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I 

 

Sammanfattning 

Detta arbete har utförts på AB Lundbergs Pressgjuteri i Vrigstad där ett lock 

till telekomindustrin har analyserats. Analysen grundar sig i detaljens 

planhetsavvikelser som orsakar problem i den efterföljande bearbetningen 

samt en avvikelse mot kundens krav. 

Problemet i den efterföljande bearbetningen är att vakuumfixturen som sitter 

i CNC-bearbetningen inte kan suga fast detaljer med en för stor avvikelse i 

sin planhet. I dagsläget löses problemet genom en manuell handriktning. 

Denna metod är både tidskrävande och dyr. Därför är det angelätet att hitta 

en lösning som kan förhindra den manuella handriktningen.  

Målet med projektet var att få en förståelse över vad som orsakar 

planhetsavvikelsen samt att hitta en lösning på problemet. 

För att få en förståelse för hela processen genomfördes en analys av alla steg 

som detaljen utsätts för från råvara till kund samt en insamling av teori. 

Teorin behandlar aluminiumets egenskaper samt hur pressgjutningens 

funktion fungerar. 

I den inledande delen av projektet analyserades detaljernas 

planhetsavvikelser och jämfördes med variationer av yttre faktorer och inre 

faktorer i pressgjutningsmaskinen. Resultatet visar att variationerna inte har 

en inverkan på detaljens planhet i den grad att godkända detaljer kan lämna 

gjutericellen i dagsläget. 

En kontroll utfördes även för att se hur den efterföljande processen inverkar 

på detaljens planhet. Detta resultat visar att planheten inte påverkas av den 

efterföljande processen. 

Vidare tester utfördes för att se vad som kunde resultera i godkända detaljer. 

Dessa tester var i anslutning till gjutericellen på grund av att det är i detta 

steg som en lösning på problemet önskas. Testerna inriktades på detaljens 

kylning och resulterade i att detaljer kylda i en fixtur mycket väl kan lösa 

problemet med planhetsavvikelserna 

Rekommendationen till företaget är att fortsätta med ytterligare tester med 

en mer optimerad fixtur än den som använts under projektet. 
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Summary 

This work has been carried out on AB Lundberg Pressgjuteri in Vrigstad 

there a cap to the telecom industry has been analyzed. The analysis is based 

on the part's flatness deviations that cause problems in the following 

processing, as well as an offset to the client's requirements. 

The problem in the following processing is that the vacuum fixture that sits 

in CNC machining can´t hold the details with too large deviations in its 

flatness. In the current situation the problem is solved by a manual hand 

direction. This method is both time consuming and expensive. Because of 

this it´s important to find a solution that can prevent the manual hand 

direction. 

The goal of the project was to gain an understanding of what causes the 

flatness deviation and to find a solution to the problem. 

To get an understanding of the whole process, an analysis carried out of all 

the steps that the part is exposed for from raw material to the customer and a 

collection of theories. The theory deals with properties of aluminum, the die-

casting process and how it works. 

In the initial part of the project analyzes of the parts flatness deviations was 

compared with variations of external factors and internal factors in the die 

casting machine. The result shows that the variations don’t have an impact 

on the details flatness to the limit that approved details can leave the die 

casting cell in the current situation. 

A check was also performed to see how the subsequent process affects the 

part's flatness. This result shows that the flatness is not affected by the 

following process. 

Further tests were made to see what could result in approved details. These 

tests were in connection to the casting cell because it is in this step a solution 

to the problem is desired. The tests focused on the cooling of the detail and 

resulted in that details chilled in a fixture may well solve the problem of 

flatness deviations 

The recommendation for the company is to continue with further testing 

with a more optimized fixture than the one used during the project. 
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Abstract 

Arbetet redovisar ett projektarbete som utförts på AB Lundbergs 

Pressgjuteri i Vrigstad där planhetsavvikelser av en specifik detalj har 

analyserats. Analyserna har tagit hänsyn till både yttre och inre faktorer i 

gjuteriprocessen och resultat visar att kylningen av detaljen har en betydande 

inverkan på detaljens planhet. 

Nyckelord: Pressgjutning, Aluminium, Planhetsavvikelser, Kylning 
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund  

Dagens gjuteriindustrier får allt högre krav på de detaljer som tillverkas. 

Detta medför snävare toleranser och högre kassation för icke optimerade 

processer. Detaljer som inte håller måtten ut från gjutericellen måste 

genomgå en förädlingsprocess som kan bli både dyr och tidskrävande. 

Därför eftersträvas ett gjutresultat från gjutericellen som i minsta mån 

behöver vidare förädling.  

AB Lundbergs Pressgjuteri är ett familjeföretag som grundades 1947 i 

Vrigstad. Företaget pressgjuter och efterbearbetar aluminiumdetaljer till 

främst elektronik-, fordons-, hydraulik- och verkstadsindustrin. Gjuteriet har 

under den senaste tiden haft stora kvalitetsproblem på några av sina 

pressgjutna detaljer. 

Den pressgjutna detalj som har de största kvalitetsproblemen är ett 

telekommodulslock åt ett telekomföretag, se bild 1. Locket i kombination 

med ett chassi skyddar de kretskort som sitter monterade i basstationer 

världen över. 

 

Bild 1. Telekommodulslock med in- och övergöt. 

Problemet med den pressgjutna detaljen är att den efter svalning inte håller 

de krav på planheten som erfordras av kund. Dock var det inte kundens krav 

som uppmärksammade problemet utan den följande förädlingsprocess som 

detaljen skall genomgå. Vid den efterföljande CNC-bearbetningen klarade 

inte vakuumfixturen att dra ner detaljerna. Detta uppmärksammades och 

problemet uppdagades.  
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1.2 Syfte och mål 

Syftet med detta projekt är att undersöka hur detaljens planhetsavvikelser ser 

ut, vad de kan bero på och om det går att förebygga.  

Om det visar sig att det inte går att förebygga avvikelserna skall 

möjligheterna att åtgärda dem undersökas. 

Målen för detta projekt är att komma fram till: 

 Kartlägga hur avvikelserna ser ut. 

 Hur avvikelserna kan förebyggas. 

 Alternativt sätt att åtgärda avvikelserna. 

1.3 Avgränsningar 

Projektet kommer att behandla en pressgjuten detalj(DUL-locket), vilket är 

detaljen med störst kvalitetsproblem. Det finns dock andra detaljer med 

likartade problem, men om en lösning hittas till denna detalj kan lösningen 

vidareutvecklas för att passa andra detaljer. Analyser av detaljer kommer att 

behandlas med rena mätningar i mätmaskin. En konstruktion på en lösning 

till företagets problem kommer att behandlas i mån av tid. Kostnader för en 

eventuell lösning kommer ej att behandlas mer än att den skall medföra en 

antagen kostnad som underskrider 400 000 kr. 
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2. Teori 

2.1 Allmänt om Aluminium 

Aluminium är näst efter järn den mest använda metallen och har många 

fördelar bland annat
1
: 

 Låg vikt. Med en densitet av 2,7 kg/dm
3
 är den en tredjedel så tung som 

järn och koppar. 

 God styrka och hållfasthet. Det finns aluminiumlegeringar med 

brottshållfastheter mellan 70-700 MPa. Flera aluminiumlegeringar har 

lika hög hållfasthet som vissa konstruktionsstål. Aluminium blir inte 

sprött vid låga temperaturer som till exempel stål utan behåller sin goda 

seghet ända ner mot -200 ⁰C. 

 God korrosionshärdighet. Vid kontakt med syre bildas ett oxidskikt på 

aluminiumets yta. Detta är tunt och tätt och ger ett utmärkt skydd mot 

vidare oxidation. Om oxidskiktet skadas bildas snabbt ett nytt oxidskikt. 

Oxidskiktet kan förstärkas genom anodisering. 

 Hög ledningsförmåga. Aluminium leder elektricitet och värme bra. 

Ledningsförmågan för rent aluminium är ungefär 60 % av 

ledningsförmågan för rent koppar. Även reflektionsförmågan av ljus och 

värme är hög. 

 Konstruktionsvänligt. Aluminium kan formas genom valsning, 

strängpressning, gjutning, varmsmidning, kallpressning och tråddragning. 

Detta möjliggör att man kan tillverka allt från tunna trådar eller folier till 

stora komplicerade detaljer. 

 Lättbearbetat. Aluminium är väl lämpat för både plastisk och skärande 

bearbetning. 

 Lätt att fogas. Aluminium kan svetsas, lödas, limmas, nitas och skruvas 

samman. 

 Ekonomisk produktionsteknik. Strängpressade profiler kan skräddarsys 

för en viss produkt och få inbyggda funktioner som underlättar 

konstruktion och vidare tillverkning. Kokill- eller pressgjutna detaljer kan 

konstrueras så de kräver lite eller ingen efterbearbetning. 

 Lätt att återvinna. Aluminium är lätt att återvinna och omsmältningen 

kräver endast 5 % av energimängden som åtgår för primärframställning. 
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2.1.1 Primärframställning av aluminium 

Efter syre och kisel är aluminium det tredje vanligaste grundämnet i 

jordskorpan. Dock förekommer inget fritt aluminium utan det är bundet i 

föreningar med syre och kisel eller som alkali- och jordalkalimetaller.
1 

Den vanligaste råvaran för att framställa aluminium är bauxit som är en 

blandning av hydratiserade oxider av aluminium, järn och titan. För att 

bauxiten skall vara brytvärd bör den innehålla 20-30 % aluminium. I Europa 

finns de största bauxittillgångarna i Ungern och forna Jugoslavien. I övriga 

världen finns stora fyndigheter i Indien, Kina, Jamaica, Brasilien, Guayana 

samt delar av Afrika och Australien.
1 

Själva primärframställningen sker i två steg.
1 

1. Ur bauxiten framställs aluminiumoxid genom Bayermetoden. 

2. Ur aluminiumoxiden framställs aluminiummetall genom  

Hall-Héroult-metoden. 

Det primäraluminium som framställs har en renhetsgrad på minst 99,5 % 

och de rester av järn och kisel som finns kvar accepteras oftast. Om högre 

renhet erfordras kan detta fås genom ytterligare en elektrolys eller 

zonsmältning.
1 

Det krävs mellan 13 och 17 kWh energi för att framställa ett kg 

primäraluminium.
1 

I Sverige finns en anläggning som framställer primäraluminium, Kubal AB i 

Sundsvall, dock finns ingen bauxit i Sverige så produktionen baseras på 

importerad aluminiumoxid. De 450 anställda där har en årlig 

produktionskapacitet av 134 000 ton primäraluminium.
1,2 

2.1.2 Omsmältning av aluminium 

I Sverige finns två större anläggningar som omsmälter aluminium, Stena 

Aluminium AB i Älmhult och Sapa AB i Sjunnen.
1,3

 

Då omsmältning av aluminium endast erfordrar 5 % av energin som åtgår 

för att framställa primäraluminium så är återvinningsgraden hög ca 73 % i 

genomsnitt, i Skandinavien. Men man siktar på att uppnå 90 %. Man räknar 

med att mer än en fjärdedel av världsproduktionen av aluminium utgörs av 

omsmält metall. Varken svensk eller utländsk standard skiljer på legeringar, 

undantaget några gjutlegeringar, som kommer från primäraluminium eller 

omsmält metall. För att få bra ekonomiskt utbyte bör skrotet sorteras efter 

legering innan omsmältning.
1 
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Vid Stena Aluminium ABs anläggning i Älmhult som producerar 

gjutaluminium omsmällts alla typer av aluminiumskrot. Det sorterade 

materialet torkas från olja och föroreningar i en torkugn och järnhaltiga 

partiklar sorteras bort med en magnet. Därefter pressas materialet till mer 

lätthanterliga paket. Vid omsmältningen blandas material med olika kvalitet 

för att få fram rätt slutlegering. Av smältan gjuts tackor i kokiller.
1 

Vid Sapa ABs anläggning i Sjunnen omsmälts sorterade strängpressade 

aluminiumprofiler till nya pressgöt.
3
 

Så kallade pantburkar i aluminium ingår dock i ett slutet system där allt 

omsmält material går till aluminiumbandtillverkning för framställning av 

nya burkar.
1 

2.1.3 Härdning av Aluminium 

För att öka hållfastheten i aluminiumdetaljer kan materialet härdas. 

Aluminium kan härdas på fyra sätt:
1 

 Korngränshärdning 

 Lösningshärdning 

 Partikelhärdning 

 Deformationshärdning 

2.1.3.1 Korngränshärdning 

En dislokation är en defekt i atomgittret som beror på en saknad atom. 

Varje gång en dislokation passerar en korngräns måste den byta riktning och 

korngränsen utgör därför ett hinder för dislokationernas rörelser. Om 

materialet görs mer finkornigt kommer därmed dislokationerna tvingas byta 

riktning oftare och spänningen som krävs för att få dem i rörelse ökar. Detta 

ger ett mer hållfast material. Ett sätt att göra metallen mer finkornigt är att 

tillsätta titan och bor.
1 

2.1.3.2 Lösningshärdning 

Om en atom från ett legeringsämne intar en aluminiumatoms plats i 

kristallgittret kallas det att legeringsämnet går i lösning. Dessa atomer passar 

inte in i gittret helt och orsakar små förskjutningar i omkringliggande 

aluminiumatomer. Detta medför svårigheter för dislokationerna att röra sig i 

kristallen. Exempel på legeringsämnen som löser sig i kristallgittret är 

mangan och magnesium.
1
 

 



  
 

 6 

Anders Johansson och Erik Wiréhn 

 

2.1.3.3 Partikelhärdning(utskiljningshärdning) 

Härdbara aluminiumlegeringar avser endast härdning genom 

värmebehandling, utskiljningshärdning. Bild 2 visar vilka legeringar som är 

härdbara respektive icke härdbara. 

 

Bild 2. Indelning av härdbara och icke härdbara aluminiumlegeringar.
1 

Om aluminium legeras med några procent mer koppar än det kan lösa i 

rumstemperatur bildas urskiljningar i metallen. Dessa är små partiklar av 

aluminium och koppar(     ). Dessa partiklar hindrar dislokationernas 

rörelser vilket ökar hållfastheten i materialet. Detta gäller för 

legeringsgruppen aluminium-koppar (AlCu). Andra exempel på härdbara 

legeringsgrupper är aluminium-magnesium-kisel (AlMgSi), som bildar 

    i-partiklar, och aluminium-zink-magnesium (AlZnMg), som bildar 

   Mg-partiklar.
1 

2.1.3.4 Deformationshärdning 

En bit glödgad aluminium består av regelbundna kristallkorn. Om dessa 

plastiskt deformeras genom kallvalsning kommer det bildas dislokationer i 

kornen. Dessa är spridda i olika glidplan och när de korsar varandra kommer 

de att låsa varandra.  
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Detta gör att materialet deformations hårdnar och hållfastheten ökar. Om en 

ny glödgning görs kommer dislokationerna att förenas och upphävas och 

hållfastheten sänks. Men vid en kontrollerad uppvärmning och hålltid kan 

önskad kombination av hållfasthet och duktilitet uppnås.
1 

2.2 Allmänt om aluminiumgjutning 

Aluminiumgjutgodsets användning ökar främst på grund av kombinationen 

låg vikt och god hållfasthet. Men det finns även andra fördelar till exempel: 

 God korrosionshärdighet 

 God värmelednings- och elektrisk ledningsförmåga 

 Lätt att bearbeta med skärande verktyg 

 Lätt att svetsa de flesta legeringar 

 Konkurrenskraftigt pris på grund av högt utvecklad 

tillverkningsteknik med rationella gjutmetoder 

 Lång produktlivslängd 

Råvaran är ofta omsmält metall som renats och legerats för att få de rätta 

egenskaperna för produkten. Omsmältningen kräver endast 5 % av energin 

som erfordras för att framställa primäraluminium. 

Största förbrukaren av aluminiumgjutgods är transportindustrin, men även 

elektro- och elektronikindustrin, hushållsmaskiner och bärbara maskiner 

använder mycket aluminiumgjutgods. 

Gjutmetoderna för aluminiumgjutgods delas in i två grupper, Gjutning i 

engångsform och gjutning i permanent form.
1 

2.2.1 Gjutning i engångsform 

Gjutning i engångsform innefattar: 

 Sandgjutning 

 Gjutning i gipsform 

 Gjutning i keramisk form
1  
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2.2.1.1 Sandgjutning 

Sandgjutning lämpar sig bäst till små serier eller stora detaljer. Sandgjutning 

görs i en engångsform av sand och kan delas in i fyra undergrupper: 

 Maskinformning 

 Handformning 

 Vakuumformning 

 Fullformsgjutning 

Maskinformning är den sandgjutningsmetod som vanligen används till 

aluminiumgjutgods
1 

2.2.1.2 Gjutning i gipsform 

Metoden används oftast till små serier och prototyptillverkning. Några 

fördela är god dimensionsnoggrannhet och hög ytjämnhet.
1 

2.2.1.3 Gjutning i keramiskform 

Den metod som vanligen används till aluminiumgjutgods är 

vaxursmältningsmetoden. Metoden innebär att en pressad vaxmodell doppas 

i uppslammad lera och beläggs med ett eldfast pulver som sedan får torka. 

Därefter smälts vaxet ur och formen härdas.
1 

2.2.2 Gjutning i permanent form 

Gjutning i permanent form innefattar: 

 Kokillgjutning 

 Pressgjutning 

 Squeeze casting
1
 

2.2.2.1 Kokillgjutning 

Kokillen, den permanenta formen, tillverkas i gjutjärn och kärnorna görs av 

gråjärn, verktygstål eller sand. Metallen hälls i formen antingen manuellt 

eller mekaniserat. 

Metoden delas in i tre undergrupper: 

 Statisk kokillgjutning 

 Vaggjutning 

 Lågtryckskokillgjutning
1
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2.2.2.2 Pressgjutning 

Pressgjutning innebär att den smälta metallen pressas in i ett verktyg av stål 

under högt tryck, 20-200 MPa. Metoden lämpar sig bäst för stora serier då 

verktygen är dyra. Minsta ekonomiskt hållbara serie ligger mellan  

5 000-10 000 detaljer. Metoden utvecklas snabbt och automatiseringsgraden 

ökar vilket leder till att kraven på stora serier kommer minska.
1 

2.2.2.3 Squeeze casting 

Vid squeeze casting pressas metallen in i formen med betydligt lägre 

hastighet än pressgjutning. Detta gör att turbulens och virvlar i metallen 

undviks. Efter att formen fyllts behålls ett eftertryck tills metallen stelnat 

vilket ger ett porfritt material som kan värmebehandlas.
1 

2.2.3 Val av gjutmetod 

Vilken gjutmetod som är lämpligast ur teknisk och ekonomisk synvinkel är 

svårt att ange. Men detaljens totalkostnad kan användas för vägledning då 

kostnader för gjutningen kan ge besparingar senare i produktion eller 

användning. Man måste även ta hänsyn till vilken legering som skall 

användas. De olika gjutmetoderna lämpar sig mer eller mindre bra för olika 

legeringar. Seriestorleken är oftast den avgörande faktorn vid val av 

gjutmetod. Vid små serier är handformning lämpligast ur 

kostnadsperspektivet. Vid ökande serier blir maskinformning ett lämpligare 

val. Vid större serier är kokill och pressgjutning de mest använda.  

Pressgjutning är bästa valet vid riktigt stora serier men har vissa 

begränsningar. Detaljer med hög styckevikt och/eller komplicerade 

håligheter kan vara svåra att pressgjuta.
1 

2.2.4 Efterbehandling av gjutgodset 

Efterbehandlingen av gjutgodset(rensningen) har den senaste tiden 

automatiserats mer och mer. Hanteringen av gjutgods och rensningsverktyg 

hanteras i allt högre grad av industrirobotar. Även gradklippningen då 

grader, matare och ingötsrester avlägsnas genom skjuvning i en press med 

speciellt verktyg sköts allt oftare av robotar. Ett alternativ till gradklippning 

är att skära med högtrycksvattenstråle(vattenskärning).
1 

2.2.5 Gjutlegeringar 

Legeringar för pressgjutning särskiljs generellt från legeringar för sand- och 

kokillgjutning. Anledningen är att pressgjutningslegeringar ofta innehåller 

järn med halter upp till 1,2 % då detta minskar risken för pålödning och 

urspolning i verktyget. Dock har järn en negativ inverkan på duktiliteten.
1
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De standardiserade aluminiumgjutlegeringarna enligt SS-EN 1706 visas i 

bilaga 1. 

Legeringarna i SS-EN 1706 kan delas in i sju undergrupper efter 

legeringssammansättning enligt tabell 1. 

Tabell 1. Egenskaper för de sju gjutlegeringsgrupperna.
4 

Legeringsgrupp Egenskaper 

AlSi God flytbarhet och förlängning. Speciellt lämplig för 
tunnväggigt gjutgods. Goda korrosionsegenskaper 

AlSiMg Härdbar med god flytbarhet 

AlSiCu God skärbarhet. Lågt pris 

AlMg Anodiseringsbar. Korrosionshärdig. Ofta varmsprickkänslig 

AlZnMg Härdbar. Ger god hållfasthet. Ofta varmsprickkänslig 

AlSiCuMg Härdbar. Hög hållfasthet. Ofta varmsprickkänslig 

AlCuTiMg Härdbar. Hög hållfasthet. Ofta varmsprickkänslig 

 

2.2.5.1 Aluminium-kisel legeringar, AlSi 

Dessa legeringar är på grund av den förhållandevis låga smältpunkten 

lättgjutna och den höga halten kisel ger dem god flytbarhet och 

formfyllningsförmåga. Detta gör dem lämpliga till tunnväggiga detaljer. 

Används ofta när korrosionskraven är höga.
4 

2.2.5.2 Aluminium-kisel-magnesiumlegeringar, AlSiMg 

Med en tillsatts av 0,3 – 0,5 % Mg blir AlSi-legeringen härdbar. Vid 

urskiljningshärdning bildas föreningen     Si vilket ökar hållfastheten. Om 

kraven på       och    är höga väljs en legering med hög Mg-halt. Om    

värdet är viktigt väljs en låg Mg-halt runt 0,1 %. Legeringarna i denna grupp 

har god skärbarhet, utmärkta gjutegenskaper och efter härdning en hög 

hållfasthet. Men den hastiga kylningen under härdningsprocessen kan få 

godset att slå sig. Därför måste detaljen riktas innan urskiljningen.
4
 

2.2.5.3 Aluminium-kisel-kopparlegeringar, AlSiCu 

Det mesta pressgjutgodset tillverkas av dessa legeringar. Koppartillsatsen 

ger en ökad hållfasthet och hårdhet samt bättre skärbarhet. De har goda 

gjutegenskaper och ett lågt pris i förhållande till övriga legeringsgrupper.  
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Detaljerna kan värmebehandlas under rätt omständigheter med det görs 

sällan.      ,     samt     värdena kan i viss mån styras genom att välja en 

legering med mer eller mindre magnesium.
4 

2.2.5.4 Aluminium-magnesiumlegeringar, AlMg 

Används när stora krav ställs på korrosionsbeständighet eller när ytan skall 

anodiseras för att bli estetiskt tilltalande. Ytan får efter polering en 

silverliknande färg. Anodiseringen ger ett bra korrosionsskydd mot 

saltvatten och svaga alkaliska lösningar. Dock är legeringarna i denna grupp 

svårgjutna och sprickkänsliga.
4 

2.2.5.5 Aluminium-zink-magnesiumlegeringar, AlZnMg 

Denna grupp innehåller endast en standardiserad legering och den är 

svårgjuten och sprickkänslig. Dock har den god varmhållfasthet och är 

polerbar. Dessutom är den självåldrande och uppnår optimala egenskaper 

efter cirka fyra veckor i rumstemperatur. Vanligen används denna legering 

till detaljer som skall svetsas samman med andra aluminiumdetaljer.
4 

2.2.5.6 Aluminium-kisel-koppar-magnesiumlegeringar, AlSiCuMg 

Dessa legeringar innehåller höga halter kisel och detta medför att de primära 

kristaller som bildas vid stelnandet utgörs av kiselpartiklar. Dessa ger hög 

hårdhet och god slitstyrka åt materialet. Det är möjligt att erhålla god 

hållfasthet vid höga temperaturer genom att tillsätta små mängder nickel och 

krom. Dock är materialet sprött och svårbearbetat. Legeringarna används 

bland annat till press- och kokillgjutna motorblock med integrerade 

cylinderlopp. Den goda slitstyrkan hos dessa legeringar gör att ingjutna eller 

inmonterade cylinderfoder i gråjärn ej erfordras.
4 

2.2.5.7 Aluminium-koppar-titan-magnesiumlegeringar, AlCuTiMg 

Dessa legeringar har hög hållfasthet men är svårgjutna och sprickkänsliga. 

