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TILLKOMST

Rapporten ”Metoder och rekommendation för att uppnå near-net-shape
vid pressgjutning” är framtagen som en delaktivitet i det av Gjuteriföre-
ningen finansierade projektet Verktygsoptimering, som startades 2002.
Ansvarig teknikkommitté var Press- och kokillgjutning. Syftet med
projektet har varit att undersöka vad pressgjuterierna skall tänka på för
att uppnå en så färdig gjuten detalj som möjligt. Rapporten har tagits
fram av Markus Blomdahl, Svenska Gjuteriföreningen.

SAMMANFATTNING

Pressgjutning är en tillverkningsmetod med stor potential för att kunna
tillverka produkter med krav på near-net-shape. Med möjligheter att
gjuta extremt tunnväggigt och med höga toleranser kan i stort sett
färdigmått nås direkt efter gjutning. För att uppnå detta krävs dock en
stabil process samt välskötta verktyg. Rapporten är indelad i tre delar.
Den första delen tar upp hur konstruktören kan designa sitt gjutgods för
att uppnå near-net-shape. Den andra delen tar upp vilken inverkan olika
processparametrar kan få på slutresultatet och den sista delen är inriktad
på hur ytan på pressgjutverktyget kan bibehållas.

1  BAKGRUND

En av de stora fördelarna med gjutning är att en så färdig produkt som
möjligt kan tillverkas. Noggrannheten för pressgjutet gods ligger idag
kring cirka en tiondels millimeter. Vid montering av dessa komponenter
samt gängning kan detta vara alltför grovt, därför svarvas idag lager-
fästen och hål borras upp. För detaljer där krav ställs på hög ytfinish kan
en slipoperation krävas. De här tillkommande operationerna medför en
betydligt högre produktionskostnad samt en längre ledtid. Med rätt för-
utsättningar måste inte detta utföras, utan den gjutna produkten skall
kunna monteras eller gängas direkt efter gradning och borttagning av
ingjutssystem. Gjutgodsets ytfinhet påverkas i största del av de
maskinspecifika processparametrarna samt verktygsytans finish. Antal
kärnor och hur partlinjen är placerad påverkar till stor del detaljens
måttnoggrannhet över flera ytor.

Vid net-shape eller near-net-shape tillverkning, produceras en detalj till
så nära den slutgiltiga önskade dimensionen, toleransen och övriga
specifikationer som möjligt [3].

Nedan tas några av de parametrar upp som har inverkan på den slutliga
ytfinishen samt uppnådda måttnoggrannhet.
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1 Legering
• Smälttemperatur
• Legeringssammansättning

2 Gjutprocess
• Formsmörjning
• Formfyllnad
• Eftermatningstryck
• Stelningstid i form
• Utstötning
• Avkylning

3 Pressgjutverktyg
• Verktygsmått
• Toleranser för detaljen
• Förskjutning av verktygshalvorna
• Temperaturdifferenser
• Detaljens geometri

Studien avgränsas endast till att beröra hur önskvärda dimensioner, form
och yta på en pressgjuten detalj kan uppnås. Studien tar inte upp hur
önskade mekaniska egenskaper skall uppnås.

2  YTSTRUKTUR FÖR PRESSGJUTGODS

Vid gjutgodstillverkning påverkas möjlig uppnådd toleransgrad av flera
processrelaterade faktorer [4].

• Konstruktionens svårighetsgrad
• Val av verktyg och dess kondition
• Gjutmaterial
• Gjutmetod

Tabell 1 Toleransgrader (CT) vid tillverkning av pressgjutgods i långa serier. Källa.
Karlebo Gjuterihandbok[11], Saab-standard std 3548. [4]

Metod Lättmetallegeringar Zinklegeringar Kopparlegeringar

Pressgjutning 5-7 4-6 6-8

Kokillgjutning 6-8 7-9 7-9

Gjutning i sandform 7-9 8-10 8-10

Vaxursmältnings-
metoden

4-6 4-6
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Det finns flera olika sätt att ange en ytas struktur. Vanligt förekommande
metod är att mäta den arimetiska medelavvikelsen för ytans profil, van-
ligen kallad för Ra. Detta görs genom att ta det aritmetiska medelvärdet
av höjdkoordinaternas absolutbelopp för de referenslängder som ingår i
utvärderingslängden [5]. Ra-värdet utgår från en rät linje och visar inte
om avvikelserna är positiva eller negativa. Smärre avvikelser som
sprickor ger liten inverkan på resultatet.

