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TILLKOMST 
Denna skrift utgör slutrapport för projekt G727 ”Fullformsgjutning”, och 
är framtagen av Frida Hallström, SweCast AB. 

Projektet är kollektivt finansierat av medlemsföretagen. 

SAMMANFATTNING 

Denna rapport beskriver metodiken fullformsgjutning. Inget gjuteri i 
Sverige har ännu satsat på att gjuta i fullform med obunden sand, därför 
har teknikläget i övriga världen granskats. Detta för att få kunskap om 
vilka detaljer som tillverkas med metoden och även vilka godssegment 
som lämpar sig bäst. 

De detaljer som vanligast tillverkas med metoden är relativt 
komplicerade och främst till bilindustrin. Vanligaste metallerna är 
aluminium och järn, men även användningen av magnesium ökar. 

Rapporten tar även upp information om några större gjuterier i världen 
som har satsat på fullformsgjutning. Även några större leverantörer av 
verktyg och modeller beskrivs. 

1 BAKGRUND 

Utvecklingen av fullformsgjutning har gått snabbt och det anses att den 
idag har en rad fördelar som gör den till ett intressant alternativ. I 
Sverige har ännu inget gjuteri satsat på metoden att gjuta med obunden 
sand, men intresse finns att bygga upp kunskapen kring hur långt 
metoden har utvecklats, och inom vilka segment som fullforms-
gjutningen är konkurrenskraftig. 

2 MÅL 

Målet med projektet är att kartlägga var forskningsfronten ligger vad 
gäller fullformsgjutning och vilka detaljer som tillverkas med tekniken, 
men även att beskriva de dominerande tillverkarna och kundernas behov. 

3 DISPOSITION 

Rapporten kommer i följande kapitel beskriva själva metodiken för 
fullformsgjutning, vilka material som lämpar sig bäst för metoden och 
vilka vanliga svårigheter som finns. Vidare följer fakta om modellen, 
blackning av denna och hur viktig sanden är inom fullformsgjutning. 

I andra delen av rapporten finns information angående gjuterier och 
leverantörer i Europa som utmärker sig inom området. Vidare diskuteras 
ekonomiska förutsättningar, kundernas behov och hur framtiden kan se 
ut inom fullformsgjutning. Slutsatser har dragits genom att cirka 30 
företag som använder fullformsgjutning har granskats. 



SweCast AB 2 
 
 
 

  

4 METODBESKRIVNING 

4.1 Patent 

Fullformsgjutning i bunden sand, eller full mold process som den 
benämns, patenterades 1958 av H.F. Shroyer. 1964 tog M.C. Flemmings 
patent på fullformsgjutning i obunden sand och det är denna metod som 
kallas lost foam casting, LFC. Numera har Vulcan Engineering ett flertal 
patent på hur fullformsutrustning är utformad. [23] [24] 

4.2 Fullformsgjutning i obunden sand 

Bild 1 Kompressor [1] 

 

I fullformsgjutning tillverkas en modell (se bild 1), och ingjutsystem, av 
polystyren eller annan förgasningsbar plast som etylen. Materialet 
föreligger i form av granulat, som genom en speciell 
förexpansionsprocess gör att granulatkulorna binds till varandra. Om 
mindre detaljer tillverkas, kan modellerna sättas ihop till ett träd före 
gjutning. Dessa limmas då fast på ingjutssystemet. 

Vanligen används en enkelt utformad formflaska för gjutningen, som ej 
behöver vara delad. Denna är placerad på ett vibrationsbord. 
Formflaskan fylls först med en mindre mängd sand, varefter modellen 
fixeras i rätt läge och sand fylls på under vibrering.  

Eftersom obunden sand används som formmaterial, är det nödvändigt att 
blacka modeller och ingjutsystem. Detta för att blacken har en viktig 
formstabiliserande eller armerande uppgift under gjutningen. Modellen 
doppas i blacken eller sprayas med den. 

Modellen tas ej ut ur formen före gjutning utan gjutning sker medan 
modellen fortfarande är kvar i sanden. Ingjutssystemets utformning är nu 
viktig, eftersom denna är en av de faktorer som styr hastigheten hos 
förgasningsförloppet. Under gjutningen förgasas modellen helt genom 
smältans inverkan. Den volym modellen hade har nu ersatts av smälta.  

Eftersom avgjutningen sker i obunden sand är det viktigt med ett rikligt 
och konstant flöde av smälta från första ögonblicket. Annars kommer 
sand att rasa in och i värsta fall blockera inloppet och orsaka en 
misslyckad avgjutning. Efter avgjutning får modellen kallna något, 
sedan hälls sanden av och detaljen tas fram. Den kan därefter behöva 
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blästras för att få bort de sista resterna av blacken. Se hela flödesschemat 
i bild 2. 

 
Bild 2 Flödesschema 

De flesta metaller går att gjuta med metoden, men de mest lämpliga är 
gråjärn, segjärn och aluminiumlegeringar. [2] [4] 

4.3 Fördelar och nackdelar med metoden 

Fördelar med fullformsgjutning är [1] [2] [18]: 

• Stor frihet för konstruktören. Komplexa gods kan gjutas. 

• Inga kärnor behövs. 

• Ringa krav på släppningar, vilket också leder till lägre godsvikt. 

• Mer tunnväggigt gods kan gjutas vilket bidrar till lägre vikt. 