Därför används de sällan.
4 

2.2.6 Val av gjutlegering
 

Vid val av gjutlegering måste hänsyn tas till gjutmetod, seriestorlek och 

materialegenskaper. Hållfastheten i legeringarna är dimensionsberoende och 

kan variera inom gjutstycket på grund av skillnader i stelningshastighet och 

defekter. Genom att öka stelningshastigheten erhålls en finkornigare struktur 

med högre hållfasthet. Detta kan utnyttjas genom att kyla vissa partier i 

formen för att öka hållfastheten lokalt.
1,4
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2.2.6.1 Fysikaliska egenskaper 

När aluminiumgjutlegeringar används som konstruktionsmaterial måste 

skillnaderna i de fysikaliska egenskaperna jämfört med andra material. Till 

exempel längdutvidgningskoefficient och E-modul.
1 

2.2.6.2 Korrosionsegenskaper 

Aluminiumgjutlegeringar har generellt sett god korrosionhärdighet, så länge 

den passiverande oxidhinnan hålls intakt. I pH-området 4-9 sker korrosionen 

långsamt. Förutom miljö och temperatur påverkar även legeringsämnena 

korrosionshärdigheten. Järn och koppar försämrar korrosionshärdigheten 

och dessa legeringar måste vid behov ytbehandlas. Magnesium och kisel 

däremot förbättrar korrosionshärdigheten. Om aluminium sammankopplas 

med en ädlare metall så kan galvanisk korrosion uppträda. Detta kan 

motverkas med ett katodiskt skydd av en mer oädel metall till exempel 

zink.
1 

2.2.6.3 Värmebehandling 

Vissa aluminiumlegeringar är härdbara vilket betyder att de kan 

utskiljningshärdas. Detta sker genom värmebehandling i tre steg, 

upplösning, kylning och åldring. Efter upplösningen skall godset kylas i 

vatten vars temperatur får vara max 50 ⁰C. Detta gör att legeringsämnena 

behålls i fast lösning och inte bildar urskiljningar. Åldringen kan göras i 

rumstemperatur, kallåldring, eller vid förhöjd temperatur, varmåldring. Då 

bildar urskiljningarna små och hållfasthetshöjande partiklar. Vid 

varmåldring får detaljerna svalna fritt till rumstemperatur. 

Det är möjligt att öka hållfasthet och duktilitet hos härdbart pressgjutgods 

under vissa omständigheter. Till exempel kan en varmåldring direkt efter 

pressgjutningen utföras för att höja       och    (ger T5-tillstånd) utan att 

riskera ytblåsor. Om upplösning och åldring (T4-, T6- och T7-tillstånd) skall 

göras måste högsta temperatur och tid som inte ger ytblåsor provas ut. 

Att värmebehandla genom stabiliseringsglödgning kan utföras på alla 

legeringar.
1 

2.2.6.4 Skärbarhet 

Aluminiumgjutlegeringar har oftast god skärbarhet. Detta ger låga 

detaljkostnader och hög produktionstakt. Dessutom är skärkrafterna låga och 

verktygsslitaget litet. Mjuka legeringar ger dock ökad risk för påkladdning 

på verktyg, svårigheter att hålla snäva toleranser och kraftig gradbildning. 

Av de icke härdbara legeringarna har AlSi-gruppen något sämre skärbarhet. 

AlSiCu-, AlSiCuMg- samt AlMg-grupperna har god skärbarhet. De 

härdbara legeringarna har god skärbarhet efter härdning.
1
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2.2.6.5 Svetsning 

De smältsvetsmetoder som oftast används på gjutgods är 

gasvolframsvetsning(TIG) och gasmetallbågsvetsning(MIG). Även 

gassvetsning kan användas men kräver flussmedel som måste tas bort efter 

svetsningen. TIG och MIG svetsning behöver oftast ingen förvärmning. Men 

gassvetsning kräver förvärmning till 200-300 ⁰C. Tillsatsmaterialet bör ha 

en liknande sammansättning som grundmaterialet för att svetsfogen ska få 

ungefär samma hållfasthet som grundmaterialet. Härdbara legeringar måste 

värmebehandlas efter svetsning om hållfastheten skall maximeras. 

Pressgjutgods kan oftast inte svetsas på grund av blåsor i gjutgodset. Men 

kan göras svetsbart genom att till exempel gjuta med vakuum.
1
 

2.2.7 Smältabehandling 

Aluminium har i flytande tillstånd en benägenhet för oxidation och 

gasupptagning av väte, vilket ökar med temperaturen. För att motverka en 

försämring i metallkvaliteten måste metallen behandlas och renas. Detta kan 

göras genom:
1 

 Korförfining 

 Förädling 

 Avgasning 

2.2.7.1 Kornförfining 

Kornstorleken kan minskas genom tillsats av titan och bor, genom salter 

eller förlegeringar på aluminiumbas. Dessa tillsatser ger ökad gjutbarhet och 

förbättrade matningsegenskaper. Kornförfiningen ger ökat 

varmsprickmotstånd, gynnsam defektfördelning, gastäthet och 

värmebehandlingsrespons samt bättre mekaniska egenskaper.
1 

2.2.7.2 Förädling 

Kiselfasen i aluminiumlegeringar kan förfinas med natrium och strontium.  

Detta gör att brottsförlängningen ökar.
1 

2.2.7.3 Avgasning 

För att få bort vätgasen kan roterande impeller och argon/kvävgas, lans eller 

kvävetabletter användas. Den avgasade metallen ger mindre andel gasporer i 

gjutgodset och därmed ökar hållfasthet och duktilitet.
1 

2.2.8 Partikel-och fiberförstärkning av aluminiumgjutgods 

Att använda sig av partikel- och fiberförstärkningar i aluminiumgjutgods 

medför flera svårigheter.  
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Bland annat är det svårt att få partiklar respektive fibrer att fördelas jämnt i 

smältan och inte bara samlas i nedre delen av gjutgodset.  

Vid fiberförstärkning finns svårigheter i att få fibrerna på plats med rätt 

orientering och sedan få en god vätning av den smälta metallen utan att 

fibrernas position ändras. Fiberförstärkning görs oftast med       fibrer. 

Områden där fiberförstärkning kan användas för att uppnå ökad 

varmhållfasthet och slitstyrka är kolvar, vipparmar och vevstakar till 

dieselmotorer. 

Partikelförstärkning görs oftast med partklar av SiC eller      . Ett exempel 

på produkt där partikelförstärkning väntas få ökad användning är 

bromskivor till personbilar.
 4 

2.3 Pressgjutning 

Pressgjutning är en gjutmetod som expanderar kraftigt både inom och utom 

Sverige. De dominerande materialen vid pressgjutning är aluminium-, 

magnesium-, koppar- och zinklegeringar. Pressgjutgods svarar för 75 % av 

det aluminiumgjutgods som framställs i Sverige. Vid zinklegeringar är 

pressgjutning den helt dominerande gjutmetoden 

Inom fordons- och telekom industrin förekommer många olika pressgjutna 

detaljer. Exempel på detaljer inom fordonsindustrin är bland annat 

motorblock, växellådshus och olika typer av kåpor. Inom telekomindustrin 

används pressgjutna detaljer som kapslingar, i basstationer för 

mobiltelefonnätet och även i själva mobiltelefonen.
4 

2.3.1 Kännetecknande för metoden 

Kännetecknande för pressgjutning är främst följande: 

 En tekniskt avancerad maskin 

 Hög produktivitet 

 God dimensionsnoggrannhet och ytjämnhet hos gjutgodset 

 Mycket tunnväggigt gjutgods kan framställas 

 Minimal efterbearbetning krävs. Eventuellt bearbetningstillägg kan 

hållas litet. 

 Dyra formverktyg, vilket gör att metoden kräver långa serier för att 

bli lönsamt, normalt minst 5000–10000 detaljer.
4
 

2.3.2 Processbeskrivning 

Vid pressgjutning pressas smält metall med stor hastighet in i ett 

pressgjutningsverktyg av stål.  
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Ett högt tryck ger en fullständig fyllning av håligheterna mellan 

verktygshalvorna på bråkdelen av en sekund. För att underlätta 

formfyllnaden kan vakuum användas som förhindrar att luft stannar kvar 

mellan verktygshalvorna. Smältan avger sin värme till verktygshalvorna, 

varvid metallen stelnar. Därefter öppnas verktyget och gjutgodset plockas ut. 

Tack vare hög injektionshastighet och högt tryck kan smältan pressas ut i 

tunna och komplicerade geometrier. 

Pressgjutning kan delas in i två olika grupper. Kallkammarpressgjutning och 

varmkammarpressgjutning. Lämpligheten för respektive 

pressgjutningsmetod är beroende av vilken materialgrupp som ska gjutas, 

men generellt är varmkammarmetoden olämplig för metaller med hög 

smälttemperatur.
4
 

2.3.2.1 Kallkammarmetoden 

Vid kallkammarmetoden fylls fyllkammaren genom ett påfyllningshål, nära 

kolvspetsen, med smälta från en fristående varmhållningsugn. Matningen 

med smälta sker med en gjutskopa som kan göras både manuellt eller 

automatiserat. I dagsläget är det sistnämnda vanligast. Arbetsförloppet 

beskrivs i bild 3. 

 

 

         a                 b                c 

Bild 3. Arbetsförloppet vid kallkammarpressgjutning.
 

a - Formverktyget är stängt och smältan hälls i fyllkammaren. 

b - Skottkolven pressar in smältan i formhåligheterna med högt tryck och 

hastighet. Smältan utsätts för ett fortsatt tryck under stelningen. 

c - När smältan stelnat öppnas verktyget och utstötarpinnarna stöter ut det 

färdiga gjutstycket ur den rörliga verktygshalvan. Därefter smörjs och kyls 

verktygen innan det stängs och en ny cykel påbörjas.
4 



  
 

 16 

Anders Johansson och Erik Wiréhn 

 

2.3.2.2 Varmkammarmetoden 

Vid varmkammarmetoden är smältenheten sammankopplad med maskinen. 

Injektionskolv och cylinder är helt nersänkta i smältan. Cylindern fylls på 

det viset automatiskt efter varje injektion. Oftast brukar verktygets 

delningsplan inte vara placerat i det vertikala planet utan avvika några 

grader. 

Denna metod används främst för metaller med låg smälttemperatur och som 

inte reagerar kraftigt med järn. Detta medför att aluminium inte är ett 

optimalt material för denna metod. Arbetsförloppet beskrivs i bild 4.

                                   

 
                a                   b                 c 

Bild 4. Arbetsförloppet vid varmkammarpressgjutning. 

a - Formverktyget är stängt och varmkammaren är fylld med smält metall. 

b - Skottkolven trycker smältan genom svanhalsen och ingjutssystemet in i  

formhåligheten. Smältan utsätts för ett fortsatt tryck under stelningen. 

c - När smältan stelnat öppnas verktyget , kolven går tillbaka och drar 

smältan tillbaka genom svanhalsen. Utstötarpinnarna stöter ut det färdiga 

gjutstycket ur den rörliga verktygshalvan. Därefter smörjs och kyls 

verktyget innan det stängs och en ny cykel påbörjas.
4 

2.3.3 Pressgjutningsmaskinens funktion och dess injektionsenhet 

Pressgjuterimaskinen är en robust maskin bestående av stativ med två 

maskinbord- ett främre fast monterat och ett bakre, vilket är flyttbart. I var 

sin ände är låsenheten respektive injektionsenheten placerad. 

I anslutning till det fasta maskinbordet är injektionsenheten monterad med 

tillhörande gjutcylinder, gjutkolv och tryckackumulatorenhet.  
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Injektionsenheten åstadkommer en lämplig rörelse för gjutkolven vid 

insprutningsfasen av den smälta metallen i formhåligheten. Detta för att 

förhindra uppkomst av inneslutningar med luft i smältan.  

Fyra horisontella maskinpelare är fästa med var sin mutter mot det fasta 

maskinbordet. I motsatta änden går pelarna genom det ställbara bakre 

maskinbordet. Detta maskinbord kan förflyttas horisontellt för att anpassas 

till den aktuella verktygstjockleken. 

Mellan det fasta och det rörliga maskinbordet manövreras hydrauliskt en 

rörlig verktygshållare, vilket löper på de fyra pelarna. På den rörliga 

verktygshållaren och det fasta maskinbordet monteras respektive 

verktygshalva. 

Mellan det bakre maskinbordet och den rörliga verktygshållaren sitter ett 

knäledssystem. En hydrauliskt driven låscylinder är fäst vid det bakre 

maskinbordet. Kolvstången, som är förbunden med knäledssystemet, flyttar 

den rörliga verktygshållaren vid formöppning respektive formstängning. 

Till maskinen finns även en tank för hydraulvätska, hydraulpump med tryck- 

och flödesreglering samt en motordriven utrustning för att höja och sänka 

injektionsenheten med hänsyn till verktygets inloppskanal.
4 

2.3.3.1 Kallkammarmaskiner 

Kallkammarmaskiner har fyllkammaren monterad på det fasta maskinbordet, 

helt skild från ugnen. Fyllkammaren har oftast ingen annan uppvärmning än 

den värme som den får av metallsmältan. På grund av detta har 

fyllkammaren en lägre temperatur än smältan, vanligen 1/3 av smältans 

temperatur. För att skydda fyllkammaren mot erosion samt underlätta 

kolvrörelsen tillförs smörjmedel i fyllkammaren samt på kolven. 

Kallkammarmaskiner finns i två huvud utföranden, horisontella och 

vertikala beroende på hur injektionsenheten är placerad. Horisontellt 

placerade är den vanligaste maskintypen och är även den maskintyp som 

finns på AB Lundbergs Pressgjuteri. På grund av detta kommer en mer 

detaljerad beskrivning av horisontella kallkammarmaskiner visas. 

Horisontella maskiner kan användas för alla pressgjutningsbara legeringar. 

Nackdelen med denna metod är att fyllkammaren inte kan fyllas till mer än 

70 %. Resterande volym är innestängd luft som måste evakueras genom 

formverktyget. En avancerad injektionsteknik kan dock reducera denna 

nackdel väsentligt.  

En annan sak som måste uppfyllas är att ingötet måste vara placerat uppåt så 

att inte smältan kan rinna ut i ingötet under påfyllningsfasen i 

fyllkammaren.
4 



  
 

 18 

Anders Johansson och Erik Wiréhn 

 

2.3.3.1.1 Injektionsförlopp 

Gjutprocessen sker i flera steg, oftast benämnda i tre faser. I följande text 

beskrivs de tre fasernas innebörd och funktion, se bild 5. 

 

Bild 5. Gjutprocessens 3 faser. 

2.3.3.1.1.1 Fas 1 

Under fas 1 används en låg kolvhastighet för att undvika metallstänk från 

påfyllningshålet i fyllkammaren. Ett ytterligare skäl till låg kolvhastighet i 

fas 1 är att man vill minimera luftblandningen i smältan. Oftast har kolven 

en accelererande rörelse. Detta medför en mindre risk för inblandning av luft 

i smältan än vid en konstant kolvhastighet. En vanlig acceleration för att 

undvika vågbildning är den parabelformade accelerationen, se bild 6. 

 

Bild 6. Parabelformad acceleration
5 
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Fas 1 bör pågå tills fyllkammaren och ingötet fyllts med smälta. Hastigheten 

är vanligtvis mindre än 0,1 m/s och på grund av detta är kolvrörelsen i denna 

fas ofta kopplade direkt till hydraulpumparna utan hjälp av 

tryckackumulatorerna.  Övergång till fas 2 styrs av en gränslägesbrytare 

eller en lägesgivare påverkad av injektionskolven.
4 

2.3.3.1.1.2 Fas 2 

Under fas 2 fylls formhåligheten och övergötet med smälta. Normalt sker 

detta med relativt hög hastighet och tryck. Lämplig hastighet och kolvkraft 

bestäms av kolvens storlek samt detalj- och ingötsformningen. För att skona 

maskin och verktyg väljs en så låg hastighet som möjligt utan att 

kallflytningar uppstår. Vanliga kolvhastigheter i denna fas är 1-2,5 m/s. Den 

höga hastigheten kan ej uppnås enbart med hydraulpumparna utan uppnås 

endast med hjälp av en ackumulatorenhet.
4
 

2.3.3.1.1.3 Fas 3 

Under fas 3, komprimeringsfasen, sker en förändring av kolvens tryck till 

eftertryck. Detta tryck skall skapa en komprimering av eventuella 

porositeter. Övergång till fas 3 sker då kolven känner ett specifikt mottryck 

som normalt är något högre än eftertrycket. Detta mottryck bestäms av 

operatören och ska vara en indikator på att formhåligheten har fyllt med 

smälta. 

Om eftertrycket är för lågt finns risk för kvarvarande porer i gjutgodset. Ett 

för högt tryck kan medföra risk för överbelastning av maskinen samt 

mellansprutningar, vilket innebär att smältan trycks ut mellan 

verktygshalvorna. 

Hastigheten för hur eftertrycket byggs upp har även stor betydelse. Är den 

för låg finns risk för att smältan stelnar i ingötet som förhindrar möjligheten 

till eftermatning. Om den är för hög finns risk för mellansprutningar.
4 

2.3.3.1.2 Gjutkolv 

Systemet gjutkolv och gjutkammare har stor inverkan på kvalitet och 

ekonomi vid pressgjutning enligt kallkammarmetoden. 

Gjutkolvens uppgift är att transportera smältan in i formhåligheterna. 

Samspelet mellan kolv och fyllkammare är viktigt. På grund av termisk 

expansion kommer fyllkammare och kolv som passat i kallt tillstånd ej att 

passa varandra efter uppvärmning. Detta kan leda till att spalten mellan 

fyllkammaren och kolven blir för stor som möjliggör att smältan kan tränga 

igenom. Detta innebär i sin tur att kolvens rörelse hindras eller blir ryckig. 
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Kolven består av tre delar, se bild 7: 

 Elastisk kolvring tillverkad i varmarbetsstål som inom vissa gränser 

kan anpassa sig till olika diametrar. 

 Kolv som håller kolvringen på plats. 

 Kolvhållare med borrningar och slitsar för att uppnå en optimal 

fördelning av kylvattnet. Kolvhållaren monteras i sin tur på 

kolvstången.
4
 

 
Bild 7. Kolvring, kolv och kolvhållare.

4 

2.3.3.1.3 Ackumulatorenhet 

För att kunna uppnå ett högt flöde av hydraulvätska under injektionsfas 2 

behövs en ackumulatorenhet. Ackumulatorenheten kan under en kort tid öka 

trycket och flödet av hydraulvätska. Detta medför i sin tur korta fylltider. 

Ackumulatorenheten består av en eller flera gasflaskor, förladdade med 

kvävgas (N2) och en kolvackumulator. I ena änden av kolvackumulatorn är 

hydraulikkretsen för fas 2 inkopplad. I kolvackumulatorn finns en inbyggd 

”flygande” kolv som agerar skiljevägg mellan kvävgasen och 

hydraulvätskan. Eftersom kvävgasen är kompressibel kan den lagra energi 

och konstruktionen kan liknas vid en hydraulisk fjäder. Om tätningarna är 

dåliga, går vätskan förbi kolven och in i gasflaskorna. Detta försämrar 

maskinens prestanda som i sin tur försämrar gjutgodset. Eventuell 

hydraulvätska i gasflaskan kan tappas ut genom en ventil i botten. 

Under fas 2 av injektionsförloppet töms på kort tid kolvackumulatorn mer 

eller mindre på hydraulvätska. Detta sker med hjälp av den energi som är 

lagrad som tryck i gastuben. Vid för högt kväveladdningstryck i fas 2 slår 

kolven i botten på kolvackumulatorn. Detta resulterar i att injektionskolvens 

hastighet bromsas kraftigt och resten av fas 2 går med samma hastighet som 

i fas 1. Vid för lågt kväveladdningstryck i fas 2 blir trycket reducerat och 

injektionskraften otillräcklig. Resultatet blir att smältan har svårt att fylla 

hela formhåligheten. 

Efter varje injektion måste tanken återladdas. Detta sker med hydraulvätska 

från högtryckspumpen tills dess att rätt högtrycksvärde uppnåtts.
4 
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2.3.3.1.4 Multiplikator 

Vikten hos de rörliga delarna under injektionen måste vara så låg som 

möjligt. Därför är hydraulkolven för injektionen ofta urborrad och har en så 

liten diameter som möjligt utan att äventyra den kraft som behövs under 2:a 

och 3:e fasen. För att skapa trycket som krävs under fas 3 av injektionen 

används en multiplikator. Multiplikatorn är en hydraulcylinder som är 

monterad i samma linje eller vinkelrätt mot den hydrauliska 

injektionscylindern. Kolven i multiplikatorn har en väsentligt större area, 

vanligen 2 till 5 gånger större. Detta medför att trycket i injektionscylindern 

kan ökas med upp till 5 gånger jämfört med det ingående trycket. 

Tryckförstärkningen är direkt proportionellt mot areaminskningen, se bild 

8.
4
 

 

Bild 8. Principbild av en multiplikator. 

2.3.4 Maskinuppbyggnad 

2.3.4.1 Låskraft-maskinstorlek 

Maskinstorleken bestäms av dess maximala låskraft som maskinen kan 

anbringa på formverktyget. Maskinstorlek väljs med hänsyn till detaljens 

area och det specifika gjuttryck som behövs för att fylla formen, se bild 9. 

Oftast har en mindre maskin högre arbetstakt, men om flera formrum läggs i 

verktyget kan ett större antal gjutna detaljer tillverkas per tidsenhet. Detta 

kan motivera valet av en större maskin. 
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Låskraftsbehovet, dvs. maskinstorleken, beräknas enligt följande samband.  

         [N]    eq.1 

                        [N] 

                       [MPa] 

                                             [mm
2
] 

                   

 

Bild 9. Beräkning av maskinstorlek. 

 

Normalt används en säkerhetsfaktor på 1,25 för att kompensera för 

maskinslitage. 

