg kostnad vid höga serier 

• Många olika legeringsmöjligheter (Al, Mg, Cu, Zn) och legerings-
egenskaper att välja mellan 

• Kan användas till detaljer med höga hållfasthetskrav 

• Lite efterbearbetning krävs 

• Bra slag- och utmattningsegenskaper 

• Mycket bra ljuddämpande egenskaper 

• God ytjämnhet och dimensionsnoggrannhet 

Nackdelar är: 

• Dyrbara formverktyg - kräver långa serier (>5 000-100 000 st) 

• Kan ej gjuta riktigt stora gjutgods 

• Uppstår porer och defekter i pressgjutgods 

Livslängden hos pressgjutverktyg är begränsad. Verktygen utsätts för en 
termisk utmattning som så småningom leder till bildning av ett 
spricknätverk, så kallade krackeleringar. Krackeleringsmönstret avbildas 
på gjutgodset och ju mindre krackeleringar som accepteras desto tidigare 
måste verktyget kasseras.  

Nedan följer ungefärliga verktygslivslängder för gjutning av olika 
metaller: 
Cu -temp 970°C, 5 000-50 000 skott  
Al -temp 700°C, 60 000-200 000 skott  
Zn -temp 430°C, 500 000-2 000 000 skott 
 

Livslängden påverkas av flera faktorer såsom härdning, gjutmetall, 
temperaturer och hantering och användning i stort. Nedan finns en 
sammanfattning av påverkande faktorer: 

• termisk utmattning 

• kallsprickor 

• varmsprickor 

• erosion - urspolning 
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• korrosion - pålödning 

• materialegenskaper, bland annat hårdhet och seghet 

• design 

• radier och hörn 

• kylkanaler 

• gjutkanaler/inlopp 

• tillverkningsmetod 

• fräsning/gnistning 

• polering 

• värmebehandling 

• produktion 

• process (temperatur, tryck, metall) 

• förvärmning 

• kylning/smörjning 

• underhåll 

• rengöring 

• blästring, avspänningsanlöpning 

• svetslagning 

2   MÅL 

Syftet med projektet är att ta fram en eller flera metoder för kostnads-
optimerad framställning av kortserieverktyg för pressgjutning.  

Mål: 

• Göra pressgjutning lönsam vid lägre volymer 

• Möjlighet att tillverka prototypverktyg 

• Mycket kortare framtagningstid 

• Mindre mängd bearbetning  

3   GENOMFÖRANDE 

Projektet har genomförts av SweCast tillsammans med en projektgrupp 
bestående av ADC of Sweden, Formteknik och Uddeholm Tooling. 
Metoder som diskuterades som möjliga att titta på var följande: 

• Fullformsgjutning av insatser för pressgjutning  

• Icke härdade verktyg 

• FFF-metod typ ARCAM, Fockle und Schwartze 
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Metod som sedan valdes var fullformsgjutning och sandgjutning av 
insatser i stål.  

4    LITTERATURSTUDIE RAPID TOOLING 

4.1 Översikt över olika kommersiella tillverkningsmetoder  

Det finns flera tillgängliga Rapid Tooling processer på marknaden. De 
flesta avser dock framställning av verktyg för formsprutning. Metoderna 
bygger oftast på att ett metallpulver sintras samman i olika skikt med 
hjälp av en laserstråle. Det som kan vara avgörande är bland annat 
vilken täthet som kan uppnås på materialet. Kostnadsmässigt ligger de 
oftast relativt nära konventionell framtagning, dock är ledtiden betydligt 
kortare.  

Rapid Tooling metoderna kan delas in i direkta respektive indirekt 
metoder. Direkta metoder avser de där insatsen tillverkas direkt med en 
FriFormsFramställnings-metod (FFF). För de indirekt metoder krävs 
avgjutningar i flera steg från en FFF-master till en färdig insats.   