• Minskat rensningsarbete eftersom part- och kärngrader ej 
förekommer. 

• Minskat behov av verkstadsbearbetning av det gjutna ämnet. 
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• Traditionell sandgjutning kräver att två flaskhalvor läggs ihop, och 
detta leder ofta till bristande precision, vilket elimineras vid 
fullformsgjutning. 

• Vid fullformsgjutning i obunden sand behövs inget bindemedel i 
sanden, vilket gör att sanden kan användas igen. Den är inte heller 
lika hårt packad som furansand, detta leder till att minimalt 
urslagsarbete krävs. 

Nackdelar med fullformsgjutning är: 

• Minsta kanal som kan gjutas är 5 mm för järn och 4 mm för 
aluminium på grund av blacken. 

• Sandpåfyllning uppåt in i små utrymmen kan vara svårt. 

• Större ingjutsystem krävs, för att kompensera för modellens kylning. 

• Relativt stor del veck vid gjutning av aluminium och hög andel 
kolrelaterade defekter vid gjutning av järn. 

• En nackdel med furansand är att vid härdning av denna bildas vatten 
som försämrar hållfastheten. För att full styrka på hållfasthet ska 
uppnås måste formväggarna stå under tillräckligt lång tid så att 
vattenavdunstning kan ske.  

4.4 Fullformsgjutning med bunden sand 

Furan är ett kallhärdande bindemedelssystem, där ett harts och en syra 
blandas i ren nysand eller alternativt renad återvunnen sand. 
Furansanden är självstelnande och ger starka formar med stort motstånd 
mot grafitexpansion vid gjutning av järn. 

I fullformsgjutning med furansand tillämpas samma metod som vid 
gjutning i obunden sand. Skillnaden är att modellen packas in i bunden 
sand av något slag, som är betydligt hårdare än obunden sand. Denna 
metod används främst för enstyckstillverkning av gjutgods och vid 
gjutgodstillverkning i små serier. [2] 

Andra sandsorter som används är kvartssand, olivinsand, zirkonsand och 
akromitsand. 

En annan sand som kan användas är Synthetic Ceramic Media. Det är en 
industritillverkad syntetisk keramisk sand som, till skillnad från 
kvartssand, olivinsand, zirkonsand och akromitsand, är artificiellt 
framtagen under kontrollerade former för att helt möta utformningens 
krav. Sanden består till stor del av Al2O3 och SiO2. [15] 
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4.5 Lågtrycksfullformsgjutning 

En ny maskin har tagits fram för lågtrycksfullformsgjutning. Denna 
metod kombinerar fördelarna med fullformsgjutning och lågtryckskokill-
gjutning (se bild 3). 

Samma modell och samma blackning används som vid fullforms-
gjutning med gravitationsmetoden. Skillnaden är att ingjutssystemen kan 
göras ganska små. Modellen fästs vid en öppning i flaskans botten via 
ingjutssystemet. Flaskan fylls sedan med sand som vibreras. Smält 
metall tvingas sedan in i formen genom ett övertryck i gjutmaskinens 
kammare. Inget vakuum appliceras på flaskan i denna metod. 
Övertrycket bibehålls tills gjutgodset börjar stelna, sedan släpps det och 
gjutgodset kan tas ut.  

 
Bild 3 Lågtrycksfullformsgjutning 

Området lågtrycksfullformsgjutning (se bild 3) är ännu inte så utvecklat, 
men fördelar man tror kan uppnås är [5]: 

• Kontrollerad formfyllning 

• Enklare ingjutssystem 

• Standardiserade ingjutssystem 

• Möjlighet att gjuta tunnare gods 

• Ökad sträckgräns 

• Dross- och slaggfri gjutning 

• Lägre gjuttemperatur  
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5 VILKA MATERIAL GJUTS/LÄMPAR SIG BÄST FÖR 
FULLFORMSGJUTNING? 

5.1 Aluminium 

Aluminium är ett av de material som används mest vid 
fullformsgjutning. Det finns inga särskilda defekter som förknippas med 
aluminium vid fullformsgjutning. Defekter som ändå förekommer är 
veckbildning, kallflytningar, gashål och fastbränd sand. Vissa legeringar 
är dock mer lämpliga än andra. Vanligast idag är aluminium-
kiselsgruppen, på grund av bra flytbarhet och bra motstånd mot 
värmesprickor och krympning. 

I en rapport har man undersökt tre stycken legeringar, 319, 356 och 206. 
Metallens hastighet och formationen av defekter användes för att 
jämföra dessa. Hos gjutgods gjorda i 206 hade smältan aningen högre 
hastighet och det färdiga godset hade en större defekt area. [6] [18] 

5.2 Järn 

Järn lämpar sig bra för fullformsgjutning. Smältan har tillräckligt hög 
temperatur för att enkelt smälta bort polystyrenmodellen. 

Exempel på defekter som ändå uppkommer är kolinneslutningar, 
fastbränd sand, formavvittring, värmesprickor eller att sandmodellen 
faller samman. [19] 

5.3 Magnesium 

Fullformsgjutning av magnesium har länge varit ett problem. Detta på 
grund av låg smälttemperatur och att magnesium är väldigt explosivt i 
kontakt med syre. [1] 

Trots detta har produktionen av magnesiumgods ökat kraftigt under de 
senaste 10 åren. Detta styrs främst av bilindustrin som vill få fram 
alternativ som kan minska fordons vikt. Majoriteten av 
magnesiumkomponenter framställs via pressgjutning. Detta medför 
begränsningar de geometrier och egenskaper som bilindustrin 
efterfrågar. Detta var skälet till att man började titta på fullformsgjutning 
av magnesium.  