Vanligt förekommande värde för det specifika gjuttrycket vid tillverkning av 

aluminiumgjutgods framgår av tabell 2. 
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Tabell 2. Vanligt förekommande gjuttryck vid pressgjutning av 

                aluminiumlegeringar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De vanligaste pressgjuterimaskinerna har en låskraft inom intervallet 200 till 

2000 ton. Men det finns maskiner med låskrafter uppemot 5000 ton.
4 

2.3.4.2 Låsenhet     

För att klara av att hålla emot den stora kraften som behövs under 

injektionsförloppet finns en låsenhet. Låsenheten är oftast uppbyggd med ett 

knäledssystem som ger ett idealiskt rörelsemönster och kraft under 

stängningsmomentet. Systemet består av kraftiga länkarmar och axlar som 

utsätts för hög belastning. I länkarmarna finns stålbussningar ipressade som 

är hopmonterade med axlar med god passform. Parallellitet mellan 

maskinborden är en viktig faktor för att länksystemet skall belastas 

likformigt. Låsenheten kan förflyttas i det horisontella planet längs de fyra 

pelarna som förbinder det bakre och det fasta maskinbordet. Detta för att 

kunna anpassas till olika verktyg med varierande verktygstjocklek.
4
 

2.3.4.3 Maskinpelare och muttrar 

Maskinpelarna och dess muttrar utsätts för stora krafter under varje cykel. 

När verktyget öppnas sjunker kraften till noll. Detta medför stora risker för 

utmattningsbrott. Om paralleliteten på maskinborden är dålig kommer 

kraften på pelarna att bli ojämt fördelade och risk för överbelasning inträffar. 

På moderna maskiner mäts och justeras låskraften automatiskt.
4 

2.3.4.4 Formskydd mot verktygsskador 

På de flesta pressgjutmaskiner finns ett formskydd som skyddar verktyget 

mot tryckskador från metallrester eller andra föremål. Detta sker genom att 

ett mycket lågt tryck leds in i låscylindern cirka 100 mm innan verktyget är 

stängt.   

Typ av gjutgods 
Specifikt gjuttryck 

[MPa] 

Normalt gjutgods 
40 

Tekniskt gjutgods 
40-60 

Trycktätt gjutgods 
80-100 
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Detta medför att verktyget inte kan stängas om det finns främmande föremål 

kvar mellan verktygen. När verktygshalvorna möts utan föroreningar ökar 

maskinen trycket och stängningen fullbordas.
4 

2.3.4.5 Centralsmörjning 

Centralsmörjningen är ett viktigt system för att få god livslängd på 

pressgjutmaskinens knäledssystem. Den höga belastningen tränger bort 

smörjmedlet under stängningsmomentet och behöver därför återsmörjas 

regelbundet. För att åstadkomma detta är pressgjuterimaskinen försedd med 

ett centralsmörjsystem. Det består av en smörjmedelstank och en 

kugghjulspump som ger ett maximalt tryck på cirka 25 bar. Från pumpen går 

ledningar till maskinens alla smörjställen.
4 

2.3.4.6 Skyddsgrindar 

Alla pressgjuterimaskiner omfattas av Arbetarskyddsstyrelsens 

bestämmelser, vilket innebär att det måste finnas skydd mot oavsiktlig 

formstängning och skydd mot utsprutande smälta. Vid robotkörning får inte 

operatören vistas i robotens arbetsområde. Därför måste grinden mot 

operatören vara stängd för att förhindra skador orsakade av robot, maskin, 

smörjmunstycken eller gjutgodsdetaljer.
4 

2.3.4.7 Processteknik 

Ett stort antal processparametrar påverkar resultatet vid pressgjutning. Några 

parametrar som direkt påverkar gjutresultatet är smältans status till exempel 

gas, oxider och föroreningar, smältans temperatur i början av fas 2, 

inloppshastigheten, tryckuppbyggnadstiden och eftermatningstrycket. 

Indirekta parametrar som påverkar gjutresultatet är cykeltiden, 

kolvhastigheten, fyllnadsgraden, omslagspunkten mellan första och andra 

fasen, fylltiden och komprimeringssträckan.
4 

2.3.5 Fyllnadsgrad 

Fyllnadsgraden är ett mått på hur stor volymandel smältan tar av 

fyllkammarens totala volym. Vid för låg fyllnadsgrad (<50 %) kan det bli 

svårt att skapa rätt vågfront under första fasen. Dessutom kan 

metalltemperaturen sjunka för fort. Vid för hög fyllnadsgrad (>65 %) finns 

risk för att smältan rinner ut ur påfyllningshålet. Orsaker till att man oftast 

vill ha låga fyllnadsgrader är att en lägre kolvhastighet kan väljas under 

andrafasen och på det viset undvika skägg på gjutgodset och för höga 

dynamiska påfrestningar på maskinen.
4
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2.3.5.1 Fylltid  

Fylltid är den tid det tar att fylla formhåligheten. Normala fylltider för olika 

godstjocklek är:
4 

 Godstjocklek  Fylltid 

 1,5 mm   10-30 ms 

 2,0 mm   20-60 ms 

 2,5 mm   40-90 ms 

 3,0 mm   50-100 ms 

2.3.6 Kolvhastigheter 

2.3.6.1 Kolvhastighet i fas 1 

Kolvhastigheten i fas 1 skall väljas så att risken för inneslutningar av luft 

minimeras. Vid för låg hastighet bildas en reflekterande våg och vid för hög 

hastighet slår vågfronten i fyllkammarens tak och innesluter luft i smältan, 

se bild 10. 

 

För låg 

Optimal 

För hög 

Bild 10. Resultat av för låg, för hög och optimal kolvhastighet. 

Då fyllnadsgraden understiger 50 % krävs relativt höga kolvhastigheter. 

Genom att använda sig av jämnt accelererande eller stegvis ökande 

kolvhastigheter kan man skapa bra vågfronter ända ner till fyllnadsgrader på 

30 %.
4 

2.3.6.2 Kolvhastighet i fas 2 

Kolvhastigheten  i fas 2 bör vara mellan 1,5 och 3,0 m/s. Om hastigheten 

överskrider detta finns risk för skäggbildning på gjutgodset. Det är dock ej 

ovanligt med kolvhastigheter på 3-4 m/s. Över 4 m/s uppstår höga 

dynamiska belastningar på maskin och verktyg som bör undvikas.
4 

2.3.6.3 Inloppshastigheter
 

Inloppshastighet är den hastighet som smältan har vid inloppet. Denna 

parameter har stor inverkan på gjutgodsets kvalitet.  
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För låg inloppshastighet ger risk för turbulent formfyllnad och för hög 

inloppshastighet ökar risken för verktygsslitage.
4
 

Följande rekomendationer gäller för inloppshastigheten hos olika 

gjutlegeringar:
4 

 Legering  Hastighet 

 Zink  30-50 m/s 

 Aluminium  20-60 m/s 

 Magnesium  40-90 m/s 

 Mässing  20-50 m/s
 

2.3.7 Specifikt gjuttryck 

Olika material kräver olika specifika gjuttryck för att erhålla detaljer med 

god kvalitet. Rekomenderade gjuttryck för olika gjutgods finnes i tabell 3.
4
 

Tabell 3. Rekommenderade specifika gjuttryck [MPa].
4 

Typ av 

Gjutgods 

Aluminium-
legeringar 

Zink- 
legeringar 

Magnesium- 
lageringar 

Mässings- 
legeringar 

Standard 20- 40 10- 20 20- 40 30- 40 

Tekniskt 40- 60 20- 30 40- 60 40- 50 

Trycktätt 80- 100 25- 40 80- 100 80- 100 

2.3.8 Ingjutsteknik 

Ingjutstekniken är en viktig faktor för att erhålla högklassigt gjutgods, låg 

kassation och hög produktivitet. Det är viktigt att i ett tidigt skede ta hänsyn 

till och konstruera ingötssystemet så att det blir optimalt. Detta för att 

minimera omarbetningar av verktyget som är kostsamma och tidskrävande. 

Det är dock inte ovanligt att ingötssystemet på nya verktyg behöver justeras 

för att få ett acceptabelt gjutresultat. Dagens teknik med gjutsimuleringar 

ökar möjligheterna till rätt dimensionering vid verktygstillverkningen. 
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Ett ingjutssystem vid pressgjutning består av: 

 Tablett 

 Gjutkanal 

 Inlopp 

Vid konstruktion av ett ingötsystem bör man i största mån ta hänsyn till 

följande: 

 Att göra flödesvägarna så korta som möjligt. Speciellt vid gjutning 

av tunt gods. 

 Att utforma ingötsystemet med stora radier och mjuka övergångar 

mellan dess olika delar. 

 Att ingötsystemets tvärsnittsarea avtar från tablett till inlopp. 

 Att placera inloppen så att lämplig formfyllning erhålls. 

 Att undvika materialströmning på kärnor och tunna 

verktygssektioner, vilket kan ge upphov till lokal upphettning och 

minska verktygets livslängd. 

 Att försäkra sig om att inte krympeffekter uppstår vid stelning. Det 

gäller att ha ett bra samband mellan inlopp och kanal. 

 Att fördela den termiska belastningen på verktyget omkring 

ingötsystemet genom att använda bredare inlopp eller att ha flera 

mindre inlopp parallellt. 

Konstruktion av ingötssystem innefattar: 

 Dimensionering av ingötsystemets olika delar. 

 Utforming av ingötsystemets olika delar. 

 Ingötsystemets placering.
4 

2.3.9 Kolvsmörjning 

Mellan varje skott måste kolven smörjas för att minimera slitaget och för att 

erhålla en jämn kolvrörelse. Detta är mycket viktigt ur kvalitetssynpunkt 

eftersom temperaturvariationer mellan kolv, fyllkammare och smälta orsakar 

en dimensionsvariation i passningen mellan fyllkammare och kolv. Dagens 

skottkolvar är oftast tillverkade i en kopparlegering med mycket hög 

värmeledningsförmåga och låg friktion. För att öka livslängden på den 

relativt dyra skottkolven har system utvecklats där främre delen på 

skottkolven har en utbytbar kolvring tillverkad av en stål- eller 

kopparlegering. 

Kolvsmörjmedlet är en mycket viktig hjälpprodukt vid pressgjutning och 

påverkar i hög grad gjutresultatet. Vid gjutningen förbränns smörjmedlet. 
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Förbränningsresterna blandar sig med metallen. Ett krav på smöjmedlet är 

dess termiska stabilitet. Den måste vara tillräckligt bra så att en hinna skapas 

med smörjande egenskaper. Man skiljer på två typer av kolvsmörjmedel: 

 Våta produkter 

 Torra produkter 

 Pulver 

 Granulat 

Våta produkter består av antingen vegetabilisk olja eller mineralolja, grafit 

och någon ytterligare produkt. Det finns även grafitfria produkter som är ett 

mer miljömedvetet alternativ. Våta kolvsmörjmedel appliceras genom att 

man droppar eller sprayar på smörjmedlet. Fördelarna med att droppa på 

smörjmedlet är att spridningen av oljedimma runt maskinen blir mindre och 

även förbrukningen om inställningnen har gjorts noggrant.
 

De torra produkterna är förhållandevis nya. De introducerades på marknaden 

1994. De torra produkterna består av syntetiska vaxer, fettsyror, zinkstearat, 

grafit samt några ytterligare komponenter som förbättrar smörjförmågan. 

Torra produkter i pulverform används då små kolvdiametrar och doseringar 

används. Granulat används för maskiner med låskrafter upp till 8 MN (800 

ton) samt kolvdiametrar upp till 90 mm. 

Dosering av torra kolvsmörjningsmedel sker genom att blåsa ner pulvret i 

fyllkammaren. Faktorer som påverkar doseringsmängden är: 

 Skottkolvens diameter 

 Smältans temperatur 

 Det valda metalltrycket för detaljen 

Användandet av konstruktioner med utbytbara kolvringar har minskat 

behovet av kolvsmörjmedel. En utveckling av vattenkylda fyllkammare gör 

att spelet mellan kolv och fyllkammare kan hållas mer konstant, vilket 

ytterligare minskar behovet av smörjmedel.
4 

2.3.10 Formverktyg 

Vid pressgjutning används en permanent form, vilket ofta benämns 

formverktyg. Utrymmet som formar gjutgodset kallas för formhålighet, 

formrum eller kavitet. 
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Bild 11. Verktygets uppbyggnad. 

Uppbyggnaden av verktyget kan ses i bild 11. Verktyget består av en fast 

och en rörlig verktygshalva, vilka tillsammans skapar aktuell formhålighet. 

Vanligt är att verktygen har insatser av varierande antal, vilka omges av en 

ram eller ett så kallat moderverktyg. Moderverktyget är försett med spår för 

att möjliggöra fastspänning vid maskinborden. 

Formverktyget är konstruerat så att gjutgodset blir kvar i den rörliga halvan 

när formverktyget öppnas. Den rörliga halvan är försedd med utstötare som 

stöter ut detaljen då verktyget öppnas. Utstötarpinnarna löper genom 

verktyget och sitter förankrade i en utstötarplatta som är monterad i 

utstötarlådan. Lådan är monterad mellan den rörliga verktygshalvan och 

maskinens rörliga maskinbord. 

Verktygshalvorna centreras med hjälp av styrpinnar och styrbussningar.  

Det är vanligt att verktygen är försedda med rörliga kärnor som manövreras 

av styrpinnar eller hydraulcylindrar. För att hålla nere verktygstemperaturen 

under produktion finns borrade kylkanaler i verktyget där vanligtvis vatten 

eller olja flödar. Vid användning av olja kan denna även förvärma verktyget 

för att uppnå rätt temperatur innan driftstart. De vattenkylda verktygen 

behöver vanligtvis extern värmetillförsel i form av exempelvis en 

gasolbrännare eller elektriska värmeelement.
4
 

2.3.10.1 Kärndragningsenhet  

Kärndragningen som sker i maskinens längdriktning utförs automatiskt då 

formen öppnas. Den vanligaste metoden för kärndragning använder sig av 

snedpinnar och slider, se bild 12. Metoden passar till alla maskinstorlekar.  
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Metoden går ut på att de sneda pinnarna manövrerar de rörliga kärnorna med 

de integrerade sliderna. När verktyget är stängt låser snedpinnarna fast 

sliderna under gjutprocessen. När verktyget öppnas följer sliden snedpinnens 

rörelse och kärnan förflyttar sig i verktygets delningsplan. Snedpinnens 

längd och vinkel bestämmer hur långt kärnan rör sig. 

 
Bild 12. Kärndragningsenhetens uppbyggnad och funktion. 

För mer avancerade och stora verktyg manövreras kärnorna med 

kärndragcylindrar. Detta medför att kärnrörelserna kan ske i bestämda 

sekvenser då kärnorna går i ingrepp med varandra.
4 

2.3.10.2 Utstötarenhet  

Under stelningsförloppet i verktyget krymper detaljen kraftigt och fastnar i 

verktyget. Utstötarenheten har som uppgift att stöta detaljen ur verktyget. 

Större detaljer med snäva släppvinklar kräver stor utstötningskraft jämfört 

med små detaljer med stora släppvinklar. Utstötarenheten består av en platta 

som sitter monterad bakom den rörliga verktygshalvan, utstötarpinnar som 

är monterade på plattan, kolvstänger och en hydraulcylinder. 

Utstötarpinnarna glider genom verktyget och har som uppgift att överföra 

plattans linjöra rörelse till gjutgodset. Bakom plattan sitter kolvstänger som 

glider genom det rörliga maskinbordet. Kolvstängerna sitter i sin tur 

monterade på en hydraulcylinder som skapar den linjära rörelsen. 

Utstötarpinnarna utsätts för stor belastning och är normalt nitrerade för att få 

en hård yta och minimera risken för fastkörning.
4
 

2.3.10.3 Verktygsmaterial 

Ett vanligt material i pressgjutverktyg är SS 14 22 42 (Orvar), som är ett 

legerat varmarbetsstål. Stålet är legerat med bland annat Cr, Mo och Wo. 

Det dominerande verktygsmaterialet är Orvar Supreme som har 

draghållfastheten Rm på 1400 MPa och hårdheten HRC 46-48. En 

vidareutveckling på detta material är DieVar, som har bättre 

materialegenskaper, materialet kan härdas upp till hårdheten HRC 50 med 

bibehållen seghet. Dock är detta material mer svårbearbetat.  



  
 

 31 

Anders Johansson och Erik Wiréhn 

 

Om det finns höga krav på gjutgodsets ytor är maråldringsstål att föredra. 

Dock är detta material dyrt. För moderverktyget används ett enklare 

konstruktionsstål. 

Verktygsmaterialet skall uppfylla vissa krav för att kunna användas. Några 

materialegenskaper som bör uppfyllas är: 

 Bra värmeledningsförmåga minskar verktygets termiska gradienter 

och därmed de termiska spänningarna. 

 Hög duktilitet ökar verktygsmaterialets förmåga att ta upp plastisk 

töjning innan uppkomst av sprickor. 

 Hög seghet ökar verktygsmaterialets förmåga att ta upp 

dragspänningar utan att brista 

 Hög anlöpningsbeständighet motverkar materialet från att mjukna av 

värmen det utsätts för 

 Hög varmsträckgräns minskar den plastiska töjningen vid hög 

temperatur 

 Hög kryphållfasthet minskar risken för brott vid hög temperatur och 

långvarig belasting 

 Låg termisk utvidgningskoefficient innebär låga termiska 

spänningar
4 

2.3.11 Verktygstemperatur 

Verktygstemperaturen har en stor inverkan på gjutgodset och verktygets 

livslängd. Ej optimal verktygstemperatur är en av de vanligaste primära 

orsakerna till tekniska fel. 

Under fas 3 då smältan stelnar i formhåligheten avges värme från smältan 

till verktyget. Verktyget avger i sin tur värmen till omgivningen genom 

termisk strålning, till den omgivande luften och genom värmeledning till 

maskinbordet. Värmen som tas upp av kylmediet tas om hand i en 

temperaturstyrningsenhet. Styrning av verktygstemperaturen används för att 

reglera och hålla arbetstemperaturen på en optimal nivå. Genom denna 

temperaturreglering kan en konstant och hög gjutgodskvalitet säkerställas. 

Man kan även med denna reglering hålla en optimal cykeltid samt öka 

verktygslivslängden. Olika material kräver olika verktygstemperatur för att 

kunna erhålla god gjutkvalité. Rekommenderade verktygstemperaturer för 

olika material finns i tabell 4. För att kunna hålla en jämn temperatur över 

hela formhåligheten förses verktyget med kylkanaler som är lämpligt 

placerade. Vid tabletten och inloppet där verktyget utsätts för en hög 

temperaturpåkänning krävs en stor bortförsel av värme. På grund av detta 

bör det alltid finnas separata kylkanaler på dessa ställen. 
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För att uppnå värmebalans i verktyget behöver det köras ett antal cykler. 

Innan värmebalansen uppnåtts är gjutresultatet ej tillfredställande. Under 

uppstart av ett verktyg görs vissa åtgärder för att undvika fastkörningar och 

förslitningar på verktyget. Exempel på åtgärder är att köra maskinen med 

reducerat tryck och behandla formhåligheterna i verktyget med släppmedel. 

Reducerat tryck är då smältan pressas in i formhåligheten med ett lägre tryck 

än under normal drift. Detta minska de termiska påfrestningarna på 

verktyget och ökar på det viset livslängden för verktyget samt övriga detaljer 

som inverkar under fas 2 då formhåligheten fylls med smälta. 

Ej optimal verktygstemperatur medför vissa problem. Problemen varierar 

beroende på om temperaturen är för låg eller för hög.
4 

Tabell 4. Rekommenderade verktygstemperaturer.
4 

Material Verktygstemperatur [°C] 

Bly- och tennlegeringar 60-120 

Zinklegeringar 150-200 

Aluminiumlegeringar 150-300 

Magnesiumlegeringar 200-250 

Kopparlegeringar 300-350 

2.3.11.1 Problem vid för låg verktygstemperatur 

För låg verktygstemperatur kan ge upphov till följande problem: 

 Försvårad utstötning av gjutgodset ur verktyget (ökade klämkrafter) 

 Vidhäftning av metall 

 Dålig smörjeffekt av släppmedel 

 Kallflytningar 

 Ökat verktygsslitage (ökad termisk chockverkan) 

 Försämrad dimensionsnoggrannhet
4  
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2.3.11.2 Problem vid för hög verktygstemperatur 

För hög verktygstemperatur kan ge upphov till följande problem:  

 Försvårad utstötning av gjutgodset ur verktyget (beroende på 

deformation eller vidhäftning) 

 Försämring av släppmedlet 

 Ökad förbrukning av släppmedel 

 Längre cykeltid 

 Ökad verktygsförslitning 

 Verktygsdeformation på grund av temperaturskillnaderna mellan 

verktygshalvorna 

 Försämrad dimensionsnoggrannhet 

 Blåsbildning 

 Ökad risk för sugningar
4
 

2.3.12 Verktygslivslängd 

Pressgjutverktygen utsätts för höga temperaturer och stora mekaniska 

påfrestningar. Detta medför att livslängden kan bli relativt begränsad. 

Faktorer som begränsar verktygslivslängden är främst: 

 Varmsprickbildning (termisk utmattning) 

 Erosionsskador 

 Sprickbildning (totalhaveri) 

 Korrosion 

 Intryckningar (låg hållfasthet) 

Normala livslängder för form och kärna vid olika gjutmetaller visas i tabell 

5. Faktorer som begränsar verktygens livslängd finns även beskriven vid 

respektive gjutmetall.
4 
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Tabell 5. Normala verktygslivslängder.
4 

Gjutlegering Gjuttemperatur 
[°C] 

Faktorer som begränsar livslängden Normal livslängd 

Form Kärna 

Zink Ca 430 Erosion 0,5-2 milj. 0,5-2 milj. 

Mekanisk 

Förslitning 

Magnesium Ca 650 Varmsprickor 100 000- 50 000- 

Sprickbildning 400 000 200 000 

Erosion 

Intryckningar 

Aluminium Ca 700 Varmsprickor 60 000- 40 000- 

Sprickbildning 200 000 150 000 

Erosion 

Intryckningar 

Koppar/ Ca 970 Varmsprickor 5 000- 1 000- 

Mässing Sprickbildning 50 000 5 000 

Erosion 

Intryckningar 

2.3.12.1 Varmsprickbildning 

Formhåligheten utsätts för växelvis uppvärmning och avkylning. Detta 

innebär att stora spänningar utvecklas i ytskiktet hos materialet, vilket så 

småningom leder till termiska utmattningssprickor (varmsprickor). Höga 

temperaturtoppar och snabb avkylning ökar risken. 

Graden av varmsprickbildning påverkas främst av följande faktorer: 

 Verktygets temperaturcykel 

 Verktygsmaterialets grundegenskaper 

 Anvisningar i verktyget (hålkälar och ytbeskaffenhet) 

En avgörande faktor gällande temperaturcykeln är den maximala temperatur 

som ytskiktet utsätts för. Upp till 600 ⁰C är påkänningarna måttliga, medan 

risken för varmsprickbildning ökar kraftigt vid temperaturer över 600 ⁰C. 

