
Reserapport Jesper Lundberg 3D-printing av sandkärnor. 

Sibelco-stipendiat 2015 

 

Detta är en rapport om min resa som gjordes till USA i augusti 2016. Den här rapporten har 
tillkommit med hjälp av 2015 års resestipendie ifrån SIBELCO. 

Syftet med stipendiet är att ge möjlighet att göra en resa för att studera rationalisering- och 
kvalitetshöjande utvecklingsområden inom gjutning. Stipendiet på 30.000 kr tilldelades mig 
vid årskongressen för Sveriges Gjuteritekniska Förening i Eskilstuna i september 2015. 

Resan ställdes till USA i Augusti 2016 där två 3D-printer företag och ett gjuteri besöktes. 
Denna resa gick att genomföra tack vare stipendiet ifrån Sibelco samt hjälp med planering 
och besök ifrån Sten Farre från Swerea och Jared Helfrich från ExOne. 

Ett stort tack till er alla. 
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Min stipendieansökan 
Jesper Lundberg heter jag och är 26 år gammal, jag kommer från staden Tidaholm i Västra 
Götaland. Efter jag tagit studenten jobbade jag några år inom olika industriföretag men hade 
hela tiden målet att utvecklas mer och började därför en produktionsingenjörsutbildning på 
Högskolan i Skövde. Efter 3 års studier blev jag färdig i sommaren (2015) och fick efter olika 
jobbuttagningar erbjudande om att bli aspirantingenjör via ÅF på Volvo Powertrain i Skövde, 
där jag som konsult att fick börja på teknikavdelningen för Gamla Gjuteriet G1. Detta var 
något som passade mig utmärkt och här får jag verkligen vara med i processen som ligger i 
grunden för all motortillverkning. Just motorer är ett av mina stora intressen och 
utvecklingen går ständigt mot lättare, mer komplicerade och starkare motorer. Efter att varit 
involverat i ett projekt med gjutning av cylinderhuvud till äldre motorer som ska fasas ut har 
jag sett att de skapandet av sandkärnor till motorerna utvecklas hela tiden och har gått från 
Hotbox-metoder med sand och hartz som binds samman med gasolvärme till Coldbox-
metoder där svaveldioxid blandas med olika sandblandningar för att kunna få fram 
sandkärnor. Båda dessa processer har en viss begränsning i storlek och form samt kostar 
mycket att utveckla från prototyp till färdig produkt med långa ledtider. 

Jag skulle därför vilja utveckla och bredda min egna kompetens och samtidigt bredda och 
öka förståelsen för 3D-printing (additiv tillverkning) för sveriges gjuterier genom att titta på 
vad som är nästa steg i utvecklingen inom tillverkning av sandkärnor till gjutning, framförallt 
inom prototyptillverkning som är 3D-printing. Ett studiebesök till de mest framträdande 
företagen i USA inom 3D-printing skapar möjlighet för mig att se hur långt 3D-printingen har 
kommit och hur de jobbar inom gjuterier på andra sidan Atlanten. Jag är främst ute efter att 
se hur 3D-printing används för prototyptillverkning, hur kärnorna klarar deras kvalitetskrav 
och hur de ser på framtiden kring 3D-printade sandkärnor i USA. Att kolla närmare på 
utvecklingen av 3D-printing hos de främsta företagen i USA är något som kan gynna mig i 
mitt framtida arbete och vara till stor nytta i rationaliseringen av nya framtida uppdrag. Att 
vara med i utvecklingen är ett måste för att vi ska kunna minska utvecklingskostnaderna och 
korta ledtiderna i utvecklings-processer. För framtiden är 3D-printing.  
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Generell information om landet USA 

 

 
 

Amerikas förenta stater på svenska vanligen kallat för USA, är en federal republik som består 
av 50 delstater och ett federalt distrikt. Huvudstad - Washington, D.C. Största stad - New 
York (8,4 milj inv.). Med 9,83 miljoner km2 och med över 322 miljoner invånare är USA det 
fjärde största landet till total yta, och det tredje största till total befolkning. USA är en av 
världens mest etniskt blandade och mångkulturella nationer, produkten av storskalig 
invandring från många länder.  Geografin och klimatet i USA är också mycket varierande, och 
det är hem för en mängd olika vilda djur. Klimatet vid besöket i Houston och Detroit var 
ungefär som den svenska sommaren med sol och regn men temperaturen var istället 30 
grader istället för 20. 