Tabell 1 visar metoder som kan användas och har använts för 
pressgjutning av aluminium, magnesium eller zink [1] 

Tabell 1 Matris med olika metoder [1] 
Metod Leverantör Kostnad Tillverkningstid Livslängd 

Direkta         
SLS Tooling 3D systems   2-5 veckor 100 skott 
Direct Metal Laser 
Sintering (DLMS) 

EOS GmbH   1-2 veckor 100 skott 

Directed Metal 
Deposition 
System (DMDS) 

Opomec   2-4 veckor ingen 
uppgift 

Direct Metal 
Deposition (DMD) 

POM (Precision 
Optical 
Manufacturing) 

20 % mer än CNC 
tillverkning 

2-5 veckor ingen 
uppgift 

Elektron Beam 
Melting (EBM) 

Arcam AB Kostnadsneutral 
jämfört med 
konventionella 
verktyg 

2-4 veckor 100 000 

Ohärdat 
verktygsstål 

Verktygsmakare       

Metod Leverantör Kostnad  Tillverkningstid Livslängd 
Indirekta         
Robotfräsning i 
sand 

        

Rapid 
Solidification 
Process (RSP) 

RSP Tooling 
LLC 

  1 vecka ingen 
uppgift 

Sprayform Ford Global 
Tech. 

10-15 % lägre än 
CNC tillverkning 

2-4 veckor ingen 
uppgift 
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4.2   Exempel på företag och deras metoder 

4.2.1 EOS GmbH 

EOS är ett av de ledande företagen vad gäller FriFormsFramställning. 
De har flera system tillgängliga i sitt produktutbud, från metall till sand.  

Direct Metal Laser Sintering (DLMS) 

Den här metoden används främst för tillverkning av detaljer i metall 
samt formar för formsprutning och den är en direkt FFF-metod. 
DirectTool är ett varunamn som de använder för FFF-tillverkning av 
formar. Ett metallpulver sintras samman i olika skikt med en laser. 
Skiktuppbyggnaden uppgår till 0,02-0,1 mm. Metoden är begränsad till 
relativt små detaljer (250x250x215 mm). [2] 

4.2.2 Arcam 

Arcam är ett Göteborgsbaserat företag som har utvecklat en metall-
sintringsprocess som kan användas bland annat för formverktyg.  

Electron Beam Melting (EBM) 

Med hjälp av en elektronstråle smälts under vakuum ett metallpulver 
samman. Modellen som tas fram tas direkt från CAD-underlaget. 
Metoden är en så kallad direkt FFF-metod. De stora fördelarna med 
Arcams EMB-metod är större friheter vad gäller val av material. Vanliga 
material som används är stål och titan. Skiktuppbyggnaden uppgår till 
0,05-0,2 mm. Metoden är begränsad till relativt små detaljer 
(200x200x180 mm). [3] 

4.2.3 3D systems 

Selective Laser Sintering (SLS) 

SLS är en direkt friformsframställningsmetod där detaljen skapas direkt 
från ett CAD-underlag utan att ta fram ett formande verktyg. Metoden är 
mycket snabb och bygger på att materialpulver smälts samman med 
hjälp av en laserstråle. Laserstrålen styrs över ett pulverlager och härdar 
på så sätt detta skiktvis med 0,1 mm i höjdled. Flera olika material kan 
användas till SLS processen .  

LaserForm A6 

Laserform A6 [4] är ett stålmaterial som kan användas för SLS-metoden. 
Materialet används till både framställning av högkvalitativa prototyper, 
enstyckstillverkning samt av formverktyg för formsprutning samt 
pressgjutning. SLS-processens stora frihetsgrader vad gäller design 
innebär att ”conformal cooling” kan användas, det vill säga kyl- och 
värmekanaler kan placeras där de behövs.  Ytfinheten uppgår till 5-10 
μm Ra direkt från process. Genom att efterbearbeta med fräsning, 
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polering eller gnistning kan ännu bättre ytfinhet uppnås. Hårdheten 
uppgår till 20 HRc efter polering. Efter värmebehandling kan en hårdhet 
på upp till 39 HRc uppnås. Laserform A6 har en mycket bra 
värmekonduktivitet, nästan dubbelt så hög som för de flesta stålmaterial. 
En hög värmekonduktivitet kan leda till kortare cykeltider, då 
tempereringen av verktyget förbättras.  

3D System framhåller att ledtiden kan kortas ned betydligt.  