Det är även viktigt att temperaturskillnaden mellan smältan och ytan hos 

formhåligheten inte är för stor. På grund av detta förvärms oftast verktyget 

före produktionsstart.
4 

2.3.12.2 Erosionsskador 

Erosionsskador uppkommer av att smält metall pressas in i formhåligheten 

med hög hastighet och högt tryck. Detta kan under vissa omständigheter 

medföra upplösning av stålet. Fenomenet kan betraktas som en kombination 

av erosion och korrosion.  
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De viktigaste faktorerna för uppkomsten av erosionsskador är smältans 

temperatur och sammansättning samt formverktygets utformning, 

värmebehandling och ytbehandling.
4 

2.3.12.3 Sprickbildning - totalhaveri 

Detta är en vanlig orsak till kort livslängd hos verktyg som orsakas av 

tillfällig termisk överbelastning. En viktig egenskap hos verktygsmaterialet 

för att motstå last utan sprickbildning är materialets seghet. Denna är 

beroende av både material och värmebehandling. Andra faktorer som har 

stor inverkan för sprickbildning är verktygets underhåll och även 

pressgjutningsprocessen.
4 

2.3.12.4 Korrosion 

De främsta faktorerna som har betydelse för korrosionen i formverktyget är 

smältans temperatur och sammansättning, smältans strömningshastighet 

samt verktygets ytbehandling.
4 

2.3.12.5 Intryckningar 

Intryckningar är resultatet av en för låg varmhållfasthet hos 

verktygsmaterialet. Vid ökande temperatur minskar stålets hållfasthet och 

hårdhet. Då verktyget utsätts för hög temperatur och höga lås- och 

insprutningstryck krävs en viss varmhållfasthet hos verktygsmaterialet.
4 

2.3.13 Verktygsekonomi 

Vid pressgjutning av aluminiumlegeringar utgör verktygskostnaden ca 10 % 

av den totala kostnaden för den färdiga detaljen. På grund av detta skall ett 

verktygsmaterial av hög kvalitet väljas vilket leder till en lång livslängd. Av 

den totala verktygskostnaden utgör kostnaden för verktygsstålet 5-15 % och 

kostnaden för värmebehandlingen 5-10 %.
4 

2.3.14 Formsmörjning
 

Mellan varje skott smörjs verktygshalvorna med ett anpassat släppmedel. 

Släppmedlet har som uppgift att öka verktygets livslängd samt förbättra 

gjutgodsets kvalitet. Smörjmedelshinnan underlättar formfyllnaden och 

uppträder som en isolator mellan gjutlegeringen och verktygsytan. 

Ett nytt verktyg skall alltid ”brännas in” före det första skottet. Detta bildar 

ett skyddande oxidskikt som dock fort nöts bort. För att behålla oxidskiktet 

smörjs verktyget mellan varje skott med släppmedel, som fördröjer en 

termisk utmattning/krackelering av verktygsytan samt förhindrar en 

sammansvetsning mellan gjutämne och verktyg.  
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Formsmörjningen har även till uppgift att underlätta metallpåfyllningen i 

formhåligheten samt utstötningen av gjutgodset. Smörjmedlet skapar en tunn 

gas- eller glidfilm som ”bär” smältan över ytan så att en metallkontakt 

förhindras. Ytterligare en uppgift för formsmörjningen är att kyla verktyget. 

Ofta har verktygen en otillräcklig inre kylkrets och behöver på det viset en 

extern kylning för att hålla en rimlig temperatur. 

Bildandet av släppmedelsfilm är beroende av temperatur och spruttid. 

Filmbildningen börjar vid 160-220 ⁰C. Därför måste verktyget kylas ner till 

denna temperatur. Smörjmedlet sprutas på verktyget med hög hastighet så 

att den ångfilm som finns på verktygsytan genombryts. Det är under de 

första 1-3 sekunderna som en temperatur på 100 ⁰C erhålls. Efter detta 

reduceras kyleffekten avsevärt och fortsatt smörjning är ej meningsfull ur 

kylningssynpunkt. 

Ett universalsläppmedel som fungerar bra under alla förutsättningar finns 

inte. Metallegering, metalltemperatur, formverktygstemperatur och detaljens 

geometri är parametrar som avgör vilket släppmedel som rekommenderas. 

Några egenskaper som alltid förväntas vara uppfyllda är: 

 Bra släppningsegenskaper 

 Bra smörjförmåga på kärnor, slider och ventiler 

 Lukt- och rökfri 

 Liten gasutveckling 

 Låg kostnad 

Följande släppmedel förekommer: 

 Flytande, vattenblandbara 

 Flytande, ej vattenblandbara 

o Fria från lösningsmedel 

o Med lösningsmedel 

 Torra produkter 

De vanligast förekommande släppmedlen är de vattenblandbara. 

Utvecklingen går dock mot pulverbaserade släppmedel, vilka ger en rad 

fördelar. 

Formsläppmedel består av verksamma ämnen, en bärsubstans och additiver. 

Verksamma ämnen är oljor, vax och siloxaner. Oljorna har till uppgift att 

smörja verktyget och se till att detaljen släpper från verktyget. Vaxerna 

skapar en skyddande barriär på verktygsytan som skyddar mot yttre 

påverkan. Siloxanerna, som är målningsbara silikoner, används för att öka 

flytbarheten på smältan. Som bärsubstans används syntetiska oljor utspädda 

med vatten.  
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Additiverna (tillsatserna) utgörs av bland annat korrosionsinhibatorer som 

skyddar verktyget mot rost, baktericider som skyddar verktyget mot 

bakterieangrepp, emulgatorer som ökar mixbarheten på lösningen samt  

anti-solder som hindrar detaljen från att fastna i verktyget. 

När smörjmedlet appliceras är det viktigt att allt vatten förångas. Har 

verktyget för hög temperatur (över 250 ⁰C) kan inte släppmedlet väta ytan. 

För att förhindra detta eftersträvas en lägre temperatur, finare spraydimma, 

sned anslagsvinkel samt en höjning av spraytrycket. Vid för låg temperatur 

(under ca 160 ⁰C) hinner inte vattnet förångas och smörjfilm bildas. När 

smörjmedlet rinner av verktyget är smörjmedlet överdoserat. Detta har en 

negativ inverkan då smörjmedlet kan skölja bort den skyddande hinna som 

har skapats. Kyleffekten är även minimal och kostnaderna ökar med ökande 

cykeltider och förbrukning av släppmedel. 

Många faktorer påverkar processen vid formsmörjning. Några är följande: 

 Den kemiska sammansättningen påverkar hur släppmedlet kan bilda 

en smörjande hinna, dess kylförmåga samt dess 

Leidenfrosttemperatur. Leidenfrosttemperatur är den maximala 

temperatur på verktyget som medlet kan väta. 

 Smörjtiden påverkar kylningen av verktyget samt hur mycket 

släppmedel som förbrukas. 

 Anslagshastigheten påverkar filmbildningen. En högre hastighet som 

kräver högre tryck på luften ger finare droppar. Högre tryck på 

släppmedlet påverkar även vilken volym som sprayas på under en 

viss tidsperiod. 

 Avståndet från verktyget bestämmer hur stor area som sprayas samt 

dropparnas hastighet och storlek. 

 Olika munstycken kan ge olika spraybilder och fördelning av 

dropparna. Detta bestämmer i hög grad filmbildningen samt 

förbrukningen av släppmedel. 

 Vinkeln som spraymolnet träffar verktyget med påverkar både 

filmbildningen och kylförmågan.
4
 

2.3.15 Vakuumpressgjutning 

Vid komplicerade pressgjutdetaljer tar man hjälp av vakuum för att minska 

mängden porer samt förbättra formfyllningen vid tunnväggigt gods. 

Tekniken går ut på att en vakuumpump evakuerar formrummet på luft innan 

det fylls med smälta. Vakuumet är aktivt under fas 2 och stängs av 

automatiskt med en mekanisk ventil som sitter monterad uppe på verktyget. 

När smältan når en viss nivå i ventilen påverkas en cylinder som stänger av 

vakuumet, se bild 13. 
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Bild 13. Funktion av mekanisk vakuumventil. 

En fördel med vakuum förutom förbättrad kvalitet hos gjutgodset är att en 

lägre fyllnadsgrad kan användas. Detta medför en lägre hastighet under 

andra fasen som är skonsamt mot både maskin och verktyg. En nackdel med 

denna metod är den förhållandevis höga produktionskostnaden.
4 

2.3.16 Kringutrustning 

Omkring pressgjutmaskinerna förekommer ett stort antal olika utrustningar 

beroende på produktion, produkt och automatiseringsgrad. 

Pressgjutmaskinen är därför endast en del i en pressgjutningscell. I en 

pressgjutningscell kan bland annat följande kringutrustning förekomma: 

 Kolvsmörjutrustning 

 Formsmörjutrustning 

 Utrustning för vakuumpressgjutning 

 Smält- och varmhållningsutrustning 

 Metallpåfyllare eller doserugn 

 Utrustning för förvärmning av formverktyg 

 Detaljplockare (robot) 

 Transportör 

 Gradklippningspress 

 m.m. 

Kringutrustningen styrs oftast av pressgjutmaskinens centrala styrsystem 

eller av ett styrsystem sammarbetande med maskinens.
4
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3. Metod 

I detta avsnitt kommer valda metoder listas, utvärderas och kritiseras. 

3.1 Kvalitativa eller kvantitativa metoder 

För att kunna utföra studien kommer både kvalitativa och kvantitativa 

metoder användas. Kvalitativa för att få en inblick i vad som borde ha 

inverkan på resultatet och kvantitativa för att kunna jämföra de faktiska 

resultaten. 

3.1.1 Kvalitativa metoder 

De kvalitativa metoder som kommer användas under studien är: 

 observationer av maskiner och personal på företaget 

 observationer av detaljens efterbehandling 

 observationer av detaljer och ritningar 

 samtal med de anställda 

 studie av hur detaljerna reagerar på alternativa kylprocesser  

 studiebesök på andra företag 

 litteraturläsning inom området 

 informationssökning på internet 

3.1.2 Kvantitativa metoder 

De kvantitativa metoder som kommer användas under denna studie är 

mätningar och jämförelse av: 

 lufttemperatur och luftfuktighet 

 maskinparametrar 

 smältans temperatur och kemiska sammansättning 

 verktygstemperatur 

 kyltemperatur 

 måttavvikelser på detaljer 

 alternativa kylprocessers påverkan på måttavvikelserna 

 efterbehandlingens påverkan på måttavvikelserna 
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3.2 Urval 

Personalens erfarenheter kommer i det inledande stadiet vara väldigt viktigt 

för att få en inblick i var och hur i produktionen avvikelserna kan 

uppkomma och förändras. Och vad som kan påverka dem. 

Därefter kommer ett kvantitativt test i hur avvikelserna ser ut göras. Under 

detta test kommer det även kontrolleras om någon mätbar förändring i 

smälta, gjutförlopp, lokal eller efterbehandling påverkar avvikelserna. 

Dessutom kommer några alternativ av kylning av detaljerna att göras för att 

se hur det påverkar avvikelserna. 

De resultat vi får från de första kvalitativa och kvantitativa testerna kommer 

sedan avgöra hur studien skall fortsättas. 

3.3 Validitet 

Under det första kvantitativa testet kan värdena för luftfuktighet och 

lufttemperatur vara missvisande då denna mätare är placerad 10-12 meter 

från maskinen.  

Vid mätning av verktygstemperaturen ger mätavstånd och mätvinkel 

variationer i uppmätt resultat med den lasermätare som ska användas. 

Vid mätningen av smältans temperatur kommer en termometer med en 

Pt-100 givare att doppas i smältan då de fasta termometrar som finns i ugnen 

ger missvisande resultat. Dessutom varierar temperaturen i smältan.  

För att minimera variationerna kommer dessa mätningar att utföras av 

samma person vid varje test. 

Mätningarna av planheten kommer göras på utsidan av detaljen då det är 

denna som sugs fast i vakuumfixturen under CNC-bearbetningen. Dock är 

det på anliggningsytorna på detaljens framsida som toleranserna är satta. 

Men om avvikelserna i planhet på detaljens baksida är små bör  

CNC-bearbetningen se till att även planhetsavvikelserna på detaljens 

framsida är inom tolerans. 

3.4 Reliabilitet 

Då det är många parametrar som kan variera är det svårt att kopiera testerna. 

Men om det görs bör utfallet vara väldigt nära de resultat som fås i dessa 

tester. 
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3.5 Kritik till vald metod 

Att mäta DUL-locken på utsidan är inte optimalt men för att kunna mäta 

dem på insidan måste de först genomgå gradning och CNC-bearbetning. 

Detta eftersom den kant som ska mätas upp är full av grader och porer när 

den kommer från gjuteriet. Då ett av testerna är att se om det händer något 

med avvikelserna i dessa steg var mätning av utsidan det enda alternativet.  
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4. Nulägesbeskrivning 

Följande text beskriver företaget AB Lundbergs Pressgjuteri samt detaljens 

väg genom företaget. 

4.1 Presentation av företaget 

AB Lundbergs Pressgjuteri är ett familjeföretag som grundades 1947 i 

Vrigstad. De pressgjuter och efterbearbetar aluminiumdetaljer till främst 

elektronik-, fordons-, hydraulik- och verkstadsindustrin. Men har även 

möjlighet att pressgjuta zink. Genom underleverantörer kan de även erbjuda 

ytbehandling av detaljerna. Företagets mål är att genom moderna och 

automatiserade produktionsmetoder, välfungerande kvalitetsmätnings 

system och ett aktivt miljöarbete kunna vara ett välrenommerat företag även 

i framtiden.  

4.2  Nulägesbeskrivning av detaljens väg i produktionen 

För att begränsa nulägesbeskrivningen kommer endast DUL-locken att 

analyseras. Även om många detaljer utsätts för liknande förädling är endast 

ett fåtal av intresse för detta projekt. Om en lösning på problemet hittas hos 

en produkt med planhetsbesvär kommer lösningen att kunna anpassas för 

andra detaljer med liknande problem. Därför är det enklare och mindre 

tidskrävande att analysera en detalj på djupet för att få en förståelse för hur 

problemet uppkommer.  

Detaljens väg från materialleverans till leverans till kund visas i bilaga 2. 

4.2.1 Förklaring av de olika processerna 

4.2.1.1 Materialleverans 

Material till smältan levereras i form av tackor från leverantör.  På 

Lundbergs pressgjuteri används 6 olika aluminiumlegeringar beroende på 

vilka fysiska egenskaper de gjutna detaljerna ska erhålla.
6
 Legeringarnas 

namn, grupptillhörighet och egenskaper visas i tabell 6.
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Tabell 6. Använda legeringar, grupptillhörighet och egenskaper.
4,7,8

  

Legering Legeringsgrupp Egenskaper 

4263 AlSi God flytbarhet och förlängning. 
Speciellt lämplig för tunnväggigt gjutgods.  
Goda korrosionsegenskaper 

43400 AlSiMg Härdbar med god flytbarhet 

4250 AlSiCu God skärbarhet. Lågt pris 

4250-E AlSiCu God skärbarhet. Lågt pris 

4269 AlSiCu God skärbarhet. Lågt pris 

Stenal 460 
("Presslätt") AlSiCu God skärbarhet. Lågt pris 

4.2.1.2 Materiallager 

Tackorna lagras i ett materiallager tills de ska användas i produktion. Även 

kassations material samt in- och övergöt, från vissa produkter där återgång 

av spillmaterial inte är tillåten i de lokala smältugnarna, placeras i 

materiallagret tills det kan användas i en ny smälta. 

4.2.1.3 Central smältugn 

För att hålla smälttemperaturen på en jämn nivå vid detaljer med stor 

metallförbrukning eller som är känsliga för temperaturskillnader finns en 

central smältugn som smälter och värmer tackor och återgångsmaterial till 

rätt temperatur innan det tillsätts i smältugnarna. Den centrala smältugnen är 

av märket STØTEK Alusmelter K600 på 115 kW, se bild 14. Normalt 

smälts volymen av en skänk i taget. En skänk är den behållare som 

transporterar smältan från den centrala smältugnen till de lokala 

smältugnarna vid maskinerna. Skänken rymmer 180 kg smält metall och är 

monterad på en truck för enkel och smidig transport. Väl framme vid del 

lokala smältugnarna kan skänken manövreras och positioneras med hjälp av 

hydraulik från truckens manöverpanel, se bild 15.
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Bild 14. Central smältugn 

 

Bild 15. Gjutskänk med tillhörande truck. 

Den centrala smältugnen rymmer dock 440 kg smälta, men på grund av ett 

icke linjärt förhållande mellan vikt och tid för att erhålla en smälta är det 

effektivare att smälta mindre volymer i taget. Riktvärden för  

vikt/tidrelationer finns i tabell 7.  
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Under smältförloppet väljs normalt en temperatur på 770 ⁰C för att skynda 

på förloppet. Ett lock är även placerat över smältan för att hålla inne värmen.
 

Men då smältan uppnår en temperatur av 730 ⁰C sänks temperaturen till 

detta värde. Under nätterna och helgerna då produktionen står still sänks 

temperaturen ytterligare till 700 ⁰C för att spara energi men ändå snabbt och 

enkelt kunna starta produktionen nästkommande dag/vecka. Även under 

denna tid är lock placerade över smältan för att spara energi. 
 

Tabell 7. Vikt/ tidrelationer för att uppnå smälta.
7,8 

Skänken med tillhörande externt värmeelement värmer smältan till en 

temperatur runt 760 ⁰C. Detta för att kompensera den värmeförlust som 

smältan utsätts för under transporten mellan centralsmältan och de lokala 

smältugnarna där smältans temperatur skall ligga mellan 710-720 ⁰C. 
7,8 

4.2.1.4 Smältugn 

Vid varje pressgjutningsmaskin finns en smältugn som förser maskinen med 

smält aluminium med rätt temperatur för den aktuella detaljen. Smältans 

temperatur skall ligga inom intervallet 710-720 ⁰C. Tunnare och mer 

komplicerade detaljer kräver högre temperatur för att kunna erhålla en total 

formfyllnad medan tjockväggiga kan gjutas vid en lägre temperatur. Man 

måste dock ta hänsyn till verktygets livslängd.  

En hög temperatur ökar de termiska påfrestningarna i verktyget och kan 

därför leda till påskyndade förslitningar. Temperaturen i smältugnen 

kontrolleras av en temperaturgivare som är placerad i degelns gods. Vissa 

deglar har en färdig gjuten kanal som givaren kan föras ner i medan vissa får 

handborras. De färdiga är att föredra då kanalen går djupare ner i degeln och 

ger på det viset en säkrare temperaturgivning när nivån av smält material är 

låg. Ytterligare en temperaturgivare är placerad i kammaren där elementen 

är placerade. Denna har till uppgift att varna och stänga av smältugnen om 

temperaturen överstiger 800 ⁰C inne i elementkammaren. Smältugnens 

uppbyggnad syns i bild 16.
7,8 

Antal skänkar Vikt material [kg] 
Tid för att uppnå smälta med 

temperaturen 730 ⁰C [min] 

1 180 45 

2 360 120 
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Bild 16. Smältugnens uppbyggnad. 

Dock visar manuella uppmätningar av smältan att temperaturen i de lokala 

smältugnarna varierar mellan 675-730 ⁰C. Detta beror på att temperatur 

övervakningen i ugnarna inte är exakt och att temperaturen sjunker när kallt 

återgångsmaterial återförs till smältan. 

4.2.1.5 Gjutning 

DUL- locken gjuts i kallkammar pressgjutnings maskiner från Bühler, se 

bild 17.  

 

Bild 17. Pressgjutningsmaskin Bühler.
9 
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Bild 18. Robotarm med tillhörande skopa. 

Kallkammarpressgjutning innebär att metallen matas i smält tillstånd från en 

extern smältugn. Detta gör att tiden från skott till skott minimeras då man 

inte behöver vänta på att metallen skall smälta. Denna metod är att föredra 

när större detaljer skall gjutas. Metallen hälls i kallkammaren av en robotarm 

med tillhörande gjutskopa, se bild 18. Gjutskopans storlek och hur roboten 

sänker ner skopan i smältan är en avgörande faktor i hur mycket material 

som transporteras till kallkammaren. Mängden metall är i sin tur viktig för 

att kunna få en total formfyllnad och ett bra gjutresultat.  

Verktyget består av 2 verktygshalvor, med en rörlig kärna. Dessa är försedda 

med kylkanaler där kylmedium bestående av vatten cirkuleras. Vattnet har 

en temperatur på 25-27 ⁰C. Verktygskylningen är viktig då 

verktygstemperaturen bör vara inom temperaturintervallet 150-300 ⁰C för att 

få ett bra gjutresultat hos aluminiumlegeringar.
7,8 

Verktygshalvorna pressas samman med en stängningskraft runt 5200 kN. 

Denna kraft skall övervinna den kraft som uppkommer av den gjutna 

detaljens area i verktygets delningsplan multiplicerat med det specifika 

gjuttrycket för detaljen. För att vara på den säkra sidan används normalt en 

säkerhetsfaktor på 1,25. 

Räkneexempel för DUL-lock, enligt eq. 1. 

                                [   ]         [   ] 

                              [   ]        [   ] 

                        

                                          [   ]        [   ]       

          [ ]       [  ]  
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Enligt eq.1 är maskinens stängningskraft för låg för denna detalj. Önskvärt 

tryck vid pressgjutning av DUL-locket är 600 bar. För detta tryck kräver 

detaljen en maskin med låskraften 8300 kN. I dagsläget har 

Lundbergspressgjuteri ingen maskin som klarar detta värde.  

När smältan befinner sig i kallkammaren pressar kolven långsamt in 

metallen i formen tills maskinen känner ett mottryck runt 35 bar (fas 1) då 

accelererar den snabbt och pressar metallen med ett tryck på runt 465 bar 

(fas 2). När den känner att den uppnått 465 bar går maskinen över till ett 

eftertryck på runt 445 bar under kyltiden på 3,5 s (fas 3). Därefter delas 

verktyget och utstötare trycker ut gjutgodset ur formen, en robot tar emot 

den gjutna detaljen som kontrolleras med en optisk sensor så att alla delar är 

med ut ur verktyget. Annars finns risken att material finns kvar i formen när 

nästa skott kommer. Roboten placerar sedan detaljen på ett rullband. De 

gjutna detaljerna staplas med fyra detaljer ovanpå varandra innan rullbandet 

transporterar iväg detaljerna, se bild 19. Rullbandet kan även manövreras 

manuellt av operatören. En annan robot går ner mellan verktygshalvorna och 

sprutar kyl och släpp medel i formen innan verktygshalvorna stängs och en 

ny cykel påbörjas.  

 

Bild 19. Detaljerna staplade på transportbandet. 

