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Sammanfattning 

 

Abstract 

Purpose – The purpose of the project is to study whether there are environmental and 

cost benefits of switching to additive manufacturing, 3D printing, when it comes to 

manufacturing die casting tools.  The study has been made on a comparison between a 

laboratory tests as well as the actual production. 

Method – A comparison of an additive manufactured and traditional manufactured 

die casting tools are made based on a simplified life cycle assessment seen from an 

energy perspective, and manufacturing cost. 

Findings – The comparison leads to demonstrate the manufacturing method most 

environmental and cost-correct to choose. During the study it has been shown that the 

traditional manufacturing method is both environmentally friendly and cost-effective 

compared to the additive technology. The result reflects a specific laboratory tests 

compared to traditional manufacturing. 

Implications – The result may encourage further study of the most efficient 

techniques. That is a follow-up study in which the proposed technique can improve 

from this study and give a different result. 

Limitations – As this is a small part of a larger project, ADDING, which in turn is a 

feasibility study for possible further research, the analysis is limited to the parts of the 

process for developing a die casting tool that differ. The study has been to focus on 

energy consumption and production cost. The data collection was limited somewhat 

by that the technology is relatively new and that the access to databases has been 

limited. 

Keywords – Additive manufacturing, AT, die casting, environmental impact, life 

cycle assessment, cost of production, ADDING. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sammanfattning 

 

Sammanfattning 

Syfte – Syftet med examensarbetet är att studera om det finns miljömässiga och 

kostnadsmässiga fördelar att övergå till additiv tillverkning, 3D-printning, när det 

kommer till tillverkning av pressgjutningsverktyg. Studien har gjorts på en jämförelse 

mellan ett laboratorie försök samt den verkliga produktionen. 

Metod – En jämförelse av ett additivt tillverkat och ett traditionellt tillverkat 

pressgjutningsverktyg görs utifrån en förenklad livscykelanalys sett ur 

energiperspektiv samt tillverkningskostnad. 

Resultat – Jämförelsen leder till att påvisa vilken tillverkningsmetod som är mest 

miljö- och kostnadsmässigt korrekt att välja. Under studien har det visat att den 

traditionella tillverkningsmetoden är både mer miljövänlig och kostnadseffektiv 

jämfört med den additiva tekniken. Resultatet speglar ett specifikt laboratorie försök 

jämfört med traditionell tillverkning som har utvecklats och prispressats genom under 

en mångårig industri historia. 

Implikationer – Resultatet kan uppmuntra till vidare studie där den mest effektiva 

tekniken används. Det vill säga en uppföljningsstudie där den planerade tekniken kan 

förbättras från denna studie och ge ett annorlunda resultat. 

Begränsningar – Eftersom detta är en liten del i ett större projekt, ADDING, som i 

sin tur är en förstudie för eventuell fortsatt forskning, är analysen avgränsad till de 

delar i processen för framtagning av ett pressgjutningsverktyg som skiljer sig åt. 

Studien har valts att fokusera på energiförbrukningen samt tillverkningskostnad. 

Datainsamlingen har begränsats något av att tekniken är förhållandevis ny samt att 

tillgången till databaser varit begränsad. 

Nyckelord – Additiv tillverkning, AT, pressgjutning, miljöpåverkan, 

Livscykelanalys, tillverkningskostnad, ADDING. 
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 
Pressgjutning är en metod som patenterades redan i mitten av 1800-talet. Det gjorde 

det möjligt att snabbt producera höga volymer av komponenter. I början av 1900-talet 

började massproduceringen ta fart. Fördelen med pressgjutning är förmågan av snabb 

massproducering samt bra ytfinhet. Metoden passar bäst för tillverkning av små till 

mellanstora detaljer. Det finns två olika sorter av pressgjutning; hot-chamber och 

cold-chamber. Den största skillnaden är att i cold-chamber smälts metallen externt 

och bara den planerade mängden metall som ska användas hälls i en cold-chamber. 

Däremot i en hot-chamber är metallen i smält tillstånd i maskinen hela tiden och fylls 

på automatiskt via en så kallad gooseneck. Tack vare den höga injektionshastigheten 

kan smältan pressas in i tunna sektioner samt fylla komplicerade geometrier [1].  

Detta ställer hårda krav på verktygen, de ska vara värmetåliga då de stora 

temperaturväxlingarna kan leda till sprickbildningar eller formförändringar. De ska 

även vara hårda nog för att behålla formen vid upprepande av processen. Det här 

ställer höga krav på att materialet som ska vara hårt men ändå segt vilket gör att 

forskning på nya material pågår ständigt. Kostnaden att ta fram ett nytt verktyg idag är 

förhållandevis hög vilket resulterar i att nya tillverkningsmetoder eftersöks för att 

minska ledtiden och därmed kostnaden.    

Detta arbete utförs inom projektet ADDING på uppdrag av Swecast AB som går 

under Swerea (Sweden Research). Swereas bedriver forskning, utveckling samt 

skapar nytta för svensk industri. Swerea ägs till 49 % av Svenska staten genom RISE 

(Research Institutes of Sweden) och resterande del av medlemsföretag. Swecast är 

inriktad mot gjuteriindustrin. ADDING är ett Vinnova finansierat projekt där syftet är 

att påvisa användbarheten av additiv tillverkning (AT) inom pressgjutningsindustrin. 

Projektet är ett samarbete mellan VBN Components, Swerea SWECAST, Jönköpings 

Tekniska Högskola, Mittuniversitetet Östersund, Richardssons Verktygsservice AB 

och Ankarsrum Die Casting. 

1.2 Problembeskrivning 
Idag går mycket material till spillo när ett 

pressgjutningsverktyg tillverkas, detta 

resulterar i att verktygsmaterial direkt går 

till återvinning som spillmaterial utan att det 

används. Genom att övergå till additiv 

tillverkningsteknik (AT), 3D-printning, kan 

andelen material som direkt går till 

återvinning minskas. 3D-printning av 

verktyget i denna studie tillverkas genom 

smältande pulverbädds-teknik, electron 

beam melting (EBM), från metallpulver. 

Detta ger friheter att skapa komplicerade 

geometrier, samt att möjligheten att skapa 

kylkanaler på ett helt nytt sätt. Dessa 

möjligheter skapar förutsättning för bättre 

värmetransport under gjutningsprocessen, 
Figur 1 ADDING projektets pressgjutningsverktyg 
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vilket i sin tur kan öka livslängden på verktyget. Huvudintresset i detta projekt ligger i 

att se om verktyget klarar de temperaturväxlingar det kommer att utsättas för.   

Kostnad och miljöpåverkan är viktiga parametrar då de bör ställas mot varandra vid 

utvärdering av ny tillverkningsmetod. Genom att byta tillverkningsmetod vid 

framtagning av pressgjutningsverktyg kan det finnas fördelar både miljömässigt och 

kostnadsmässigt. Analysen är en del av ADDING, ett projekt där syftet är att titta på 

applicerbarheten genom additiv tillverkning (AT), 3D-printning, inom pressgjutnings-

industrin. Projektet pågår under ett år och kommer vara färdigt i juli 2015.  

1.3 Syfte och frågeställningar 
Det framgår i problembeskrivningen att miljöaspekten är en viktig del i valet av 

tillverkningsmetod av pressgjutningsverktyg. Då förändringar i tillverkningsmetod är 

kostsamt behövs underlag för om det är hållbart miljömässigt att byta metod. För att 

utvärdera vilken metod som är bäst har dessa frågeställningar tagits fram: 

 Hur skiljer sig de olika tillverkningsmetoderna åt?  

 Vilken miljöpåverkan ger valet av tillverkningsmetod för verktyget? 

 Finns det fördelar kostnadsmässigt att övergå till AT vid tillverkning av 

verktyget?  

Resultatet är en del i ADDING projektet och kommer att användas till underlag till 

vidare forskning och nya försök inom samma område. 

1.4 Omfång och avgränsningar 
En fullskalig LCA går hela vägen från råmaterialets utvinningsplats, och alla steg 

fram tills produkten slutligen återvunnits. Eftersom detta blir en väldigt stor uppgift 

har avgränsningar satt upp ramar för vad som är relevant i det här projektet. 

LCA:n kommer att vara av en förenklad variant med avsikt att jämföra AT-verktygets 

tillverkningsprocess mot den traditionella. En fullskalig LCA innefattar alla effekter 

på miljö och hälsa. Denna förenklade LCA studie fokuseras på CO2-utsläpp samt 

energianvändning. Utgångspunkt för analysen kommer att vara från det ställe i 

tillverkningsprocessen där man har samma utgångsläge, i det här fallet smältan av 

legeringen. Därför kommer alla maskiner endast ses som en process där energiåtgång 

och förbrukningsmaterial ingår. Standardvärden kommer användas för energi-

framtagning då miljöpåverkan från elenergiframställning varierar stort beroende på 

vilken metod för energiframtagning elleverantören använder. Detsamma gäller för 

kostnadskalkylen. Standardiserad data över de vanligaste sätten för energiframtagning 

i Sverige kommer att användas. Transporter kommer att förenklas genom att förutsätta 

att verktygsämnet transporteras med lastbil direkt mellan företagen. Standardiserad 

transportdata och tabellvärden, kommer att användas vid beräkning av miljödata. 

Transport kommer inte innefattas av kostnadskalkylen då den beror mycket på 

förhandlat pris. 
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1.5 Disposition 

Dispositionen av rapporten är upplagd så att i nästkommande kapitel ges den teori 

som studien bygger på. Kapitlet efter handlar om de metoder och arbetssätt som 

använts. Sedan i kapitel 4 presenteras empirisk data samt analysering av data.    
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2 Teoretisk bakgrund 

2.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
För att kunna genomföra en LCA studie och en LCC studie är det viktigt att kunna 

följa flödet av material och resurser som den funktionella enheten använder. Genom 

att rita upp en systemkarta där alla ingående resurser och material finns med blir detta 

tydligt. För att detta ska blir enklare bör produktens processkarta identifieras, hela 

vägen från råmaterialtillverkningen till slutanvändning, så kallat vagga-till-grav. För 

att redogöra miljöpåverkan är det lämpligt att använda sig av ISO 14040-seriens 

standarder. I dem finns det vägledning över hur en LCA genomförs.  

2.2 Jämförelse av tillverkningsmetoderna 
Process är, inom teknik och vetenskap, ett samlingsnamn på det förlopp som sker vid 

tillverkning eller framställning [2]. Det utmärkande för en process är att den består av 

olika steg där olika saker händer som omvandlar råmaterial till färdig produkt. Syftet 

är att få en översikt över processen genom en processkarta. 

 

Figur 1: Att beskriva en Process [3] 

Första steget är att besluta var start- och slutpunkten är, samt sätta upp begränsningar 

över vad som är relevant. Beslut om detaljeringsgrad bör även den sättas tidigt och att 

den följs konsekvent genom arbetet. En preliminär processkarta bör uppskattas, 

exempelvis genom brainstorming, då det ger ett underlag för att påbörja 

datainsamlingen. Det första steget för datainsamlingen är att tillverka en processkarta 

”Walk through” där personer intervjuas längs vägen. Det ger en idé om hur processen 

ser ut. Genom att samla alla representanter och diskutera steg för steg ges en 

detaljerad bild över processen. När all information är insamlad sker en visuell 

kartläggning över processen, den bör sedan kontrolleras och godkännas av de 

inblandade parterna. Det är viktigt att hålla ordning på in och utflöden vilket ger en 

systemkarta. Med inflöden menas vilka resurser som förbrukas och utflöden vilka 

emission samt avfall som skapas [4]. Det finns flera program som passar bra till att 

skapa en processkarta, exempelvis Microsoft Office Visio 2013. 
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2.3 LCA metoden 
LCA är en användbar metod för att granska livscykeln av en produkt. En LCA 

används framförallt vid jämförande fallstudier samt när en produkt ska 

miljödeklareras. Ska en jämförande studie göras är det viktigt att det är samma 

funktioner som jämförs. Det är en lämplig metod för att belysa de skillnader som finns 

och var i processen de finns. Metoden går bra att använda oavsett vilken slags produkt 

eller tjänst man avser att analysera. Eftersom LCA är ett välkänt verktyg finns det 

mycket litteratur och exempel inom ämnet. Är syftet med analysen att marknadsföra 

produkten som miljövänligare än andra krävs det att analysen är grundlig och även 

granskas av en miljökunnig tredje part [5]. 

När en LCA ska göras behövs målet och omfattningen definieras, samt vilket resultat 

analysen syftar till att ge och även vad analysen ska användas till. För att få fram så 

relevant fakta som möjligt är det viktigt att sätta upp tydliga ramar över vad som ingår 

och vad som inte ska ingå i analysen. De gränser som ska studeras bör sättas upp, 

vagga till grav d.v.s. en fullständig analys som startar vid råmaterialframtagningen 

och slutar vid avfallshanteringen. Det går även att avgränsa analysen med en ”grind” 

som då sätter en avgränsning för start och/eller slut i analysen. Den funktionella 

enheten som ska studeras, antalet eller mängden av produkten, och vilka 

miljöbelastningar som ska analyseras måste bestämmas. Nästa steg i processen är att 

göra en inventeringsanalys, det vill säga samla in all data kring resurser, avfall, 

utsläpp och produktion. I det här steget bör en systemkarta över produktens livscykel 

färdigställas. Det som skiljer systemkartan från processkartan är att i systemkartan 

måste även inflöden och utflöden tas med. Data är inte alltid lätt att få tag på, men det 

finns mycket tillgängligt i olika databaser, ibland finns det tillgängligt i tidigare gjorda 

LCA. Beslut måste även tas om vad som ska göras med otillgänglig data och data som 

är föråldrad [5]. 