CastForm PS 

CastForm PS är ett material av polystyren för SLS-processen och som 
kan användas för att ta fram modeller till framförallt 
vaxursmältningsmetoden, men även för fullformsgjutning. Vid 
vaxursmältningsförfarandet impregneras modellen med ett vax som 
sedan packas in i ett keramiskt material och bränns ut. Materialet har en 
låg askhalt (< 0,02%). [5] 

4.2.4 Sprayform 

Fords patenterade Sprayform-metod är en indirekt FFF-metod. Med 
hjälp av en modell tillverkad av sand eller ett keramiskt material sprayas 
metall, järn eller stål och på så sätt byggs den färdiga komponenten upp. 
Metoden används främst för tillverkning av press- och formsprutnings-
verktyg. Det finns även fall där metoden har använts för att ta fram 
pressgjutverktyg. Det har tidigare funnits problem att använda 
högtemperaturmaterial som stål och järn, men efter utveckling utförd av 
Ford har detta lösts. Relativt stora insatser kan tillverkas med den här 
metoden (1000 x 1000 x 1000 mm) [6] 

4.3   Tillverkningsmetoder för billiga verktyg 

Den stora utmaningen är att finna en tillverkningsmetod som har korta 
ledtider, betydligt billigare än konventionell tillverkning, samt där 
verktygsmaterialet klarar av de påfrestningar som pressgjutning leder 
till. I tabell 2 följer en metodöversikt. 

Tabell 2 Metodöversikt tillverkning [7] 

 Fullformsgjutning Vaxursmältningsmetoden Pressgjutning 

Vikt hos gjutstycket < 10 ton < 40 kg  

Detaljstorlek Obegränsad 1 000 mm Insats  
300 – 1500 mm 

Minsta godstjocklek (mm) 4-5 1 1 

Måttnoggrannhet God 
(CT 7-9) 

Mycket god  
(CT 4-6) 

Mycket god  
(CT 5-7) 
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Ytjämnhet God 
(Ra 0,8-12,5 μm) 

Mycket god  
(Ra 1,6-6,3 μm) 

Mycket god  
(Ra 0,2-1,6 μm) 

4.3.1 Lost Foam 

Vid fullformsgjutning packas en form gjord av polystyren (PS) in i sand 
antingen med hjälp av vakuum eller i bundet sandsystem. Formen 
brinner upp vid ihällning av smälta. Ytorna som erhålls är starkt 
påverkade av vilken typ av PS som har använts samt hur modellen är 
tillverkad. Modellen kan fräsas ur ett stort PS-block, formsprutas (vid 
större serier) eller tas fram med en FFF-metod. Stora modeller limmas 
ihop, likaså komplexa geometrier där olika enheter limmas samman. 
Metoden används främst för lättgjutna material som aluminium och 
gjutjärn. Det finns ett fåtal företag som har specialiserat sig på 
fullformsgjutning av ståldetaljer. Idag tillverkas stora pressverktyg med 
fullformsgjutning. 

4.3.2 Vaxursmältningsmetoden 

För vaxursmältningsmetoden krävs att en vaxmodell tas fram. För detta 
kan en FFF-metod användas. Denna packas in i ett keramiskt material. 
Efter att skalet har härdat smälts vaxet ur och smälta kan hällas ned i 
hålligheten. Inre hålrum kan framställas genom att använda keramiska 
kärnor. Metoden lämpar sig för alla gjutlegeringar, främst svårgjutna 
stållegeringar.  

5   FRAMTAGNING AV GJUTVERKTYG 

För att testa gjutna verktyg togs 2 modeller fram, en i polystyren för 
fullformsgjutning av ett verktyg (se bild 1) och en i ureol för 
konventionell sandgjutning (se bild 2). Dessa användes av Uddeholm 
Die Casting för att ta fram 2 pressgjutverktyg. Ett härdat och ett ohärdat 
togs fram (se bild 3).  
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Bild 1   Polystyrenmodell 

 

Bild 2   Ureolmodell 

Efter diskussion angående möjligheter att gjuta in kylkanaler beslutades 
att dessa i försöket skall tas fram på konventionellt sätt, det vill säga 
genom bearbetning. Uddeholm har testat möjligheten att gjuta in stålrör 
utan lyckat resultat. Det hade annars kunnat vara en lösning att först 
bocka till ett komplett kylkanalsystem för att sedan gjuta in detta i 
formen. Ytterligare en metod kan vara att sätta samman ett kärnsystem. 
Nackdelen kan dock vara att ytan på kylkanalerna kan bli något för grov.  
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Bild 3   Enbart gjutet 

6   BEARBETNING 

Efter framgjutning bearbetades de två verktygen. 