Ra-värde

Bild 1 Uppmätning av Ra-värde.

Vid uppmätning av ytstrukturen tas inte ytdefekter som porer, repor och
sprickor med.

Nedanstående tabell visar exempel på krav på ytjämnhet för olika kon-
struktioner och ändamål. Spridningen inom konstruktionsfallen beror på
om detaljen räknas som finmekanik, allmän konstruktion eller grov
konstruktion. Ju grövre indelning desto högre Ra-värde. Av kostnadsskäl
skall ytjämnheten inte väljas noggrannare än nödvändigt.

Tabell 2 Exempel på ytjämnhetskrav för olika konstruktionsfall. [6]

Ytjämnhetsvärde, Ra (µm)

Konstruktionsfall 0,025 0,05 0,1 0,2 0,4 0,8 1,6 3,2 6,3 12,5 25 50

Cylinderlopp

Ytor för beläggning med krav
på blank yta

Ytor för ytbeläggning

Tätningsytor för
gummidetaljer vid fasta
tätningar

Utseendeytor utan särskild
funktion

Borrade hål

Övriga ytor utan funktion
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Tabell 3 Exempel på ytjämnhetskrav för olika konstruktionsfall. [6] Källa: Karlebo Handbok,
Saab Standard STD 28.

Ytjämnhetsvärde, Ra (µm)

Metoder 0,025 0,05 0,1 0,2 0,4 0,8 1,6 3,2 6,3 12,5 25 50

Trumling

Blästring

Slipning

Svarvning

Fräsning

Borrning

Gjutmetoder

Pressgjutning

Kokillgjutning

Sandgjutning

= Normal utfall

= Mindre vanligt utfall

3  REKOMMENDATIONER VID DESIGN OCH KONSTRUKTION

När det gäller dimensionsfrågor bör man kontrollera detaljens tolerans-
område för att försäkra sig om att man inte gav hela toleransområdet till
verktygstillverkaren (80 % för processen, 20 % för verktygstillverkaren
är en normal regel), samt att verktyget håller sig inom specifikationen.
Se över de använda värdena på krympningen, det är sannolikt att ett och
samma krympningsvärde för alla dimensioner inte är det bästa valet.
Vanliga krympmått för aluminiumgjutgods ligger mellan 0,2 - 0,7 % [7].
Vidare bör man specificera korrekta radier [16].
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För att uppnå ett near-net-shape gods bör även följande rekommenda-
tioner för design och konstruktion följas [9]:

• Godstjockleken bör vara så jämn som möjligt.

• Undvik onödiga godsanhopningar. Inför om möjligt godsbesparing
på baksidan av vårtor och liknande.

• Vid ojämn godstjocklek måste förmodligen flera olika krymp-
värden användas.

• Tjocka och tunna väggar som angränsar till varandra kan göra det
svårt att klara små toleranser.

• Undvik om möjligt skarpa hörn och kanter.

• Tunna, svaga eller svårgjutna ytor förstärks med lämpligt antal
fjädrar.

• Delningsplanet bör om möjligt vara plant.

• Välj om möjligt delningsplanet så att grundast möjliga kavitet er-
hålls i de båda formhalvorna.

• Fördjupningar i detaljen placeras så att de om möjligt kan formas
av de båda formhalvorna eller av kärnor som inmonteras i dessa.
Om detta ej är möjligt formas fördjupningen av kärnor som är
rörliga i önskad riktning.

• Underskärningsytor undviks om möjligt. Dessa måste nämligen
formas av sidokärnor eller lösa insatser.

• Kärna med genomlöpande mindre kärna är inte bra. Det är bättre
med två mindre kärnor, vilka ansluter till den större.