Materialåtervinning är en viktig del att ta hänsyn till vid utvärdering av produktens 

miljöpåverkan, då det ger större miljöpåverkan att utvinna naturresurser än vad det är 

att återanvända materialen. Det finns därför olika sätt att hantera denna 

miljöbesparing. Ett av de sätten är den så kallade 100/0-regeln: om en produkt består 

av 100 % primär råvara får den produkten själv bära miljöbelastningen för 

utvinningen av det materialet. Den produkt som sedan tillverkas av det återvunna 

materialet ”betalar” då inget för den miljöbelastning utvinningen gav upphov till. Det 

andra sättet är den så kallade fördelningsregeln: x/(1-x)-regeln, på detta sätt fördelas 

den historiska miljöbelastningen även på produkter som är tillverkade av återvunnet 

material. Det kan verka mer rättvist att använda fördelningsregeln än 100/0-regeln, 

men då det är svårt att veta om och hur materialet kommer att återanvändas är det 

svårt att få rimliga idéer. Även energiåtervinning kan ses som ett 

materialåtervinningsfall. Här används 100/0-regeln alltid, detta för att det i många fall 

finns möjlighet att återanvända de material som innehåller energi som bränsle [6]. 

När önskad data är funnen görs en miljöpåverkansbedömning för att se hur de olika 

utsläppen påverkar på olika sätt, t.ex. förorening till luften, utsläpp till vatten. Vidare 

bedöms den samlade miljöpåverkansbilden genom att använda bedömningsfaktorer, 

till exempel genom LCA program som hjälper till att räkna ut och vikta de olika 

miljöaspekterna. I en jämförande analys kommer detta steg att ge en skillnad som 

säger vilken metod som är bättre, eller vilka steg i metoden som är bättre jämfört den 

andra [5]. 
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Det sista steget är tolkning. Här sammanställs resultaten, det finns även utrymme för 

de styrkor och svagheter som hittats.  Det är inte ovanligt att stegen inte går följa i 

ordning och ändringar får göras i till exempel mål om inte de data som eftersträvats 

går att nå. Det strukturella upplägget av en livscykelanalys ser ut som figur 1 enligt 

SS-ISO 14040:2006 [5]. 

 

Figur 2: Ramverket för Livscykelanalys enligt SS-ISO 14040 © ISO 2006 [5] 

När en LCA är färdig bör resultatet prövas för att studera hur de antaganden som 

gjorts påverkar resultatet. Genom att ändra på några antaganden går det att se hur 

mycket det påverkar resultatet, en så kallad känslighetsanalys. Även en 

osäkerhetsanalys bör göras för att granska kvaliteten på de data som samlats in [7]. 

2.3.1 Förenklad LCA 
Då en fullskalig LCA är ett omfattande arbete som ofta kräver expertkunskap för att 

få de exakta resultaten kan istället en förenklad LCA användas. Den bygger på ett 

miljöbelastningspoängsystem som är framtagna för olika material och processer. 

Poängen är baserade på genomsnittsdata från fullskaliga LCA som redan viktats. I den 

förenklade analysen räknas poängen samman för alla processer och ingående material. 

Högre poäng betyder större miljöbelastning. Den förenklade LCA metoden är lämplig 

att använda vid interna jämförelser av produkter eller prototyper. Det kan vara 

lämpligt att börja med att göra studien översiktlig och sedan öka på noggrannheten 

[7]. 

Den förenklade analysens arbetssätt skiljer sig inte mycket från den fullständiga 

analysen: 

Först ritar man upp en processkarta över produkten för att definiera livscykeln. Sedan 

måste den funktionella enheten definieras och sedan beräknas mängden material och 

processer. De material och processer som det saknas data för måste indikatorvärden 

uppskattas. Nästa steg är att multiplicera mängden och indikatorvärden som till sist 

summeras. Detta bör nu ha gett ett värde på hur miljöbelastningen ser ut för 

produkten. Sedan är det viktigt att tolka resultatet och fundera över vilken eller vilka 

faser i livscykeln som påverkar mest [7]. 
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2.4 LCC metoden 
För att undersöka kostanden för tillverkningen av en produkt är LCCA, 

Livscykelkostnad analys (eng. Life cycle cost analysis) ett lämpligt verktyg. Det som 

studeras då är kostnaden från så kallad ”vagga till grav” vilket betyder att alla 

kostnader från början till slut studeras. Det går även att använda LCCA som ett 

hjälpmedel vid inköp av ex. ny maskin där starten istället är inköpspriset och slutet är 

deponi/försäljning/återvinning. Är intresset att kolla kostnaden vid en speciell process 

sker det vid så kallad ”grind till grind”. För att det ska vara tydligt mellan vilka 

”grindar” som det väljs att fokusera inom så är det viktigt att sätta upp avgränsningar.  

LCCA är en relativt ny process och därför är det svårare att hitta litteratur än till 

exempel vid LCA. Då industrin är mest intresserad av kostnad har det börjat 

utvecklats en blandning av dessa två, LCCA och LCA. Ekoeffektivitet är ett exempel 

på det. Dock finns det inga ISO-standarder för LCCA vid den tidpunkten som 

rapporten skrivs men det håller på att utvecklas därför är ekoeffektivitet inte heller 

färdigutvecklad.  

Nästa steg i LCCA:n är att göra en processkarta för att få en överblick av processen 

och ha möjlighet att ta reda på vilken data som behövs samlas in. Det här leder till 

nästa del vilket är insamlingen av data vilket sker genom LCI, livscykelinventering, 

där gås processkartan igenom och data hämtas ur de olika processerna. Detta kan ske 

genom olika metoder som till exempel intervjuer, marknadsundersökningar, 

studiebesök, databaser, vetenskapliga rapporter etc. När all data är insamlad börjas en 

sammanställning av den för att få fram en slutsumma som kan analyseras.  

Formeln för att räkna ut en LCC är följande [8] 

LCC[tot] = investeringskostnad + LCCenergi + LCCunderhåll 

LCC[energi] = årlig energikostnad × nuvärdesfaktorn  

LCC[underhåll] = årlig underhållskostnad × nuvärdesfaktorn 

 

2.4.1 Tillverkningskostnad 

Då en fullskalig LCC är ett omfattande arbete och inte ger ett relevant resultat för 

studien har det valts att göra en tillverkningskostnadsanalys istället. Det innebär att de 

förutsätts att alla investeringar redan är gjorda och fokus ligger på kostnaden för 

tillverkningen. Diskussion har förts med projektledare angående vilka komponenter 

tillverkningskostnadsanalysen skulle innehålla. 

Tillverkningskostnad = energikostnad + personal + förbrukningsmaterial 

Energikostnaden är beräknad på råmaterialframtagning samt tillverkning, se bilaga 4. 

Det är även räknat på personalkostnaden vid tillverkningen.  
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2.5 Additiv tillverkning 

Med additiv tillverkning (AT) syftas det på en tillverkningsprocess som friformar en 

detalj direkt från en 3D-modell från ett CAD program. Det finns flera olika varianter 

på detta, men de flesta bygger på att i tunna skikt, lager för lager, bygga en 

komponent. Dessa maskiner kallas oftast för 3D-printer. Fördelen med AT är att det 

går att skapa komplexa former direkt och via endast en maskin, och endast det 

material som bygger komponenten går åt. Detta gör att det finns möjligheter att kapa 

ledtider samt skapa nya komplicerat formade föremål som inte var möjliga innan. Vid 

framtagning av prototyper är AT-metod något som blir allt vanligare [9]. De AT 

metoder som finns idag delas upp i tre olika kategorier; Liquid-based, Solid-based och 

Powder-based. Alla tekniker finns att använda vid polymerer, men metalliska material 

hamnar under gruppen powder-based processer [10].  

2.5.1 Stereo Lithography Apparatus, SLA 

Stereo Lithography Apparatus (SLA) är en vätskebaserad metod där råmaterialet 

består av flytande epoxi på en plattform. En laserstråle belyser epoxins yta efter CAD-

ritningen och endast det som lasern vidrör härdar, resten förblir flytande. Efter varje 

uppritat lager sänks plattformen ner och ett nytt lager kan ritas upp. När komponenten 

är färdig behöver den tvättas och kan även behöva härdas i en UV-ugn [10]. 

2.5.2 Selective laser sintering, SLS 

Processen för SLS bygger på att en CO2-laserstråle hettar upp pulvret till 

smälttemperaturen. Vid varje nytt lager pulver som maskinen lägger ut över 

arbetsbordet sänks det även motsvarande höjd. På så vis byggs komponenten upp. 

Pulvret runt omkring värms upp precis under smältpunkten och på så vis semisintras. 

Detta för att lasern enklare ska komma upp i behövd effekt för att kunna smälta 

pulvret samt så ger det pulvret en stödstruktur. Laserstrålen ritar upp komponenten 

och varje lager smälts samman med lagret under. Eftersom det krävs höga 

temperaturer för att smälta pulvermaterialet behövs komponenten kylas efter avslutad 

process. Efter avkylning kan komponenten plockas ut och rensas från 

överskottspulver, ofta genom blästring [11].  

2.5.3 Electric Beam Melting, EBM 
Precis som vid SLS läggs pulvermaterialet ut i tunns skikt över arbetsytan. Vid 

Electric Beam Melting (EBM) är det istället en elektronstråle som smälter fram 

komponenten, lager för lager, efter CAD ritningen. Processen pågår i vacuum och 

under höga temperaturer [12]. För varje nytt lager pulver sänks arbetsbordet 

motsvarande tjockleken på det utstrukna materialet. När tillverkningsprocessen är klar 

och materialet har svalnat är resultatet ett rätblock av pulver och den tillverkade 

komponenten finns inuti pulverblocket. En av fördelarna med denna metod är att det 

finns ett stöd från det outnyttjade pulvret som direkt går att återanvända till nästa 

körning. Eftersom elektronstrålen har en högre effekt än laserstrålen, SLS, går det 

fortare att bygga en komponent med EBM dock blir det sämre ytfinish vid EBM 

jämfört med SLS [10].  
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2.5.4 Laser Powder Forming, LPF 

Vid Laser Powder Forming (LPF), eller LENS (Laser-Engineered Net Shapeing) 

matas pulvret fram direkt vid laserstrålen och smälts fast på rätt plats. Denna metod 

använder inget stödmaterial, men använder då endast det material som går åt för att 

skapa komponenten. Denna metod lämpar sig bättre för lite större detaljer [13]. 

Direct metal deposition (DMD) är en annan LPF metod som via CNC-robotkontroll 

styr en laserstråle som jobbar på ett arbetsstycke där pulvermaterialet insprutas direkt 

på arbetsstycket och laserpunkten och på så vis smälts fast. DMD är även en metod 

för att laga och återskapa skadade komponenter [14]. 

2.5.5 Continous Liquid interface Process, CLIP 
Under senaste tiden har utveckling gått fort framåt inom additiv tillverkning och idag 

har det ett brett användningsområde, framförallt inom plastindustrin. Ett av det 

senaste framstegen inom 3D-printning är metoden CLIP (Continous Liquid Interface 

Process) framtagen av företaget Carbon3D. Anledning att dagens teknik har haft 

problem att slå igenom enligt Joseph DeSimone CEO är att det egentligen är 2D-

printning i flera lager över varandra. Detta ger att egenskaper som är väldigt beroende 

på vilken riktning detaljen ligger i. Det är även att tiden det tar att 3D-printa en detalj 

idag är lång jämfört med den nya CLIP processen, nämligen upp till 100 ggr längre 

[15]. 

2.6 Avverkande bearbetning 

2.6.1 CNC-fräsning 

Med en CNC-maskin avses en fräs där styrningen sker datorkontrollerat, Computer 

Numerical Controlled. Moderna maskiner har ofta fem axlar som maskinen kan arbeta 

runt. Vilket betyder att förutom XYZ-led som fräsverktyget jobbar efter kan även 

arbetsstycket vinklas och vridas runt två axlar, QC-led. I CNC-maskinen fästes 

arbetsstycket upp och maskinen programmeras efter CAD-filen via ett CAM-system i 

vilket fräsprogrammet skapas. Under CAM beredningen finns det möjlighet att se hur 

arbetsprocessen kommer att se ut för den specifika ritningen.  

2.6.2 Gnistning 

En metod för avverkande bearbetning som istället för att omvandla energin till 

mekanisk rörelse direkt går åt till att smälta bort material från arbetsstycket.  

Vid trådgnistning sker avverkningen genom att en tunn metalltråd, till exempel en 

mässingstråd, elektriskt ”skär” bort material från arbetsstycket. Trådgninstning är en 

bra metod för att skapa hål och ytor som kräver fina toleranser. I metalltråden går det 

en växelström och när kontakt skapas med arbetsstycket skapas en gnista, vilken har 

väldigt hög temperatur som då smälter materialet. Denna process sker nedsänkt i 

avjoniserat vatten, för att hålla nere temperaturen i arbetsstycket samt kontrollera 

gnistan.  
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Vid sänkgnistning är principen den samma som vid trådgnistning men istället för 

tråden används en elektrod, av till exempel grafit. Elektroden är formad efter den 

modell som ska tillverkas, men motsvarar det material som ska bearbetas bort. Både 

elektroden och arbetsstycket har en negativ laddning. Elektroden trycks mot 

arbetsstycket och det uppstår kortslutning mellan de båda, vari den skärande effekten 

uppnås. Vid sänkgnistning sker hela processen nedsänkt i en isolerande vätska, 

dielektrum [16].  

2.7 Hybrid metoder 

2.7.1 Kombinerad additiv tillverkning och avverkande bearbetning i 
samma maskin 

Under den senare tiden när det kommer till additiv tillverkning har det kombinerats 

både 3D-printning och CNC-fräsning i samma maskin [17]. En hybridmetod som gör 

det möjligt att ha uppbyggande och avverkande bearbetning i samma maskin. 