USA är ett industriland och har världens största nationella ekonomi, med ett uppskattad BNP 
år 2013 på $16.7 biljoner  – 23 % av den globala nominella bruttonationalprodukten och 
19 % av världens BNP vid köpkraftsparitet. Ekonomin gynnas av stora naturresurser och har 
världens högsta produktivitet, där BNP per capita är världens sjätte högsta år 2010.  

USA satsar även väldigt mycket på utveckling av ny teknik inom additiv tillverkning (3D). 
Jämförelse med Sverige som har fått 10-15 miljoner i bidrag till forskningen har USA fått en 
miljard och mer väntas komma. 

 

 

 

 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Federation
https://sv.wikipedia.org/wiki/Republik
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_%C3%B6ver_USA:s_delstater_och_territorier
https://sv.wikipedia.org/wiki/District_of_Columbia
https://sv.wikipedia.org/wiki/Huvudstad
https://sv.wikipedia.org/wiki/Washington,_D.C.
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https://sv.wikipedia.org/wiki/New_York
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_%C3%B6ver_l%C3%A4nder_efter_yta
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_%C3%B6ver_l%C3%A4nder_efter_folkm%C3%A4ngd
https://sv.wikipedia.org/wiki/M%C3%A5ngkultur
https://sv.wikipedia.org/wiki/USA:s_geografi
https://sv.wikipedia.org/wiki/Industriland
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https://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_%C3%B6ver_l%C3%A4nder_efter_BNP_(PPP)
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_%C3%B6ver_l%C3%A4nder_efter_BNP_(PPP)_per_capita
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Sammanfattning studiebesök USA 
Denna rapport innehåller en sammanfattning av iakttagelser och intryck som gjordes under 
mitt besök i USA augusti 2016. De företag som besöktes var Exone i Houston som ligger i 
delstaten Texas och Detroit som ligger i delstaten Michigan. I anslutning till besöket i Detroit 
besöktes även ett mindre gjuteri som ExOne samarbetar med.  

 

Houston 

Resan startade med att flyga från Stockholm till Houston i Texas. Houston är den största 
staden i Texas, den fjärde största i USA och den femte största i Nordamerika, efter Toronto, 
Kanada. Houston är känd som en världens huvudstad för olje- och gasindustrin med över 
5000 energiföretag. Detta stöder industrin genom flera tusen miles av pipeline som 
förbinder 200 kemiska fabriker, raffinaderier och saltgruvor längs Texas Gulf Coast, som 
möjliggör överföring av råvaror, bränsle och kemiska produkter bland växterna, 
lagerterminaler och transportmöjligheter. Houston är också hem till Johnson Space Center, 
NASA: s största forsknings- och utvecklingscenter, som sysselsätter nästan 17000 personer. 
Program kontor för projekt Constellation, m.m. 

På ExOnes södra avdelning som ligger I Houston, Texas har de ett så kallat Production 
Service Center (PSC) som levererar 3D-printade sandkärnor för prototyper och 
produktionsgjutning till de södra staterna I USA samt Mexico. De producerar även CAD-
kärnor, kärnpaket och formpaket.  

 

Här träffade jag Mike Browning som är försäljningschef för ExOne maskiner i Houston. Mike 
började jobba för ExOne för 3 år sedan och på kontoret i Houston är man idag 6 st anställda. 
Här har man två stycken S-Max maskiner som printar ut kärnor åt kunderna. S-Max 
maskinens sandboxar har en volym på 1260 liter, samt skriver med en hastighet på 60-85 
liter i timmen. Vikten på hela maskinen är 6500 kg. För att hålla nere priserna försöker man 
samla så många kärnor som möjligt i samma box, även om det är till olika kunder. Detta gör 
att inte så mycket lös sand går till spillo. I Houston fick jag vara med och gå runt i fabriken. 
Mike visade många komplexa och häftiga kärnor man hade printat ut båda till kunder och för 
uppvisning. Mike menade på att många kunder inte helt förstått potentialen med 3D-
printing och de komplexa former man faktiskt kan göra. Många kunder i USA fortsätter köra 
på sitt gamla invanda sätt, som man vet funkar. Men samtidigt säger han att det blir större 
och större och fler kunder börjar förstå 3D-printing. Han berättade berättade om en mässa i 
USA där man pratat om 3D-printing. För 4 år sedan när mässan startade var det 30 personer 
där och föreläsaren frågade publiken om någon av besökarna hade köpt eller användt en 3D-