• Genomgående gjutna hål, som skall gängas, bör vara försänkta på
båda sidorna.

• Släppningen måste vara tillräckligt stor, särskilt viktigt för korta
väggar och inre kärnor. Detta innebär att vinkeln skall vara större
ju kortare vägg som skall gjutas.

• Den utvändiga släppningsvinkeln görs normalt hälften så stor som
den invändiga.

• Formverktygets rörliga halva förses med ett tillräckligt stort antal
utstötarpinnar. Dessa placeras så, att märkena efter pinnarna i
gjutstycket ej påverkar gjutstyckets funktion eller utseende.
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• Verktyget bör utformas så att rensningen om möjligt kan utföras i
ett enda gradningsverktyg.

Tabell 4 Rekommendationer för normala minsta godstjocklekar, släppningar, hål, m m, framgår
av tabellen. Källa: Karlebo Gjuterihandbok[11], Guidelines Normac. [10]

Legeringstyp Zn-legeringar Al-legeringar Mg-legeringar Cu-legeringar

Minsta godstjocklek 0,6-1,0 0,8-1,5 0,8 1,5-2

Släppning invändig
vägg (längd 5-60 mm)

0,7°-2,6° 1,2°-4,3° 1,1°-3,7° (1,5°-5,2°)

Släppning utvändig
vägg (längd 5-60 mm)

0,4°-1,3° 0,6°-2,1° 0,5°-1,8° 0,7°-2,6°

Släppning hål
(längd 5-60 mm)

1,1°-3,8° 1,6°-5,5° 2,2°-7,7° 2,2°-7,7°

Minsta diameter på hål 1,5 2,5 6

Max längd
genomgående hål med
styrning

6 × d 4 × d 3 × d

Max håldjup, bottenhål 4 × d 3 × d 2 × d

Rekommendationerna för släppvinklar baseras på följande formel [10]
Formeln fungerar bäst vid större längder och djup. Generellt ligger
släppvinklar vid pressgjutning mellan 1° till 2°.

CL
DL
××

×
=

01746,0
α

D

D

L

α

α

Bild 2 Formel för beräkning av släppvinkel. [10]
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Tabell 5   Konstant C för beräkning av olika släppvinklar till diagram i
                 bild 3.

Konstant C
Legering Invändig vägg Utvändig vägg Hål
Mg 7 14 3,33
Al 6 12 4,68
Zn 9,9 19,8 6,75
Cu 4,9 9,9 3,33

Aluminium

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
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Magnesium

0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
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6,0
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8,0
9,0
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Kopparbaserade legeringar
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Bild 3 Diagram över hur släppvinkel varierar vid olika typer av konstruktionsfall, längder och
djup samt material. Diagrammen baseras på formel i tabell 5.
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4  HUR PÅVERKAR PROCESSEN MÅTTNOGGRANNHETEN OCH
YTFINHETEN

Flera processrelaterade parametrar påverkar möjligheten att undvika
efterkommande bearbetning och justeringar av de gjutna detaljerna. För
att kunna uppnå detta kan det ibland krävas en bättre processtyrning än
vad som används idag. near-net-shape produktion går endast att uppnå
med en stabil process. Så fort en parameter ändras kommer denna i sin
tur att påverka någon annan, d v s ha en indirekt verkan. Vid press-
gjutning påverkas nästan alltid formverktygets temperatur så fort någon
parameter ändras. Ökas metallmängden resulterar detta i att smältan får
en högre temperatur vid fyllnaden av formen, vilket efter några
cyklingar leder till högre verktygstemperatur. Verktygstemperaturen är
en kritisk faktor för att uppnå rätt toleransmått.

4.1  Formsmörjning

Det är framförallt den kemiska affiniteten mellan aluminium och verk-
tygsstål som kräver användandet av släppmedel [2], d v s att aluminium
reagerar med verktygsstålet. Släppmedlets tre egenskaper är att skydda
verktygsytan, smörja ytan för att underlätta utstötning samt att kyla ytan.
Detta innebär att det ställs höga krav på släppmedlets funktionalitet.
Släppmedel består vanligtvis av vattenemulsion där de aktiva baserna
består av någon form av silikon, vaxer och oljor. I släppmedlet tillsätts
även olika additiv för att minska rost- och bakterieangrepp samt för att
vatten och olja skall kunna mixas.