Egentligen är det en CNC-fräs som utrustats med LPF utrustning.  

3D metoden som används innebär att pulvermaterialet matas fram direkt i munstycket 

som lasern sitter i. Då ingen pulverbädd byggs upp finns möjligheten att vrida och 

vända på arbetsstycket och bygga det i olika riktningar. Möjligheten finns att sätta in 

en komponent och bygga vidare på den eller reparera en skada. Eftersom maskinen är 

flexibel och kan byta mellan verktygen är komponenten helt färdig eller kräver 

minimal efterbearbetning när den är färdig i hybrid-maskinen [18].  
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3 Metod och genomförande 
ADDINGS projektledare Markus Börrisson har förmedlat kontakter till alla 

inblandade företag. För att kunna få fram den information som efterfrågas har 

verktygens livscykler studeras, detta gjordes genom studiebesök, intervjuer samt 

insamling av data från olika databaser. 

Verktygen i den här studien är en insats i ett större pressgjutningsverktyg, insatsen är 

utbytbar på grund av att verktyget vid inloppet slits mer än resten av 

pressgjutningsverktyget. Fortsatt i rapporten kommer därför det traditionella verktyget 

att kallas för traditionella insatsen och det additivt tillverkade verktyget kommer att 

kallas för AT-insatsen. I de fall där det syftas på båda verktygen eller då det är tydligt 

vilket av verktygen som avses kommer det betecknas som insatsen.  

3.1 Koppling mellan frågeställningar och metod 

3.1.1 Hur skiljer sig tillverkningsmetoderna åt? 
För att besvara studiens första frågeställning har en processkarta skissats upp. 

Processkartan visar de aktiviteter som insatserna genomgår under hela sin livscykel. 

Den visar även de drivobjekt och resurser som aktiviteten behöver för att kunna 

utföras [3]. I det här LCA perspektivet handlar de resurserna främst om elenergi och 

miljöpåverkan i form av restprodukter och utsläpp. Genom intervjuer samt 

studiebesök skapas systemkartan. 

3.1.2 Vilken miljöpåverkan ger valet av tillverkningsmetod? 
För att svara på studiens andra frågeställning har modellen för en förenklad LCA 

använts, med den kan data värderas. Genom att följa processkartan för båda insatserna 

identifieras material och processer, uppskattas indikatorvärden för det som saknas. 

Sedan räknas resultatet samman vilket kommer ge ett värde på miljöpåverkan [7]. 

Sedan jämförs dessa värden för de båda insatserna. Relevant data samlas in genom att 

använda programmet CES EduPack 2015, NTM databasen samt CPM databasen. 

3.1.3 Finns det kostnadsmässiga fördelar att övergå till AT vid 
tillverkning av verktyget? 
För att besvara den tredje frågeställningen kommer tillverkningskostnaderna studeras. 

Genom att följa processkartan för de båda insatserna går det även utvärdera hur 

många maskin-, personaltimmar samt förbrukningsmaterial som krävs för att 

tillverkas. Då användningen av verktyget sker på exakt samma sätt är det livslängden 

på insatsen som kan värderas. Relevant data hämtas från lämpliga källor. 

3.2 Ansats 
Projektet inleddes med möten med projektledare Markus Börrisson där introduktion 

till projektet och företaget skedde. Därefter började diskussioner föras om vad arbetet 

skulle innehålla och avgränsningar sattes upp. Raul Carlsson konsulterades och en 

introduktion till Livscykelanalys gavs. En dialog fördes även angående vilka viktiga 

komponenter LCA och LCC innehåller samt hur arbetet skulle strukturerats. Därefter 

beslutades det att en fullständig livscykelanalys inte är möjlig att göra, då det kräver 

expertkunskaper inom området samt att det vore intressant att undersöka kostnads-

skillnaden mellan tillverkningsmetoderna.  
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Litteraturstudierna inleddes med att läsa boken Livscykelanalys – Ringar på vattnet, 

skriven av Raul Carlsson. Detta för att få en grunduppfattning om vad en 

livscykelanalys är och hur tillvägagångssättet ser ut.  

Det har inte gjorts något antagande att den ena insatsen är bättre eller sämre än den 

andra, då det lätt skulle kunna ge för- eller nackdelar vid antaganden av 

miljöpåverkan, resursutnyttjanden och kostnader.  

3.3 Arbetsprocess 
En tidsplan sattes upp i början av projektet.  

Undersökningar över vilka databaser som kan ha tillgänglig data för studien inleddes. 

Detta visade sig vara svårt, då data ofta är gammal eller det krävs behörighet i 

databaser. På Jönköpings Tekniska Högskola, JTH, finns programmet CES EduPack 

2015 tillgängligt. För att få en större förståelse för programmet och hur det ska 

användas har Salem Seifeddine bistått med hjälp då han undervisar i CES på 

Jönköpings Tekniska Högskola. 

Då studien är en del av ett större projekt fanns det kontaktpersoner inom de 

involverade företagen. Även företag utanför ADDING-projektet har kontaktats för att 

få fram tillräckligt material för att göra den här analysen. En LCA tar sin början redan 

vid ”vaggan”, det vill säga utvinning av naturresurser, genom att granska innehållet i 

materialet fås information om vilka grundämnen som ingår. Ulrik Beste, CTO på 

VBN Components, kontaktades för att få mer information om materialet 

Vibenite®60. Då Uddeholm tillverkar det höglegerade varmarbetsstålet Orvar 

Supreme som den traditionella insatsen tillverkas av så har de satts som tillverkare för 

båda råmaterialen. Nästa steg var att ta kontakt med Elisabeth Eidersjö som är Inköp-, 

försäljning- och personalchef på Richardssons Verktygsservice AB samt Lars-Erik 

Rännar, Lektor vid Mittuniversitetet Östersund för att kunna studera processerna för 

insatserna där. Innan mötet skissades relevanta frågor upp och skickades till 

involverade företag i förväg för att få ut mesta möjligt av mötet.  Under besöket hos 

Richardssons gavs möjligheten att gå igenom processen på plats och träffa de 

inblandade för att få mer information. Detsamma har gjorts på Ankarsrum med 

Quality Manager Jörgen Henriksson för att skapa förståelse för pressgjutnings-

processen. För förståelse över hur återvinning av materialen sker har STENA 

Recycling kontaktas. 

Under studiens gång har det visat sig att det inte är relevant för studien att titta på en 

hel LCC, därför kommer det fokuseras på tillverkningskostnaden istället. 

Tillverkningskostnad = energikostnad + personal + förbrukningsmaterial  

Efter alla intervjuer och studiebesök har en processkarta ritats upp. I processkartan går 

det följa insatserna hela vägen från råmaterial till återvinning det vill säga vagga till 

grav. Då processerna skiljer sig åt behövs en processkarta för varje insats. Det blir då 

lätt att se var de skiljer sig åt och var de är lika. När processkarta och information om 

varje process samlats in sker en sammanställning av resultatet och beräkning av 

slutsumman. Därefter analyserades resultaten som jämförts mot varandra för att hitta 

de fördelar respektive nackdelar som finns med de olika metoderna.  
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3.4 Datainsamling 
Ett första steg i datainsamling var att ta reda på vilka ingående ämnen de olika 

insatserna har. Båda två utgår från skrotbaserat stål. I studien har det beslutats att 

stålen tillverkas på Uddeholm. 

Materialet i AT insatsen är VBN Vibenite®60.  I prototypen som användes i den här 

studien fanns det inte tid till härdning av komponenten, därför kallades den as-printed 

och inte Vibenite®60. 

 

Figur 2 Vibenite®60 ingående ämnen [19] 

Materialet i den traditionella insatsen är Uddeholm Orvar Supreme.  

 

Figur 3 Uddeholm Orvar Supreme ingående ämnen [20] 

Med den informationen kan de båda stålens miljöpåverkan med de ingående ämnena 

redas ut. Genom att använda t.ex. CES EduPack 2015 kan sådan data tas fram. Dock 

är inte CES komplett då inte de exakta materialen finns i databasen. I CES EduPack 

2015 finns endast miljöparametrarna CO2 footprint, energiinnehåll samt vatten-

förbrukning tillgängliga, vilket ger en begränsad bild över miljöpåverkan. 

3.4.1 VBN Components 
Datainsamlingen från VBN Components bestod av en telefonintervju med Ulrik 

Beste, det utreddes då hur 3D-printningen påverkar miljön, spill av material, utsläpp 

och den uppskattade livslängden av AT insatsen ser ut. Beste hade förberetts med 

frågor om hur pulvertillverkningen ser ut, och hur lång tid det tar att printa ut insatsen 

samt hur mycket energi det går åt. Då vissa oklarheter uppstod kring praktiska detaljer 

om printningen och pulverframställningen har de vidare retts ut via mailkontakt. 

3.4.2 Mittuniversitetet Östersund 

Telefonintervju med Lars-Erik Rännar där syftet var att ta reda på hur processen kring 

tillverkningen av den använda AT insatsen sett ut. Hur stor materialutnyttjandet varit 

och hur miljöpåverkan sett ut. Hur mycket energi som åtgått för tillverkning av just 

denna insats. Rännar svarade även på frågor om byggtid och hur mycket arbetskraft 

det behövs utöver byggtiden, samt klargjort att det går åt tid till att låta materialet 

svalna i maskinen innan arbetet kan fortsätta. Innan intervjun skickades frågor för att 

få maximalt utbyte av intervjun.  
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3.4.3 Richardssons Verktygsservice AB 
Möte med Elisabeth Eidersjö på Richardssons Verktygsservice där den fullständiga 

processkartan över hanteringen av de bägge två olika insatserna ritades upp. Som 

förberedelse hade en preliminär processkarta ritats för en ungefärlig utgångspunkt. 

Processkartan rättades till efter hur processen sett ut på riktigt. Sedan gjordes en 

rundvandring genom fabriken för att titta närmare på maskinerna. För att få reda på 

hur mycket energi och hur många maskintimmar samt arbetstimmar var och ett av 

insatserna förbrukat behövde Eidersjö ytterligare tid att leta fram rätt data. 

3.4.4 Ankarsrum Die Casting 

Jörgen Henriksson förbereddes innan studiebesöket med frågor om hur 

pressgjutningsprocessen ser ut för de båda insatserna. Fokus lades främst på om 

skillnader finns. 

3.4.5 Stena Recycling 

Vid studiebesöken hos Richardssons och Ankarsrum Die Casting har det framgått att 

det är Stena Recycling som tillhandahåller återvinnginstjänsten. Stena Recycling är ett 

företag som jobbar framåt för att på bästa sätt återvinna och ta hand om olika sorters 

avfall.  

Det bokades in ett möte på Stena Recycling i Jönköping med Joacim Dahlström. Han 

svarade på frågor om hur materialhanteringen fungerar och vad som händer med olika 

material. De hämtar upp skrot och avfall när behovet uppstår. De utskiljer allt material 

efter innehåll sedan återvinner de allt som är möjligt att återvinna, både som material 

och som energi. Metallskrotet återgår sedan till stålverket där det bakas om till nya 

metaller. 

3.4.6 Beräkningar 

Sammanställning av energiframställning i Sverige under 2013 har använts som 

utgångsmaterial. Då största delen av elenergiframställningen kommer från kärnkraft 

eller vattenkraft har miljöpåverkan från energin fördelats på hälften mellan dessa två. 

Elenergikostnad (SEK/kWh) beräknas genom en snittkostnad på energipriset i Sverige 

under 2013 [21]. Varefter de olika insatsernas processkartor kartlagts kan mängden 

energi som åtgår räknas samman. Denna energi har sedan använts för att få fram 

kostnad och miljöpåverkan.  

Personalkostnader räknas fram genom antalet aktiva personaltimmar har samlats in 

under tillverkningen och sammanställts. En snittlön för arbetare och tjänstemän inom 

tillverkningsindustrin under februari 2015 har hämtats från Statistiska Centralbyrån 

för att uppskatta personalkostnaden [22]. Där det har varit svårt att avgöra om det har 

varit en arbetare eller tjänsteman har timmarna delats. 

Transportkostnaderna har beräknats genom att en uppskattad transportsträcka har 

valts. I Sverige är miljöklasser EURO 5 och EURO 3 vanligast vilket sedan har 

använts för att räkna ut miljöpåverkan åstadkommit av transporten [23].  

3.5 Trovärdighet 
Då de som intervjuats har en gedigen yrkesvana samt varit i branschen i många år har 

stor erfarenhet om sina områden bör det anses som trovärdiga data. Även de fakta som 

använts från vetenskapliga artiklar samt kurslitteratur är granskad av jämlika forskare 

inom sina områden innan de publiceras och kan därför ses som trovärdiga.  Även 
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användningen av dataprogrammet CES EduPack 2015, vilken är den senaste utgåvan 

av programmet. Programmet, som används i utbildningssyfte inom material och 

processer, bygger informationen på de senaste tillgängliga data när det kommer till 

miljöbelastning av material samt processer. Programmet hämtar data från bland annat 

Ecoinvent som är en stor databas inom LCA.  

 

Maskinernas energiförbrukning är uppskattade till 60 % av maxeffekten, då det inte 

finns siffror på hur mycket energi varje maskin dragit under de timmar de använts. 
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4 Resultat och Analys 

4.1 Tillverkningsmetoder 

Med de data som framtagits framgår det att ett traditionellt pressgjutningsverktyg i 

dagsläget går fortare att tillverka än ett pressgjutningsverktyg som är additivt 

tillverkat. 