Första verktyget, se bild 4, är enbart gjutet och sedan gnistat. Ingen 
värmebehandling har gjorts och gnistytan är inte putsad.  

På andra verktyget, se bild 5, är mjukglödgning gjord och ytan är putsad 
efter gnistning. 

 

Bild 4    Ej värmebehandlat med gnistyta 
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Bild 5 Värmebehandlad och putsad 

 

7   GJUTNING  

De två gjutna insatserna testades i Skandinaviska Gjuteriskolans 
pressgjutmaskin se bild 6. Båda insatserna testades genom att nästan 
3 000 avgjutningar gjordes. Den insatsen som bara är gjuten och gnistad 
kommer från och med nu benämnas insats 1 och den värmebehandlade 
kommer att benämnas insats 2. 

 

Bild 6 Insats nr 2 uppsatt i Skandinaviska  
Gjuteriskolans pressgjutmaskin. 
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Bild 7 Roboten som finns på Skandinaviska Gjuteriskolan 

Gjutning med insats nummer 1 genomfördes med hjälp av robot, se bild 
6 och 7. Detaljerna plockades ut, kontrollerades med en sensor och lades 
sedan på en plåt ner till en pall. 

Gjutning med insats nummer 2 genomfördes utan robot, med manuell 
urplockning och smörjning.  

8   RESULTAT PÅ VERKTYG UNDER OCH EFTER GJUTNING 

Det verktyg som testades först, insats nummer 1, uppvisade sprickor 
först. De första sprickorna var synliga redan efter 800 skott, se bild 8 och 
bilaga 1 och 2. 

 
Bild 8 Verktyg nummer 1 vid 800 skott 

På insats nummer 2 syntes inga sprickor efter 3 000 skott, se bild 9 och 
bilaga 1 och 2. 
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Bild 9 Insats nummer 2 vid 2 800 skott 

9   KOSTNADSANALYS 

Projektgruppen ansåg det viktigt att i projektet göra en ingående 
kostnadsanalys kring gjutna pressgjutverktyg. Det verktyg som användes 
för tester kommer inte att ha en ekonomisk relevans på grund av dess 
storlek samt utformning. De verktyg som lämpar sig bäst för metoden är 
större insatser, som kräver stor materialavverkning. För kostnads-
analysen används därför ett större verktyg som modell.  

9.1   Kostnad 

I projektet utvärderas ett ”normalstort” verktyg, detaljen är ett trappsteg 
till en rulltrappa. Verktyget kostade ca 600 000 SEK med konventionell 
framtagning. Stålet för varje verktygshalva vägde 980 kg från början, 
och de färdiga halvorna vägde cirka 480 kg var.  

Detta verktyg utvärderades av Uddeholm vad det gäller kostnad och 
ledtid. Det färdiga verktyget på 480 kg användes som modell med 
arbetsmån på 10 mm på arbetande ytor och 5 mm på övriga ytor. 
Kostnad för modell, gjutning och gjutgods blev då sammanlagt 70 500 
SEK. Gjutgodspriset varierar naturligtvis med gjutgodsvikten. 

Kostnad för 980 kg stål var cirka 167 000 SEK. Detta ger en besparing 
på cirka 82 000 SEK bara på materialet. 

Kostnad för bearbetning med mera stod för återstående del av 600 000 
SEK vid konventionell framtagning. Vid bearbetning av det gjutna 
verktyget sparade man 22 500 SEK på att inte behöva ta bort lika 
mycket material. Själva formen på kaviteten fanns redan, fast med 
arbetsmån. Sedan tog det tyvärr i dagsläget lite längre tid att finbearbeta 
på grund av att det fanns en gjuthud. Mer erfarenhet och mer tid på att 
leta fram skärdata och parametrar för gnistning borde till viss del kunna 
sänka tiden för bearbetningen. Förhoppningsvis kan man också gjuta in 
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kylkanaler och då sparar man ännu mer. Insats nummer 1 var ohärdad 
och detta skulle möjligtvis kunna få ner priset med 10 000 – 20 000 SEK 
ytterligare. 

Detta leder till en uppskattad besparing på cirka 124 000, eller lite mer 
än 20 %. 

9.2   Ledtid 

Jämförelse i ledtid mellan konventionellt framtaget och gjutet verktyg 
har även gjorts. 