Vid stor förbrukning av släppmedel alternativt att en högre
koncentration används än rekommenderat finns det risk för
missfärgningar på detaljens yta samt avlagringar på verktygets yta. Vid
byte till ett nytt släppmedel kan även gamla avlagringar lösas upp och
missfärga gjutgodset.

Släppmedel används även för att externt styra temperaturen i verktyget.
Hur bra kylning som kan uppnås beror till stor del vilken typ av
appliceringsmetod som används. De tre typer som finns är följande:

1 Handsmörjning = kyler minst, dock med stora möjligheter att
punktkyla.

2 Robotkörning = kyler medelbra, men är enkel att skapa en bra
spraybild med möjlighet att punkkyla.

3 Formsmörjningsaggregat = Kyler mycket bra, kan dock vara svårt
att styra punktkylning.

Den externa tempereringen kan påverka krympmåttet samt detaljens
dimensioner och skall därför ses som en viktig faktor att ta hänsyn till
vid applicering av släppmedel (se kap 4.4).
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4.2  Eftermatningstryck

Vid ökad eftermatningstryck finns det ett linjärt förhållande till ökad
volym på detaljen [1]. Volymen ökas p g a att kavitetens dimension blir
större vid ökat tryck. Används kärnor kan det inträffa att kärnorna trycks
tillbaka av trycket och på så sätt leder till att en större detalj gjuts.

4.3  Utstötning

Inställning av optimal fördröjningstid vid utstötning av pressgjutgods är
alltid en avvägning av flera faktorer [9]. Stöts detaljerna ut för tidigt
finns det risk för kraftiga märken från utstötarna. Vid en för lång fördröj-
ningstid finns det risk för att detaljen krymper fast på kärnor och ojämna
ytor. Risken för kallsprickor ökar ju längre tid godset får sitta kvar i
verktyget efter gjutning, på grund av en tillväxt av dragspänningar. Kraf-
tiga utstötarmärken kan minskas genom att använda utstötarpinnar med
en större yta.

Utstötningen av detaljen är ett kritisk moment i gjutcykeln. En ojämn
utstötning kan leda till skevhet och sprickor i detaljen, och känns igen
om det finns repor från motsläpp på detaljen samt pålödning på
verktygs-ytan. [9]. Ojämn utstötning uppstår när:

• Dålig alternativt sliten styrning av verktygets delar.

• Ojämnt justerade maskinpelare.

• Utstötarstängarna ej har samma längd.

• Utstötarplattan är böjd eller skev.

• Dålig konstruktion på utstötarsystemet. För få eller felaktigt
placerade utstötare.

• Kraftig verktygskrackelering skapar motsläpp.

4.4  Temperaturens inverkan

Verktygstemperaturen har stor inverkan på dimensionsnoggrannheten.
Enligt tester utförda vid The Ohio State University [1] minskas detaljens
volym med ökad verktygstemperatur. Detta förklaras av verktygsstålets
termiska expansion, vilket leder till en mindre kavitet. Varje verktyg har
en given tid till termisk jämvikt vid konstant värden på den interna
kylningen, formsmörjning samt cykeltid.

Storleken på måttförändringar vid framställning av en pressgjuten detalj
påverkas av gjutgodskonstruktion, temperaturfördelning i verktyget samt
i detaljen efter utstötning. Av dessa skäl är en stabil process en
förutsättningen för stabila dimensioner [9]. Detta kan uppnås genom att
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hålla samma cykeltid, samma flöde på kylvatten, samma inställningar på
kyl- och värmeaggregatet samt att formsmörjningen har en hög
repeterbarhet. Att kunna gjuta near-net-shape ställer mycket höga krav
på pressgjuteriet och stabila processparametrar kan endast upprätthållas
med en bra processövervakning.