https://sv.wikipedia.org/wiki/Texas
https://sv.wikipedia.org/wiki/USA
https://sv.wikipedia.org/wiki/Nordamerika
https://sv.wikipedia.org/wiki/Toronto
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kanada
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printad kärna, Endast några få svarade ja. 4 år senare på samma mässa var det 250 personer 
på mässan där nästan alla i publiken hade köpt eller användt 3D-printing. Så utvecklingen 
och förståelsen har gått väldigt fort framåt i USA.  

 

 

När jag frågade om de har många kunder i närområdet sa Mike att närmaste gjuteri ligger 3-
4 timmar bort så det är långa sträckor och alla våra kärnor fraktas med bil eller lastbil till våra 
kunder. Exone i Houston skickar över hela USA och de kan ha transportsträckor på upp till 
13-14 timmar. Han sa att i USA kan vägarna vara sämre i vissa orter så de har haft problem 
med frakten men ofta nu för tiden så printas inte bara kärnan utan också stöd för kärnan och 
för mindre kärnor så printas kärnorna in i sk lådor (se bild) som ger ett väldigt bra skydd och 
när kunden får lådan behöver den bara såga isär lådan och ta ut kärnan.  Kärnorna som 
printas kan även stå i upp till 8 månader utan problem innan gjutning sker. Sanden de 
använder är en rundkorning sand av storlek 0,13-0,17 mm. Detta för att denna sand 
fungerar, är billig och åtkomsten till den är mycket bra. Detta skiljer sig mycket mot Europa 
som använder den mer kantiga kvarts sanden.  

Figur 1. Jag och Mike 
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När jag frågar Mike om vart man befinner sig i pyramiden på utvecklingskurvan av 3D-
printing säger han att det är svårt att säga men han tror att vi fortfarande bara är i början av 
pyramiden, nu har vi börjat förstå det men maskinerna är lite för dyra och hastigheten är 
inte riktigt där än för att vi ska kunna konkurera med de traditionella metoderna för 
massproduktion men det är målet ExOne har idag för avsikt att kunna konkurera mot dessa 
med snabbare maskiner. Här nämner Mike mycket om deras senaste maskin som heter 
Exereal. En maskin byggd för att kunna använda till massproduktion. (large scale 
production). Denna maskins sandbox har en volym på 3696 liter, samt skriver med en 
hastighet på 300-400 liter i timmen, vilket är stor skillnad mot S-Max maskinens 65-80 liter 
per timme. Vikten på hela maskinen är 12000 kg, det dubbla mot S-Max maskinen. Dock har 
ingen av denna maskin sålts till USA utan de har alla gått till Europa och Asien. Mike menar 
att Asien, framförallt Kina och Japan är väldigt inne i 3D-printing. Ett företag i Japan har 
redan köpt 6 st av dessa Exerial maskiner. I USA säljer man mellan 10-15 maskiner per år och 
detta är av de mindre modellerna som S-Max m.m. Mike säger också att de allra flesta 
kunder återkommer efter att de testat 3D-printade kärnor. Dock kan endel säljare ibland 
"översälja" vilket innebär att man säljer för komplexa former/kärnor vilket inte kunden kan 
vara i behov av och då är det svårt att få kunden mottaglig för sådant. När Mike säljer en 
maskin brukar det ta mellan 12-18 månader innan maskinen är "paid off" och för större 
organisationer som till exempel NASA kan maskinen redan efter ett jobb vara återbetald. 
 

Figur 2. Kärnor inprintade i transportbox med 
lös sand runt om. 