Två problem inom området visade sig vara magnesiums låga termiska 
värmeinnehåll och att magnesiums kemiska reaktionsförmåga påverkas 
av den blackade modellen. 

Dessa problem kan lösas genom vissa åtgärder. För att minska 
problemen med magnesiums flytbarhet bör en skumplast med låg 
densitet användas. Låg densitet leder till mindre andel material i 
modellen. Detta skulle leda till att mindre material finns för att sänka 
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temperaturen på hettan i metallen när den avancerar genom modellen 
under gjutningen. 

Vidare bör en kvartssand med hög genomtränglighet användas. Även en 
relativt hög gjuttemperatur bör beaktas, för att modellen ska fyllas helt 
innan smältan börjar stelna. 

Trots att kombinationen magnesium och fullformsgjutning behöver 
utvecklas och testas mer, visar genomförda studier på stor potential för 
kombinationen. [7] 

6 VANLIGA SVÅRIGHETER 

6.1 Sandpåfyllning 

Vid sandpåfyllning är det svårt att fylla hela tomrummet runt modellen 
med sand. Fyllning uppåt in i håligheter är det svåraste. Idag klarar man 
bara några millimeter och detta påverkar till viss del vilken design 
fullformsgjutning klarar av. Det finns nu nya vibrationsbord som rör sig 
i 3D och ska klara att fylla ca 1-2 cm uppåt och in i håligheter. [1] 

6.2 Dimensioner 

Minsta möjliga kanal som kan gjutas är 5 mm för järn och 4 mm för 
aluminium. Detta på grund av att blackningen kräver en viss tjocklek. 
Detta påverkar vilken geometri som kan gjutas med fullformsgjutning. 
[1] 

6.3 Limfogar 

Limfogar på polystyrenmodellen är en svag punkt. De tar tid att limma 
ihop. Detta görs ibland för hand och ibland automatiserat. Ytan blir även 
sämre på de ställen där limfogen finns. [1] 

6.4 Uppkomsten av veck 

Efter visuell kontroll av gods gjutet i aluminium har det visat sig att 
många defekter uppstår på grund av veckbildning. Dessa defekter gör att 
vissa gjutgods behöver kasseras. Därför har man försökt ta fram en 
process som ska minska uppkomsten av veck vid fullformsgjutning, men 
någon universell lösning för alla godstyper finns ej. Gjutgodsens olika 
form, tjocklek och dimension leder till olika tolerans gentemot metall, 
gas och värmeöverföring. 

Systematisk mätning och statistisk analys av gjutgodsets tolerans mot 
veckbildning är ett måste när man försöker hindra uppkomsten av veck. 
Även användandet är rätt ingjutssystem kan påverka denna uppkomst. 
Vecken återfinns oftast i tunna sektioner och när smältan har färdats 
långt från ingjutssystemet. Vecken innehåller ofta tunna lager av oxider 
som kan ses med mikroskop. [8] [18] 
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6.5 Kallflytningar 

Kallflytning är benämningen när gods saknas på gjutstycket, därför att 
smältan har stelnat innan den hunnit fylla ut formen helt.  

Vanligtvis inträffar kallflytningar på grund av energiförluster i 
metallfronten under fyllningen, men även på grund av att metallen ska 
smälta bort polystyrenmodellen. Faktorer som påverkar kallflytningar är 
blacken, skummodellen, metallen och geometrin. 

6.6 Toleranser 

Tabell 1 Toleranser 
Gjutdimensioner EN-ISO 8062 Toleransklass (+ / - 

mm) 
 CT6 CT7 CT8 CT9 CT10 

0 -10 0,26 0,37 0,50 0,75 1,00 
(10) - 16 0,27 0,39 0,55 0,80 1,10 
(16) - 25 0,29 0,41 0,60 0,85 1,20 
(25) - 40 0,32 0,45 0,65 0,90 1,30 
(40) - 63 0,35 0,50 0,70 1,00 1,40 

(63) - 100 0,39 0,55 0,80 1,10 1,60 
(100) - 160 0,44 0,60 0,90 1,25 1,80 
(160) - 250 0,50 0,70 1,00 1,40 2,00 
(250) - 400 0,55 0,80 1,10 1,60 2,20 
(400) - 630 0,60 0,90 1,30 1,80 2,50 

      

Sandgjutning      
Kokillgjutning      

Vaxursmältningsmetoden      
Fullformsgjutning- en del      

Fullformsgjutning- limmad      

De toleranser som anges för fullformsgjutning är olika beroende på om 
det är en hel modell eller om den har limmats. Finns det limfogar blir 
toleransklassen högre. Fullform har liknande toleransgrader som 
kokillgjutning, är bättre än sand men aningen sämre än pressgjutning 
och vaxursmältningsmetoden (se tabell 1). [2] [4] 

6.7 Ytfinhet 

Tabell 2 Ytfinhet 
 

Ytfinhet Rz 0,7-1,25 1,25-2,2 2,2-4 4,0-8,0 8,0-12,5 12,5-25 25-50 50-100 100-200