Form efter 
bearbetning

Varm 
verktygsyta

Termisk 
expansion

Formförändring

Detalj efter 
bearbetning

Varm
gjuten detalj

Termisk 
krympning

Detaljens måttändring 

Stelning
Utstötning
Stelning
Utstötning

Ideal gjuten 
detalj

Bild 4 Detaljmåttens påverkan p g a temperaturvariationer i
processen. [7]

Yttemperaturen i formrummet på ett pressgjutverktyget uppgår till
omkring 400°C direkt efter gjutning. Mätningar har visat att det räcker
med att komma ner 10 mm från ytan för att temperaturen skall sjunka
med över 100°C. I formrummet kan även temperaturen skilja kraftigt
mellan tunn- och tjockväggiga partier. De här temperaturskillnaderna
leder till formförändringar. Vid utformning av verktyget tas hänsyn till
den här formkrympningen. Svårigheten ligger i att göra rätt kompensa-
tioner då formförändringen ej är konstant, utan beror på detaljens
geometri, väggtjocklek och verktygets temperatur. För aluminium-
gjutgods varierar krympmåttet mellan 0,2 - 0,7 % [7]. Såväl en lägre
verktygs- som detaljtemperatur efter utstötning leder till att tunnväggigt
gjutgods har ett krympmått på 0,4 - 0,5 %, medan värdet för
tjockväggigt ligger på 0,5 - 0,6 %. Ju större godstjocklek, desto högre
blir tempera-turen på både verktyg och detaljen efter utstötning.



SVENSKA GJUTERIFÖRENINGEN 11

Bild 5 Procentuell krympmåttet i förhållande till verktygstemperatur
och detaljens temperatur efter utstötning. [7]

5  GJUTNING AV HÅL SOM SKALL GÄNGAS

Vid gjutning av hål för direktgängning är det viktigt att kärnans
dimensionsändring undersöks noggrant. En varm kärna expanderar och
kan leda till ett större hål. Skall hålet gängas är det viktigt att hålet inte
blir så stort att gängtäckningsgraden blir under 50 %. En låg gäng-
täckningsgrad leder till ett svagare skruvförband. Gängtäckningen, d v s
mängden material i ingrepp, skall vara minst 55 % [4] för att gäng-
förbandets hållfasthet inte skall påverkas av kärnhålsdiametern vid för få
varv. Kärnhålsdiametern är densamma som det borrade eller gjutna
hålets diameter.

Brotthållfasthet i relation till 
gängtäckning

800 
900 

1 000 
1 100 
1 200 
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1 400 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
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(N
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m
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Bild 6 Brotthållfastheten hos en mutter M6M 10 som funktion av
               gängtäckningsgraden. [13]
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Kontaktytorna mellan skruvhuvud/mutter och plan skall vara så plana
och ytfina som möjligt. Ojämnheter kan leda till snedbelastningar, som
sänker hållfastheten och kan resultera i gängbrott [12].

5.1  Självgängande skruvar

En självgängande skruv kan användas direkt i ett pressgjutet hål utan att
förborrning krävs. Bild 7 visar hur ett sådant hål kan konstrueras.

Tabell 6 Dimensionsvärden till mått i bild 7.

HåldiameterGänga

D2 D3

d

min

K

min

L

min

M2,5 2,38 2,24 4,2 8,3 7,5

M3 2,85 2,68 5 9,8 9

M4 3,80 3,58 7 12,8 12

M5 4,75 4,48 9 15,8 15

M6 5,70 5,37 10 18,8 18

M8 7,70 7,27 14 24,8 24

M10 9,60 9,06 17 30,8 30

M12 11,60 10,96 20 36,8 36

Bild 7 Rekommendationer för konstruktion av pressgängande skruv i
pressgjutet hål. [14]
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En gängpressande skruv pressar sina egna gängor i ett ogängat hål, utan
spånbildning. Genom att använda en självgängande skruv kan kostnads-
besparing på upp emot 40 % uppnås, p g a lägre produktionskostnader
[8].

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Konventionell gängning Självgängande skruv

Kostnadsåtgång vid montering av ett 
skruvförband

Montage bricka + skruv
Bearbetning
Montage komponent

Bild 8 Kostnadsjämförelse för ett skruvförband sammansatt med
olika metoder. Diagram framtaget efter. [7].