Ledtiden för det konventionellt framtagna verktyget var 10 veckor. 

Ledtiden för en gjuten version beräknas bli 8-9 veckor. Detta eftersom 
verktyget inte behöver skickas på värmebehandling. 

 

10   DISKUSSION OCH REKOMMENDATIONER 

Mindre än 3000 skott testades i insatserna. Insatserna visade bra resultat 
efter avslutad körning och slutsats blir därför att fler skott borde köras 
innan man kan dra fullständiga slutsatser. 

I projektgruppen diskuterades att vid gjutning av verktyg får man 
föroreningar i ytan, bland annat på grund av sanden. Gjutning i sand utan 
frigolitform har man inte jobbat så mycket med på Uddeholm. Därför 
skulle helst 8-10 mm skäras bort från ytan för att få fram så bra 
verktygsyta som möjligt. I framtiden, när man är mer vana vid 
framställningen, kan kanske verktygen gjutas närmare slutgiltig form 
direkt så att inte lika mycket bearbetning behövs. 

Vidare diskuterades kylning. Gruppen funderar på om det är möjligt att 
gjuta in kylkanaler. Uddeholm anser att det borde vara möjligt, men att 
det kommer krävas flera tester. Hittills har alla testade rör smält. Det 
diskuteras vidare att det borde vara möjligt att gjuta kanaler på baksidan 
av insatsen och sedan fästa en baksida på den. Om kylkanaler inte går att 
få till kommer verktyget bara att fungera för korta serier. 

Även en kostnadsanalys gjordes på ett pressgjutverktyg. Denna visade 
att ett normalstort verktyg skulle gå att få fram betydligt billigare än med 
konventionell framtagning. Bara insats eller mindre delar skulle dock 
inte bli billigare. Tar man fram ett provverktyg så är det ofta endast en 
insats, och det är i sådana lägen som ett gjutet verktyg skulle kunna bli 
aktuellt. Detta leder till att behovet av gjutna verktyg är litet i 
pressgjuteriindustrin. Innan man förkastar idén om gjutna verktyg helt 
bör man dock utvärdera dess egenskaper mer. Inget normalstort verktyg 
har testats. Det är fullt möjligt att det skulle kunna fungera för lite 
mindre serier. 
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 BILAGA 1 JÄMFÖRELSE GJUTNING 1 OCH 2 

På verktyg nummer 1 är de första sprickorna inringade. Vid 1 200 skott 
och över ringas de inte in, på grund av att det är så många sprickor då. 
På verktyg 2 syntes aldrig några sprickor. 

Verktyg nr 1 Ohärdat Verktyg nr 2 Härdat 

 

Sprickor vid 800 skott 

 

Sprickor vid 800 skott. 
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Sprickor vid 1 000 skott 

 

 

Sprickor vid 1 200 skott. Sprickor vid 1 200 skott. 
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Sprickor vid 1 400 skott. 

 

 

Sprickor vid 1 600 skott. 
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Sprickor vid 1800 skott. 

 

Sprickor vid 1800 skott. 

 

Sprickor vid 2 000 skott. 

 

Sprickor vid 2 000 skott. 
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Sprickor vid 2 200 skott. 

 

Sprickor vid 2 200 skott. 

Sprickor vid 2 400 skott. 

 

Sprickor vid 2 400 skott. 
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Sprickor vid 2 600 skott. 

 

 

Sprickor vid 2 800 skott. 
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BILAGA 2 JÄMFÖRELSE I NÄRBILD 
Verktyg nr 1 Verktyg nr 2 

Sprickor efter 800 skott. Sprickor efter 800 skott. 

Sprickor efter 1800 skott. 
 

Sprickor efter 1800 skott. 

 
Sprickor efter 2400 skott.  

Sprickor efter 2400 skott. 
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SYFTE 

Syftet med studien har varit att utvärdera billigare framställningsmetoder 
för pressgjutverktyg. 

 
INNEHÅLL 

Rapporten innehåller alternativa framställningsmetoder för pressgjut-
verktyg, information om och test av gjutna verktyg. 

 
ÄMNESOMRÅDE 

Pressgjutning 

 
NYCKELORD 

Pressgjutning 

Kortserieverktyg  

Fullformsgjutning 

Gjutna verktyg 

 

 

 

 

 