Ra 0,1-0,2 0,2-0,4 0,4-0,8 0,8-1,6 1,6-3,2 3,2-6,3 6,3-12,5 12,5-25 25-50 

Dragning   
Pressgjutning   
Vaxursmältnings 
metoden 

  

Kokillgjutning   
Fullformsgjutning   

Smide   
Sandgjutning   

 



SweCast AB 9 
 
 
 

  

Ytfinheten hos fullformsgjutna detaljer är relativt god. Den är bättre än 
hos sandgjutet gods och liknande den hos kokillgjutet gods och gods 
gjutet med vaxursmältningsmetoden (se tabell 2). [4] 

7 MODELLEN 

 

Bild 4 Bild på polystyrenmodell [4] 

En modell gjuts fram i särskilda verktyg. Ett verktyg för varje enskild 
detalj måste tillverkas. Dessa görs i aluminium. Modellen (se bild 4) 
görs oftast i polystyren (expanded polystyrene) eller PMMA 
(polymetylmetaakrylat) för gjutning av aluminium. Ibland används en 
sampolymer för gjutning av järn. PMMA är en akrylplast som är 
tillverkad för att radikalt minska kolrelaterade defekter i järn och stål-
gjutgods. Det kan även vara smälttemperaturen som avgör vilket 
material som används.[3] 

Dessa verktyg i aluminium för tillverkning av polystyrenmodellen har 
lång livstid, ca 500 000 detaljer kan tillverkas innan verktyget är utslitet. 
Är det bara prototyper eller enstaka detaljer som ska göras kan det löna 
sig att fräsa ut dem i stället, men detta ger sämre ytfinhet. [1] 

Modellens uppbyggnad kan ha stor inverkan på hur gjutgodset blir när 
det är färdiggjutet. Flera metoder för att kontrollera egenskaperna hos 
polystyrenmodellen har därför tagits fram. Några av dessa är vibration, 
kapacitiva sensorer och att modellen dränks i färgat vatten och belyses 
med vitt ljus. [9] [10] 

En annan viktig del av uppbyggnaden av modellen är limförband. 
Limmandet av delar till en modell är det som gör fullformsgjutning 
unikt, eftersom geometrier kan skapas som inte är möjliga med någon 
annan gjutmetod. Med hjälp av röntgen har det visat sig att dessa 
limfogar saktar ner smältans väg och ökar antalet veck. Vid limfogen 
fyller smältan på utefter fogen istället för att fortsätta inåt. Först efter 
detta bryter smältan igenom fogen på flera ställen och bildar då en ojämn 
fyllning som är negativt för kvaliteten på gjutgodset, eftersom det 
genererar många mötande fronter av smälta. [11] 

Samverkan mellan blackens och formens genomtränglighet har en stor 
betydelse när man gör fullformsgjutningar. Metoder har utvecklats för 
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mätning av blackens genomtränglighet, och detta visade sig kunna bidra 
till i en betydande minskning av defekta gjutgods. Trots detta visade sig 
ibland oförklarliga defekter. På grund av detta gjordes utförligare tester 
och man kom fram till att modellsammansmältning var en viktig 
parameter i utbytet metall/modell. [12] 

Ett av de större problemen som uppstår vid fullformsgjutning är alltså 
uppkomsten av veck. Dessa orsakas av att två metallfronter möts utan att 
helt blötas upp av varandra. Man har upptäckt att vissa organiska 
tillsatser kan minska antalet veck om de tillsätts i polystyrenen (PS). 
Därför utvecklas nu en ny generation av PS. [13] 

I en rapport undersöktes två polystyrengranulat, T180 som är standard 
och T185 som är en bromförening. Experiment visade att T185 ledde till 
en stor minskning av defekt area. Anledningen trodde man var att i 
normala fall minskar smältans hastighet med högre skumdensitet, men i 
T185 ökade hastigheten när densiteten ökade. Dock gäller det att vara 
lite kritisk till användandet av brom, eftersom ämnet är medtaget i 
Kemikalieinspektionens PRIO-databas på grund av misstanke om 
mycket hög akutgiftighet. [6] [25] 

8 BLACKNING AV MODELL 

 

Bild 5 En modell doppas i black [4] 

Efter gjutning av polystyrenmodell doppas denna i black, ofta för hand 
(se bild 5). Sedan hängs de upp för torkning i ca 50 °C. Torktid beror på 
storlek, och på blackens tjocklek, men är flera timmar.  

Blacken består ofta av fyra delar: 

• Täckmaterial 

• Lösningsmedel 

• Bindemedel 

• Uppslamningsmedel 

Sammansättningen av blacken varierar beroende på vilka dimensioner 
man har på gjutgodset. Simulering av metallfyllningen visar var svaga 
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punkter finns och utefter detta väljer man black. Simuleringen av 
formfyllningen är viktig för blackningen eftersom man vill ha ett 
konstant gasflöde ut genom blacken. 

Blacken ger styvhet och kontrollerar fyllningshastigheten. Den skyddar 
också smältan mot sand. Utan black kan sand fastna i små håligheter om 
sådana finns i gjutgodsets design. På grund av blacken är minsta gods-
tjocklek för aluminium 4 mm.  

Efter gjutning sitter ofta delar av blacken kvar på gjutgodset. Dessa tas 
bort med stålsandsblästring. [1] [2] 

Glimmerpartiklar i blacken tenderar att stanna i blacken parallellt med 
de fria ytorna. Denna unika orientering skapar löst packade lager av 
granulerade strukturer som betydligt minskar blackens massa- och 
värmeövergång. 