Figur 3. Jag framför några sandprintade 
kärnor. 
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Tyvärr blev det bara besök en dag i Houston, Tim som jag igentligen skulle träffa i Houston 
fick åka på kundbesök och Mike som jag träffade var också tvungen att åka iväg på jobb de 
resterande dagarna. Och eftersom närmsta gjuteri låg 3-4 timmar bort var det heller ingen 
möjlighet att besöka ett sådant. Men jag fick se mycket av deras verksamhet i Houston, dock 
utan besök på ett annat gjuteri. Innan jag lämnade ExOne bjöd Mike med mig på en riktigt 
Texas-Lunch. Stor stek med bakad sötpotatis, riktigt gott. 
 

 
Figur 4. Texas stek med bakad sötpotatis 

De andra två dagarna bedrevs med ett besök på NASA Space Center i Houston där jag fick se 
bland annat rymdskepp, rymdraketer och framförallt det berömda kontrollrummet. Ni 
kanske känner ingen frasen "Houston, we have a problem" från apollo 13. Det var från detta 
kontrollrum som kontakten med rymdfarkosterna skedde på den tiden. Det blev också ett 
besök på en Shooting Range där jag fick skjuta med en automatvapen. Han som visade mig 
hur vapnet fungerade var en riktig vapenfantast och hade hela 23 vapen hemma, i bilen, i 
badrummet, på jobbet m.m. 

 

Figur 5. Framför det berömda NASA-kontrollrummet 
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Detroit 

I Detroit eller rättare sagt Troy som är en förort till Detroit, besöktes Exones andra 
excellence center i delstaten Michigan. Befolkningen i Troy var 2010 hela 80.980, vilket gör 
det den 11: e största staden i Michigan. Detroits storstadsområde, som kallas Metro Detroit, 
är hem för 5,3 miljoner människor. Detroits utdragna nedgång under finanskrisen har lett till 
tusentals tomma byggnader runt om i staden. Förlusten av industri- och arbetarjobb i staden 
har gjort att delar av Detroit är så glest befolkade att staden har svårt att tillhandahålla 
kommunal service. Befolkningens intäkter i Detroit ligger under den genomsnittliga 
amerikanska årslönen med flera tusen dollar. Detroit har centrala kontor för bl.a. Chrysler, 
HP Enterprise och Ernst & Young. Ford Motor Company ligger i den intilliggande staden 
Dearborn. 

Där besöktes Exones andra excellence center, deras Produktion Service Center (PSC) som 
levererar till de staterna i mellanvästern som Michigan, Ohio, Indiana, Illinois, Wisconsin, 
Minnesota, Iowa, Missouri, Kentucky, West Virginia, liksom Pennsylvania , New York, New 
Hampshire, Massachusetts, Delaware och Maine. Men de levererar också till Kanada. 
Huvudsakligen producerar Exone i Troy 3D-printade sandkärnor för prototyp och produktion. 
De tillhandahar också ett Lab/Test center där de bland annat kan göra rewerse engineering 
med hjälp av en laserskanning.  

 

 

Figur 6. ExOnes lokal i Troy 
 
ExOne hade en väldigt fin byggnad med två S-Max maskiner, i Detroit har exone haft en filial 
i ca 10 år. De levererar kärnor till hela USA men mestadels runt om Detroit. Deras kontor har 
mest fullt upp i USA. 1,5 gånger mer än de andra faciliteterna. S-Max maskinerna som de 
använder, binder sanden med Furan som bindemedel vilket ger den gröna färgen. Exerial 
maskinen kan också använda Silikat (vattenglas) som bindemedel och man jobbar ständigt 
på att utveckla bindemedlen mot att bli starkare och mer miljövänliga. När ExOne ska 
använda sina maskiner försöker de alltid få ihop max antal produkter i samma box. För att 
hålla nere priserna för kunden så mycket det går. Här använder man också den runda sanden 
som i Houston.  
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Jag träffade Bernard Potts här som ansvarar för kärnförsäljningen här och som trodde 
mycket på framtiden inom 3D-printing. Bernie har totalt över 35 års erfarenhet inom 
gjuteriindustrin och har även haft ett eget gjuteri. Bernie berättade att de i Detroit levererar 
kärnor till alla stora aktörer som Alcoa, GM, Ford, NASA samt US Airforce. Tyvärr menar han 
att man i USA inte riktigt vet hur man ska utnyttja tekniken men att man vill vara med i 
processen och bland annat i de större företagen har man tillsatt divisioner för att forska, 
testa och jobba med 3D-printing, just för att lära sig mer och hitta möjligheter.  
 