Påbyggnad av aluminium inne i verktyget kan efter ett tag bli för stor och 

äventyra gjutgodsets kvalité. För att ta bort påbyggnaderna används 

Antilöva som stryks på med en pensel på de utsatta ställena. Antilövan gör 

att avlagringarna tas med ut ur maskinen med nästkommande gjutgods som 

kasseras.
7 

Under uppstart då verktygstemperaturen och kallkammartemperaturen är 

låg, handsmörjs verktyget och penslas med Wolfrakote. Detta gör att 

detaljerna inte fastnar i verktyget. För att skydda verktyg och maskin körs 

maskinen med reducerat tryck. Reducerat tryck är när maskinen sänker 

trycket och hastigheten på kolven, som resulterar i en lägre termisk chock 

för verktyget.  
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När temperaturen har uppnått rätt temperatur kopplas maskinen över till 

automatisk gång och normalt tryck inträder. De detaljer som produceras 

under uppstart håller ej kvalitetskraven och får kasseras.
7 

Gjutprocessen kontrolleras av en dator som jämför de inprogrammerade 

börsvärdena med maskinens uppmätta värden (är-värden). Om är-värdet inte 

ligger inom toleranserna varnar maskinen med en blå lampa. Denna kontroll 

sker efter varje skott. Lampan lyser tills dess att är-värdena är godkända 

igen. Datorn kan även larma med en gul och en röd lampa. Gul lampa 

innebär att något är fel men att maskinen fortsätter att producera detaljer 

medan röd lampa innebär att maskinen tvingats till produktionstopp. 

Operatören kan hitta detaljerad information om vad och när problemen 

inträffade via operatörspanelen. Utifrån informationen görs de åtgärder för 

att släcka varningarna.
7 

4.2.1.6 Svalning 

Över rullbandet finns en fläkt monterad som utsätter detaljerna för en 

forcerad kylning. Detta för att operatören snabbare skall kunna handskas 

med detaljerna utan att löpa risk för brännskador. Ytterligare åtgärder för att 

skydda operatören från brännskador är de dubbla bomullshandskarna som 

skall bäras. 

4.2.1.7 Ta bort in- och övergjöt 

En gjutare synar detaljen och bryter bort in- och övergjöt. De kasserade 

bitarna samt in- och övergjöt kallas återgångsmaterial. Detta läggs tillbaka i 

smältugnen för vissa detaljer och för andra läggs det i pall och lagras tills det 

återsmälts i den centrala smältugnen. Övergjöt och ingöt, står för mer än 

hälften av DUL-lockens totala gjutmassa. Detta medför en hög återgång av 

material till smältan.  

4.2.1.8 Packning av gjutna detaljer 

De godkända gjutna detaljerna packas i pall med kragar. DUL-locken staplas 

i grupper om tio på varandra i 6 staplar per lager. Efter 5 lager läggs en 

masonitskiva på detaljerna och ett nytt lager påbörjas. När det tionde lagret 

är fyllt är pallen färdig för nästa station. En pall med DUL-lock innehåller 

totalt 600 detaljer från gjuteriet och har en nettovikt på ca 400 kg.  

4.2.1.9 Mellanlagring av gjutna detaljer 

Pallarna med de gjutna detaljerna mellanlagras tills de skall gå vidare till 

bearbetningen. Oftast är denna mellanlagring placerad ute i bearbetningen. 

4.2.1.10 Gradning 

Detaljerna gradas och slipas för att få bort gjutskägg och grader. Här finns 

både tryckluftsdrivna och manuella verktyg till bearbetarnas förfogande. 
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DUL-locken genomgår en gradstation innan riktning. I denna station slipas 

detaljens yttre kanter med fil och tryckluftsdriven planslip, se bild 20.   

 

Bild 20. Gradning av detaljer. 

4.2.1.11 Packning av gradade detaljer 

Detaljerna packas i pall och flyttas med en handtruck till riktningen som är 

placerad mellan gradningsstationerna. 

4.2.1.12 Riktning 

Detaljerna riktas av en anställd med en liten plastklubba. Detaljen läggs mot 

pallkragen och rätas ut genom att riktaren slår några väl placerade slag med 

plastklubban, se bild 21. Mellan varje grupp av slag kontrolleras planheten 

genom att riktaren kollar längs den aktuella kanten mot en mörk bakgrund. 

Den mörka bakgrunden gör det lättare att upptäcka eventuella defekter. Den 

svarta bakgrunden utgörs av en svart skjorta som hängs på handtaget till en 

handtruck. När varje kant är rak läggs detaljen i en pall och en ny detalj 

påbörjas. Riktningsförloppet för varje detalj tar ca 20 sekunder för en erfaren 

riktare, nybörjare ca 2 minuter. Även om alla kanter är raka finns risken att 

biten är vriden eller har planhetsdefekter i mitten av detaljen. Dessa defekter 

är svårare att upptäcka och lösa vid okulär kontroll. Detta bidrar till att även 

de handriktade detaljerna inte alltid klarar planhetstoleranserna. 
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Bild 21. Riktning av detalj. 

4.2.1.13 Packning av riktade detaljer 

Detaljerna packas i pall och flyttas till CNC maskinen. 

4.2.1.14 CNC bearbetning 

Detaljerna bearbetas i en CNC-fräs av märket Brother TC-32B N som planar 

vissa ytor, fräser spår och borrar upp hål. Detaljerna matas på med en ABB 

robot som hittar detaljerna på ett transportband tack vare ett Vision system 

som överför information till robotens styrning om hur detaljen är placerad 

och i vilken höjd. Vision systemet är viktig då transportbandet fylls 

manuellt, vilket medför att alla detaljer hamnar i olika positioner och 

vinklar. Roboten placerar detaljen på rätt ställe i CNC-fräsen som håller 

detaljen på plats med en vakuumplatta i kombination med två snabbspännen. 

Är inte detaljerna tillräckligt plana kan fräsen inte hålla fast dem under 

bearbetningscykeln. När detaljen sitter på plats roteras maskinbordet och en 

bearbetad detalj visas. Roboten tar den bearbetade detaljen och lägger den i 

en avfuktningsställning där den får ligga tills nästa cykel. En ny detalj matas 

in i maskinen och detaljen som har legat i avfuktningsställningen läggs på 

ett annat transportband som är placerat under transportbandet med 

obearbetade detaljer. 

4.2.1.15 Packning av bearbetade detaljer 

Detaljerna tas från transportbandet och packas i pall och flyttas med 

gaffellyftvagn till trumlingshallen där detaljerna får invänta vidare 

bearbetning. 
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4.2.1.16 Trumling 

DUL-locken trumlas i två stycken facktrumlingsmaskiner där detaljerna 

placeras i enskilda fack av operatör. Varje maskin kan trumla 7 bitar i taget. 

DUL-locken trumlas i fyra minuter innan de tas ut och läggs på ett bord där 

de får torka innan de packeteras i pall. Detaljerna utsätts under trumlingen 

av trumlings-stenar som slipar bort vassa kanter och tar bort föroreningar på 

gjutytorna. I kombination med slipstenarna används rengöringsmedlet  

DE 97 utspätt med vatten som rengör och transporterar bort grader och 

smuts. Under trumlingen skummar rengöringsmedlet kraftigt, för att dämpa 

detta används ett skumdämpande medel som heter Flock. Utan denna åtgärd 

skulle skummet svämma ut på golvet.  

4.2.1.17 Packning av trumlade detaljer 

Detaljerna packas i pall för vidare transport till AQ Enclosure Systems AB i 

Vaggeryd. 

4.2.1.18 Transport till AQ Enclosure Systems AB 

Detaljerna körs med lastbil till AQ Enclosure Systems AB i Vaggeryd för 

ytbehandling. 

4.2.1.19 Ytbehandling 

Detaljerna ytbehandlas av AQ Enclosure Systems AB. Ytbehandlingen heter 

E-cpls 4600 CA och fås genom en 10 stegsprocess, se bilaga 14. 

Ytbehandlingen ökar konduktiviteten i detaljerna vilket minskar risken för 

radiovågsstörningar i elektroniken som monteras i den färdiga enheten. 

Dessutom ger den detaljen ett visst korrosionsskydd. Efter färdig 

ytbehandling packas detaljerna åter i pall.
10 

4.2.1.20 Transport till AB Lundbergs Pressgjuteri 

Detaljerna körs tillbaka till AB Lundbergs Pressgjuteri med lastbil. 

4.2.1.21 Mellanlagring av färdig detalj 

Detaljerna mellanlagras på AB Lundbergs Pressgjuteri i väntan på 

ompackning och leverans till kund. 

4.2.1.22 Ompackning av färdig detalj 

Detaljerna ompackas i pall för transport till kund samtidigt som en okulär 

kontroll av detaljerna genomförs. 

4.2.1.23 Leverans till kund 

Detaljerna skickas med lastbil till kund.  
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5. Genomförande 

I följande text beskrivs hur de olika testerna skapades och genomfördes 

under projektet.  

5.1 Planhetsmätning 

I samråd med den mätansvarige konstruerades ett mätprogram där 7 plan 

skulle kontrolleras. De olika planen representerar antingen en kant, en 

diagonal eller hela detaljen. På detta vis kan en mätning av detaljerna visa 

om problemet av planhetsbesväret uppträder på likartat sätt eller om det 

varierar från detalj till detalj. Planens placering kan ses i bild 22. I bilaga 4 

finns mätpunkternas placering i respektive plan 

 

 

 

 

Ingöt      Övergöt 

 

 

 

 

 

Bild 22. Mätningens 7 plan på detaljen. 

Mätningarna utfördes i en CNC-mätmaskin CE JOHANSSON TOPAZ 7 

med en noggrannhet på 1/1000 mm. Under mätningen sitter detaljen fast 

med häftmassa. Denna metod ger en repeteringsnoggrannhet på 2/100 mm. 

Men då toleransen på detaljens planhet ligger på 0,3 mm gör inte 

repeteringsnoggrannheten någon större inverkan på mätresultatet. 

Till mätmaskinen tillverkades en mätfixtur för att få en snabbare och 

smidigare mätning av detaljerna, se bild 23.  
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Bild 23. Mätfixtur i mätmaskin. 

5.2 Testperiod 1. Nulägesmätning 

Under den första perioden då fokus låg på att få en inblick och förståelse för 

hur gjuteriprocessen fungerar hölls en öppen dialog med personalen för att 

planera första testperioden. Frågor som behövde besvaras var:  

- Vilka parametrar kan ha en inverkan på detaljens planhet?  

- Hur många detaljer måste finnas i testgruppen för att få ett validerat 

resultat? 

- Hur ska testerna genomföras?  

5.2.1 Nulägesmätning 

I samråd med gjuteripersonalen och företagets ledning bestämdes 30 

parametrar samt ett minsta antal på 50 detaljer för testperioden. Men då ett 

större antal detaljer skulle ge ett säkrare resultat bestämdes att 72 detaljer 

skulle kontrolleras under två dagar.  

Efter den första testperioden kontrollerades detaljernas avvikelser med 

parametrarnas variation.  

5.2.1.1 Genomförande 

Med hänsyn till de parametrar som innefattas av testet bestämdes en 

testplan. Vid varje hel timme skulle en testgrupp om 4 detaljer kontrolleras 

som var staplade på varandra. Detta för att kontrollera om detaljerna kan 

påverkas beroende var de ligger i stapeln. Före kontrollen kontrollerades 

lufttemperatur, luftfuktighet, smältans temperatur, samt kylmaskinens  

är-värden på fast och rörlig verktygshalva.  
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Efter varje skott togs skärmbilder av maskinens parametrar som sparades på 

en diskett. Mellan skott 1 och 2 kontrollerades verktygstemperaturen på den 

fasta verktygshalvan med en beröringsfri termometer. Detaljerna fick sedan 

ligga kvar på transportbandet tills de var inom räckhåll för operatören.  

In- och övergöt avlägsnades och detaljerna fick individuella nummer samt 

märktes med tid och datum. Av ingötet från detalj 2 togs en referensbit som 

slipades och kontrollerades i spektrometern. De gjutna detaljerna gradades 

för hand och tvättades i väntan på mätning. Proceduren upprepades 16 

gånger under 2 dagar. 

5.2.1.2 Kemisk sammansättning 

Kontrollen av den kemiska sammansättningen utfördes i en spektrometer där 

tre tester utfördes för varje testgrupp om fyra detaljer. Testerna gav en 

detaljerad information om 14 ämnen med deras procentuella andel av den 

totala kemiska sammansättningen.  

5.2.2 Förädlingsprocessens inverkan på detaljens planhet 

För att få en kontroll över hur detaljens planhet påverkas under fortsatta steg 

valdes 14 detaljer som riktades, CNC bearbetades och trumlades samt 4 

detaljer dessa fick genomgå ytbehandlingen på AQ i Vaggeryd. Mer 

ingående för varje steg finns beskriven i nulägesbeskrivningen. Efter varje 

steg tvättades och mättes varje detalj i mätmaskin. 

5.2.3 Temperaturskillnader över detaljen vid avsvalning 

Kontroller gjordes även för att se hur temperaturskillnaden är över detaljen 

under en icke forcerad avkylning. Testet utfördes med en värmekamera som 

fick filma en detaljs avkylning tills att ingötet når en temperatur på 60 ⁰C. 

Detaljen står under testet upprätt med sargen nedåt med en MDF skiva 

bakom som tar bort värmestrålning från bakgrunden. 

5.3 Testperiod 2. Alternativa metoder 

Utifrån resultat från testperiod 1 bestäms det att kontrollera hur detaljens 

planhet påverkas av yttre behandlingar när detaljen lämnat 

pressgjutningsmaskinen. Testerna behandlar olika kylmetoder samt riktning 

i maskin.  

5.3.1 Alternativ hantering 

I det grundläggande stadiet gjordes även några tester med alternativ 

hantering av de gjutna detaljerna.  
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Dock togs inga andra parametrar med i dessa test. Testet gick ut på att ta ut 

detaljerna direkt från maskinen och utsätta dem för en alternativ kylmetod. 

Testet bestod av 5 olika metoder: 

1. Plocka detaljen ur verktyget och kyla ingötet i vattenbad. 

2. Plocka detaljen ur verktyget och kyla ingötet i vattenbad och 

resterande detalj med handsmörjningen. 

3. Kyla detaljen i verktyget med handsmörjningen, plocka ur den och 

låta den svalna. 

4. Kyla detaljen i verktyget med handsmörjningen, plocka ur den, ta 

bort ingöt och låta den svalna. 

5. Plocka detaljen ur verktyget, ta bort ingöt och kyla detaljen med 

handsmörjning. 

Utifrån resultat togs beslut om vidare åtgärder. 

5.3.2 Riktningsmaskin 

På företaget har en prototyp av riktningsmaskin tillverkats och testats. Dock 

har inga seriösa tester gjorts. För att ha något att jämföra med och hur 

riktningsmaskinen klarar kraven på de givna toleranserna gjordes även 

mätningar på dessa detaljer. 

Utifrån resultat togs beslut om vidare åtgärder. 

5.4 Testperiod 3. Alternativa kylmetoder 

Med hänsyn till resultat från testperiod 3 tas beslut om att behandla 

detaljerna med olika, mer kontrollerade kylmetoder för att se om planheten 

kan förbättras ytterligare.  

5.4.1 Ändring av maskinvärden 

Under testperiod 1 fanns maskinens kyltid som en parameter, denna var 

inställd på 3,5 s. I denna test kontrollerades om en ändring av maskinens 

kyltid har en inverkan på detaljens planhet. Men då detta test genomfördes 

användes en annan maskin med en kyltid på 4 s som standardinställning. 

Maskinens kyltid ändrades till 5,5 s och ett antal olika tester av detaljerna 

genomfördes. Varje testgrupp innehåller 4 detaljer.  
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Testerna var: 

1. Detalj svalnar med ingöt (normal hantering) 

2. Detalj svalnar utan ingöt 

3. Detalj svalnar med ingöt och forcerad kylning under 5 s 

4. Detalj svalnar utan ingöt med forcerad kylning under 5 s 

Testerna jämfördes sedan med referenstester med normal kyltid på 4 s. Varje 

testgrupp innehåller 4 detaljer. 

Referensgrupperna var: 

1. Detalj svalnar med ingöt (normal hantering) 

2. Detalj svalnar med ingöt och forcerad kylning under 5 s 

3. Detalj svalnar utan ingöt med forcerad kylning under 5 s 

Den forcerade kylningen av detaljen genomfördes manuellt med en 

handsmörjningsspruta med tillkopplad tryckluft och vatten. Kylningen 

riktades mot ingötssidan där de högsta avvikelserna uppmätts. För att få 

kanten att slå sig på motsatt håll, i jämförelse med detaljerna med normal 

hantering, sprayades detaljens utsida, se bild 24. I de tester där ingötet var 

kvar utsattes även denna för forcerad kylning. 

 

 

 

 

    Ingöt                           Övergöt 

 

 

 

 

 

Bild 24. Område för forcerad kylning på detaljen. 

Innan detaljerna utsattes för forcerad kylning lades detaljen på en plan stål 

detalj där sargen kunde hänga fritt. Detta för att låta detaljens plana del ha 

ett stöd över hela ytan samtidigt som sargen får hänga fritt utan att vara i 

vägen för kylprocessen.  
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Efter utförd behandling fick varje detalj ett individuellt nummer. Detaljerna 

lades sedan på ett plant underlag där de fick svalna till en hanterbar 

temperatur, efterföljt av att ingötet bryts. Den sistnämnda behandlingen sker 

endast för de detaljer som fått svalna med ingötet kvar. 

Utifrån resultat togs beslut om vidare åtgärder. 

5.5 Testperiod 4. Förädling av kylmetoder 

Resultatet från testperiod 3 leder till att en mer kontrollerad kylning behövs 

för att erhålla godkända detaljer. Detta resulterar i ett test där detaljerna får 

svalna i fixtur.  

5.5.1 Kylning i fixtur 

För att få en kontrollerad kylning tillverkades en fixtur som fixerar detaljen i 

ett plant tillstånd under kylförloppet. Detta med en förhoppning om att 

detaljen lämnar fixturen i samma plana tillstånd som den är fixerad i, se bild 

25. 

 

Bild 25. Detalj i fixtur. 

Fixturen består av en undre planfräst platta med två snabbklämmor, en övre 

planfräst platta med handtag för enkel förflyttning samt en tving. Under 

testerna är fixturen placerad i en låg balja med vatten för att leda bort den 

värme som gjutgodset avger till fixturen. 
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Fem olika tester genomfördes med fixturen, dessa tester var: 

1. Detalj svalnar i fixtur med ingöt tills temperaturen är 50 ⁰C  

2. Detalj svalnar i fixtur utan ingöt tills temperaturen är 50 ⁰C 

3. Detalj utsätts för forcerad kylning i fixtur med ingöt under 40 s 

4. Detalj utsätts för forcerad kylning i fixtur utan ingöt under 40 s 

5. Detalj utsätts för forcerad kylning med ingöt i 10 s. Sedan bryts ingöt 

Varje detalj som testades i svalningsfixturen fick genomgå en likvärdig 

behandling. Händelseförloppet beskrivs i följande steg. 

 

 Detaljen läggs på transportören av roboten. 

 Transportören körs manuellt tills detaljen är nåbar samtidigt som 

temperaturen på fixturen kontrolleras med en beröringsfri 

termometer. Värdet från mätningen skrivs upp i diagram. 

 Övergötet tas bort och detaljen bärs till fixturen och läggs med 

sargen neråt och ingötet ut från fixturen se, bild 25. 

 Den övre plattan läggs på och spänns fast med de två snabbspännena 

och tvingen. 

 Detaljen utsätts för en förutbestämd behandling. 

 Vid forcerad kylning utförs den manuellt med en 

handsmörjningsspruta med tillkopplad tryckluft och vatten. 

Kylningen riktades mot detaljens ingötssida, se bild 26. Om ingötet 

var kvar på biten under testet utsattes även denna för en forcerad 

kylning. 

 Om ingötet har fått sitta kvar bryts detta bort innan nästa steg. 

 Detaljen lossas ur fixturen och får ett individuellt nummer.  

Mellan varje detalj fick fixturen svalna till en temperatur runt 30 ⁰C för att 

detaljerna skulle få en så snarlik behandling som möjligt. 

Den forcerade kylningen av detaljen genomfördes manuellt med en 

handsmörjningsspruta med tillkopplad tryckluft och vatten. Då den övre 

plattan täcker en stor del av detaljen yta fick kylningen koncentreras till 

specifika områden, se bild 26. 
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Bild 26. Områden för forcerad kylning av detalj i fixtur. 

Utifrån resultat togs beslut om vidare åtgärder. 

5.5.1.1 Förädlingsprocessens inverkan på detaljens planhet 

För att se om detaljernas planhet påverkas av de följande stegen i 

förädlingsprocessen skickades 4 detaljer igenom CNC bearbetningen och 

trumlingen. Mellan varje steg tvättades och mättes detaljerna. 2 av dessa 

detaljer fick även genomgå ytbehandlingen på AQ i Vaggeryd. Varje steg i 

förädlingen är beskriven i nulägesbeskrivningen. Då riktningen av detaljerna 

i detta test sker med kyla, är det intressant att se om temperatur höjningen av 

detaljen under ytbehandlingen har någon inverkan på detaljens planhet. 

5.6 Alternativa kontrollmätningar av detaljens planhet 

Under projektet har ett antal olika kontrollmätningsutrustningar diskuterats. 

De olika metoderna beskriv i följande text. 

5.6.1 Brevlådan 

För att få en snabb kontroll av detaljens planhet utformades ett antal 

modeller av ”brevlådor”. Grundkonstruktionen är byggd av två plana plattor 

med ett specifikt mått mellan dem. ”Brevlådan” har som uppgift att släppa 

igenom godkända detaljer och stoppa de detaljer som inte håller måttet. Det 

är ett enkelt lågkostnadsalternativ för kontroll efter CNC-bearbetning och 

före transport till kund. 

Måttet mellan plattorna bestäms av detaljens slutgiltiga höjd plus den 

maximala avvikelsen detaljens plan får ha. Denna metod finns på andra 

pressgjuterier och har haft stor framgång. Dock har ingen liknande detalj 

med sarg kontrollerats på detta sätt. 
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5.6.2 Lasertriangulering 

Ett annat alternativ som har kontrollerats är lasertriangulering. Denna metod 

är en kombination av Vision och laser där lasern sitter monterad i en vinkel 

till mätobjektet medan en kamera sitter vertikalt monterad över mätobjektet. 

Genom att läsa av hur laserstrecket reflekteras över detaljen kan en dator 

som är sammankopplad med kameran räkna ut höjdskillnaderna. Tanken 

med denna mätning är att den skall kontrollera gjutgodset före och efter  

CNC-bearbetning. 

Ett möte med företaget MABEMA AB har genomförts för att få mer 

information om processens fördelar och nackdelar. Besöksrapporten kan 

läsas i bilaga 12. 

5.7 Gjutsimulering av DUL-lock 

För att kunna jämföra nulägesresultaten med teorin togs det kontakt med 

Swerea SWECAST AB Jönköping. Detta för att kunna se om teorin 

överensstämmer med verkligheten, och om en simulering kan visa varför 

detaljerna slår sig som de gör. Besöksrapporten kan läsas i bilaga 13. 
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6. Resultat och analys 

I följande text redovisas resultat som har erhållits från de tester som 

genomförts. Mätningarna på detaljerna har genomförts med samma 

mätprogram för att erhålla värden som kan jämföras med varandra.  

6.1 Planhetsmätning 

Ursprungstiden för mätprogrammet var 15 min. Med mätfixturen 

reducerades mättiden till 10 minuter eftersom att den grova inriktningen 

kunde slopas. Detta gör en stor skillnad för den totala mättiden under 

projektets gång. 

6.2 Testperiod 1. Nulägesmätningar 

I följande text beskrivs och visas de resultat som testperiod 1 har givit på 

parameteravvikelser, planhetsavvikelser, förädlingens inverkan på planheten 

samt temperatur skillnaden över detaljen. 