Blackens värmeövergångshastighet ökar när partikelstorlek, specifik 
ytarea, graden av blandning och bindemedlets ledningsförmåga ökar. 

Blackens genomtränglighet ökar när partikelstorlek och hålvolym ökar. 
[14] 

9 SANDENS INVERKAN PÅ DET FÄRDIGA GJUTGODSET 

Sanden vibreras på plats runt modellen. Detta har två syften; att fylla alla 
håligheter på modellen och att pressa samman sanden tillräckligt för att 
producera en stel sandmassa som ska stå emot metallens tryck under 
fyllningen. [18] 

Sanden kan återvinnas genom en process där bunden sand renas efter 
gjutningen. När ett bindemedel en gång har använts i sanden, behöver 
det avlägsnas innan man använder sanden igen och ibland innan man gör 
sig av med sanden. 

Återvinningen börjar så snart gjutgodset är separerat från sanden. Om ett 
bindemedel används i gjutprocessen måste sanden först brytas ner till 
hanterbara bitar. Även om ett bindemedel inte har använts kan sanden 
innehålla föroreningar från gjutprocessen. 

Ett vibrationsdäck används för att bryta ner bitarna till en lämplig 
storlek. Den här utrustningen kan ibland även ta bort metall och för stora 
sandbitar som blivit kvar. Vibrationen tar bort en viss del av 
bindemedlet. När sedan sanden är reducerad till nära kornstorlek kan den 
blandas med ny sand för återanvändning. Den kan även återvinnas ännu 
mer med hjälp av pneumatisk eller termisk utrustning. 

Pneumatisk återvinning är den mest energieffektiva tekniken för att 
återvinna bentonitbunden sand och sand från kemiskt bundna formar. 
Metoden kan användas för att gnida ihop sanden ännu mer. Sandkornen 
tvingas att slås ihop med varandra med hjälp av lufttryck. Detta tvingar 
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bindemedlet att strykas undan, och sanden lämnas kvar uttömd på 
bindemedel. 

I termisk återvinning hettar man upp sanden så att bindemedlet bränns 
bort. När bindemedlet brinner blir det till fina partiklar och gas som 
förbränns de övre delarna av maskinen så att farliga utsläpp elimineras. 
Denna metod är främst lämpad för återvinning av sand bunden med 
organiska bindemedel där stor återvinningsgrad eftersträvas. [2] [3] 

10  OMVÄRLDSBEVAKNING 

Cirka 30 företag som tillverkar gjutgods med fullformsgjutning har 
granskats. Detta för att skapa en bild av vilka detaljer och vilka material 
som lämpar sig bäst för metoden. Koncentrationen av företag ligger i 
Nordamerika och Europa, men även några från Asien finns med. 

10.1   Svenska gjuterier 

De gjuterier i Sverige som tillverkar gods med fullformsgjutning 
använder inte obunden sand. Det kan ändå vara intressant att veta vilka 
som använder någon typ av fullformsgjutning i Sverige: 

10.1.1 Hästveda Gjuteri 

Hästveda Gjuteri AB ligger i Hästveda, beläget 2 mil norr om 
Hässleholm i norra Skåne. 

De tillverkar gjutgods i gråjärn, i kortare serier med vikter upp mot 9500 
kg. Exempel på detaljer är pressverktyg, stativ och prototyper. De 
använder fullformsgjutning med furansand. 

Deras affärsidé är att kombinera hantverksmässiga kunskaper med 
moderna produktionstekniker för att på ett lönsamt sätt tillverka 
kortseriegods och prototyper som uppfyller den nordiska 
verkstadsindustrins kvalitetskrav. 

Kundkretsen finns främst inom verkstadsindustrin, och största delen av 
försäljningen sker i Norden. [16] 

10.1.2 Storebrogjuteriet 

Storebrogjuteriet ligger i Storebro, en mil söder om Vimmerby. De 
tillverkar gjutgods i grå- och segjärn och speciallegeringar genom 
handformning i furansand. De tillverkar formar upp till 5 000x3 000 mm 
och med vikter upp till 7 000 kg. 

Gjutgodset utgörs av bland annat pressverktyg, prototyper, maskindelar 
och reservdelar åt gamla modeller. 

Deras affärsidé är att marknadsföra och tillverka kvalificerat gjutgods till 
svenska och utländska kunder. Inom ramen för organisationen ska de ha 
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kunskaper som klarar hela vägen från idéstadiet via modell och gjutning 
till att leverera ett komplett färdigbearbetat gods. Detta kallar de ”Just In 
Place”. [17] 

10.1.3 Norrlandsgjuteriet 

Norrlandsgjuteriet AB ligger i Robertsfors och är ett modernt utrustat 
gjuteri, för gjutning av kvalificerat pump,- hydralik- och maskingods i 
gråjärn och segjärn. Dessa gods tillverkas med flera olika gjutmetoder. 
Styckevikter från några 10-tals kilo upp till 8 ton, där seriestorleken kan 
variera från enstyckstillverkning till medellånga serier. Denna bredd är 
deras specialitet.  

De använder sig av fullformsgjutning för att tillverka enstaka detaljer 
såsom monterings- och bearbetningsfixturer, pelarställ, reservdelar och 
formande och klippande verktyg till fordons- och vitvaruindustrin. 