4.1.1 Additivt verktyg 

4.1.1.1 Pulvertillverkning 

Vibenite®60 är ett höglegerat stål som utgår från skrot och den speciella 

legeringssammansättningen nås genom att blanda olika metallskrot som sedan smälts 

ner berättar Beste. För att få pulver av smältan går den genom en gasatomisering där 

gasen under högt tryck sprayas på smältan. Det bildas då små sfärer som har en 

genomsnittlig storlek av 50-100 μm. Då pulverstorleken varierar siktas pulvret och det 

packas sedan i påsar som försluts för att undvika föroreningar från luften. Figur 4 

visar de stora stegen för gasatomisering generellt ser ut.  

Skrot 
Smältning

Och ev tillsats av 
legeringsämnen

gasatomisering
Siktning och 
förpackning i 

behållare

 

Figur 4 från skrot till färdigt pulver via gasatomisering, se bilaga 1. 

4.1.1.2 3D-printning 

En viktig del i projektet ADDING har varit att se om det finns möjligheter att skapa 

kylkanaler på ett helt nytt sätt. Det har under projektet tillverkats flera olika AT 

insatser med olika funktioner, som avancerade kylkanaler. Den insats som gick genom 

hela försöket är en insats som är nästan identiskt likt med det traditionella, det som 

skiljer är att i den traditionella insatsen finns det lösa kärnor, som skapar runda hål i 

den gjutna komponenten. I AT insatsen valdes att testa en av dessa som en fast kärna. 

Utöver den fasta kärnan utgår verktygen från samma ritning. Anledningen till att inte 

försöken gick vidare med en av de insatser som printats med avancerade kylkanaler 

var att överskottspulvret inne i kylkanalerna inte gick att rensa ur. 
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Det är vid Mittuniversitetet i Östersund och med en electron-beam-melting-maskin 

(EBM) som AT insatsen tillverkats. Rännar berättar att i en EBM-maskin är det en 

laserstråle som går över en bädd av metallpulver och smälter samman pulvret efter en 

CAD-ritning. För att produktionen ska bli så effektiv som möjligt utnyttjas maskinens 

kapacitet genom att printa flera komponenter samtidigt. I detta fall skrevs två stycken 

insatser ut vid samma tillfälle. Vid uppstart av maskinen placeras en bottenplatta som 

komponenten kommer att fästas mot. Vid tillverkningen av insatsen var det en platta 

på 150x150 mm. Detta är den yta som maskinen sedan har som arbetsyta. Pulvret 

läggs ut i tunna skikt ca 0,2 mm  även det pulver som inte ska utgöra komponenten 

semisintras som stöd, detta pulver kan sedan blästras och återanvändas direkt i EBM-

maskinen. I dagsläget har inte Mittuniversitetet utrustning till att göra detta utan 

materialet skickas till VBN Components i Uppsala för den processen. 

För att materialet ska smälta samman krävs en hög temperatur, detta gör att svalning 

tar flera timmar ytterligare efter att maskinen är färdig. En normal siffra för detta är 

cirka en tredjedel av den tid som det gick åt att printa uppger Rännar. I just det här 

fallet skrevs det ut två verktyg samtidigt vilket resulterar i att vi kan halvera skrivtiden 

samt kyltiden för vår funktionella enhet. Byggtiden i sig är inte komponentberoende, 

utan är mer eller mindre konstant. Det är höjden som påverkar tidsåtgången. Under 

printningen behövs maskinen inte övervakas, utan de arbetstimmar som finns är 

förberedelse och efterarbete, vilket rimligen är cirka två timmar.  När maskinen är klar 

och materialet svalnat är resultatet ett rätblock av pulver, 150x150xhöjden, med 

insatsen inuti.  

Vid 3D-printningen läggs 0,5 mm till som bearbetningsmån eftersom ytan direkt ur 

maskinen är ganska grov och måste bearbetas. Endast det material som går åt för att 

bygga komponenten används, förutom en liten del stödstruktur cirka 1 % enligt Beste. 

Resterande material blästras, siktas och kan sedan användas igen.  

Rensningen gick inte riktigt som det var tänkt, då pulverbädden semisintrats för hårt 

resulterade det i att överskottspulvret var mycket hårt och svårt att blästra bort. VBN 

har gjort fler försök att skriva ut insatsen och med andra inställningar för hur 

pulverbädden ska bearbetas har blästringen gått mycket bättre. En representativ siffra 

för blästring av insatsen är cirka tio minuter, men då det under försöket tog mycket 

längre tid än så, har en medelväg valts. Därför är rensning och blästring satt att ta 

cirka 30 minuter. 

Hur mycket energi som gick åt exakt för printningen av detta verktyg går ej att svara 

på då inte detta kontrollerades under printningen och svalning. Data för energiåtgång 

kommer baseras på kvalificerade uppskattningar. Tidsbrist gjorde att det inte fanns tid 

till härdning av AT-insatsen, men på grund av att Vibenite®60 är ett hårt material 

redan från början var det intressant att använda insatsen ändå. 
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4.1.1.3 Bearbetning  

AT-insatsen har en grov yta när det kommer till Richardssons Verktygsservice, redan 

i 3D-printen är det pålagt 0.5 mm och det måste bearbetas bort. Denna bearbetning 

gjordes i samma maskin som den traditionella insatsen bearbetas i, en femaxlig CNC-

fräs. Eftersom AT insatsen inte har någon plan yta var det problem med att hitta ett 

nolläge. Denna process tog ca 18 timmar. Då detta var första gången en 3D-printad 

komponent bearbetades hos Richardssons Verktygsservice uppskattades det av 

maskinoperatören att med lite övning går det att komma ner på ca 13 timmar. Då 

Vibenite®60 är ett mycket hårt material gick det åt dubbelt så mycket skärverktyg för 

att nå samma slutresultat jämfört med den traditionella insatsen. 

När fräsningen är klar ska ytan putsas för att få den slutliga finishen. Detta görs med 

handarbete och varje detalj granskas noggrant. Detta är ett handarbete som enligt 

Eidersjö tar cirka två arbetstimmar. Insatsen skickas sedan till Ankarsrum Die 

Casting. 

Det avfall som skapas, skrot och skärvätskor m.m., samlas ihop och hämtas upp av 

Stena Recycling som återanvänder stålet och tar hand om det farliga avfallet. Förutom 

det material som bearbetas bort, samt de årliga filterbytena för skärvätskorna finns det 

inget utsläpp. Filter till skärvätskor byts årligen, och går då till deponi eller lämplig 

process som tar hand om materialet. Då insatsen i denna undersökning är en väldigt 

liten del av Richardssons årliga produktion är det nästan försumbart att räkna på 

farligt avfall från de olika maskinerna.  

Nu var inte AT-insatsen härdad till full hårdhet, men om det vore fallet skulle 

Richardssons byta ut en del av CNC-fräsningen mot sänkgnistning då det vore en 

bättre metod för det hårdare materialet. Dock kräver sänkgnistningen att det tillverkas 

ett grafitverktyg som används i sänkgnistningsmaskinen, vilket ger fler maskintimmar 

för AT-insatsen. 

Eidersjö har sammanställt data angående energiförbrukning samt antal maskin- och 

personaltimmar. AT-insatsen har cirka 19 timmar hos Richardssons Verktygsservice 

innan den skickas vidare för pressgjutning. 

Processkarta för AT insatsen:   

3d-printad
 insats

NC-fräsning putsning
Packning för frakttill 

Ankarsrum
Trådgnistning

 

Figur 5, AT insatsens process hos Richardssons Verktygsserivce, bilaga 1 

4.1.1.4 Användning 

Se kapitel 4.1.2.3 Användning. 

4.1.1.5 Återvinning 

Se kapitel 4.1.2.4 Återvinning. 
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4.1.2 Traditionellt verktyg  

4.1.2.1 Tillverkning 

Uddeholm Orvar Supreme är ett av Uddeholms specialutvecklade stålsorter anpassade 

för just pressgjutningsverktyg. Det är ett skrotbaserat stål, skrotet smälts ner i rätt 

sammansättning med de ingående legeringarna redan från skrotet. Materialkraven är 

höga när det kommer till pressgjutning och därför används endast ESR-material där. 

ESR står för Elektro Slagg Raffinering. Orvar Supreme har en modern 

tillverkningsmetod och reningsteknik som resulterar i ett varmarbetsstål som har hög 

beständighet mot plötsliga temperaturväxlingar och termisk utmattning [20]. Stålet 

behöver härdas efter den första bearbetningen för att uppnå rätt hårdhet.  

4.1.2.2 Bearbetning 

Bearbetning sker hos Richardssons Verktygsservice och Eidersjö berättar att stålet till 

den traditionella insatsen levereras uppkapat efter beställning, insatsens yttermått med 

bearbetningsmån på minst 5 mm, cirka 125x70x70 mm. Därefter CNC-fräses material 

bort tills dess att den slutliga formen nås med en efterbearbetningsmån på 0.5 mm. 

Efter fräsning går verktygsämnet vidare till nästa maskin där kylkanaler borras upp. 

När dessa steg är färdiga packas insatsen och skickas till Stålservice i Anderstorp för 

härdning. Efter ca en vecka kommer insatsen tillbaka till Richardssons och då 

påbörjas en ny CNC-fräsning för att nå de slutgiltiga måtten på insatsen. Nästa steg 

för insatsen är att trådgnista hålen där de lösa kärnorna sedan ska placeras när insatsen 

används. Anledningen till att detta görs att påfrestningen är stor på dessa kärnor och 

därför ofta bryts av, vilket nu gör det lätt att byta dem.  

När trådgnistningen är avklarad går insatsen till nästa station som är putsning. 

Putsningen sker för hand och ger insatsen den slutliga finishen. Insatsen skickas sedan 

till Ankarsrum Die Casting. 

Total tid hos Richardssons Verktygsservice för den traditionella insatsen uppgår till 

cirka 20 timmar. 

Processkarta för den traditionella insatsen:  

 

Figur 6 Bearbetningsprocessen för traditionell insats hos Richardssons 

Verktygsservice AB, Bilaga 2 
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4.1.2.3 Användning 

Under mars månad 2015 gjordes försöken med pressgjutning av AT-insatsen och den 

traditionella. De båda verktygen har används samtidigt, med samma cykeltider, 

uppvärmning och kylning. Det går inte att säga något om huruvida den ena insatsen 

presterat bättre eller sämre än den andra. Men det som är möjligt att se är att det 

skapas sprickor relativt tidigt i AT insatsen. Antalet sprickor ökar i takt med 

användningen.  

Det traditionella insatsen har använts under längre tid, det har varit i produktion sedan 

2007, och det har gått åt 9 stycken verktyg fram tills idag. Enligt Henriksson är det 

normalt för insatsen att den håller ca 100 000 skott.  

Till skillnad från den traditionella insatsen hade AT-insatsen en fast kärna som gick 

av. Detta hände antagligen på grund av sprickbildning och det gjordes därför endast 

3800 skott. Det gäller att komma ihåg att AT-insatsen inte har hunnits med den 

härdning som det var tänkt från början i projektet. Detta medför att under försöket i 

mars månad användes insatserna i pressgjutningsmaskinen i ca 40 timmar, då 

cykeltiden var 75 sekunder.  

Eftersom kylkanalerna i insatserna har varit identiska, går det inte heller säga något 

angående kylningen av den nya insatsen utan det krävs mer omfattande försök. 

Eftersom AT insatsen gick sönder är det även svårt att uppskatta livslängden.  

Av de producerade komponenterna som insatsen genererar är kassationsgraden i stort 

sett likvärdig, runt ca 5,45 % enligt de data som Henriksson tagit fram. 

När verktygen sedan är uttjänta hamnar de i skrotlådan och hämtas av Stena 

Recycling, som återvinner stålet.  

Montering av verktyg i 
gjutningsmaskinen

Uppvärmning av 
verktyg (ca 1h)

Gjutningsprocess 
(tills verktyget är 

utslitet)
Kasserat verktyg

 

Figur 7 processen för insatsen hos Ankarsrum Die Casting, se bilaga 2. 

4.1.2.4 Återvinning 

När verktygen inte längre håller produktionsmässig klass hamnar de i skrotlådan. 

Stena är ett av Sveriges största återvinningsföretag och de har processer för att 

återvinna och sluthantera de flesta materialen.  

De hämtar upp spill och skrot på både Richardssons Verktygsservice och Ankarsrum 

Die Casting. Metallskrotet genom går en fragmentering där det sorteras och bearbetas 

för att uppfylla kvalitetskraven. Därefter förbereds materialet för leverans vidare till 

kunderna. Stål återköps av stålverken i form av skrotklasser som definieras av 

Skrotboken, vilken innehåller den svenska skrot- och stålbranschens 

produktspecifikationer enligt Dahlström på STENA Recycling. 

Återvinning av metaller är en energieffektiv process jämfört med utvinning av nytt 

material. Till exempel återvinningen av 1 ton järn sparar 1 ton koldioxidutsläpp, mot 

nyproduktion av 1 ton järn [24]. 
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4.1.3 Analys av skillnaderna 

De stora skillnaderna i produktion och tillverkning för de här bägge insatserna är att 

tillverkningen av stålen skiljer sig åt redan efter smältningen av det återvunna skrotet. 

Pulverprocessen går direkt från smälta till pulver, medan det traditionella 

verktygsstålet går genom olika processer innan det når sin slutgiltiga form, dessutom 

kapas det upp efter beställarens mått. 

Detta gör att pulvret har en kortare process innan det når 3D-printern, som efter att 

den riggats upp och startas sköter sig själv tills det att komponenten är färdig. När 

denna insats printades tog det ca 13 timmar, samt ytterligare ca 4 timmar att svalna till 

en hanterbar temperatur, om man räknar på att endast ett verktyg skrivs åt gången 

vilket är den funktionella enheten. Arbetstemperaturen i maskinen ligger på cirka 800 

°C. Det går även ca 2 timmar i personalkostnad i förberedelse och efterarbete med att 

plocka ut och rensa insatsen. 