Bild 9 Montering av en pressgängande skruv. [14]

Bäst lämpar sig gängpressande skruvar för duktila gjutna metaller. Vid
åtdragning återfjädrar materialet i godset bakom loberna, vilket leder till
en större kontaktyta och bättre säkerhet mot lossning. Detta innebär även
att skruvförbandet inte behöver något extra låselement som låsbricka.

Montering av gängpressande skruvar görs bäst med skruvdragare med
god momentnoggrannhet. Vid gängning i material som är svagare än
skruven skall lämpligt åtdragningsmoment bestämmas genom monte-
ringsprov. Lämpligt åtdragningsmoment ligger mellan gängpressnings-
och sönderdragningsmomentet. Vid montering i bottenhål skall hänsyn
även tagas till både gängpressning och förspänning. Praktisk utprovning
rekommenderas.



SVENSKA GJUTERIFÖRENINGEN 14

6  VERKTYGETS KONDITION

En förutsättning för att uppnå near-net-shape är att formverktyget håller
en bra kondition. Förslitningsskador ger upphov till dåliga ytor och säm-
re dimensionstoleranser. Förslitningen orsakas av främst fyra faktorer;

• Varmsprickor
• Erosion
• Materialuppbyggnad p g a fastkletning
• Smältans affinitet med verktygsstålet

6.1  Ytoptimering

Ett sätt att förbättra är att genomföra en ytoptimering av verktygets yta.
Ytoptimeringen kan göras med hjälp av en lämplig handbläster samt ett
passande blästermedel. Ytoptimering kan även göras efter bearbetning
och slipning av verktygsytan. Iepco AG använder följande
tillvägagångs-sätt för ytoptimering av pressgjutverktyg.

Steg 0:  Rengöring

Steg 1:  Metallisk rengöring

Steg 2:  Lätt ytförtätning

Steg 3:  Super shot peening

Steg 4:  Lätt förtätning

Bild 10 Handblästring av ytan.
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Under steg 0 blästras större partiklar bort från ytan. Steg 1 är ett av-
verkande och djupverkande steg, där ett blästermedel med en hårdhet på
ca 3 000 Vickers används. Efter steg 1 är verktyget extremt känsligt för
korrosion och måste förtätas vilket görs i steg 2, med ett keramiskt
blästermedel med en hårdhet på 800 Vickers. För verktyg med ytkracke-
leringar kan Super shot peening användes. Steget behöver inte användas
vid när ytan endast skall rengöras eller behandlas efter bearbetning.’

Före behandling

Efter ytoptimering med IEPCO metoden

Bild 11 Resultat efter behandling med IEPCO metoden på insats för dragprovstavar. Fler
bilder från de olika stegen finns i bilaga 1.

Fördelarna med att göra en ytoptimering för att kunna uppnå net-shape
är bl a [8]:

• Ökade livslängder på forminsatser med 2-3 gånger.

• Bättre motståndskraft mot uppkomst av värmesprickor. Längre
verktygslivslängd och bättre motstånd mot ytsprickor på verktyget
leder till att fler detaljer kan tillverkas utan efterkommande slip-
operationer. Värmesprickor i verktyget ger en dålig yta på den
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gjutna detaljen, som i sin tur leder till en ökad tillverknings-
kostnad.

• Ökade släppningsegenskaper.
Mindre släppvinklar kan användas vilket underlättar gjutning av
funktionsmått.

• Effektivare kylning p g a bättre värmeövergång.
Med effektivare kylning kan verktygstemperaturen hållas lägre
vilket leder till en lägre formkrymp.

• Bättre flytegenskaper p g a minskad friktion.
Detta underlättar gjutning av komplexa komponenter som är
tunnväggiga och/eller har långa flytvägar.

Med ytoptimering kan således en mycket hög ytkvalitet på producerade
detaljer uppnås.