Norrlandsgjuteriet AB producerar järngjutgods i de flesta standard-
kvalitéer men även kundanpassade materialkvalitéer är möjliga. Deras 
styrka är korta serier och enstyckstillverkning med mycket korta ledtider 
från order till leverans inklusive modelltillverkning. [22] 

10.1.4 Uddeholm Tooling Svenska AB 

Uddeholm Tooling finns i Hagfors, Malmö, Växjö, Anderstorp, 
Göteborg, Linköping och Eskilstuna.  

Deras affärsvision är att vara en komplett partner för verktygstillverkare, 
verktygsanvändare och deras kunder när det gäller verktygsmaterial, 
dess behandling och användning. Allt i syfte att skapa bästa total-
ekonomi. 

Uddeholm Tool Castings är en del i detta företag som gjuter detaljer i 
stål med korta ledtider. De har specialiserat sig på att tillverka verktyg 
för bland annat plåtbetarbetning till bilindustrin. Gjutningen sker i 
Hagfors. [21] 

10.2   Exempel på utländska gjuterier 

Cirka 25 fullformsgjuterier har granskats, beträffande gjutna detaljer och 
materialet som används till dessa. Detta för att få en klarare bild över 
vilka detaljer som lämpar sig bäst att gjuta med fullform och vilka 
material som är vanligast. 

Efter genomgång av de granskade gjuterierna framgår att den största 
delen av de tillverkade detaljerna går till bilindustrin. Det är främst 
detaljer som är relativt små och komplexa som gjuts med metoden. 

Materialen som främst används är järn och aluminium, men andra 
förekommer, som till exempel stål, brons och mässing. 
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Nedan följer exempel på två fullformsgjuterier i Europa som är 
specialister inom sina respektive områden. Lovink Technocast som har 
koncentrerat sig på stora serier och Gussstahl Lienen som gjuter detaljer 
i stål. Efter det finns information om ett av de största fullforms-
gjuterierna i Nordamerika, Citation, och den största modelltillverkaren 
för fullform i Nordamerika, Foseco Morval. 

Vidare följer information om Vulcan Engineering, som är den största 
leverantören av den utrustning man behöver för att gjuta med 
fullformsmetoden. 

10.2.1 Lovink Technocast 

Lovink Technocast b.v. är beläget i Nederländerna, och har koncentrerat 
sig på fullformsgjutning med sand utan bindemedel i större serier. De 
tillverkar gjutgods i gråjärn, segjärn och aluminium. Hela 84 % av 
detaljerna går på export. 

Flest detaljer görs än så länge i järn, nästan 5000 ton järn smälts per år. 
För aluminium är siffran ca 15 ton. 

Deras kapacitet för fullformsgjutning är 40 flaskor per timme, med 
vikter upp till 150 kg för järn och 50 kg för aluminium. Största 
dimensionen som är möjlig är 600x600x600 mm. 

De har med tiden blivit ett av de ledande företagen inom 
fullformsgjutning av gjutjärn och aluminium. Deras mål är ett lägre pris 
för den färdiga produkten. Fördelar som de ser med fullformsgjutning är 
att även om själva gjutningen kan bli lite dyrare blir efterarbetningen 
billigare och detta leder till ett lägre totalt pris för gjutgodset. 

En annan fördel är att modellverktyget har hög livslängd, och tjänas på 
så sätt snabbt in. [1] [4] 

Lovink Technocast tillverkar ca 70 olika detaljer, se bild 6-9: 

 

 

 

 

 
  
 
 Bild 6 Del till bränslepump           Bild 7 Transmissionskåpa 
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 Bild 8 Cylinderhuvud                      Bild 9 Kompressor 
 

10.2.2 Gussstahl Lienen 

GSL, Gussstahl Lienen GmbH, är ett tyskt företag som gjuter i stål. De 
är specialister på gjutgods i stål med vikter mellan 0,5 och 1500 kg. Den 
minsta godsvikt de klarar är ca 0,2 kg. Exempel på deras detaljer som är 
gjutna med fullform visas i bild 10-12: 

 
Bild 10 Modell i skumplast och färdig kamaxel i stål till personbil [19] 

 

 

 

 

Bild 11 Rostplatta [19]                   Bild 12 Roststav [19] 
 

I bild 13 visas fördelen med omställning till fullformsgjutning. Vid 
tillverkning av denna drillhake var skillnaden i tillverkningskostnad 
betydande; till vänster visas tidigare utförande med svarvning, skärning, 
bockning, slipning och svetsning – till höger ses den med fullform gjutna 
detaljen som är färdig direkt. [19] [20] 
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Bild 13 Drillhake [19] 
 

10.2.3 Citation 

Citation ligger i Novi, Michigan i Nordamerika. Företaget startade som 
ett råsandsgjuteri under tidigt 60-tal och började med fullformsgjutning i 
slutet av 80-talet. För närvarande gjuter de cirka 37 500 ton per år enbart 
med fullformsgjutning. 

De tillverkar över 100 olika detaljer, exempel är kopplingslåda (se bild 
14), motorram med flänsar (se bild 15), kåpa till vattenpump (se bild 16) 
och ett fjäderfäste (se bild 17). 

Deras detaljer varierar i vikt från 1,8 kg till 340 kg, och med 
dimensioner mellan 15,5 cm och 82 cm. 