Den traditionella insatsen genomgår en första CNC-fräsning, vilket tar 5 timmar. 

Sedan skickades till en härdfirma för härdning, för den AT insatsen fanns inte tid till 

härdning under projektet. 

Sedan ska båda insatserna efterbearbetas, de genomgår då en CNC-fräsning. För den 

traditionella insatsen tog detta 9 timmar. För AT-insatsen tog denna fräsning 13 

timmar. Sedan trådgnistas insatserna, vilket tog 4 timmar samt putsning på cirka 2 

timmar. Den största skillnaden här gavs av att AT-insatsen förbrukade dubbelt så 

mycket verktyg som den traditionella insatsen. Men slås tiden samman för 

bearbetningstiden hos Richardssons Verktygsservice vinner AT-insatsen med 1 

timma. Dock ligger insatsen ute hos härdfirman i cirka en vecka. Med det är inte hela 

sanningen då AT-insatsen har ytterligare 17 timmar för 3D-printning.  

Härdning av AT-insatsen skulle innebära att sänkgnistning hade valts som 

bearbetningsmetod istället för fräsning enligt Eidersjö. Detta är för att hårdheten i 

materialet hade slitet på fräsverktygen så snabbt att fräsning inte hade varit tillräckligt 

effektiv i förhållande till sänkgnistning. Det kräver dock att det tillverkas ett 

grafitverktyg vilket innebär ytterligare ett processsteg samt en extra kostnad.  

I användningsprocessen finns det inga skillnader i det här försöket då båda verktygen 

sitter i samma maskin. Efter 3800 skott hade AT insatsens kärna gått av och man 

avbröt då gjutprocessen. AT insatsen hade då relativt många sprickor. Det är dock 

svårt att säga vad skillnaden är då dessa material slits på olika sätt; på den traditionella 

insatsen bryts bitar av vid skarpa kanter och AT-insatsen fick sprickor.   

Sammanlagt antal timmar från stålverk gick det åt 36 timmar för att få fram en 

funktionell insats från pulver, och 20 timmar för att få en funktionell insats på 

traditionellt sätt från stålstång.  Men det här representerar inte slutgiltigt antal timmar 

då 3D-printningen är en del av materialframtagningen. Detta ger en orättvis bild och 

hade vi haft tillgång till data från stålverken så hade troligtvis At-insatsen vunnit stort 

på materialframställningen. Då det enbart är en process mot tre som traditionell har. 
Härdningsprocessen är inte medräknad. Utöver detta finns det transporter att ta 

hänsyn till.  
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4.2 Miljöpåverkan 
Med de data som framtagits framgår det att ett traditionellt pressgjutningsverktyg i 

dagsläget påverkar miljön mindre än ett pressgjutningsverktyg som är additivt 

tillverkat. 

4.2.1 Materialframställning 

4.2.1.1 Additivt tillverkat - pulvertillverkning 

De beståndsdelar som pulvret består av kommer ursprungligen från en mineralgruva, 

men Vibenite®60 tillverkas delvis av återvunnet material uppskattningsvis, skrot. 

Detta skrot kommer till stålverket som pressat skrot som sedan går igenom ESR 

smältning och atomiseras genom argonsprayning.  

Argongas framställs som en biprodukt vid utvinning av syre ur flytande luft, gasen är 

icke brandfarlig och den är giftfri, färglös och luktar inget. Den hälsorisk som finns 

vid hantering av argongas är att den vid inandning av större mängder i syrefattig miljö 

kan leda till kvävning. Ca 0,93 % av luften består av argon. [25] 

När pulver tillverkas genom argon-gasatomisering går det åt cirka 98 kWh [13], dels 

för att hålla metallen smält och dels för att hålla maskinen igång. Pulvret i maskinen 

packas direkt i behållare, för att det bör hållas i så kallad skyddad atmosfär.  

Risker som kan finnas med pulverhantering är att de som arbetar med pulver kan 

andas in det.  

4.2.1.2 Traditionellt tillverkat 

Verktygsstålet tillverkas från skrot, vilket kommer till stålverket som pressat skrot 

som sedan går genom ESR smältning samt valsning. För att jämna till kanterna fräses 

det och sedan samt kapas det upp efter måttbeställningen från kund.  

När skrot processas till verktygsstål går det åt elenergi motsvarande 41 kWh per enhet 

[13].   

4.2.2 Bearbetning 

När där kommer till bearbetning i de skärande maskinerna går det åt skärvätskor och 

kylvätskor. Filter för dessa vätskor och medel byts årligen. Eftersom de här insatserna 

är en så liten del av Richardssons Verktygsservice årliga produktion finns det därför 

ingen relevans att ta med dem i miljöpåverkan för insatserna. 

Diagram 2 visar hur mycket av materialet i var insats som bearbetas bort hos 

Richardssons Verktygsserivce: 
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Diagram 1 Materialutnyttjande för de båda pressgjutningsverktygen. Figuren visar 

tydligt att det är mer materialeffektivt att använda AT som tillverkningsmetod. 

Resultatet baseras på uträkningar i bilaga 3.  

4.2.2.1 Additivt tillverkat 

Genom att använda additiv tillverkning ges fördelen att endast det material som går åt 

för att tillverka komponenten ”förbrukas”. Eftersom det material som inte smälts 

samman till en komponent blir kvar, kan blästras sönder, siktas och sedan återanvända 

det direkt i maskinen till nästa komponent som ska tillverkas. Dock skapas en liten del 

stödstruktur som ändå måste smältas om för att tillverka nytt pulver.   

Det är svårt att säga exakt hur stor del av materialet som ”förbrukas” och måste 

smältas om, men ca 1 % av den totala vikten på komponenten är en riktlinje enligt 

Beste. Dessutom är det viktigt att lägga på en bearbetningsmån, i detta fall 0.5 mm då 

ytan blir grov vid den här metoden. 

Den energi som går åt för att printa ett verktyg av den här storleken är cirka 95,8 

kWh, då är även kylaggregatet samt blästringen av insatsen medräknat.  

Den bearbetning som sker av AT insatsen motsvarar cirka 13 timmar i CNC-

fräsmaskin, denna maskin behöver cirka 130 kWh under arbete. På AT insatsen 

bearbetas 0,5 mm bort. Vid den två timmar långa trådgnistningen gick det åt cirka 

25,2 kWh. Det spån som skapas vid fräsningen samlas ihop och hamnar slutligen hos 

Stena Recycling som återvinner det till nytt stål. Filter för skärvätskor byts eller töms 

årligen, och då detta verktyg utgör en väldigt liten del av den årliga användningen av 

maskinen är det nästan försumbart att räkna med miljöpåverkan i detta fall.  

4.2.2.2 Traditionellt tillverkat 

Den bearbetning som sker av AT insatsen motsvarar totalt cirka 14 timmar i CNC-

fräsmaskinen, denna maskin behöver cirka 130 kWh under arbetet, detta är 

sammanlagt för de båda fräsningarna. Trådgnistningen tar ca 2 timmar och det går åt 

cirka 25,2 kWh. Detta ger att det vid traditionell tillverkning går åt cirka 165,2 kWh 

elenergi. 
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Blocket som insatsen utgår från är minst 5 mm större än insatsens slutliga mått. Detta 

motsvarar ett rätblock som har storleken 125x70x70 mm. Orvar Supreme har 

densiteten 7800 kg/m³, detta ger att stålet när det kommer till Richardssons bör väga 

4,78 kg. Vikten på det färdiga insatsen är 1,5 kg det betyder att 3,33 kg material går 

direkt till återvinning. Detta medför att 70 % av det inköpta materialet bearbetas bort 

och måste återvinnas för att kunna användas igen.  

4.2.3 Användning 

När insatserna används, placeras de i en pressgjutningsmaskin. Denna process är 

identisk för de båda pressgjutningsverktygen, d.v.s. energiåtgången, användningen av 

smörjmedel och kylmedel är lika för de båda. Eftersom denna data är samma för båda 

insatserna, samt svår att få fram riktiga värden på har de därför heller inte uppskattats. 

4.2.4 Återvinning 

När verktygen använts färdigt, köps stålet in som skrot av Stena Recycling som 

hämtar upp det hos både Richardssons Verktygsservice och Ankarsrum Die Casting. 

De utför kontroller för att säkerställa att det är rätt kvalitet och vilket innehåll 

materialet har, bland annat genom en handhållen analyseringspistol som radioaktivt 

mäter halterna av legeringsämnen. Stena Recycling sorterar sedan upp skrotet och 

processer det bland, annat till kuber och säljer det sedan vidare till sina kunder, där 

ibland Uddeholm som i sin tur kan baka nytt verktygsstål.  

Denna hantering ser ut på samma sätt för de båda stålen.  

4.2.5 Analys av empirisk data 

De skillnader i miljöpåverkan som jämförts har delats upp enligt användning av 

elenergi, utsläpp av CO2, miljöpåverkan från transporter samt återvinning.  

4.2.5.1 Elenergi 

Energi som produceras i Sverige är framförallt tillverkad från vattenkraft eller 

kärnkraft. Detta medför att Sverige elproduktion i stort sett är fossilfri [27]. I bilaga 3 

finns det en komplett sammanställning över dessa bägge framställningsprocessers 

miljöpåverkan. 

Vid tillverkning av AT insatsen gick det åt 349 kWh, jämfört med 206 kWh för att 

tillverka det traditionella. Figurerna visar vilka olika delar i insatsernas 

tillverkningsfaser och hur mycket energi de kräver, för beräkningar se bilaga 4: 
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Diagram 2 Antal kWh för tillverkning av additivt tillverkat pressgjutningsverktyg 

 

Diagram 3 Antal kWh för tillverkning av traditionellt tillverkat pressgjutningsverktyg 

Miljöpåverkan från energiframställningen: 

 

Diagram 4 Emissioner 

98,0; 28% 

54,6; 16% 

41,0; 12% 0,2; 0% 

130,0; 37% 

25,2; 7% 

Additivt tillverad 
totalt: 349,0 kWh 

materialframställning 3D-print Kylaggregat Blästring Milling EDM

41,0; 20% 

50,0; 24% 
90,0; 44% 

25,2; 12% 

Traditionellt tillverkad 
totalt: 206,2 kWh 

materialframställning Milling rough Milling fine EDM
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Diagram 5 Restprodukter 

Se kapitel 4.2.6 Analys av miljöpåverkan. 

4.2.5.2 Transporter  

Transportsektorn är en fossilbaserad bransch, där endast 5 % av drivmedel-

användandet upptas av biobränslen. Transportsektorn som helhet står för cirka 25 % 

av Sveriges totala energianvändning [27, p. 26]. En liter diesel motsvarar 2,540 kg 

utsläpp koldioxid, andra utsläpp är svårare att räkna fram då de påverkas mer av 

motortypen och hur den körs. Hur mycket lastbilen förbrukar är även svårt att svara på 

då det finns många olika parametrar som spelar in, som bland annat körsätt, motor, 

hur gammal lastbilen är samt hur den skötts [28]. Enligt programvaran hos NTM 

ligger bränsleförbrukningen på lastbilen som används i exemplet på cirka 0,23 

liter/km [23].  

Den traditionella insatsen transporteras kortare väg än det AT insatsen. Enligt NTM 

blir den transporterade sträckan, från stålverket till bearbetning och användning 1375 

km respektive 910 km [23]. Det betyder att det AT tillverkade transporteras längre 

väg, 465 km längre.  Dock väger den traditionella insatsen mer vilket leder till högre 

utsläpp, se bilaga 5. Inmatning av transportdata i NTMs beräkningsverktyg har gett 

dessa utsläpp: 

 

Diagram 6 Utsläpp från transporter, se bilaga 5. 
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4.2.5.3 Återvinning 

Den traditionella insatsen ger en större del spillmaterial hos Richardssons eftersom det 

är mer material som bearbetas bort. Men det spillmaterial som skapas återgår till 

stålets kretslopp genom att Stena Recycling köper upp det av Richardssons 

Verktygsservice som sedan hanterar och återvinner det och det återgår till nytt stål. 

4.2.6 Analys av miljöpåverkan 

Den miljöpåverkan som kommer från energianvändning baseras på det inflöde och 

utflöde som energiframställningen genererar. Dels beräknas de resurser som krävs för 

att energin ska kunna framställas och dels de utsläpp som skapas. Som tidigare nämnt 

tillverkas merparten av elenergin i Sverige från kärnkraft eller vattenkraft.  

 

Diagram 7 Diagrammet visar utsläppens storlek från de båda insatserna, se bilaga 8. 

CO2 står för den större mängden utsläpp. CO2 är speciellt känd för dess påverkan av 

växthuseffekten, utsläppen av koldioxid sker vid all form av förbränning. Eftersom de 

fossila bränslen inte tillhör ekosystemet är det utsläpp av dessa som ökar 

nettoutsläppet [21, p. 13]. Enligt internationella överenskommelser som 

Kyotoprotokollet ska utsläppen av växthusgaser minska, eftersom att halten av 

koldioxid i atmosfären ökat så mycket att klimatet påverkas [29]. Eftersom det ligger 

stor vikt vid att minska miljöpåverkan i form av bland annat koldioxidutsläpp är det 

lämpligt att välja den metod som genererar mindre mängd växthusgaser. I detta fall är 

utsläppen på cirka 25,2 kg för AT-insatsen och cirka 13,0 kg för den traditionella 

insatsen. 