På frågan om vart man ligger i utvecklingskurvan av 3D-printingen i sand säger Bernie att han 
tror man ligger halvvägs, men maskinerna behöver bli snabbare bättre och med nyare 
bindningsmaterial. Dock menar han att alla här i Detroit vill äga en maskin men att de är för 
dyra nu. En S-Max maskin kostar runt 1 300 000 dollar samt Exerial maskinen ligger på 
2 200 000 dollar. 
 
Han berättade om företaget Caterpillar (CAT) som var väldigt skeptiska med 3D-printing i 
början, så att de la 750 000 dollar på att köpa in 3D-printade kärnor innan de till slut köpte 
en egen. Man hjälper också många andra företag att komma in på marknaden med nya 
produkter snabbare, som t.ex John Deere som man sänkt utvecklingsperioden från 6-12 
månader till 1 månad.  

 
 
 
 
I Detroit var jag på besök i 2 dagar där jag bland annat fick vara med i deras produktion av 
kärnor åt kunder, fick också chansen och göra studiebesök på ett gjuteri som både köper och 

Figur 7. Jag och Bernie 
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gjuter åt ExOne. Gjuteriet hette Temperform som är ett traditionellt gjuteriföretag som 
gjuter med stål och rostfritt stål som smälts med induktionsugnar. Företaget har ca 30 
anställda och gör det mesta arbetet för hand med handformning m.m. Blacken de använder 
är alkoholbaserad och de använder bindemedlet vattenglas. På frågan om vad de tycker om 
3D-printing så sa de att det är väldigt bra kärnor, med kompakta, starka och fina ytor. 
Gjutresultatet blir också väldigt bra men den stora nackdelen är att det är för dyrt. Sista 
dagen på ExOne fick jag vara med när de städar ur boxen, blackar och limmar ihop kärnorna 
på ExOne. Detta var väldigt intressant och kärnorna verkade väldigt kompakta och starka. 
Det svåra som maskinförarna sa var att få rent all sand ur alla småutrymmen som blir i de 
mer och mer komplexa sandkärnorna som skrivs.  
 

 
Figur 8. S-Max Printer 

 

En annan sak som överraskade mig var också möjligheten att kunna skriva ut saker som inte 
finns att köpa idag. T.ex. berättade man om privatperonser som kommer in till ExOne med 
önskemål om att ExOne ska gjuta nya reservdelar till deras gamla bilar eller ångmaskiner 
m.m.. Ett exempel var en bilsamlare som kom in med ett sprucket topplock från en Tucker 48 
(Torpedo). Tucker var ett amerikanskt bilmärke som skapades av Preston Tucker som endast 
tillverkade en bilmodell. Bilen tillverkades 1948 i Chicago och totalt tillverkades 51 exemplar 
innan diverse juridiska omständigheter tvingade fabriken att stänga. Bilen innehöll flera 
avancerade konstruktionslösningar, och hade en utpräglat aerodynamisk design. Den var 
bland annat utrustad med laminerat säkerhetsglas i vindrutan som hoppade ut vid krock, tre 
strålkastare varav den mellersta var rörlig och följde rattutslaget. Här kunde ExOne använda 
rewerse engineering med hjälp av sin laserskanner. Efter topplocket var scannat kunde 
konstruktörerna rätta till sprickorna i datorn och sedan skriva ut nya kärnor inför gjutning. 
Resultatet blev väldigt bra och nu rullar bilen igen. Hade nog varit väldigt svårt och dyrt att få 

https://sv.wikipedia.org/wiki/USA
https://sv.wikipedia.org/wiki/Preston_Tucker
https://sv.wikipedia.org/wiki/1948
https://sv.wikipedia.org/wiki/Chicago
https://sv.wikipedia.org/wiki/Aerodynamik
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tag i ett helt sådant annars. Det roliga med detta var att under min vistelse i Detroit gjordes 
även ett besök på Henry Ford Museum där jag fick chans och se just denna bil.  