 

 

 

 

 

Bild 14 Kopplingslåda                      Bild 15 Motorram med flänsar 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 16 Kåpa till vattenpump Bild 17 Fjäderfäste 
 

10.2.4 Foseco-Morval 

Foseco Morval finns i Guelph, Ontario, Kanada och i Bessemer, 
Alabama, USA. De är den enda modelltillverkaren i Nordamerika som 
bara fokuserar på fullformsgjutning. De tillverkar modeller till ett stort 
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antal detaljer. Exempel på dessa är avgasrör (se bild 18), oljefilterkåpa 
till dieselmotor (se bild 19) och ventilhus till järnvägsvagnar (se bild 20). 

 

 

 

 

 
  
 Bild 18 Avgasrör                      Bild 19 Oljefilterkåpa 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 20 Ventilhus till järnvägsvagn 

10.2.5 Vulcan Engineering 

Vulcan Engineering anses vara en världsledande leverantör av utrustning 
till fullformsgjutning. De tillhandahåller all utrustning som behövs för en 
komplett process inom fullformsgjutning.  

Exempel på dessa är:  

• Formningslinje 

• System för sandkompaktion  

• System för sandpåfyllnad 

• Automatiska avgjutningssystem 

• Automatiska urslagningssystem 

• System för förexpansion av granulat 

• Kontinuerlig kontroll av granulatets densitet 

• Förvaring av granulatet 

• Maskin för att skapa skummodellen 

• Maskin för att limma ihop skummodell 

• Behållare och system för blackning 
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• Ugnar för åldring av skummodeller 

• Ugnar för torkning av blackade modeller 

• System för formfyllnad 

De kan även förse sina kunder med processkunskaper och nyckelfärdiga 
lösningar till lost foam system. [3] 

11 EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR 

En anledning till att välja fullformsgjutning kan vara att priset på den 
färdiga detaljen minskar. Detta ofta på grund av minskad 
efterbearbetning och ofta en lägre vikt, även om priset för själva 
gjutningen ofta blir ungefär det samma som tidigare. 

Designar man gjutgodset för att det ska passa metoden, kan komplexa 
detaljer tillverkas som inte annars skulle vara möjliga. Tidig design gör 
också att man kan pressa priset på detaljen så tidigt som möjligt, och då 
blir fullformsgjutning en konkurrenskraftig metod. 

Metoden kan även leda till minskad miljöbelastning när obunden sand 
används. 

12 FRAMTID 

Många detaljer som tillverkas med fullformsgjutning görs till 
bilindustrin. Därför förutspås att aluminium lär öka och järn minska i 
produktion, på grund av att det hela tiden krävs nya lätta detaljer till 
bilindustrin. Även mängden magnesium, titan och plast spås bli större. 
[1] 

Bilindustrin lär fortfarande i framtiden vara den stora kundgruppen inom 
fullformsgjutning, andra potentiella kunder finns där komplexa detaljer 
är nödvändiga. 

Potentiella besparingar för industrin spås bli lägre vikt, vilket leder till 
besparing av materialkostnad. 

På grund av att lägre vikt alltid är önskvärt inom bilindustrin satsas 
mycket på magnesium, och därför spås detta material öka inom 
fullformsgjutning. 

Mer komplicerade gjutgods kan gjutas, vilket leder till mindre behov av 
efterbearbetning. 

Även de ökade miljökraven talar för metoden, eftersom obunden sand 
kan användas. 
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13 DISKUSSION/SLUTSATS 

Cirka 30 företag som tillverkar gjutgods med fullformsgjutning har 
granskats. Detta för att skapa en bild av vilka detaljer och vilka material 
som lämpar sig bäst för metoden. Koncentrationen av företag kommer 
från Nordamerika och Europa, men även några från Asien finns med. 

Karaktäristiskt för detaljer som har tillverkats med fullformsgjutning är 
att de är relativt små och med komplexa geometrier, som till exempel 
förgreningsrör och kåpor av olika slag. Många detaljer till bilindustrin 
tillverkas därför med metoden. 

Det material som lämpar sig bäst för metoden är järn, men även 
aluminium och stål förekommer i relativt stor omfattning.  

Fullformsgjutning har den fördelen jämfört med andra gjutmetoder att 
komplexa former kan gjutas. Detta för att skummodellerna kan gjutas 
och limmas ihop i kombinationer. Detta kan ge inre kanaler, tunna 
dubbla väggar och andra former som ingen annan gjutmetod klarar av. 
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BILAGA 1 GRANSKADE FÖRETAG 
 
Advanced Cast Products 
http://www.advancedcast.com/ 
 
Alcast Technologies Ltd. 
http://members.allstream.net/~alcast/ 
Hamilton, Ontario, Kanada 
 
Arbomex 
http://www.arbomex.com.mx/qlab.html 
Finns i Celaya, Mexiko  
Detaljer: fäste till motorer, foder till cylindrar och axlar, del till vattenpump 
Godsvikter mellan 3 kg och 22 kg. 
 