Kolmonoxid, CO, är en mycket giftig gas. Miljöpåverkan är lokal och kan ge skador 

på människor vid inandning, då kolmonoxiden hindrar de röda blodkropparna från att 

transportera syre som normalt [30]. Insatserna i studien har utsläpp motsvarande 0,90 

kg för AT-insatsen och 0,19 kg för den traditionella. Då kolmonoxidutsläppen dels 

kommer från transporter och den traditionella insatsen är tyngre vid transport 

genererar den mer utsläpp. Dessutom används kolmonoxid när metaller förädlas, som 

till exempel när järnmalm förädlas till järn [30]. 
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Med NOx syftas det på kväveoxider, de bildas ur luften i samband med förbränning av 

exempelvis fossilt bränsle. Genom förbättrade motorer och rening av avgaser kan 

dessa utsläpp minskas. För insatserna i studien genererar AT-insatsen NOx-utsläpp 

motsvarande 4,74 gram och den traditionella insatsen 5,50 gam. Nox påverkar marken 

och vattendrag genom att det har en försurande effekt [31]. NOx bidrar även till 

övergödning och binder marknära ozon [21, p. 13].  

Utsläpp av kväve och kväveföreningar till vatten så kallade N-tot, har en gödande 

effekt på växter och alger och det är bland annat kväve som är en av anledningarna till 

övergödningen i östersjön [32]. Insatsernas miljöpåverkan i form av utsläpp av N-tot 

är cirka 0,06 gram för AT-insatsen och 0,03 gram för den traditionella.  

Svaveloxid, SO2, bidrar även den till försurning av mark och vatten, och påverkar på 

så vis känsliga växter och djur. Utsläpp av svaveldioxider kan även påverka 

dricksvattenkvaliteten [33].  I studien har utsläppen av SO2 visat sig vara 1,55 gram 

för AT-insatsen och 1,77 gram för den traditionella insatsen.  

Partiklar i luften (PM10) kan bestå olika ämnen, det som kännetecknar dem är att de 

är så små att de går att inandas. Då partiklar i luften är relativt lätt att koppla till vissa 

sjukdomsbilder, som exempelvis hjärt- och kärlsjukdomar, är det ett viktigt utsläpp 

som bör minskas [34]. Insatserna har utsläpp i form av partiklar till luft på cirka 1,36 

gram för AT-insatsen och 0,84 gram för den traditionella.   

Det radioaktiva avfall som uppstår från kärnkraftverken är uppdelat i tre olika nivåer, 

låg-aktivt, medium-aktivt och hög-aktivt radioaktivt avfall. Även byggnadsavfall som 

skrot och rivningsmassor kan vara mycket radioaktiva, och hanteras därför som 

högaktivt radioaktivt avfall. Driftavfall är sådant som har varit i kontakt med 

radioaktiva material hit räknas utrustning och kläder m.m. Enligt Vattenfalls hemsida 

hanteras de olika nivåerna på följande sätt: 

o Lågaktivt avfall förvaras i 50 år i markförvar till exempel i SFR (Slutförvar för 

kortlivat radioaktivt avfall), nära Forsmark kärnkraftverk [35].  

o Medelaktivt avfall hanteras genom att det blandas med betong och gjuts in i 

kokiller. Kokillerna transporteras sedan till SFR där de förvaras i rum i berget. 

Radioaktiviteten anses ha minskat till naturliga nivåer efter 500 år [35].  

o Det högaktiva avfallet är använt kärnbränsle och det måste förvaras isolerat 

från omvärlden i 100 000 år. När bränslet byts ut placeras det först i 

kylbassänger då uranet genererar mycket värme. Efter ungefär ett år förflyttas 

de med ett speciellt fartyg till Oskarshamn, CLAB (Centralt mellanlager för 

använt kärnbränsle). Där ligger det i 40 år, radioaktiviteten har då minskat 

med cirka 90 %, innan det slutligen ska läggas i slutförvar 500 meter ner i 

berget [35].  
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Diagram 8 Diagrammet visar hur avfallet från kärnkraftverket kan kopplas till 

insatserna i studien. utsläppen baseras på den mängd energi som går åt under 

insatsens livscykel, från stålframställning till användning, bilaga 8. 

 

Det är viktigt att komma ihåg att dessa utsläpp motsvarar hela verktygets livscykel, 

från stålproduktionen på stålverket, via tillverkning och bearbetning och användning. 

Dessutom tillkommer de utsläpp och den miljöpåverkan som användningen av 

pressgjutningsmaskinen genererar samt även återvinningshanteringen. 

4.3 Kostnadspåverkan  

Med de data som framtagits framgår det att ett traditionellt pressgjutningsverktyg i 

dagsläget kostar mindre än ett pressgjutningsverktyg som är additivt tillverkat, bilaga 

7. 

  

Figur 8 Kostnader additiv metod 

 

Figur 9 Kostnader traditionell metod 
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4.3.1 Personalkostnader 

4.3.1.1 Additivt tillverkad 

 

Figur 10 Personalkostnader Additivt tillverkad 

Mittuniversitet i Östersund tar emot en ritning av verktyget som konverteras till att 

vara kompatibel med deras 3D-printer. Därefter förbereds maskinen med påfyllning 

av pulver varav den sköter sig själv fram till det att den är klar. Då plockas delen ut 

och blästrats från överflödigt pulver. Detta arbete görs uppskattningsvis av en högre 

utbildad maskinoperatör. Detta resulterar i att personalkostnaden för AT-

tillverkningen motsvarar cirka 805 kr. 

När AT-insatsen anländer till Richardssons Verktygsservice monteras insatsen i CNC-

fräsen som programmeras av en maskinoperatör. Dessutom trådgnistas insatsen och 

det sista steget hos Richardssons Verktygsservice är putsning som sker genom 

handarbete. Summerar man personalkostnaden för alla steg hos Richardssons 

resulterar det i cirka 5175 kr. Totalt ger detta en personalkostnad AT-insatsen på cirka 

5980 kr.  

 

4.3.1.2 Traditionellt tillverkad 

 

Figur 11 Personalkostnad traditionellt tillverkad 

En maskinoperatör monterar stålstycket och programmerar CNC-fräsen som insatsen 

bearbetas i innan den skickas till Anderstorp för vakuumhärdning. Efter härdning är 

det en maskinoperatör som monterar och programmerar CNC-fräsen för ytterligare 

avverkande bearbetning. Dessutom trådgnistas insatsen och det sista steget hos 
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Richardssons Verktygsservice är putsning som sker genom handarbete. Enligt 

uppgifter från Eidersjö har det framtagits en total personalkostnad på cirka 5500 kr. 

Timlönskostnaden baseras på uppgifter från Statistiska Centralbyrån [22]. 

4.3.1.3 Analys av empirisk data 

Tider hos Mittuniversitetet är baserade på uppgifter från Lars-Erik Rännar. Då AT 

tillverkningen har skötts av Rännar som är doktor inom maskinteknik har arbets-

kostnaden uppskattats som ett mellanting mellan arbetare samt tjänsteman. Detta är 

för att ge en rättvis arbetskostnad då det vanligtvis krävs någon utbildning för 

hantering av en AT-maskin.  

Hos Richardssons Verktygsservice är tiderna uppskattade av Eidersjö. Tiden för 

konstruktören att skapa en ritning av verktyget utifrån kundens önskan har valts att 

bortse från. Detta på grund av att det har ej har varit möjligt att få tag på dessa 

uppgifter och de har uppskattats till att vara ungefärligt lika för båda 

tillverkningssätten. Enligt Eidersjö följer även konstruktören med som projektledare 

genom hela tillverkningen och även denna har valts att bortse från det någon arbetstid 

ej har varit möjlig att uppskatta. 

Ur tabellen kan det utläsas att även om AT-insatsen redan hade sin form tog det den 

nästintill lika lång tid i CNC-fräsen som den traditionella insatsen tog totalt. Detta 

beror enligt Beste på det höga antalet karbider som gör materialet hårdare. 

4.3.2 Analys av energikostnader 
Energiförbrukningen för varje maskin har antingen uppskattats av den maximala 

effekten eller så har en kvalitativ gissning gjorts av en insatt person. Energimängden 

har räknats fram genom antalet produktionstimmar för varje maskin har multiplicerats 

med maskinernas effekt. Därefter har en genomsnittlig energikostnad räknats fram 

utifrån Nordpoolspot med pålagd skatt och moms [36]. Dessa har sedan multiplicerats 

för att ge en total energikostnad.  

 

Figur 12 Energikostnad 
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För att få en mer rättvis bild över energikostnaden valdes det att använda ett 

medelvärde för priset på elenergi under 2013 fördelat på hela Sverige då priset skiljer 

sig i olika delar av landet. Se bilaga 5 för beräkningar. Detta är på grund av att vid till 

exempel år med kraftigare regn är vattenreservoarerna överfyllda vilket resulterar i 

lägre energipris då det finns ett produktionsöverskott. Eftersom dessa insatser är en 

liten del av företagens årliga produktion tas det endast hänsyn till det rörliga elpriset.  

 

Figur 13 Energipris 2013 

Det finns en alternativ metod till fräsning som eventuellt skulle passat bättre vid 

tillverkning av AT-insatsen vilket är sänkgnistning, vilket är en lämpligare metod för 

bearbetning av hårdare material enligt Eidersjö.  

4.3.3 Förbrukningsmaterial 

 

Figur 14 Förbrukningsmaterial 

Då AT-maskinen inte förbrukar något material, förutom energi, finns här därför inget 

förbrukningsmaterial. Det pulver som blir över blästras, siktas och återgår därefter till 

maskinen och den stödstruktur som byggts går till återvinning. Det nya materialet 

Vibenite®60 är hårdare vilket resulterar i högre förbrukning av skärverktyg eller att 

en annan process måste inkluderas. En alternativ bearbetningsprocess är 

sänkgnistning vilket ger att ett grafitverktyg måste tillverkas. Det skulle visserligen 

inte kosta mer än cirka 100 kr i material enligt Eidersjö. Dock skulle det innebära en 

förhöjd personalkostnad samt energiförbrukning och det skulle dessutom öka ledtiden 

samt personalkostnaden. 

Totalt vid båda fräsningarna av den traditionella insatsen gick det åt skärverktyg för 

cirka 1000 kr enligt Eidersjö. Däremot förbrukas det ungefär dubbelt så mycket 

skärverktyg när AT-insatsen fräses, motsvarande cirka 2000 kr enligt Eidersjö. 

4.3.4 Vilka är skillnaderna? 

Personalkostnaderna skiljer sig något mellan de två metoderna, AT-metoden ger 

mindre aktivt arbete för personalen. Här skiljer det cirka 530 kr mellan de två olika 

metoderna. Energikostnaden för AT-insatsen är högre då det går åt fler maskintimmar. 

Detta kan bero på att man inte har utvecklat AT-metoden då detta var första gången 

den här typen av insats tillverkades. Skillnaden mellan de olika insatserna slutade på 

42 kr i energikostnader med fördel till den traditionella insatsen. I bilaga 4 finns 

fullständiga beräkningar över energikostnader.  



Resultat och Analys 

33 

Kostnaden för skärverktyg skiljer sig markant enligt Eidersjö nämligen 1000 kr mer 

för AT-insatsen. Detta beror på att AT-insatsen har ett högre antal karbider än 

verktygsstålet vilken ger högre förbrukning av skärverktyg. Karbider, som är en 

kemisk förening av kol och en metall, som ger en stor hårdhet. Skärverktyg är oftast 

gjorda i stål med hög andel karbider. Detta ger att vid fräsningen av Vibenite®60 får 

skärverktygen en tuff match och kamp om vilket material som är starkast, och det 

ledde till att det gick åt dubbelt så mycket verktyg som för den traditionella insatsen. 

AT-insatsen kostar 8 102 kr och att den traditionella insatsen kostar 6 529 kr, detta 

leder till att det idag är lämpligare kostnadsmässigt att välja den traditionella 

tillverkningsmetoden. I bilaga 5 finns fullständiga beräkningar över kostnader för 

insatserna.  

 

 

Diagram 9 Kostnader uppdelade på Personalkostnader, energikostnader och 

förbrukningskostnader. 

 

Diagram 10 Kostnader uppdelade på Personalkostnader, energikostnader och 

förbrukningskostnader. 
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5 Diskussion och slutsatser 

5.1 Resultat 

5.1.1 Tillverkningsmetod 

Det är en relativt liten insats i ett relativt litet pressgjutningsverktyg, det kan tänkas att 

när verktygen blir större att det är bättre att använda en annan metod. Ett annat 

alternativ är att kombinera dessa två tekniker genom att använda AT-metoden till 

vissa delar i ett större verktyg.  

Det gäller även att komma ihåg att när en ny teknik jämförs med en teknik som 

utvecklats och finjusterats i många årtionden så blir det svårt att prestera bättre i ett 

enskilt försök. Men om tekniken får utvecklas samt om fler försök görs kommer det 

leda till att de insatser eller verktyg som skrivs ut förbättras i och med att man lär sig 

att optimera maskinen och processerna runt den. Det samma gäller fräsningen av AT-

insatsen, det tog flera timmar längre än vad det borde ha gjort, och det till stor del för 

att det var en ny situation och komponenten inte var lika enkel att ställa in som 

traditionella komponenter.  

Rensningen av insatsen gick inte som det var tänkt. Det kan bero på olika saker, 

exempelvis att semisintringen överdimensionerades för att vara på den säkra sidan. 

Hade möjligheten samt tid funnits hade det gått att göra flera utskrifter och testat fram 

hur man ska hantera pulverbädden för att få optimalt resultat. Hur mycket överskotts-

materialet semisintras påverkar hur mycket arbete som krävs för att pulvret ska återgå 

till printningsbart pulver. 

5.1.2 Miljöpåverkan 

Resultatet ger att den traditionellt tillverkade insatsen var metoden att föredra både 

miljömässigt samt kostnadsmässigt i just detta försök. Det är dock viktigt att påpeka 

att den traditionella processen har finslipats i årtionden och inom AT-process är detta 

enbart en förstudie. Detta ger att delar av AT-processen definitivt kan effektiviseras 

och hade processen gått som planerat hade resultatet blivit annorlunda. 