 

 
Figur 9. Bilen Tucker 48 med mittmonterade lampan som ExOne gjorde reservdel till. 

 
Både Mike och Bernard menar att man I USA har mycket att tacka NASA och flygindustrin 
som ständigt driver utvecklingen framåt i jakt på komplexare, lättare och starkare 
konstruktioner. Ett exempel som Bernard berättade om är amerikanska U.S. Air Force 
flygplan F-35 sparar man på varje pund = 0,45 Kg man gör planet lättare sparar man 1 miljon 
dollar.  
 
De menar också att utvecklingen av 3D-printade sandkärnor har kommit längre än 3D-
printing av metall. Men de säger också att de tror metallen är den industri som har mest 
potential men att produkterna inte är tillräckligt starka just nu. I ExOne maskiner limmas 
metallpulver ihop jämfört med Voxeljet där metallpullver svetsas ihop vilket än så länge är 
starkare men inte starkt nog. Kan man få produkterna att bli tillräckligt starka kommer den 
marknaden sätta otrolig fart tror både Mike och Bernard. 
 
Något som jag också snappade upp var när jag fick höra att det kan vara väldigt svårt att 
övertyga gjuterierna i USA om att använda 3D-printing. Gjutning har ju gjorts på samma sätt 
i 5000 år medan detta är något nytt vilket kan ta lite tid innan det blir accepterat och 
förstått. Mycket handlar också om att kunderna inte heller vet hur komplexa former man 
faktiskt kan få fram och gjuta i m.m. det enda som igentligen sätter stopp för hur komplexa 
kärnorna kan bli är rengöringsprocessen. Här menar de att det svåra är att få ur sanden ur 
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allting samt kunna få in blacken i de små och trånga utrymmena. En annan fördel som de 
pratade om var att istället för att ha 2000 olika kärnlådor sparat från kunder inne i ett stort 
lager kan de med en 3D-printer förvara alla lådor på en liten USB-sticka.  
 
På frågan om hur gjuteriindustrin skiljer sig från USA mot Europa säger Bernie att hans 
uppfattning är att industrin i EU är mer svart och vitt. Man gör som man alltid gjort för att då 
vet man att det med största sannolikhet fungerar för första försöket. I USA är industrin lite 
mer cowboy-aktig. Här tar man ut svängarna lite och provar lite andra sätt än det 
traditionella, misslyckas första försöket, försöker man igen. Vilket som är bäst kunde han 
inte riktigt svara på.  
 
Som ni säkert vet så var Detroit en av de städer som tog hårdast på efter finanskrisen 2008. 
Detta var något som även märktes när jag var där med mycket tomma bostadsområden med 
övergivna hus och allmänt skitigt. Dock fanns det många områden som hade hämtat sig bra 
och där finanskrisen inte alls märktes så det känns som staden är påväg att återhämta sig. 
Att Detroit ska vara bland de farligaste städerna i USA var heller inget som märktes av men 
jag fick tips från Bernie om vilka områden som man inte skulle besöka kvällstid vilket säkert 
bidrog. 

Sträckan mellan Houston och Detroit var ca 210 mil mellan de två olika platserna som 
besöktes. At ta bilen var inte ett alternativ då det skulle tagit nästan 20 timmar. Istället togs 
flyget vilket klarades av på 2,5 timmar. Nedan ses flygsträckorna mellan de olika ExOne 
centren. 
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Slutligen vill jag tack Sibelco igen för att jag fick chansen att göra denna resa. Hoppas att ni 
som läser denna rapporten kommer ha nytta av den och se 3D-printing som något att vara 
med i och tro på. Jag vill också tacka Sten Farre vidareförmedlade mig till Jared Helfrich som 
gjorde det möjligt att få besöka både Mike och Bernard. Jag vill också tacka min kollega Jan-
Erik Berner som värvade mig till Gjuteritekniska föreningen samt tipsade om stipendiet.   

 

 

Med vänlig hälsning, Jesper Lundberg 