6.2.1 Max-, min- samt medelvärdes resultat av parametrar 

De uppmätta max-, min- samt medelvärden som har erhållits under 

testperioden visas i bilaga 3.  

De ingående parametrarnas inverkan på de 72 detaljernas planhet beskrivs i 

tabell 8. 

Tabell 8. Min-, max- och medelavvikelse för de 72 detaljerna.  

  
Avvikelse [mm] 

        

  
Plan 1 Plan 2 Plan 3 Plan 4 Plan 5 Plan 6 Plan 7 

Min 0,127 0,554 0,313 0,275 0,309 0,453 0,619 

Max 0,303 0,911 0,52 0,511 0,483 0,736 0,981 

Medel 0,26 0,742 0,403 0,353 0,358 0,632 0,811 

Jämförelse mellan avvikelser samt parametrar visar inget samband som kan 

resultera i godkända gjutgods från gjuteriprocessen. Hela tabellen för 

testperiod 1 samt diagram med jämförelser finns under bilaga 5, 6 och 7. 

Testet visar även att detaljerna slår sig på samma vis och att ingötssidan är 

den sida som ger högst avvikelser. Hur detaljen slår sig ses i bild 27. 
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Ingöt Övergöt 

 

 

 

 

Bild 27. En detaljs avvikelser över planet. 
De röda och gröna pilarna visar hur mätpunkterna är orienterade i 

förhållande till normalplanet. Röd pil betyder att avvikelsen överstiger 

toleransnivån. 

6.2.2 Efterbearbetningens inverkan på detaljens planhet 

Mätresultat visar att CNC-bearbetningen och trumlingen inte ger någon 

större förändring av detaljens planhet. I tabell 9 beskrivs hur medelvärdet av 

avvikelserna har förändrats under den efterföljande bearbetningen av de 14 

detaljerna. Dock ser man klart och tydligt att även de handriktade detaljerna 

har svårt att klara planhetskraven över diagonalen i plan 6, se bild 28. 

De olika provmätningarna utfördes vid olika tillfällen: 

1. Efter gjutprocessen 

2. Efter riktning 

3. Efter CNC-bearbetning 

4. Efter trumling 
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Tabell 9. Förändring av medelplanheten hos de 14 detaljerna under 

               efterföljande bearbetning. 

Provmätning Plan 1 Plan 2 Plan 3 Plan 4 Plan 5 Plan 6 Plan 7 

1 Medel 0,263 0,74 0,401 0,34 0,358 0,637 0,806 

2 
Medel 0,088 0,209 0,204 0,109 0,221 0,324 0,344 

Förändring -0,175 -0,531 -0,197 -0,231 -0,137 -0,313 -0,462 

3 
Medel 0,092 0,209 0,192 0,131 0,206 0,358 0,382 

Förändring 0,004 1E-04 -0,013 0,022 -0,015 0,034 0,038 

4 
Medel 0,089 0,227 0,188 0,121 0,231 0,369 0,381 

Förändring -0,003 0,018 -0,004 -0,01 0,026 0,011 -0,001 

Förändringen i tabell 9 beskriver hur mycket planen har förändrats gentemot 

föregående steg i tillverkningsprocessen. 

Mer detaljerad information om mätresultatet finns i bilaga 8. 

 

 

 

 

Ingöt Övergöt

  

 

Bild 28. Mätpunkternas avvikelser från normalplanet efter handriktning. 

6.2.3 Temperaturskillnader över detaljen vid avsvalning 

Värmekameramätningen visar en tydlig bild över att ingötet håller en 

betydligt högre temperatur än övriga detaljen under lång tid.  
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Det är svårt att avgöra från de mätningar som genomförts hur stor 

temperaturskillnaden är på grund av den varierande ytan på detaljen som 

resulterar i en varierande värmestrålning. Men något som är säkert är att 

ingötet med sin massa och utformning håller värmen en betydligt längre 

stund än övriga delar på detaljen. När detaljen kommer ut ur maskinen håller 

den en temperatur på runt 350 ⁰C. För ingötet tar det 10 minuter att nå en 

temperatur under 100 ⁰C medan övriga detaljen når denna gräns efter halva 

tiden. Utan ingöt så svalnar detaljen betydligt fortare.  

6.3 Testperiod 2. Alternativa metoder 

Resultaten för den alternativa hanteringen och de riktade detaljerna beskrivs 

i följande text. 

6.3.1 Alternativ hantering 

Den alternativa hanteringen av detaljerna visar ett starkt samband mellan 

detaljens planhet och dess kylning. I tabell 1 i bilaga 9 skildras de 

mätresultat som de olika metoderna resulterade i och jämförelser med det 

tidigare uppmätta medelvärdet från testperiod 1. 

Testet bestod av 5 olika metoder: 

1. Plocka detaljen ur verktyget och kyla ingötet i vattenbad. 

2. Plocka detaljen ur verktyget och kyla ingötet i vattenbad och 

resterande detalj med handsmörjningen. 

3. Kyla detaljen i verktyget med handsmörjningen, plocka ur den och 

låta den svalna. 

4. Kyla detaljen i verktyget med handsmörjningen, plocka ur den, ta 

bort ingöt och låta den svalna. 

5. Plocka detaljen ur verktyget, ta bort ingöt och kyla detaljen med 

handsmörjning. 

Tabell 1 i bilaga 9 visar att ingötet har stor betydelse för detaljens planhet. 

Detta beror troligen på att ingötet har en stabiliserande funktion samtidigt 

som den lagrar en stor andel värme på grund av sin massa och utformning. 

6.3.2 Riktningsmaskin 

Befintlig riktningsmaskin på företaget gör en klar förbättring av detaljens 

planhet. Dock ser man tydligt att den endast riktar en sida. Detta på grund av 

sin ej optimerade status. Från detaljer med en planhet på 0,81 mm reduceras 

planhetsavvikelsen till ett medel på 0,41 mm, se tabell 10. Men då mätningar 

endast utförts på två detaljer är ej resultatet en säker källa.  
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Tabell 10. Mätresultat för detaljer riktade i riktningsmaskin. 

  
Avvikelse [mm] 

Detalj Plan 1 Plan 2 Plan 3 Plan 4 Plan 5 Plan 6 Plan 7 

3001 0,064 0,3 0,16 0,081 0,15 0,488 0,487 

3002 0,074 0,248 0,159 0,097 0,126 0,297 0,336 

Medel 0,069 0,274 0,1595 0,089 0,138 0,3925 0,4115 

JNMMR -0,19072 -0,468 -0,2435 -0,264 -0,22 -0,2395 -0,3995 

6.4 Testperiod 3. Alternativa kylmetoder 

Resultat visar att ändring av maskinens kyltid ger en förbättring på detaljens 

planhet med 0,1 mm, detta i kombination med en forcerad kylning och 

bortbrutet ingöt efter 5 s gav ytterligare en förbättring på 0,2 mm. Men då en 

ändring av maskinens kyltid resulterar i en längre cykeltid, är detta alternativ 

ej att föredra.  

Med hänsyn till tidigare resultat kan det konfirmeras med detta test att 

detaljens kylning och tidpunkt för brytande av ingöt, har en stor inverkan på 

detaljens planhet. Bilaga 10 visar resultatet från de olika metoderna utförda 

under testperiod 3. 

Testet bestod av 6 olika metoder förutom den normala hanteringen som fick 

agera som referens. De olika metoderna var: 

1. Detalj kyls i maskin under 5,5 s följt av en icke forcerad avkylning 

med ingöt. 

2. Detalj kyls i maskin under 5,5 s följt av en icke forcerad avkylning 

utan ingöt. 

3. Detalj kyls i maskin under 5,5 s följt av en forcerad kylning under 5 s 

med ingöt. 

4. Detalj kyls i maskin under 5,5 s följt av en forcerad kylning under 5 s 

utan ingöt. 

5. Detalj kyls i maskin under 4 s följt av en forcerad kylning under 5 s 

med ingöt. 

6. Detalj kyls i maskin under 4 s följt av en forcerad kylning under 5 s 

utan ingöt. 

6.5 Testperiod 4. Förädling av kylmetoder 

Resultatet av detaljer kylda i fixtur behandlas i följande text. 
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6.5.1 Kylning i fixtur 

Kylning av detalj i ett fixerat tillstånd gav positiva resultat. Från att ha 

detaljer med en medelavvikelse på 0,81 mm är man nu nere på 

medelavvikelser strax över 0,4 mm som är samma planhet som många 

handriktade detaljer har. Det bästa resultatet av testet gavs av de detaljer 

som fick svalna utan forcerad kylning och ingöt (testgrupp 52). Denna 

metod är dock ej att föredra då cykeltiden för varje detalj överskrider 

maskinens cykeltid på 40 s. Detta medför att ett stort antal fixturer måste 

anslutas till maskinen för att kunna hantera de detaljer som produceras. 

Därför är endast två testgrupper av intresse. Testgrupp 53 och 55. 

Förklaring av testgrupperna: 

51. Detalj svalnar i fixtur med ingöt tills temperaturen är 50 ⁰C. 

52. Detalj svalnar i fixtur utan ingöt tills temperaturen är 50 ⁰C. 

53. Detalj utsätts för forcerad kylning i fixtur med ingöt under 40 s. 

54. Detalj utsätts för forcerad kylning i fixtur utan ingöt under 40 s. 

55. Detalj utsätts för forcerad kylning i fixtur med ingöt i 10 s. Sedan 

bryts ingöt. 

Resultaten för varje testgrupp finns i bilaga 11. Resultat visar även att 

ingötssidan deformeras i motsatt riktning till referensbitarna. Detta tyder på 

en för aggressiv forcerad kylning där materialets 

temperaturutvidgningskoefficient har bidragit till en kvarvarande 

deformation av detaljen. Testbitarna uppvisar även en tendens till att bli 

deformerade i det fria hörnet på övergötssidan, se bild 29. 

 

 

 

Ingöt Övergöt 

 

 

 

  

  

 

Bild 29. Mätpunkternas avvikelser från normalplanet för en detalj från 

              testgrupp 53. 
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6.5.2 Förädlingsprocessens inverkan på detaljens planhet 

Resultat från förädlingsprocessen visar att CNC-bearbetningen och 

trumlingen inte har någon märkbar inverkan på detaljens planhet. Dock visar 

ytbehandlingen på en positiv förändring av detaljens planhet med  

0,06-0,08 mm. Men då endast två detaljer fick genomgå ytbehandlingen är 

detta resultat ej en säker källa. Tabell 11 visar detaljernas planhet efter varje 

steg.  

Stegen är: 

 Detalj innan CNC-bearbetning 

 Detalj efter CNC-bearbetning 

 Detalj efter trumling 

 Detalj efter ytbehandling 

Tabell 11. Förädlingsprocessens inverkan på detaljens planhet 

  Avvikelse [mm] 

Steg Detalj Plan 1 Plan 2 Plan 3 Plan 4 Plan 5 Plan 6 Plan 7 

1 5302 0,256 0,17 0,349 0,388 0,211 0,185 0,361 

2 5302 0,228 0,181 0,355 0,39 0,179 0,186 0,333 

3 5302 0,22 0,178 0,331 0,368 0,189 0,177 0,35 

Förändring -0,036 0,008 -0,018 -0,02 -0,022 -0,008 -0,011 

1 5303 0,359 0,466 0,33 0,539 0,223 0,242 0,462 

2 5303 0,315 0,474 0,323 0,547 0,209 0,209 0,433 

3 5303 0,316 0,472 0,331 0,574 0,178 0,234 0,488 

4 5303 0,286 0,434 0,305 0,436 0,165 0,21 0,415 

Förändring -0,073 -0,032 -0,025 -0,103 -0,058 -0,032 -0,047 

1 5503 0,396 0,158 0,468 0,514 0,275 0,148 0,474 

2 5503 0,348 0,178 0,47 0,512 0,219 0,205 0,469 

3 5503 0,355 0,182 0,447 0,511 0,235 0,199 0,419 

4 5503 0,32 0,166 0,418 0,417 0,194 0,192 0,337 

Förändring -0,076 0,008 -0,05 -0,097 -0,081 0,044 -0,137 

1 5504 0,364 0,169 0,403 0,502 0,243 0,137 0,409 

2 5504 0,325 0,201 0,392 0,508 0,229 0,205 0,372 

3 5504 0,329 0,207 0,398 0,488 0,21 0,184 0,36 

Förändring -0,035 0,038 -0,005 -0,014 -0,033 0,047 -0,049 
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6.6 Alternativa kontrollmätningar av detaljens planhet 

Resultatet av de olika metoderna som behandlats under projektet beskrivs i 

följande text. 

6.6.1 Brevlådan 

Två typer av brevlådor konstruerades som 3D- modeller i Solid Works. 

6.6.1.1 Modell 1 

Modell 1 är en konstruktion där detaljen får glida igenom ”brevlådan”, se 

bild 30. Denna lösning ger en indikation på att detaljen klarar planhetskravet 

samt kravet på sargens vinkel mot horisontalplanet. Konstruktionen för 

denna lösning tillverkad av stål väger 50 kg och är därför inget bra 

alternativ. Det finns även ingen säkerhet för att det går att mäta båda kraven 

på samma gång. Detta skulle i sin tur kunna leda till stor kassation och stora 

kostnader. 

 

Bild 30. Kontrollmätning med ”brevlåda” modell 1. 

6.6.1.2 Modell 2 

Modell 2 är en enklare konstruktion där endast detaljens planhet mäts, se 

bild 31. Denna modell tillverkad av stål väger 20 kg och innebär en mindre 

tillverkningskostnad och materialkostnad än modell 2. Planheten på detaljen 

kontrolleras genom att skjuta in detaljen med sargen vänd från 

kontrollutrustningen. Om detaljen kan skjutas in tills att sargen tar emot utan 

ytterligare motstånd är detaljens planhet godkänd.  
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Bild 31. Kontrollmätning med ”brevlåda” modell 2 

På grund av snäva toleranser och tidsbrist tillverkades ingen prototyp av 

varken modell 1 eller 2. Om någon modell skulle förverkligas är det modell 

2 med vissa modifikationer. 

6.6.2 Lasertriangulering 

Efter mötet med MABEMA AB ser det ljust ut för att en 

kontrollmätutrustning av detta slag skall installeras och integreras med 

dagen robotceller som matar CNC-maskinerna med detaljer. Tanken med 

mätutrustningen är att få bort detaljer med defekter eller toleransavvikelser i 

ett tidigt skede för att minska utgifter för kassation samt kunna upprätthålla 

ett högt kvalitetskrav mot kund, se besöksrapporten i bilaga 12. 

6.7 Gjutsimulering 

I samråd med Håkan Svensson från Swerea SWECAST AB beslutades att en 

simulering inte skulle bidra med väsentlig fakta till detta projekt, se 

besöksrapporten i bilaga 13. 
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7. Diskussion  

Diskussioner med anställda på företaget var bra då man fick en snabb inblick 

i vad som händer under gjuteriprocessen och hur deras syn på detaljens 

planhet är. Det är stor skillnad mellan synen på vad som klassas som 

godkända och icke godkända detaljer från gjuteripersonal och 

riktningspersonal. Detta gav en medelväg där detaljens planhetskrav fick 

bestämma vad som är rimligt.  

Under den första perioden innan testperiod 1 beslutades vilka parametrar 

som skulle kunna ha en bidragande orsak till detaljens planhetsavvikelse. 

Här fick fantasin och samtal med personal en stor betydelse för utvecklingen 

av testperioden. Många parametrar som i början såg betydelselösa kunde 

med diskussion leda till att de kunde få en betydelse. En av parametrarna 

som fick genomgå denna diskussion var metalltrycket, där diskussionen 

slutade med att ett högre tryck kunde leda till mindre porer i materialet som i 

sin tur kunde leda till ett mer formstabilt tillstånd. 

Resultatet i testperiod 1 visade att de parametrar som antagits inte hade 

någon betydelse på planheten. Med detta resultat beslutades i samråd med 

personal och ledning om att utföra tester med alternativ hantering. Redan i 

inledningsfasen fanns information om att detaljer som utsatts för kylning 

tenderade till att deformeras kraftigt. För att se vad som händer och hur 

planet förändras beslutades att återskapa vissa tester som utförts tidigare. 

Här kunde man se att både ingötet och den forcerade kylningen har en stor 

inverkan på detaljens planhet. Men då testet inte utfördes under 

kontrollerade former kan endast resultatet ge en bild av vad som sker. En 

behandling som redan fanns på företaget var en riktningsmaskin. Denna 

maskin skulle kunna fungera men måste i sådana fall optimeras och justeras 

så att hela detaljens plan blir riktad. Men det finns ingen säkerhet för att 

detaljerna kommer att kunna hålla planheten då detaljen lämnar 

riktningsmaskinen i ett varmt tillstånd. 

Eftersom kylingen har en stor inverkan på detaljen beslutades att genomföra 

tester under mer kontrollerade former. Den enda parameter som hade någon 

inverkan på detaljens kylning var maskinens kyltid. Denna parameter fick 

agera som grund till ett test i förhoppning till att detta kunde lösa problemet 

med planheten. Dock var inte förväntningarna höga med tanke på hur liten 

ändring som kunde göras utan att äventyra fastkörningar av detaljer i 

verktyget. Resultatet av testperioden visar att en kylning utanför maskinen 

kan resultera i en avvikelsminskning som är dubbelt så stor som den som fås 

genom ökning av maskinens kyltid. Att öka cykeltiden är inget som är 

intressant om det inte skulle resultera i godkända detaljer ut från maskin. 

Annars är det endast en onödig förändring som orsakar högre 

tillverkningskostnad och längre tillverkningstid.  
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Det bästa hade varit att kunna hantera detaljerna vid sidan om 

pressgjutningsmaskinen så att maskinens cykeltid kan bevaras samtidigt som 

plana detaljer kan lämna gjutericellen. För att uppnå detta beslutas det i 

samråd med personal och ledning om att fortsätta med att konstruera något 

som kan skapa en säkrare kylning av detaljen. 

För att skapa en säker kylprocess tillverkades en fixtur där detaljen fixerades 

i ett plant tillstånd. Svårigheter med att uppfylla detta kriterium var att 

anpassa fixturen efter rådande omständigheter. Fixturen tillverkades med det 

som fanns tillgängligt och blev därför ej optimal. Fräsen som användes vid 

planing av ytorna var ej vertikal mot maskinbordet och gav på det viset 

planhets defekter på ytan. Resultat visar att plan 4 vid övergötssidan har en 

tendens att slå sig vid forcerad kylning. Troligtvis beror detta på fixturens 

utformning. Ett problem är att planet som detaljen ska vila på är för litet och 

ojämnt, att endast en snabbklämma är monterad på övergötssidan samt att 

förslitningar i verktyget skapar grader vi ingötssidan som försvårar en 

fixering i plant tillstånd. En annan bidragande orsak till planhetsdefekten i 

plan 4 på övergötssidan är de förhöjningar som finns i detaljens mitt. Detta 

resulterar i att detaljens sidor kan hänga fritt utan att vara i kontakt med det 

övre eller undre planet som skall fixera detaljen. Om en mer optimerad 

fixtur hade tillverkats hade troligtvis resultaten blivit bättre. Detta i 

kombination med en säkrare kylprocess skulle kunna resultera i godkända 

detaljer. 
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8. Slutsatser 

Detta projekt har varit mycket givande och krävande på samma gång. 

Givande, för att mycket ny kunskap har vunnits samtidigt som stor 

tankeverksamhet har lagts ner för att få fram så givande tester som möjligt. 

Att detaljens kylning hade en stor inverkan var redan uppdagat i början av 

projektet. Detta fanns med i bakgrunden tills att resultatet för 

nulägesmätningarna visade på att yttre faktorer samt maskinparametrar inte 

hade någon större inverkan på detaljen. Därför var det ingen slump att 

följande tester tenderade i att handla om olika kylmetoder. 

Det är skönt att kunna bevisa för företaget att det inte är något problem med 

gjuteriprocessen, utan att problemet uppstår efteråt. Samt att det är 

kylningen av detaljen som måste kontrolleras för att få plana detaljer från 

gjutericellen. En riktningsmaskin kan fungera, men då problemet uppstår vid 

detaljens svalning är det bättre att kontrollera denna och vara säker på att 

detaljen inte kommer att förändras när den lämnat gjutericellen. 
Ett förslag på kylfixtur kommer att lämnas till företaget, men då detta 

förslag kan leda till en konkurrentkraftig lösning kommer den ej att 

publiceras i detta projekt. 
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Tabell 1. Aluminiumgjutlegeringar-Legeringar, gjutförfarande och tillstånd 

               enligt SS-EN 1706.
1  

Legerings- Europisk standard enligt SS-EN 1706 Gjutförfarande och tillstånd enligt SS-EN 1706 Fd Svensk 
Grupp Numerisk Kemisk Sand Kokill Precision Press Standard 

AlCu EN AC-21000 EN AC-AlCu4MgTi T4 T4 T4   4337 

  EN AC-21100 EN AC-AlCu4Ti T6, T64 T6, T64 
  

  
  

      
  

AlSiMgTi EN AC-41000 EN AC-AlSi2MgTi F, T6 F, T6 
  

  
  

      
  

AlSi7Mg EN AC-42000 EN AC-AlSi7Mg F, T6 F, T6, T64 F, T6 
 

4244 

  EN AC-42100 EN AC-AlSi7Mg0,3 T6 T6, T64 T6 
 

4245 

  EN AC-42200 EN AC-AlSi7Mg0,6 T6 T6, T64 T6 
 

  
  

      
  

AlSi10Mg EN AC-43000 EN AC-AlSi10Mg(a) F, T6 F,T6, T64 
  

  

  EN AC-43100 EN AC-AlSi10Mg(b) F, T6 F, T6, T64 
  

4253 

  EN AC-43200 EN AC-AlSi10MgCu F, T6 F, T6 
  

  

  EN AC-43300 EN AC-AlSi9Mg T6 T6, T64 
  

  

  EN AC-43400 EN AC-AlSi10Mg(Fe) 
   

F   
  

      
  

AlSi EN AC-44000 EN AC-AlSi11 F F 
  

  

  EN AC-44100 EN AC-AlSi12(b) F F F 
 

4261 

  EN AC-44200 EN AC-AlSi12(a) F F 
  

  

  EN AC-44300 EN AC-AlSi12(Fe) 
   

F 4263 

  EN AC-44400 EN AC-AlSi9 
   

F 4255 
  

      
  

AlSi5Cu EN AC-45000 EN AC-AlSi6Cu4 F F 
  

  

  EN AC-45100 EN AC-AlSi5Cu3Mg 
 

T4, T6 
  

  

  EN AC-45200 EN AC-AlSi5Cu3Mn F, T6 F, T6 F 
 

  

  EN AC-45300 EN AC-AlSi5Cu1Mg T4, T6 T4, T6 
  

  

  EN AC-45400 EN AC-AlSi5Cu3 
 

T4 
  

  
  

      
  

AlSi9Cu EN AC-46000 EN AC-AlSi9Cu3(Fe) 
   

F 4250 

  EN AC-46100 EN AC-AlSi11Cu2(Fe) 
   

F   

  EN AC-46200 EN AC-AlSi8Cu3 F F 
 

F 4251 

  EN AC-46300 EN AC-AlSi7Cu3Mg 
 

F 
  

  

  EN AC-46400 EN AC-AlSi9Cu1Mg F F, T6 
  

  

  EN AC-46500 EN AC-AlSi9Cu3(Fe)(Zn) 
   

F 4252 

  EN AC-46600 EN AC-AlSI7Cu2 F F 
  

  
  

      
  

AlSi(Cu) EN AC-47000 EN AC-AlSi12(Cu) F F 
  

4260 

  EN AC-47100 EN AC-AlSi12Cu1(Fe) 
   

F   
  

      
  

AlSiCuNiMg EN AC-48000 EN AC-AlSi12CuNiMg 
 

T5, T6 
  

  
  

      
  

AlMg EN AC-51000 EN AC-AlMg3(b) F F 
  

  

  EN AC-51100 EN AC-AlMg3(a) F F 
  

  

  EN AC-51200 EN AC-AlMg9 
   

F   

  EN AC-51300 EN AC-AlMg5 F F F 
 

  

  EN AC-51400 EN AC-AlMg5(Si) F F 
  

4163 
  

      
  

AlZnMg EN AC-71000 EN AC-AlZn5Mg T1 T1     4438 
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Bilaga 2  

Detaljens väg från råvara till kund. 