6.2  Generellt om ytbeläggningar för pressgjutverktyg [2]

Ytbeläggning kan öka verktygets samt kärnors livslängd och därmed
även öka möjligheten till att gjuta funktionsmått. Två olika huvudsakliga
metoder används. Vid diffusionsbehandling reagerar beläggningen med
verktygsstålet och bildar ett skikt med en tjocklek på flera hundra µm.
Vanlig tunnfilmsbeläggning bildar ett skikt under 5 µm. Duplex be-
handlingar kombinerar de här två arbetssätten.

Vad gäller tunnfilmsbeläggningar så finns det tre möjliga metoder att
belägga verktygsytan på, CVD, PVD samt PAVCD. PVD står för
Physical Vapour Deposition och innebär att filmen läggs på genom att
en gas. Filmen beläggs vid en låg temperatur, men tillvägagångssättet
medför att den ej bör användas för komplexa verktyg. Vid användning
av Chemical Vapour Deposition (CVD) kan komplexa verktyg beläggas
men en jämn film. Nackdelen med metoden är att den processen måste
utföras vid en hög temperatur (800°C– 1200°C), vilket kan leda till
formförändringar i verktyget under behandlingen. Med metoden Plasma
Assisted Chemical Vapour Deposition (PACVD) kombineras det bästa
från CVD och PVD processerna. Behandlingen utförs vid 500°C och kan
användas på komplexa verktyg. De metoder som har visat sig vara bäst
för pressgjutning är tunnfilmsbeläggning med nitrider och karbider av
titan och krom, såsom CrC, CrAlN, CrN och TiN.

Den välkända Toyota-metoden TD-process har visat sig vara en av de
bästa metoderna för ökad verktygslivslängd. TD står för Toyota Diffu-
sion och är således en diffusionsprocess. I metoden används VC
(Wolframkarbid) som diffunderar samman med verktygsstålet.
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Verktygslivslängd med olika ytbeläggningar

Bild 12 Verktygslivslängd vid olika ytbeläggningar (PAVCD) samt
reducerad mängd släppmedel. [2]

Ett  försök har genomförts att minska mängden släppmedel med 97 %
och istället kyla verktyget med vatten. Det visade sig att en obehandlad
kärna höll 100 skott innan den bedömdes som kass. Samtliga belägg-
ningar som testades belades med PAVCD-metoden. Bäst klarade sig
beläggningen med TiBN, där testet fick avbrytas före kärnan var
utsliten. Möjligheten att kunna minska mängden släppmedel kan
resultera i en längre verktygslivslängd, färre problem med detaljer som
måste slipas p g a krackeleringar samt högre kvalitet på gjutgodset.

6.3  Resultat från AIS-projektet "Rekonditionering av verktyg"

I artikeln ”Slitna pressgjutverktyg – skrot eller resurs?” [15], presenteras
resultat från AIS-projektet ”Rekonditionering av verktyg”. Nedan be-
handlas valda delar ur artikeln.

6.3.1  Rekonditionering genom varmsvetsning

I projektet gjordes ett försök hos Husqvarna AB med ett verktyg i
QRO 90 för pressgjutning av vevhus i magnesium. Verktyget hade vid
inloppet en mycket dålig yta till följd av varmsprickor. Detta ledde till
ojämnheter på den färdiga detaljen som gjuteriet var tvungna att slipa
bort innan leverans. Husqvarna AB beslutade sig därför att prova att
rekonditionera den ena verktygshalvan. Den dåliga ytan frästes bort
genom att först avverka ca 2 mm. Därefter användes penetrantprovning
för att säkerställa att inga sprickorna fanns kvar. Det upptäcktes då att
vissa sprickor var djupare än 2 mm, vilket innebar att ytterligare material
fick fräsa bort. Det totala avverkningsdjupet uppgick slutligen till cirka
4  - 5 mm. Om sprickor lämnas kvar efter rekonditionering av ett verktyg
är risken stor att dessa agerar som anvisare för nya sprickor, som snabbt
växer genom det pålagda skiktet.
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Efter att ha använt penetrantprovningen ytterligare en gång och denna
gång utan att finna några sprickor skickades verktyget för svetsning.
Stålservice lade genom varmsvetsning på Uddeholms tråd QRO 90 så att
gravyren erhöll samma geometri som innan efter viss bearbetning.