Det ska även inflikas att många värden är uppskattade då AT-metoden är ny och 

aktuella siffror ej varit möjliga att få tag på. På grund av det finns det en relativt stor 

felmarginal. Detta gäller även för miljöbelastningen, vid framtagningen av de olika 

stålen då data är hämtad ur programmet CES 2015. Då de exakta materialen ej finns i 

databasen så har liknande material användts. Det samma gäller för transporter. 

Transporterna är beräknade från samma fabrik för att ge båda stålen samma 

utgångsläge. Att det blev Uddeholm beror på att det är därifrån Richardssons köper in 

sitt stål. Eftersom det är svårt att följa var fraktbolagen har sina lager samt hur de 

olika transportrutterna faktiskt går valdes det att enbart kolla upp antalet mil mellan de 

olika orter som stålen/verktygen transporterats mellan.  

AT-insatsen har haft en fast kärna vilket den traditionella insatsen inte har haft. Detta 

gör det svårt att säga hur hållbarheten skiljer sig mellan de två olika insatserna. Det 

fanns även problem vid rensningen av de friformade kylkanalerna, så kallade 

conformal cooling. Detta gjorde att det inte gick utläsa någon skillnad på kyleffekten, 

då de båda insatserna hade samma kylkanalutformning. Eftersom teknik är något som 

ständigt utvecklas kommer de maskiner och metoder som används för till exempel 

3D-printning att förbättras och effektiviseras.  
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Just i detta fall är AT insatsen inte återvunnet än utan den används till att studera 

sprickbildning och annat. Eftersom det är en del av ett forskningsprojekt finns det 

intresse av att behålla insatsen i studiesyfte samt att ha det att jämföra mot framtida 

liknande försök. 

5.1.3 Kostnadspåverkan 

Det här är en förstudie vilket resulterar i att det inte har funnits möjlighet att studera 

alla faktorer. Det är inte helt rättvist att endast ta hänsyn till kostnader för personalen 

men inte för maskiner eller materialets kostnad. Hade priset för pulvermaterialet varit 

tillgängligt hade det kanske sett helt annorlunda ut. Samt om kostnader för 

materialåtervinning räknats med.  

Denna studie inbegriper inte kostnader för maskiner utan enbart den energi som åtgår 

vid användning av dem. Då tekniken för traditionell tillverkning, i alla steg från 

råmaterial till bearbetning, har finslipats under många år. Den nya additiva tekniken 

endast funnits i ett tjugotal år, tekniken kommer med all sannolikhet utvecklas till att 

bli mer effektiv och billigare. Detta kommer att resultera i att detta är en metod som 

kommer att synas mycket mer i framtiden. Genom att utvecklingen går snabbt 

kommer det att hända mycket inom denna bransch de närmaste åren. Med stor 

sannolikhet kommer detta ge att det med tiden blir mer kostnadseffektivt att använda 

additiva tillverkningsmetoder även inom pressgjutningsindustrin. 

5.2 Implikationer 

Då skillnaden är så liten och alla faktorer inte har varit möjligt att räkna med så 

kommer detta resultat endast användas som en indikation. Hade en fullständig LCA 

samt LCC gjorts hade resultatet troligtvis sett annorlunda ut och implikationerna hade 

troligtvis blivit större. 

5.3 Begränsningar 
Den här rapporten är begränsade till det här enskilda fallet då en standardprocess för 

LCA och LCC ej följts. Resultatet av den här rapporten speglar den här studien och är 

ej representativ för industrin. Dock har försök gjorts att spegla den traditionella 

tillverkningsmetoden men på grund av avgränsningar är rapporten inte en fullständig 

LCA eller LCC.  

5.4 Slutsatser och rekommendationer 
I denna försöksstudie kan AT-metoden inte konkurrera med den traditionella metoden 

ur miljö och kostnadsperspektiv. Det står dock klart att vidare försök krävs för att göra 

en rättvis bedömning. Det finns flera ställen där det finns möjlighet att spara tid och 

pengar i den process vi har studerat i det här projektet. 

I nästa studie anser vi att man ska ta fram ett större antal designer på insatserna man 

ska testa. Några olika exempel på dessa skulle vara; en exakt kopia av den 

traditionella, en med conformal cooling, samt en ohärdad exakt kopia av den 

traditionella. Därefter skulle vi utvärdera olika AT-metoder som är möjliga med 

tillhörande material. Några exempel på dessa skulle vara; SLA, SLS, EBM, DMD, 

LPF samt CLIP om den är möjlig. Dessutom hade det varit intressant att testa hur en 

hybrid AT/CNC-fräs skulle påverka tillverkningen. 
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För att få fram så korrekt data som möjligt hade det varit bra om olika metoder inom 

den avverkande bearbetningen testas. Om till exempel CNC-fräsning eller sänk-

gnistning är den mest effektiva metoden.  

Under användning finns det två alternativ, antingen väljs förinställda inställningar 

eller så görs försök med alternativa inställningar för att få fram mer effektiv process. 

Det är dock svårt att avgöra inställnings bytet skulle vara anledningen till att insatsen 

sprack om man inte är konsekvent i sin användning. Vilket ger att det kan vara 

givande att ha dubbla insatser. 

Det skulle även vara intressant att titta närmare på återvinningen av material samt 

olika pris på materialen. Även gällande framställningen av materialen att göra en mer 

gedigen undersökning av processen samt eventuella utsläpp. Därför hade det varit bra 

att inkludera en materialframställare och -återvinnare i projektet. 

Hade det funnits mer tid att lägga på arbetet hade det varit intressant att bredda 

undersökningen till en mer fullständig LCA. 

Ett träd absorberar cirka 12 kg koldioxid per år, genom att plantera nya träd kan man 

hävda att man klimatkompenserat för studiens pressgjutningsinsater ur koldioxid-

perspektiv. 

 

5.5 Vidare arbete/forskning 

Utföra nya försök på nya AT-insatser, dels som härdats och dels med kylkanaler på ett 

nytt sätt för att på så vis kunna testa livslängden.  

Att göra en liknande studie där ett verktyg är påbörjat och sedan sätts in i en printer 

för att byggas vidare på med komplicerade former eller på speciella områden som är i 

behov av bättre kylning, då kylkanaler kan skapas speciellt på dessa ställen. Även att 

testa liknande studier med en kombinerad AT/CNC-maskin, för att på så vis se om 

ledtiden kan kortas ned.  

Testa att göra liknande tester med olika additiva metoder, det vore intressant att se vad 

man kan åstadkomma inom fler områden. 

Göra en grundlig och djupgående livscykelanalys för att verkligen studera hur 

verktygsframtagningen påverkar miljön ur fler synpunkter än energianvändning. 

Genom att även ta med maskinerna och dess påverkan kanske utfallet blir ett helt 

annat.  
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Bilaga 2 – Systemkarta 
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BILAGA 3: SPILLMATERIAL FRÅN AVVERKANDE BEARBETNING: 
Måtten är tagna från ritningen men med ett pålägg på minst 5 mm. AT-insatsens volym är 

beräknad på vikten för den traditionella insatsen delat på densiteten för Vibenite®60 plus ett 

pålägg på 0,5 %.  

 

Tabell 1Utgångsmaterialets storlek innan bearbetning 

 

 

Tabell 2 beräkning av Volym och avverkad mängd material. 

 

Felmarginalen över verktygets volym (m³) beror på avsaknad av material data, därför är 

densiteten tagen från CES EduPack 2015 för ett liknande material AISI M44. 

Utgångsmaterial:
längd (mm): bredd (mm): höjd(mm): densitet (kg/m³): innan bearbetning (kg):

125 70 70 7800 4,78

Volym (m³): 0,000186827 8595 1,62

alla mått är tagna från ritningen, med ett pålägg på minst 5 mm.

SPILL

verktygets slutvikt (kg): bortaget material (kg): verktygets volym (m³): Verktygets volym (mm³): Bortbearbetat material (%)

1,45 3,33 0,000185897 185897,44 69,65

1,55 0,07 0,000180337 180337,41 4,43
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Diagram 12 Andel avverkat material från den traditionella insatsen 
Diagram 11 Andel avverkat material från AT-insatsen 
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Bilaga 4 - Energiförbrukning 
 

 

Diagram 13 AT: Steg1, Mittuniversitetet i Östersund samt VBN Components i Uppsala 

 

Diagram 14 AT: Steg 2, Bearbetning hos Richardssons Verktygsservice AB 

Process Energi MJ Energi kWh Tid h Effekt kW

3D-print 196,56 54,6 13 4,2

Kylaggregat 147,6144 41,004 17 2,412

Blästring 0,6534 0,1815 0,033 5,5

Summa 344,8278 95,7855 30,033 12,112

Process Energi MJ Energi kWh Tid h Effekt kW

Fräsning 468 130 13 10

EDM 90,72 25,2 4 6,3

Summa 558,72 155,2 17 16,3



Bilagor 

47 

 

 

Diagram 15 Traditionell: bearbetning hos Richardssons Verktygsservice 

 

Diagram 16 Sammanställning energiförbrukning vid tillverkning 

 

  

Process Energi MJ Energi kwh Tid h Effekt kW

Fräsning 180 50 5 10

Härdning * * * *

Fräsning 324 90 9 10

EDM 90,72 25,2 4 6,3

Summa 594,72 165,2 18 26,3

Energi MJ Energi kWh

AT

Mittuniversitetet 344,828 95,786

Richardssons 558,720 155,200

Summa 903,548 250,986

Traditionell

Richardssons 594,720 165,200

Summa 594,720 165,200
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Diagram 17 Energiåtgång materialframställning AT, beräkningar gjorda i CES EduPack 2015 

 

Diagram 18 Material-blandningen som använts vid beräkning av energiåtgång i programmet CES EduPack 2015 

Materialframställning Energi MJ Energi kWh Vikt kg

Material 295 81,944 1,6

Metall pulverisering 59,4 16,5 1,6

Summa 354,4 98,444

Material Vikt kg Andel Återvunnet

AISI M44 1,5016 94% 100%

Vanadin 0,0688 4,30% Typical

Carbon 0,0176 1,10% Virgin

Tungsten 0,012 0,75% Typical

Summa 1,6 100%
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Diagram 19 Energiåtgång materialframställning traditionell, beräkningar gjorda i CES EduPack 2015 

 

Diagram 20 Materialet som använts vid beräkningar i CES EduPack 2015 

 

Diagram 21 Sammanställning inklusive skillnad i energianvändning 

Material Vikt kg Andel Återvunnet

AISI M44 1,5016 94% 100%

Vanadin 0,0688 4,30% Typical

Carbon 0,0176 1,10% Virgin

Tungsten 0,012 0,75% Typical

Summa 1,6 100%

Material Vikt kg Andel Återvunnet

AISI H13 4,8 100% 100%

Materialframställning Energi MJ Energi kWh

AT 354 98

Traditionell 147 41

Skillnad 207 58
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Diagram 22 diagrammet visar total mängd använd energi för de båda pressgjutningsverktygen 

 

 

  

Total Energi MJ Energi kWh

Tillverkning

AT 903,55 250,99

Traditionell 594,72 165,20

Materialframställning

AT 354,40 98,44

Traditionell 147,32 40,92

Summa AT: 1257,95 349,43

Summa Traditionell: 742,04 206,12

Skillnad: 515,91 143,31
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Bilaga 5 - Miljöpåverkan: Transporter 
All data är hämtad genom NTM Calc Freight Advances 3.0. 

Tabell 3 Transporterad sträcka (km) för AT 

 

AT Sträcka (km) från NTMCalc Route Planner

Uddeholm 0

Mittuniversitet 485

VBN 489

Richardsson 346

Ankarsrum 23

Stena 25

Summa 1368 km

avrundning: 1375 km
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Tabell 4 Transporterad sträcka (km) för traditionella insatsen 

 

Tabell 5 Utsläpp från transport av lastad lastbil 1375 km, sträckan som AT transporterades. Insatsens del av lasten motsvarar 0,10 % av 

lastbilens totala last. 

 

 

Traditionell Sträcka (km) från NTMCalc Route Planner

Uddeholm 0

Richardsson 375

Anderstorp 240

Richardsson 240

Ankarsrum 23

Stena 25

Summa 903 km

avrundning: 910 km

AT-Transport CO2 total [kg] CO2 fossil [kg] CO2 biogen [kg] CO2 equivalent [kg] SO2 [g] CO [g] HC [g] CH4 [g] NOx [g] N2O [g] PM [g] Energy [MJ] Diesel B5 - Swe [l]

Vehicle (tank to wheel) 809.6 769,7 39,88 784,8 0,957 1270 22,33 0,638 1729 50,4 13,4 11230 319

Fuel (well to tank) 70.97 70,97 0 83,65 188,6 67,49 634,4 368,3 206,6 11,68 10,87 1123

Subtotal 880.6 840,7 39,88 868,4 189,6 1337 656,8 368,9 1936 62,08 24,27 12350 319

Grand total 880.6 840,7 39,88 868,4 189,6 1337 656,8 368,9 1936 62,08 24,27 12350 319
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Tabell 6 Utsläpp från transport av lastad lastbil 910 km, sträckan som den traditionella insatsen transporterades. Insatsens del av lasten 

motsvarar 0,30 % av lastbilens totala last. 

 

Jämförelse mellan de två insatserna resulterade i följande siffror: 

Tabell 7 Jämförelse mellan de två olika insatserna. Här är de beräknade att vara en andel av lastbilens last baserat på vikten. Den traditionella 

har en större vikt och ger därför en större belastning på miljön ur transportsynpunkt. 