 

 
 Bild 1. Detaljens resa från råvara till kund. 
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Bilaga 3  

Tabell 1. Min-, max- samt medelvärdesresultat för parametrarna. 
Parametrar Min Max Medel 

Luft temp [⁰C] 19,7 24,5 22,7 

Luft fukt [%] 16,7 23,9 20,32 

Smält temp [⁰C] 677 730 704,4 

Verktygstemp [⁰C] 188 296 269,5 

Stängningskraft [kN] 5161 5302 5237 

Cykeltid [s] 44,8 46,8 45,8 

Kyltid [s] 3,5 3,5 3,5 

Metalltryck eft. t Ro [Bar] 443 449 446,2 

Max metalltryck ND-fas [Bar] 461 466 464,4 

Metalltryck (s KP) [Bar] 33 49 36 

Tablett tjocklek [mm] 18 27 20,5 

Kyltemp Fast [⁰C] 158 163 161,2 

Kyltemp Rörlig [⁰C] 157 160 158,5 

Si [%] 9,98 10,69 10,43 

Fe [%] 0,839 0,931 0,882 

Cu [%] 2,346 2,96 2,59 

Mn [%] 0,273 0,305 0,288 

Mg [%] 0,232 0,373 0,325 

Cr [%] 0,035 0,044 0,039 

Sr [%] 0 0,0054 0,0031 

Zn [%] 0,63 0,82 0,72 

Pb [%] 0,05 0,06 0,06 

Sn [%] 0,02 0,04 0,03 

Ti [%] 0,03 0,03 0,03 

Ni [%] 0,03 0,04 0,04 

Bi [%] 0,01 0,01 0,01 

Al [%] 83,9 85,3 84,6 

Dps [%] 84,5 85,8 85,1 
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Bilaga 4 

Mätpunkter i plan. 

 
Bild 1. Mätpunkter i plan 1. 

 

 

Bild 2. Mätpunkter i plan 2. 
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Bilaga 4 

 

Bild 3. Mätpunkter i plan 3. 

 

 

Bild 4. Mätpunkter i plan 4. 
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Bilaga 4 

 

Bild 5. Mätpunkter i plan 5. 

 

 

Bild 6. Mätpunkter i plan 6. 
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Bilaga 4 

 

Bild 7. Mätpunkter i plan 7. 

 

 

Bild 8. Mätpunkter vid uppmätning av planhetsavvikelsens orientering.
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Bilaga 5 

Tabell 1. Parametrar samt Mätresultat dag 1 del 1/5. 

  Lokal Maskin parametrar   

Detalj Lager Tid Datum 
Luft temp 
[⁰C] 

Luft fukt 
[%] Maskin Verktyg 

Smält temp 
[⁰C] 

Verktygstemp 
[⁰C] 

1 1 08:00 2013-04-10 24,5 20,5 6 Tool 1 721 281 

2 2 08:00 2013-04-10 24,5 20,5 6 Tool 1 721 281 

3 3 08:00 2013-04-10 24,5 20,5 6 Tool 1 721 281 

4 4 08:00 2013-04-10 24,5 20,5 6 Tool 1 721 281 

5 1 09:00 2013-04-10 24,4 19,6 6 Tool 1 700 292 

6 2 09:00 2013-04-10 24,4 19,6 6 Tool 1 700 292 

7 3 09:00 2013-04-10 24,4 19,6 6 Tool 1 700 292 

8 4 09:00 2013-04-10 24,4 19,6 6 Tool 1 700 292 

9 1 10:00 2013-04-10 23,9 18,9 6 Tool 1 721 280 

10 2 10:00 2013-04-10 23,9 18,9 6 Tool 1 721 280 

11 3 10:00 2013-04-10 23,9 18,9 6 Tool 1 721 280 

12 4 10:00 2013-04-10 23,9 18,9 6 Tool 1 721 280 

13 1 11:00 2013-04-10 23,7 18,4 6 Tool 1 706 293 

14 2 11:00 2013-04-10 23,7 18,4 6 Tool 1 706 293 

15 3 11:00 2013-04-10 23,7 18,4 6 Tool 1 706 293 

16 4 11:00 2013-04-10 23,7 18,4 6 Tool 1 706 293 

17 1 12:00 2013-04-10 23,2 17 6 Tool 1 692 294 

18 2 12:00 2013-04-10 23,2 17 6 Tool 1 692 294 

19 3 12:00 2013-04-10 23,2 17 6 Tool 1 692 294 

20 4 12:00 2013-04-10 23,2 17 6 Tool 1 692 294 

21 1 13:00 2013-04-10 23,2 16,7 6 Tool 1 707 281 

22 2 13:00 2013-04-10 23,2 16,7 6 Tool 1 707 281 

23 3 13:00 2013-04-10 23,2 16,7 6 Tool 1 707 281 

24 4 13:00 2013-04-10 23,2 16,7 6 Tool 1 707 281 

25 1 14:00 2013-04-10 23 17,4 6 Tool 1 687 289 

26 2 14:00 2013-04-10 23 17,4 6 Tool 1 687 289 

27 3 14:00 2013-04-10 23 17,4 6 Tool 1 687 289 

28 4 14:00 2013-04-10 23 17,4 6 Tool 1 687 289 

29 1 15:00 2013-04-10 23,1 17,2 6 Tool 1 677 294 

30 2 15:00 2013-04-10 23,1 17,2 6 Tool 1 677 294 

31 3 15:00 2013-04-10 23,1 17,2 6 Tool 1 677 294 

32 4 15:00 2013-04-10 23,1 17,2 6 Tool 1 677 294 

33 1 16:00 2013-04-10 23,3 17 6 Tool 1 679 293 

34 2 16:00 2013-04-10 23,3 17 6 Tool 1 679 293 

35 3 16:00 2013-04-10 23,3 17 6 Tool 1 679 293 

36 4 16:00 2013-04-10 23,4 16,7 6 Tool 1 719 288 
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Bilaga 5 

Tabell 2. Parametrar samt Mätresultat dag 1 del 2/5. 

  Maskinparametrar         

Detalj Handsmörjning 
Stängningskraft 
[kN] 

Cykeltid 
[s] 

Kyltid 
[s] Metalltryck eft. t Ro [Bar] Max metalltryck ND-fas [Bar] 

1 N 5256 45,8 3,5 445 462 

2 N 5260 45,8 3,5 447 466 

3 N 5260 45,6 3,5 447 465 

4 N 5259 45,8 3,5 448 466 

5 N 5249 45,8 3,5 446 465 

6 N 5250 45,8 3,5 446 464 

7 N 5249 45,8 3,5 447 466 

8 N 5250 45,6 3,5 446 465 

9 N 5211 45,8 3,5 446 466 

10 N 5211 45,8 3,5 446 466 

11 N 5211 45,8 3,5 447 466 

12 N 5215 45,8 3,5 446 465 

13 N 5236 45,8 3,5 446 465 

14 N 5235 45,8 3,5 446 466 

15 N 5239 45,8 3,5 447 464 

16 N 5238 45,8 3,5 447 466 

17 N 5236 45,8 3,5 446 464 

18 N 5233 45,8 3,5 447 464 

19 J 5231 45,8 3,5 446 466 

20 N 5234 44,8 3,5 447 464 

21 N 5208 45,6 3,5 447 463 

22 N 5211 45,9 3,5 446 464 

23 N 5215 45,8 3,5 446 463 

24 N 5219 45,6 3,5 447 465 

25 N 5262 45,8 3,5 447 464 

26 N 5260 45,9 3,5 446 464 

27 N 5260 45,8 3,5 445 464 

28 N 5259 45,6 3,5 445 464 

29 N 5245 45,9 3,5 445 463 

30 N 5245 45,6 3,5 445 463 

31 N 5243 45,9 3,5 445 465 

32 N 5245 45,8 3,5 443 463 

33 N 5223 45,8 3,5 445 464 

34 N 5225 45,9 3,5 445 464 

35 N 5222 45,6 3,5 445 464 

36 N 5279 45,8 3,5 447 465 
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Bilaga 5 

Tabell 3. Parametrar samt Mätresultat dag 1 del 3/5. 

  Maskinparametrar   Kylmaskin   

Detalj 
Metalltryck (s KP) 
[Bar] 

Tablett tjocklek 
[mm] 

Kyltemp Fast 
[⁰C] 

Kyltemp Rörlig 
[⁰C] 

1 37 21 163 159 

2 34 19 163 159 

3 42 20 163 159 

4 34 19 163 159 

5 34 20 163 159 

6 34 20 163 159 

7 35 19 163 159 

8 34 20 163 159 

9 39 19 161 158 

10 36 19 161 158 

11 34 20 161 158 

12 37 19 161 158 

13 34 20 163 157 

14 33 19 163 157 

15 33 19 163 157 

16 35 20 163 157 

17 35 20 160 158 

18 36 19 160 158 

19 34 18 160 158 

20 38 19 160 158 

21 34 18 158 159 

22 34 20 158 159 

23 34 19 158 159 

24 33 18 158 159 

25 34 20 163 158 

26 37 23 163 158 

27 36 21 163 158 

28 36 23 163 158 

29 34 20 163 160 

30 35 22 163 160 

31 35 20 163 160 

32 40 20 163 160 

33 42 22 163 160 

34 34 20 163 160 

35 34 18 163 160 

36 41 19 163 160 
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Bilaga 5 

Tabell 4. Parametrar samt Mätresultat dag 1 del 4/5. 

  Kemisk sammansättning [%]                     

Detalj Si Fe Cu Mn Mg Cr Sr Zn Pb Sn Ti Ni Bi Al Dps 

1 10,64 0,928 2,491 0,273 0,233 0,041 0,001 0,76 0,06 0,04 0,031 0,04 0,012 84,45 84,9 

2 10,64 0,928 2,491 0,273 0,233 0,041 0,001 0,76 0,06 0,04 0,031 0,04 0,012 84,45 84,9 

3 10,64 0,928 2,491 0,273 0,233 0,041 0,001 0,76 0,06 0,04 0,031 0,04 0,012 84,45 84,9 

4 10,64 0,928 2,491 0,273 0,233 0,041 0,001 0,76 0,06 0,04 0,031 0,04 0,012 84,45 84,9 

5 10,3 0,893 2,43 0,274 0,232 0,039 0 0,77 0,06 0,039 0,032 0,039 0,013 84,88 85,3 

6 10,3 0,893 2,43 0,274 0,232 0,039 0 0,77 0,06 0,039 0,032 0,039 0,013 84,88 85,3 

7 10,3 0,893 2,43 0,274 0,232 0,039 0 0,77 0,06 0,039 0,032 0,039 0,013 84,88 85,3 

8 10,3 0,893 2,43 0,274 0,232 0,039 0 0,77 0,06 0,039 0,032 0,039 0,013 84,88 85,3 

9 10,69 0,931 2,821 0,301 0,316 0,041 0,004 0,805 0,063 0,038 0,031 0,043 0,01 83,91 84,47 

10 10,69 0,931 2,821 0,301 0,316 0,041 0,004 0,805 0,063 0,038 0,031 0,043 0,01 83,91 84,47 

11 10,69 0,931 2,821 0,301 0,316 0,041 0,004 0,805 0,063 0,038 0,031 0,043 0,01 83,91 84,47 

12 10,69 0,931 2,821 0,301 0,316 0,041 0,004 0,805 0,063 0,038 0,031 0,043 0,01 83,91 84,47 

13 10,59 0,906 2,825 0,292 0,316 0,039 0,004 0,805 0,063 0,038 0,031 0,043 0,01 84,04 84,57 

14 10,59 0,906 2,825 0,292 0,316 0,039 0,004 0,805 0,063 0,038 0,031 0,043 0,01 84,04 84,57 

15 10,59 0,906 2,825 0,292 0,316 0,039 0,004 0,805 0,063 0,038 0,031 0,043 0,01 84,04 84,57 

16 10,59 0,906 2,825 0,292 0,316 0,039 0,004 0,805 0,063 0,038 0,031 0,043 0,01 84,04 84,57 

17 10,46 0,881 2,769 0,283 0,31 0,037 0,004 0,796 0,061 0,037 0,032 0,042 0,01 84,28 84,83 

18 10,46 0,881 2,769 0,283 0,31 0,037 0,004 0,796 0,061 0,037 0,032 0,042 0,01 84,28 84,83 

19 10,46 0,881 2,769 0,283 0,31 0,037 0,004 0,796 0,061 0,037 0,032 0,042 0,01 84,28 84,83 

20 10,46 0,881 2,769 0,283 0,31 0,037 0,004 0,796 0,061 0,037 0,032 0,042 0,01 84,28 84,83 

21 10,27 0,882 2,83 0,305 0,357 0,039 0,005 0,797 0,058 0,033 0,032 0,04 0,008 84,34 84,93 

22 10,27 0,882 2,83 0,305 0,357 0,039 0,005 0,797 0,058 0,033 0,032 0,04 0,008 84,34 84,93 

23 10,27 0,882 2,83 0,305 0,357 0,039 0,005 0,797 0,058 0,033 0,032 0,04 0,008 84,34 84,93 

24 10,27 0,882 2,83 0,305 0,357 0,039 0,005 0,797 0,058 0,033 0,032 0,04 0,008 84,34 84,93 

25 10,46 0,87 2,952 0,296 0,371 0,036 0,005 0,812 0,05 0,036 0,031 0,042 0,009 84,02 84,6 

26 10,46 0,87 2,952 0,296 0,371 0,036 0,005 0,812 0,05 0,036 0,031 0,042 0,009 84,02 84,6 

27 10,46 0,87 2,952 0,296 0,371 0,036 0,005 0,812 0,05 0,036 0,031 0,042 0,009 84,02 84,6 

28 10,46 0,87 2,952 0,296 0,371 0,036 0,005 0,812 0,05 0,036 0,031 0,042 0,009 84,02 84,6 

29 10,05 0,857 2,843 0,295 0,357 0,038 0,005 0,796 0,058 0,034 0,033 0,04 0,008 84,58 85,2 

30 10,05 0,857 2,843 0,295 0,357 0,038 0,005 0,796 0,058 0,034 0,033 0,04 0,008 84,58 85,2 

31 10,05 0,857 2,843 0,295 0,357 0,038 0,005 0,796 0,058 0,034 0,033 0,04 0,008 84,58 85,2 

32 10,05 0,857 2,843 0,295 0,357 0,038 0,005 0,796 0,058 0,034 0,033 0,04 0,008 84,58 85,2 

33 10,43 0,856 2,96 0,293 0,373 0,036 0,005 0,817 0,06 0,036 0,032 0,043 0,008 84,05 84,6 

34 10,43 0,856 2,96 0,293 0,373 0,036 0,005 0,817 0,06 0,036 0,032 0,043 0,008 84,05 84,6 

35 10,43 0,856 2,96 0,293 0,373 0,036 0,005 0,817 0,06 0,036 0,032 0,043 0,008 84,05 84,6 

36 10,14 0,886 2,846 0,305 0,372 0,041 0,005 0,777 0,058 0,031 0,033 0,044 0,008 84,46 85 

 

  



  
 

 5 

Anders Johansson och Erik Wiréhn 

 

Bilaga 5 

Tabell 5. Parametrar samt Mätresultat dag 1 del 5/5. 

  Avvikelse [mm] 

Detalj 
Plan 
1 

Plan 
2 

Plan 
3 

Plan 
4 

Plan 
5 

Plan 
6 

Plan 
7 

1 0,247 0,842 0,433 0,349 0,347 0,728 0,95 

2 0,265 0,863 0,444 0,353 0,375 0,678 0,923 

3 0,234 0,867 0,491 0,393 0,392 0,698 0,919 

4 0,263 0,911 0,52 0,352 0,342 0,67 0,981 

5 0,266 0,825 0,427 0,375 0,376 0,736 0,915 

6 0,271 0,78 0,443 0,301 0,338 0,625 0,821 

7 0,251 0,794 0,45 0,345 0,405 0,632 0,841 

8 0,269 0,83 0,486 0,354 0,383 0,64 0,882 

9 0,232 0,715 0,372 0,361 0,38 0,7 0,798 

10 0,252 0,703 0,422 0,351 0,362 0,617 0,746 

11 0,269 0,686 0,412 0,339 0,352 0,626 0,738 

12 0,253 0,732 0,458 0,409 0,367 0,627 0,778 

13 0,26 0,738 0,397 0,317 0,359 0,684 0,815 

14 0,251 0,726 0,392 0,321 0,377 0,634 0,766 

15 0,265 0,744 0,392 0,372 0,373 0,64 0,792 

16 0,248 0,743 0,388 0,287 0,368 0,631 0,785 

17 0,247 0,599 0,369 0,337 0,341 0,597 0,696 

18 0,249 0,597 0,365 0,331 0,341 0,544 0,645 

19 0,245 0,677 0,403 0,339 0,336 0,594 0,725 

20 0,268 0,717 0,406 0,359 0,335 0,607 0,772 

21 0,24 0,737 0,394 0,349 0,375 0,691 0,805 

22 0,256 0,71 0,387 0,372 0,371 0,629 0,749 

23 0,254 0,753 0,403 0,345 0,38 0,646 0,798 

24 0,262 0,774 0,424 0,375 0,358 0,648 0,836 

25 0,26 0,721 0,365 0,338 0,352 0,654 0,788 

26 0,28 0,661 0,368 0,348 0,339 0,56 0,697 

27 0,271 0,705 0,405 0,362 0,352 0,61 0,759 

28 0,273 0,703 0,417 0,372 0,317 0,57 0,756 

29 0,267 0,688 0,378 0,347 0,344 0,629 0,755 

30 0,264 0,667 0,364 0,321 0,339 0,581 0,71 

31 0,258 0,69 0,405 0,382 0,36 0,586 0,721 

32 0,277 0,727 0,428 0,349 0,354 0,606 0,769 

33 0,252 0,68 0,361 0,398 0,358 0,635 0,765 

34 0,276 0,746 0,38 0,344 0,359 0,599 0,784 

35 0,28 0,75 0,395 0,341 0,332 0,653 0,838 

36 0,244 0,781 0,469 0,396 0,342 0,697 0,891 
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Tabell 1. Parametrar samt Mätresultat dag 2 del 1/5. 

  Lokal Maskin parametrar   

Detalj Lager Tid Datum 
Luft temp 
[⁰C] 

Luft fukt 
[%] Maskin Verktyg 

Smält temp 
[⁰C] 

Verktygstemp 
[⁰C] 

37 1 08:00 2013-04-11 21,5 21,5 6 Tool 1 711 284 

38 2 08:00 2013-04-11 21,5 21,5 6 Tool 1 711 284 

39 3 08:00 2013-04-11 21,5 21,5 6 Tool 1 711 284 

40 4 08:00 2013-04-11 21,5 21,5 6 Tool 1 711 284 

41 1 09:00 2013-04-11 19,7 23,9 6 Tool 1 692 287 

42 2 09:00 2013-04-11 19,7 23,9 6 Tool 1 692 287 

43 3 09:00 2013-04-11 19,7 23,9 6 Tool 1 692 287 

44 4 09:00 2013-04-11 19,7 23,9 6 Tool 1 692 287 

45 1 10:00 2013-04-11 21 22,3 6 Tool 1 717 255 

46 2 10:00 2013-04-11 21 22,3 6 Tool 1 717 255 

47 3 10:00 2013-04-11 21 22,3 6 Tool 1 717 255 

48 4 10:00 2013-04-11 21 22,3 6 Tool 1 717 255 

49 1 11:00 2013-04-11 20,5 23 6 Tool 1 708 296 

50 2 11:00 2013-04-11 20,5 23 6 Tool 1 708 296 

51 3 11:00 2013-04-11 20,5 23 6 Tool 1 708 296 

52 4 11:00 2013-04-11 20,5 23 6 Tool 1 708 296 

53 1 12:00 2013-04-11 21,7 21,7 6 Tool 1 730 282 

54 2 12:00 2013-04-11 21,7 21,7 6 Tool 1 730 282 

55 3 12:00 2013-04-11 21,7 21,7 6 Tool 1 730 282 

56 4 12:00 2013-04-11 21,7 21,7 6 Tool 1 730 282 

57 1 13:00 2013-04-11 22,2 22,2 6 Tool 1 715 188 

58 2 13:00 2013-04-11 22,2 22,2 6 Tool 1 715 188 

59 3 13:00 2013-04-11 22,2 22,2 6 Tool 1 715 188 

60 4 13:00 2013-04-11 22,2 22,2 6 Tool 1 715 188 

61 1 14:00 2013-04-11 22,7 22,7 6 Tool 1 727 222 

62 2 14:00 2013-04-11 22,7 22,7 6 Tool 1 727 222 

63 3 14:00 2013-04-11 22,7 22,7 6 Tool 1 727 222 

64 4 14:00 2013-04-11 22,7 22,7 6 Tool 1 727 222 

65 1 15:00 2013-04-11 23,2 23,1 6 Tool 1 691 239 

66 2 15:00 2013-04-11 23,2 23,1 6 Tool 1 691 239 

67 3 15:00 2013-04-11 23,2 23,1 6 Tool 1 691 239 

68 4 15:00 2013-04-11 23,2 23,1 6 Tool 1 691 239 

69 1 16:00 2013-04-11 23,9 22,8 6 Tool 1 688 202 

70 2 16:00 2013-04-11 23,9 22,8 6 Tool 1 688 202 

71 3 16:00 2013-04-11 23,9 22,8 6 Tool 1 688 202 

72 4 16:00 2013-04-11 23,9 22,8 6 Tool 1 688 202 
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Tabell 2. Parametrar samt Mätresultat dag 2 del 2/5. 