Verktyget har efter rekonditionering gått ytterligare 80 000 skott och
totalt mellan 500 000 och 600 000 skott. Husqvarna AB är mycket nöjda
med resultatet och fortsätter produktionen i verktyget.

6.3.2  Hårdmetallbeläggning i inloppet till ett svänghjulsverktyg

Husqvarna AB gjorde även försök med ett annat verktyg för tillverkning
av svänghjul. Verktyget hade fyra kaviteter, i vilka det förekommer ero-
sionsskador vid inloppen. I syfte att minska slitaget provade Husqvarna
AB därför att lägga på wolframkarbid genom en svetsliknande process i
inloppen hos två av kaviteterna för att se hur det påverkar nötningen. De
övriga två kaviteterna behölls obehandlade som referens. Behandlingen
resulterade inte till någon större förbättring. Förmodligen försvann
skiktet ganska snabbt efter att verktyget tagits i produktion. Husqvarna
AB tror dock att det kan vara en bra metod om beläggningen förnyas
med ganska korta intervall.

6.3.3  Utvärdering av skador i en TDP-belagd kärna (Stilexo och KAU)

Stilexo Industri AB har med mycket gott resultat använt sig av en TDP-
belagd kärna i ett av sina verktyg för att minska problemen med på-
kletning. Då denna kärna till slut byttes ut fick Karlstad Universitet i
uppgift att inom projektet göra en studie kring sprickorna, som ledde
från kärnans topp och nedåt. Sprickorna var upp till 15 mm långa och
interkristallina vilket tyder på termisk utmattning. Många av sprickornas
utbredningsriktning var 45º mot ytan och där dessa har växt samman har
grundmaterialet lossnat.



SVENSKA GJUTERIFÖRENINGEN 19

Bild 13 Bilden visar två kärnor som båda har ett utbrett nätverk av
varmsprickor.

Denna ytbehandling fungerade mycket bra för kärnan då påkletningarna
var minimala trots en svår placering. Enligt Stilexo har verktyget gått
300 000 skott med bra resultat vilket visar på att TDP-beläggning med
Niob-Vanadin-karbider i vissa tillämpningar ger bra resultat. Med
bakgrund till att ytbehandlingen fungerar så pass bra, ställdes frågan om
den kan ersätta eller minska mängden släppmedel, då man får ett
fungerande skikt som skyddar mot påkletningar. En sådan lösning skulle
leda till en längre verktygslivslängd, då termochocken och spänningarna
till följd av utvidgning kan undvikas eller minskas, vilket på sikt
minskar sprickbildningen.

Bild 14 Förhållandet mellan temperatur och spänning i ytan hos ett
pressgjutverktyg. Ökad temperatur ger tryckspänningar i
ytan och minskad temperatur ger dragspänningar. Dessa
spänningsvariationer utmattar materialet och ger upphov till
varmsprickor.
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BILAGA 1   BILDER FRÅN YTBEHANDLING MED IEPCO-METODEN

Ursprunglig yta

Steg 0

Steg 1

Steg 2

Bild 1 Ytoptimering av insats till provstavsverktyg (böjprovstav).
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Ursprunglig yta

Steg 0

Steg 1

Steg 2

Bild 2 Ytoptimering av insats till provstavsverktyg (dragprovstav 6 mm).
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Ursprunglig yta

Steg 0

Steg 1

Steg 2

Bild 3 Ytoptimering av insats till provstavsverktyg (dragprovstavar).



SVENSKA GJUTERIFÖRENINGEN 24 BILAGA 1

Steg 0

Steg 1

Steg 2

Bild 4 Ytoptimering av fast verktygsinsats. Lägg till hur märken och fastbränt smörjmedel näst
intill försvinner.
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SYFTE

Syftet med rapporten är att beskriva hur pressgjutgods skall konstrueras
samt tillverkas för att kunna uppnå färdig mått vid gjutning, d v s till-
verkning av near-net-shape detaljer.
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Rapporten är framtagen utifrån litteraturstudier, kontakt med leveran-
törsföretag samt resultat från praktiska tester.
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