 

CO2 total [kg] CO2 fossil [kg] CO2 biogen [kg] CO2 equivalent [kg] SO2 [g] CO [g] HC [g] CH4 [g] NOx [g] N2O [g] PM [g] Energy [MJ] Diesel B5 - Swe [l]

Traditionell-Transport

Vehicle (tank to wheel) 535,8 509,4 26,39 519,4 0,6334 840,3 14,78 0,4222 1144 33,36 8,867 7431 211,1

Fuel (well to tank) 46,97 46,97 0 55,36 124,8 44,66 419,9 243,8 136,7 7,729 7,194 743,1

Subtotal 582,8 556,4 26,39 574,7 125,5 884,9 434,7 244,2 1281 41,09 16,06 8175 211,1

Grand total 582,8 556,4 26,39 574,7 125,5 884,9 434,7 244,2 1281 41,09 16,06 8175 211,1

CO2 total [kg] SO2 [g] CO [kg] HC [g] CH4 [g] NOx [g] N2O [g] PM [g] VIKT [kg] andel av lastbilens last

Additivt tillverkad 0,881 0,190 0,001 0,657 0,369 1,936 0,062 0,024 5 0,10%

Traditionellt tillverkad 1,748 0,377 0,003 1,304 0,733 3,843 0,123 0,048 1,5 0,30%
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Diagram 23 Diagram som baserar på uppgifter från tabell 5. 
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Bilaga 6 - Miljöpåverkan från elenergiframställning 
 Tabellen visar de resurser som krävs för att framställa 1 kWh elenergi från vattenkraft samt de utsläpp som det orsakar: 

 

Tabell 8 Miljöpåverkan av vattenkraft 

Tabellen visar de resurser som krävs för att framställa 1 kWh elenergi från kärnkraft samt de utsläpp som det orsakar: 

FlowType Substance Input Output Unit Environment

Natural resource Area 0,000358 m2 Ground

Natural resource Bio fuel 0,000000498 kWh Other

Natural resource Coal 0,000101 kWh Other

Natural resource Copper ore 62,1 mg Ground

Natural resource Iron ore 29,4 mg Ground

Natural resource Lead ore 19,7 mg Ground

Refined resource Electricity 0,000004 kWh Technosphere

Refined resource Electricity 0,000005 kWh Technosphere

Refined resource H2SO4 0,327 mg Technosphere

Refined resource Heavy oil 0,00007 kWh Technosphere

Refined resource Natural gas 0,000003 kWh Technosphere

Emission CO 1,8 g Air

Emission CO2 67,7 mg Air

Emission HC 0,247 mg Air

Emission NOx 0,263 mg Air

Emission N-tot 0,321 ug Water

Emission Particles 29,5 ug Air

Emission SO2 0,109 mg Air

Product Electricity 1 kWh Technosphere

Residue Other rest products 89,4 g Technosphere
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Tabell 9 Miljöpåverkan av kärnkraft 

FlowType Substance Input Output Unit Environment

Natural resource Area 0,000002 m2 Ground

Natural resource Bauxite 0,0867 mg Ground

Natural resource Bio fuel 0,000002 kWh Other

Natural resource Coal 0,00428 kWh Other

Natural resource Copper ore 2,07 g Ground

Natural resource Iron ore 0,0346 g Ground

Natural resource Lead ore 0,00663 g Ground

Natural resource Natural gas 0,000922 kWh Other

Natural resource Uranium ore 1,24 g Ground

Natural resource Wood 0,00479 g Ground

Refined resource Ammonia 0,0153 g Technosphere

Refined resource Electricity 0,00324 kWh Technosphere

Refined resource Electricity 0,0102 kWh Technosphere

Refined resource H2SO4 0,166 g Technosphere

Refined resource Heavy oil 0,00352 kWh Technosphere

Refined resource NaOH 0,00428 g Technosphere

Refined resource Nitric acid 0,00781 g Technosphere

Emission CO 0,00372 g Air

Emission CO2 2,55 g Air

Emission HC 0,00102 g Air

Emission NOx 0,0158 g Air

Emission N-tot 0,000327 g Water

Emission Particles 0,00764 g Air

Emission SO2 0,0134 g Air

Product Electricity 1 kWh Technosphere

Residue Building waste 0,0678 g Technosphere

Residue Highly active rad ac waste 0,0453 g Technosphere

Residue Low active rad ac waste 0,000000012 m3 Technosphere

Residue Low active rad ac waste 27,4 ug Technosphere

Residue Medium active rad ac waste 0,000000012 m3 Technosphere

Residue Other rest products 19,6 g Technosphere



Bilagor 

57 

 

Tabellen visar den mängd resurser som gåt åt för tillverkning av AT-insatsen samt de utsläpp det orsakar: 

 

Tabell 10 Miljöpåverkan AT 

Flöde Ämne Ingång/kWh Använd energi kWh Total utflöde Utgång/kWh Använd energi kWh Total utflöde Enhet Miljö

Naturresurs Område 0,00018 349 0,06282 m2 Marken

Naturresurs Bauxit 0,04335 349 15,12915 mg Marken

Naturresurs Biobränsle 0,000001249 349 0,000435901 kWh Andra

Naturresurs Kol 0,0021905 349 0,7644845 kWh Andra

Naturresurs Kopparmalm 1,06605 349 372,05145 g Marken

Naturresurs Järnmalm 0,032 349 11,168 g Marken

Naturresurs Blymalm 0,013165 349 4,594585 g Marken

Naturresurs Naturgas 0,000461 349 0,160889 kWh Andra

Naturresurs Uranmalm 0,62 349 216,38 g Marken

Naturresurs Trä 0,002395 349 0,835855 g Marken

Refined resource Ammoniak 0,00765 349 2,66985 g Teknosfären

Refined resource El 0,0067245 349 2,3468505 kWh Teknosfären

Refined resource H2SO4 0,0831635 349 29,0240615 g Teknosfären

Refined resource Råolja 0,001795 349 0,626455 kWh Teknosfären

Refined resource NaOH 0,00214 349 0,74686 g Teknosfären

Refined resource Salpetersyra 0,003905 349 1,362845 g Teknosfären

Refined resource Naturgas 0,0000015 349 0,0005235 kWh Teknosfären

Utsläpp CO 0,90186 349 314,74914 g Atmosfär

Utsläpp CO2 1,30885 251 24,32852135 kg Atmosfär

Utsläpp HC 0,0006335 349 0,2210915 g Atmosfär

Utsläpp NOx 0,0080315 349 2,8029935 g Atmosfär

Utsläpp N-tot 0,000163661 349 0,057117515 g Vatten

Utsläpp Partiklar 0,00383475 349 1,33832775 g Atmosfär

Utsläpp SO2 0,0067545 349 2,3573205 g Atmosfär

Produkt El 1 349 349 kWh Teknosfären

3,6 349 1256,4 MJ

Rester Bygga avfall 0,0339 349 11,8311 g Teknosfären

Rester Högaktiv radioaktivt avfall 0,02265 349 7,90485 g Teknosfären

Rester Lågaktivt radioaktivt avfall 13,7 349 4,7813 g Teknosfären

Rester Mediumaktivt radioaktivt avfall 0,000000012 349 4,188 cm3 Teknosfären

Rester Andra restprodukter 54,5 349 19,0205 kg Teknosfären
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Tabellen visar den mängd resurser som gåt åt för tillverkning av den traditionella insatsen samt de utsläpp det orsakar: 

 

Tabell 11 Miljöpåverkan Traditionell 

Flöde Ämne Inflöde/kWh Använd energi kWh Total utflöde Utflöde/kWh Använd energi kWh Total utflöde Enhet Miljö

Naturresurs Område 0,00018 206 0,03708 m2 Marken

Naturresurs Bauxit 0,04335 206 8,9301 mg Marken

Naturresurs Biobränsle 0,000001249 206 0,000257294 kWh Andra

Naturresurs Kol 0,0021905 206 0,451243 kWh Andra

Naturresurs Kopparmalm 1,06605 206 219,6063 g Marken

Naturresurs Järnmalm 0,032 206 6,592 g Marken

Naturresurs Blymalm 0,013165 206 2,71199 g Marken

Naturresurs Naturgas 0,000461 206 0,094966 kWh Andra

Naturresurs Uranmalm 0,62 206 127,72 g Marken

Naturresurs Trä 0,002395 206 0,49337 g Marken

Raffinerad resurs Ammoniak 0,00765 206 1,5759 g Teknosfären

Raffinerad resurs El 0,0067245 206 1,385247 kWh Teknosfären

Raffinerad resurs H2SO4 0,0831635 206 17,131681 g Teknosfären

Raffinerad resurs Råolja 0,001795 206 0,36977 kWh Teknosfären

Raffinerad resurs NaOH 0,00214 206 0,44084 g Teknosfären

Raffinerad resurs Salpetersyra 0,003905 206 0,80443 g Teknosfären

Raffinerad resurs Naturgas 0,0000015 206 0,000309 kWh Teknosfären

Utsläpp CO 0,90186 206 0,18578316 kg Atmosfär

Utsläpp CO2 1,30885 165 11,21596025 kg Atmosfär

Utsläpp HC 0,0006335 206 0,130501 g Atmosfär

Utsläpp NOx 0,0080315 206 1,654489 g Atmosfär

Utsläpp N-tot 0,000163661 206 0,033714063 g Vatten

Utsläpp Partiklar 0,00383475 206 0,7899585 g Atmosfär

Utsläpp SO2 0,0067545 206 1,391427 g Atmosfär

Produkt El 1 206 206 kWh Teknosfären

3,6 206 741,6 MJ

Restprodukt Byggnadsavfall 0,0339 206 6,9834 g Teknosfären

Restprodukt Högaktiv radioaktivt avfall 0,02265 206 4,6659 g Teknosfären

Restprodukt Lågaktivt radioaktivt avfall 13,7 206 2,8222 g Teknosfären

Restprodukt Mediumaktivt radioaktivt avfall 0,000000012 206 2,472 cm3 Teknosfären

Restprodukt Andra restprodukter 54,5 206 11,227 kg Teknosfären
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Bilaga 7 - Kostnadsberäkningar 
Beräkningar av personalkostnader baserade på löner enligt bilaga 6. 

 

Tabell 12 AT Personalkostnad 

AT 

Process Arbetare h Konstruktör h Total arbetskostnad SEK

Cad fil 0,5 0,5

Ladda maskin 0,25 0,25

Rengörning 0,25 0,25

Blästring 0,5

Fräsning 13

Trådgnistning 4

Putsning 2

Summa h 20,5 1

Arbetskostnad kr/h 272,40 394,89

Total kostnad SEK 5584,20 394,89 5979,09
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Tabell 13 Traditionell Personalkostnad 

Traditionell

Process Arbetare h Konstruktör h Total arbetskostnad SEK

Fräsning rough 5

Härdning *

Fräsning fine 9

Trådgnistning 4

Putsning 2

Summa h 20 0

Arbetskostnad kr/h 272,4 394,8875

Total kostnad SEK 5448 0 5448
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Tabell 14 Energikostnadsfördelning 

2013

Produktion

Vattenkraft 60 935 GWh cirka 50%

Vindkraft 9 842 GWh

Solkraft 35 GWh

Kärnkraft 63 597 GWh cirka 50%

Konventionell värmekraft 14 789 GWh

Summa produktion 149 198 GWh

Import 12 674 GWh

Summa tillförsel 161 872 GWh

2013

Luleå 338,51 SEK/MWh

Sundsvall 338,51 SEK/MWh

Stockholm 340,77 SEK/MWh

Malmö 345,02 SEK/MWh

Summa 1362,81 SEK/MWh

Snitt Sverige 2013 340,7025 SEK/MWh

0,488378125 SEK/kWh inklusive skatt och moms
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Tabell 15 energikostnad för pressgjutningsverktygen 

 

Tabell 16 Kostnader för förbrukningsmaterial 

 

Tabell 17 Kostnadsresultat AT 

AT

Totalt kWh 250,99

Total kostnad SEK 122,58

Traditionell

Totalt kWh 165,20

Total kostnad SEK 80,68

Skillnad: SEK 41,90

Process AT Traditionell 

Fräsverktyg 2 000 kr 1 000 kr

Summa 2 000 kr 1 000 kr

Additivt tillverkad Personal Energi FörbrukningsmaterialTotalt SEK

Total kostnad 5 979,09 kr 122,58 kr 2 000,00 kr 8 101,66 kr
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Tabell 18 Kostnadsresultat Traditionell 

 

Diagram 24 Fördelning av kostnader AT 

 

Diagram 25 Fördelning av kostnader traditionell 

  

Traditionell tillverkad Personal Energi Förbrukning Totalt SEK

Total kostnad 5 448,00 kr 80,68 kr 1 000,00 kr 6 528,68 kr
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Bilaga 8 - Totala utsläpp från energianvändning och 

transporter 
 

Tabell 19 Total mängd utsläpp till atmosfär och vatten baserade på energianvändning 

och transporter 

 

Tabell 20 Total mängd utsläpp till teknosfären baserade på energianvändning 

 

 

 

Diagram 26 Jämförelse av utsläpp till atmosfär och vatten 

tot. utsläpp CO2 [kg] CO [kg] NOx [g] N-tot [g] SO2 [g] partiklar (PM10)

AT 25,21 0,90 4,74 0,06 2,55 1,36

Traditionell 12,96 0,19 5,50 0,03 1,77 0,84

byggnadsavfall [g] hög. Radioaktivt [g] låg. Radioaktivt [g] med. Radioaktivt. [cm³] restprodukter [g]

11,8311 7,90485 4,7813 4,188 19,0205

6,9834 4,6659 2,8222 2,472 11,227
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Totala utsläpp från energianvändning och transporter: 

AT Traditionell
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Diagram 27 Jämförelse av utsläpp till teknosfären 
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Bilaga 9 - Arbetskostnader 
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