Bernier Cast Metals 
http://www.bernierinc.com/ 
 
BMW 
http://www.bmwgroup.de 
Cylinderhuvud, ca 300 000 detaljer per år 
 
Bodine Aluminium 
http://www.bodinealuminum.com/ 
 
Casti Group Founderie Alluminio 
http://www.francotosialluminio.it/  
Finns i Italien. Tillverkar bland annat cylinderhuvud, kåpor, förgreningsrör, avgasrör, fäste till 
motor, stöd till kedja och värmeväxlare 
 
Citation Foam Casting 
http://www.citation.net/ 
De tillverkar över hundra olika detaljer, exempel är kopplingslåda, motorram med flänsar, kåpa till 
vattenpump och ett fjäderfäste. 
Deras detaljer varierar i vikt från 1,8 kg till 340 kg, och med dimensioner mellan 15,5 cm och 82 
cm. 
 
Foseco 
www.fosecomet.com 
Modelltillverkare Foseco finns i 34 länder runt om i världen, och har stora gjuterier i USA, 
Tyskland och Japan. Detaljer de tillverkar är Diesel Engine Oil Filter Housing och railway valve 
body i Aluminium. USA 
 
General Aluminium Manufacturing 
http://www3.generalaluminum.com/ 
Ligger i Ohio USA. Gjuter främst i aluminium. 
Detaljer: Pumpar, adapters, filterkåpor, cylinderhuvud, motorkåpor, bränslemunstycke, 
kompressorcentraler 
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General Motors Powertrain, Massena NY 
L61 huvud och block 
I-4-huvud för motorer 
 
GLS-Lienen 
www.gsl-lienen.de 
Är ett stålgjuteri som är beläget i Lienen, Tyskland. Detaljer som tillverkas är kamaxel, rostplatta, 
roststav, drillhake i stål. 
 
Gujarat Metal Cast Industries 
http://www.gmcil.com 
0,25 kg-100 kg i olika järnlegeringar 
Detaljer: kamaxel till Honda motorcykel, del till avgasdriven turbokompressor till turbomotor, 
vipparm till dieselmotor, styrarmar och olika rör 
 
Handtmann 
http://www.handtmann.de/ 
De tillverkar delar för utsläpp av avgaser och delar för transmissioner med komplexa inre kanaler. 
Beläget i Biberach an der Riss, Tyskland 
 
Hattersley Newman Hender Ltd. 
http://www.hattersley.com/default.asp 
Gjuteri i olika järnlegeringar med godsstorlekar mellan 0,25-25 kg. Finns i Lancashire, England 
 
Irish Foundry 
www.irishfoundry.com 
Gjuter i brons, mässing och aluminium och är beläget i Seattle, Washington, USA Exempel på 
detaljer de tillverkar är kyldon och bjällror.  
 
Lovink Technocast 
www.lovink-technocast.com 
De är belägna i Nederländerna och gjuter i järn och aluminium. 
Bilindustrin: oljepump, fjäderhängsle, transmissionskåpa, BUKH cylinderhuvud, balanseringsram 
Pumpindustrin: kompressorhjul 
Hydraulik industrin: förgreningsrör till hydraulisk motor 
Kompressor industrin: kompressorskåpa, luftventil, vattenkyld luftventil med insatta rör 
Industri för att tillverka värmekällor: pelletsmatare, del till centralförvärmare, värmeväxlare med 
flänsar, värmeväxlare med bultar 
 
Mercury Castings 
www.mercurycastings.com 
Cylinderhuvud, motorblock, förgreningsrör och även andra komplexa detaljer 
 
Metaalgieterij Verdult 
http://www.verdult.nl/ 
Ligger i Verdult i Nederländerna. 
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Metallguss Mertens 
http://www.alu-guss.de/ 
Gjuter i aluminiumlegeringar och ligger i Usingen, Tyskland 
 
Offshore Solutions 
http://www.offshoresolutions.com/ 
 
Robinson Foundry 
http://www.robinsonfoundry.com/ 
 
Sino Industry 
http://www.sinoindustry.com/ 
Detaljer: frihjul till motor, kulformat beslag till rör med hög noggrannhet, motorstativ, rör för in- 
och utluftning, ventiler, and hydrauliska delar.  
 
Teksid Aluminium- Carmagnola Lost Foam Plant 
http://www.teksidaluminum.com/carm-los.htm 
Ligger i Italien och tillverkar främst i aluminiumlegeringar.  
Detaljer: Insugningsrör, cylinderhuvud, kamaxelshållare, motorblock 
 
US Castings LLC 
http://www.us-castings.com/ 
 
Willard Industries Inc 
www.willardindustries.com 
Gjuter i Aluminium och ligger i Ohio, USA. 
Detaljer: motordelar, transmissionsdelar till traktorer, bränslekomponenter, delar till lastbilsmotorer, 
delar till bilindustrin, maskinutrustning, delar till bromsar, delar till marinen 
 
Wuxi Yong Xin Full mold casting co 
http://www.yxcast.com/aboutus-e.htm 
Kina 
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SYFTE 
Syftet med rapporten är att kartlägga var forskningsfronten ligger vad 
gäller fullformsgjutning och att kartlägga vilka detaljer som tillverkas 
med tekniken. 

 
INNEHÅLL 

Rapporten beskriver grundläggande metoden fullformsgjutning, och 
kartlägger vilka detaljer som lämpar sig att gjuta med metoden. Även de 
dominerande tillverkarna och leverantörerna beskrivs. 

 
ÄMNESOMRÅDE 

Fullformsgjutning 

 
NYCKELORD 

Fullformsgjutning 

Lost foam casting 

Polystyrenmodell 

 