  Maskinparametrar         

Detalj Handsmörjning 
Stängningskraft 
[kN] 

Cykeltid 
[s] 

Kyltid 
[s] Metalltryck eft. t Ro [Bar] Max metalltryck ND-fas [Bar] 

37 N 5300 45,8 3,5 445 463 

38 N 5302 45,8 3,5 446 463 

39 N 5300 45,8 3,5 446 464 

40 N 5299 45,8 3,5 446 464 

41 N 5281 45,8 3,5 446 464 

42 N 5282 45,8 3,5 445 464 

43 N 5279 45,8 3,5 445 464 

44 N 5285 45,8 3,5 446 462 

45 N 5163 45,8 3,5 446 464 

46 N 5171 45,8 3,5 447 465 

47 N 5177 45,8 3,5 448 466 

48 N 5186 45,8 3,5 447 465 

49 N 5261 45,8 3,5 447 465 

50 N 5260 45,6 3,5 446 464 

51 N 5259 45,8 3,5 446 464 

52 N 5258 45,8 3,5 447 464 

53 N 5161 45,8 3,5 447 465 

54 N 5167 45,8 3,5 447 465 

55 N 5190 45,8 3,5 447 464 

56 N 5176 45,8 3,5 446 465 

57 N 5172 45,9 3,5 446 465 

58 N 5180 45,8 3,5 446 465 

59 N 5184 45,8 3,5 446 466 

60 N 5193 45,8 3,5 447 465 

61 N 5287 45,9 3,5 449 461 

62 N 5286 46,8 3,5 447 466 

63 N 5283 45,8 3,5 447 461 

64 N 5288 45,8 3,5 448 464 

65 N 5269 45,9 3,5 446 465 

66 N 5256 46,6 3,5 446 465 

67 N 5256 45,8 3,5 446 464 

68 N 5271 45,8 3,5 447 464 

69 N 5190 45,8 3,5 445 465 

70 N 5196 45,8 3,5 446 465 

71 N 5202 45,8 3,5 446 464 

72 N 5207 45,8 3,5 445 465 
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Tabell 3. Parametrar samt Mätresultat dag 2 del 3/5. 

  Maskinparametrar   Kylmaskin   

Detalj 
Metalltryck (s KP) 
[Bar] 

Tablett tjocklek 
[mm] 

Kyltemp Fast 
[⁰C] 

Kyltemp Rörlig 
[⁰C] 

37 38 27 162 159 

38 34 21 162 159 

39 37 22 162 159 

40 33 21 162 159 

41 34 20 163 159 

42 33 21 163 159 

43 35 20 163 159 

44 34 20 163 159 

45 46 21 159 159 

46 41 19 159 159 

47 43 20 159 159 

48 37 21 159 159 

49 33 23 163 158 

50 42 22 163 158 

51 38 23 163 158 

52 38 21 163 158 

53 34 21 158 158 

54 43 19 158 158 

55 33 20 158 158 

56 33 21 158 158 

57 36 23 160 157 

58 36 22 160 157 

59 34 22 160 157 

60 33 21 160 157 

61 33 19 162 159 

62 33 21 162 159 

63 34 22 162 159 

64 33 20 162 159 

65 40 22 160 159 

66 34 23 160 159 

67 37 21 160 159 

68 37 21 160 159 

69 49 24 158 157 

70 34 20 158 157 

71 34 22 158 157 

72 34 20 158 157 
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Tabell 4. Parametrar samt Mätresultat dag 2 del 4/5. 

  Kemisk sammansättning [%]                     

Detalj Si Fe Cu Mn Mg Cr Sr Zn Pb Sn Ti Ni Bi Al Dps 

37 9,98 0,867 2,399 0,284 0,321 0,044 0,002 0,654 0,056 0,024 0,034 0,039 0,008 85,29 85,8 

38 9,98 0,867 2,399 0,284 0,321 0,044 0,002 0,654 0,056 0,024 0,034 0,039 0,008 85,29 85,8 

39 9,98 0,867 2,399 0,284 0,321 0,044 0,002 0,654 0,056 0,024 0,034 0,039 0,008 85,29 85,8 

40 9,98 0,867 2,399 0,284 0,321 0,044 0,002 0,654 0,056 0,024 0,034 0,039 0,008 85,29 85,8 

41 10,28 0,887 2,448 0,289 0,327 0,044 0,002 0,662 0,058 0,025 0,033 0,04 0,008 84,9 85,4 

42 10,28 0,887 2,448 0,289 0,327 0,044 0,002 0,662 0,058 0,025 0,033 0,04 0,008 84,9 85,4 

43 10,28 0,887 2,448 0,289 0,327 0,044 0,002 0,662 0,058 0,025 0,033 0,04 0,008 84,9 85,4 

44 10,28 0,887 2,448 0,289 0,327 0,044 0,002 0,662 0,058 0,025 0,033 0,04 0,008 84,9 85,4 

45 10,69 0,895 2,41 0,279 0,333 0,042 0,002 0,637 0,054 0,024 0,033 0,036 0,008 84,56 85,1 

46 10,69 0,895 2,41 0,279 0,333 0,042 0,002 0,637 0,054 0,024 0,033 0,036 0,008 84,56 85,1 

47 10,69 0,895 2,41 0,279 0,333 0,042 0,002 0,637 0,054 0,024 0,033 0,036 0,008 84,56 85,1 

48 10,69 0,895 2,41 0,279 0,333 0,042 0,002 0,637 0,054 0,024 0,033 0,036 0,008 84,56 85,1 

49 10,62 0,898 2,412 0,281 0,334 0,043 0,002 0,64 0,055 0,024 0,033 0,037 0,008 84,61 85,1 

50 10,62 0,898 2,412 0,281 0,334 0,043 0,002 0,64 0,055 0,024 0,033 0,037 0,008 84,61 85,1 

51 10,62 0,898 2,412 0,281 0,334 0,043 0,002 0,64 0,055 0,024 0,033 0,037 0,008 84,61 85,1 

52 10,62 0,898 2,412 0,281 0,334 0,043 0,002 0,64 0,055 0,024 0,033 0,037 0,008 84,61 85,1 

53 10,47 0,888 2,346 0,278 0,324 0,042 0,002 0,634 0,053 0,023 0,034 0,036 0,008 84,86 85,4 

54 10,47 0,888 2,346 0,278 0,324 0,042 0,002 0,634 0,053 0,023 0,034 0,036 0,008 84,86 85,4 

55 10,47 0,888 2,346 0,278 0,324 0,042 0,002 0,634 0,053 0,023 0,034 0,036 0,008 84,86 85,4 

56 10,47 0,888 2,346 0,278 0,324 0,042 0,002 0,634 0,053 0,023 0,034 0,036 0,008 84,86 85,4 

57 10,6 0,865 2,448 0,287 0,342 0,037 0,003 0,646 0,057 0,025 0,033 0,035 0,007 84,62 85,2 

58 10,6 0,865 2,448 0,287 0,342 0,037 0,003 0,646 0,057 0,025 0,033 0,035 0,007 84,62 85,2 

59 10,6 0,865 2,448 0,287 0,342 0,037 0,003 0,646 0,057 0,025 0,033 0,035 0,007 84,62 85,2 

60 10,6 0,865 2,448 0,287 0,342 0,037 0,003 0,646 0,057 0,025 0,033 0,035 0,007 84,62 85,2 

61 10,56 0,871 2,39 0,289 0,334 0,038 0,003 0,64 0,056 0,023 0,033 0,034 0,007 84,72 85,3 

62 10,56 0,871 2,39 0,289 0,334 0,038 0,003 0,64 0,056 0,023 0,033 0,034 0,007 84,72 85,3 

63 10,56 0,871 2,39 0,289 0,334 0,038 0,003 0,64 0,056 0,023 0,033 0,034 0,007 84,72 85,3 

64 10,56 0,871 2,39 0,289 0,334 0,038 0,003 0,64 0,056 0,023 0,033 0,034 0,007 84,72 85,3 

65 10,33 0,848 2,375 0,281 0,332 0,036 0,003 0,637 0,056 0,023 0,034 0,034 0,007 85 85,5 

66 10,33 0,848 2,375 0,281 0,332 0,036 0,003 0,637 0,056 0,023 0,034 0,034 0,007 85 85,5 

67 10,33 0,848 2,375 0,281 0,332 0,036 0,003 0,637 0,056 0,023 0,034 0,034 0,007 85 85,5 

68 10,33 0,848 2,375 0,281 0,332 0,036 0,003 0,637 0,056 0,023 0,034 0,034 0,007 85 85,5 

69 10,33 0,839 2,491 0,296 0,341 0,035 0,004 0,664 0,056 0,026 0,033 0,035 0,007 84,84 85,4 

70 10,33 0,839 2,491 0,296 0,341 0,035 0,004 0,664 0,056 0,026 0,033 0,035 0,007 84,84 85,4 

71 10,33 0,839 2,491 0,296 0,341 0,035 0,004 0,664 0,056 0,026 0,033 0,035 0,007 84,84 85,4 

72 10,33 0,839 2,491 0,296 0,341 0,035 0,004 0,664 0,056 0,026 0,033 0,035 0,007 84,84 85,4 
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Tabell 5. Parametrar samt Mätresultat dag 2 del 5/5. 

  Avvikelse [mm] 

Detalj 
Plan 
1 

Plan 
2 

Plan 
3 

Plan 
4 

Plan 
5 

Plan 
6 

Plan 
7 

37 0,286 0,688 0,344 0,353 0,335 0,616 0,775 

38 0,279 0,726 0,373 0,354 0,328 0,6 0,809 

39 0,303 0,726 0,388 0,343 0,334 0,606 0,809 

40 0,286 0,739 0,369 0,355 0,352 0,608 0,805 

41 0,281 0,736 0,377 0,365 0,357 0,645 0,814 

42 0,284 0,703 0,313 0,339 0,404 0,61 0,743 

43 0,291 0,761 0,323 0,341 0,426 0,633 0,809 

44 0,289 0,773 0,456 0,349 0,332 0,639 0,887 

45 0,244 0,812 0,34 0,359 0,473 0,689 0,826 

46 0,239 0,812 0,359 0,331 0,483 0,665 0,816 

47 0,247 0,758 0,365 0,318 0,432 0,622 0,779 

48 0,266 0,833 0,45 0,331 0,395 0,67 0,871 

49 0,261 0,747 0,401 0,357 0,327 0,658 0,865 

50 0,268 0,708 0,444 0,378 0,34 0,582 0,758 

51 0,274 0,709 0,411 0,35 0,322 0,59 0,793 

52 0,267 0,737 0,405 0,342 0,344 0,678 0,876 

53 0,244 0,774 0,366 0,291 0,355 0,671 0,86 

54 0,251 0,82 0,444 0,282 0,356 0,667 0,895 

55 0,254 0,806 0,387 0,275 0,337 0,69 0,913 

56 0,263 0,794 0,431 0,365 0,351 0,673 0,905 

57 0,244 0,792 0,369 0,375 0,393 0,674 0,869 

58 0,234 0,751 0,374 0,354 0,415 0,64 0,802 

59 0,252 0,792 0,419 0,364 0,376 0,611 0,825 

60 0,259 0,816 0,428 0,36 0,337 0,668 0,915 

61 0,289 0,737 0,363 0,326 0,346 0,672 0,871 

62 0,15 0,726 0,334 0,352 0,316 0,661 0,836 

63 0,276 0,728 0,385 0,339 0,326 0,604 0,827 

64 0,289 0,74 0,433 0,511 0,369 0,596 0,856 

65 0,259 0,665 0,397 0,371 0,331 0,613 0,784 

66 0,271 0,714 0,402 0,359 0,33 0,592 0,798 

67 0,264 0,699 0,419 0,346 0,316 0,582 0,793 

68 0,278 0,73 0,43 0,382 0,347 0,603 0,841 

69 0,127 0,707 0,392 0,376 0,334 0,673 0,819 

70 0,267 0,769 0,421 0,339 0,346 0,6 0,825 

71 0,277 0,554 0,411 0,391 0,309 0,453 0,619 

72 0,268 0,757 0,447 0,394 0,344 0,561 0,811 
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Diagram med parameter-mätresultat jämförelser del 1/7. 

 

Diagram 1.   Diagram 2. 

 

Diagram 3.   Diagram 4.  

 

Diagram 1. Detaljens avvikelse i plan 1 beroende av i vilket lager detaljen är 

staplad. 

Diagram 2. Detaljens avvikelse i plan 2 beroende av i vilket lager detaljen är 

staplad. 

Diagram 3. Detaljens avvikelse i plan 3 beroende av i vilket lager detaljen är 

staplad.  

Diagram 4. Detaljens avvikelse i plan 4 beroende av i vilket lager detaljen är 

staplad.   
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Diagram med parameter-mätresultat jämförelser del 2/7. 

 

Diagram 5.   Diagram 6. 

 

Diagram 7. 

 

Diagram 5. Detaljens avvikelse i plan 5 beroende av i vilket lager detaljen är 

staplad. 

Diagram 6. Detaljens avvikelse i plan 6 beroende av i vilket lager detaljen är 

staplad. 

Diagram 7. Detaljens avvikelse i plan 7 beroende av i vilket lager detaljen är 

staplad. 
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Diagram med parameter-mätresultat jämförelser del 3/7. 

 

Diagram 8.   Diagram 9. 

 

Diagram 10.   Diagram 11. 

 

Diagram 8. Detaljens avvikelse i plan 7 beroende av lufttemperaturen. 

Diagram 9. Detaljens avvikelse i plan 7 beroende av smälttemperaturen. 

Diagram 10. Detaljens avvikelse i plan 7 beroende av luftfuktigheten. 

Diagram 11. Detaljens avvikelse i plan 7 beroende av verktygstemperaturen. 
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Diagram med parameter-mätresultat jämförelser del 4/7. 

 

Diagram 12.   Diagram 13. 

 

Diagram 14.    Diagram 15. 

 

Diagram 12. Detaljens avvikelse i plan 7 beroende av stängningskraften. 

Diagram 13. Detaljens avvikelse i plan 7 beroende av metalltrycket under fas 3. 

Diagram 14. Detaljens avvikelse i plan 7 beroende av metalltrycket under fas 2. 

Diagram 15. Detaljens avvikelse i plan 7 beroende av metalltrycket under fas 1. 
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Diagram med parameter-mätresultat jämförelser del 5/7. 

 

Diagram 16.   Diagram 17. 

 

Diagram 18.   Diagram 19. 

 

Diagram 16. Detaljens avvikelse i plan 7 beroende av tablett tjockleken. 

Diagram 17. Detaljens avvikelse i plan 2 beroende av tablett tjockleken. 

Diagram 18. Detaljens avvikelse i plan 7 beroende av kyltemperatur i rörlig 

verktygshalva. 

Diagram 19. Detaljens avvikelse i plan 7 beroende av kyltemperatur i fast 

verktygshalva.  
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Diagram med parameter-mätresultat jämförelser del 6/7. 

 

Diagram 20.   Diagram 21. 

 

Diagram 22.   Diagram 23. 

 

Diagram 20. Detaljens avvikelse i plan 7 beroende av kopparhalten. 

Diagram 21. Detaljens avvikelse i plan 7 beroende av avvikelse i plan 2. 

Diagram 22. Detaljens avvikelse i plan 7 beroende av zinkhalten. 

Diagram 23. Detaljens avvikelse i plan 2 beroende av zinkhalten. 
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Diagram med parameter-mätresultat jämförelser del 7/7. 

 

Diagram 24.   Diagram 25. 

 

Diagram 26.   Diagram 27. 

 

Diagram 24. Detaljens avvikelse i plan 7 beroende av kiselhalten. 

Diagram 25. Detaljens avvikelse i plan 7 beroende av järnhalten. 

Diagram 26. Detaljens avvikelse i plan 7 beroende av magnesiumhalten. 

Diagram 27. Detaljens avvikelse i plan 7 beroende av manganhalten. 

  

0,4

0,6

0,8

1

1,2

9,5 10 10,5 11

Avvikelser [mm] 
Plan7 -Si-halt [%] 

0,4

0,6

0,8

1

1,2

0,8 0,85 0,9 0,95

Avvikelser [mm] 
Plan7 -Fe-halt [%] 

0,4

0,6

0,8

1

1,2

0,15 0,25 0,35 0,45

Avvikelser [mm] 
Plan7 -Mg-halt [%] 

0,4

0,6

0,8

1

1,2

0,25 0,27 0,29 0,31

Avvikelser [mm] 
Plan7 -Mn-halt [%] 



  
 

 1 

Anders Johansson och Erik Wiréhn 

 

Bilaga 8 

Tabell 1. Mätresultat för efterbearbetningens inverkan på detaljens planhet 

               del 1/4. 

  Avvikelse [mm] Gjutgods 

Detalj Plan 1 Plan 2 Plan 3 Plan 4 Plan 5 Plan 6 Plan 7 

1 0,247 0,842 0,433 0,349 0,347 0,728 0,95 

6 0,271 0,78 0,443 0,301 0,338 0,625 0,821 

11 0,269 0,686 0,412 0,339 0,352 0,626 0,738 

16 0,248 0,743 0,388 0,287 0,368 0,631 0,785 

17 0,247 0,599 0,369 0,337 0,341 0,597 0,696 

22 0,256 0,71 0,387 0,372 0,371 0,629 0,749 

27 0,271 0,705 0,405 0,362 0,352 0,61 0,759 

32 0,277 0,727 0,428 0,349 0,354 0,606 0,769 

33 0,252 0,68 0,361 0,398 0,358 0,635 0,765 

38 0,279 0,726 0,373 0,354 0,328 0,6 0,809 

43 0,291 0,761 0,323 0,341 0,426 0,633 0,809 

48 0,266 0,833 0,45 0,331 0,395 0,67 0,871 

49 0,261 0,747 0,401 0,357 0,327 0,658 0,865 

54 0,251 0,82 0,444 0,282 0,356 0,667 0,895 

medel 0,2632 0,7399 0,4012 0,3399 0,3581 0,6368 0,8058 
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Tabell 2. Mätresultat för efterbearbetningens inverkan på detaljens planhet 

               del 2/4. 

  Avvikelse [mm] efter Handriktning 

Detalj Plan 1 Plan 2 Plan 3 Plan 4 Plan 5 Plan 6 Plan 7 

1 0,1 0,245 0,231 0,099 0,208 0,437 0,44 

6 0,084 0,208 0,218 0,106 0,18 0,311 0,321 

11 0,07 0,201 0,2 0,111 0,214 0,315 0,329 

16 0,088 0,23 0,173 0,117 0,235 0,364 0,378 

17 0,092 0,164 0,179 0,093 0,226 0,331 0,333 

22 0,066 0,207 0,195 0,092 0,23 0,288 0,29 

27 0,091 0,191 0,157 0,097 0,185 0,389 0,378 

32 0,083 0,163 0,233 0,1 0,203 0,28 0,292 

33 0,096 0,149 0,143 0,103 0,198 0,333 0,343 

38 0,099 0,226 0,184 0,097 0,225 0,261 0,312 

43 0,072 0,282 0,227 0,138 0,308 0,266 0,343 

48 0,101 0,229 0,225 0,104 0,236 0,348 0,355 

49 0,11 0,192 0,217 0,122 0,197 0,358 0,354 

54 0,084 0,235 0,279 0,153 0,246 0,25 0,349 

Medel 0,08829 0,20871 0,20436 0,10943 0,22079 0,32364 0,34407 

Medeländring 
FS -0,175 -0,5312 -0,1969 -0,2305 -0,1373 -0,3131 -0,4617 
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Tabell 3. Mätresultat för efterbearbetningens inverkan på detaljens planhet 

               del 3/4. 

  Avvikelse [mm] efter CNC-bearbetning 

Detalj Plan 1 Plan 2 Plan 3 Plan 4 Plan 5 Plan 6 Plan 7 

1 0,102 0,207 0,222 0,166 0,176 0,436 0,482 

6 0,093 0,219 0,21 0,117 0,172 0,377 0,402 

11 0,074 0,187 0,183 0,146 0,195 0,399 0,458 

16 0,088 0,203 0,174 0,178 0,204 0,361 0,373 

17 0,096 0,169 0,166 0,108 0,217 0,34 0,355 

22 0,067 0,213 0,177 0,101 0,227 0,33 0,336 

27 0,107 0,251 0,165 0,104 0,259 0,387 0,391 

32 0,077 0,171 0,219 0,117 0,209 0,291 0,309 

33 0,098 0,16 0,131 0,112 0,185 0,373 0,383 

38 0,1 0,212 0,177 0,152 0,199 0,278 0,315 

43 0,079 0,264 0,217 0,135 0,262 0,297 0,323 

48 0,108 0,225 0,199 0,11 0,187 0,402 0,437 

49 0,115 0,213 0,196 0,132 0,175 0,418 0,424 

54 0,087 0,23 0,25 0,157 0,21 0,321 0,358 

Medel 0,09221 0,20886 0,19186 0,13107 0,2055 0,35786 0,38186 

Medeländring 
FS 0,0039 0,0001 -0,0125 0,0216 -0,0153 0,0342 0,0378 

 

  



  
 

 4 

Anders Johansson och Erik Wiréhn 

 

Bilaga 8 

Tabell 4. Mätresultat för efterbearbetningens inverkan på detaljens planhet 

               del 4/4. 

  Avvikelse [mm] efter Trumling 

Detalj Plan 1 Plan 2 Plan 3 Plan 4 Plan 5 Plan 6 Plan 7 

1 0,1 0,221 0,23 0,138 0,212 0,436 0,438 

6 0,089 0,24 0,203 0,108 0,203 0,377 0,377 

11 0,073 0,215 0,181 0,125 0,21 0,401 0,406 

16 0,087 0,223 0,154 0,148 0,226 0,403 0,405 

17 0,094 0,176 0,164 0,102 0,219 0,409 0,406 

22 0,07 0,237 0,177 0,106 0,24 0,368 0,359 

27 0,095 0,248 0,159 0,093 0,234 0,383 0,383 

32 0,079 0,193 0,207 0,121 0,224 0,334 0,339 

33 0,095 0,181 0,137 0,114 0,223 0,365 0,373 

38 0,106 0,24 0,155 0,116 0,226 0,35 0,364 

43 0,071 0,302 0,219 0,134 0,35 0,277 0,383 

48 0,101 0,243 0,204 0,106 0,26 0,328 0,34 

49 0,109 0,224 0,198 0,135 0,201 0,418 0,408 

54 0,082 0,232 0,243 0,145 0,208 0,313 0,349 

Medel 0,08936 0,22679 0,18793 0,12079 0,23114 0,36871 0,38071 

Medeländring 
FS -0,0029 0,0179 -0,0039 -0,0103 0,0256 0,0109 -0,0011 
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Tabell 1. Mätresultat för alternativ hantering av gjutna detaljet. 
    Avvikelse [mm] 

Detalj Åtgärd 
Plan 
1 

Plan 
2 

Plan 
3 

Plan 
4 

Plan 
5 

Plan 
6 

Plan 
7 

1001 Kyla detaljen i verktyget med handsmörjningen, plocka 
ur den, ta bort ingöt och låta den svalna. 

0,171 0,445 0,59 0,342 0,289 0,261 0,725 

1002 0,103 0,617 0,418 0,312 0,361 0,566 0,687 

  Medel 0,137 0,531 0,504 0,327 0,325 0,414 0,706 

  Jämförelse med nuläges medel mätresultat 
-

0,123 
-

0,211 0,101 
-

0,026 
-

0,033 
-

0,219 
-

0,105 

1003 

Ta bort ingöt och kyl med handsmörjning 

0,12 0,582 0,362 0,369 0,493 0,767 0,766 

1004 0,097 0,517 0,403 0,324 0,372 0,708 0,715 

1005 0,238 0,775 0,362 0,349 0,374 0,7 0,86 

1006 0,221 0,863 0,641 0,303 0,736 1,776 2,334 

  Medel 0,169 0,684 0,442 0,336 0,494 0,988 1,169 

  Jämförelse med nuläges medel mätresultat 
-

0,091 
-

0,058 0,039 
-

0,017 0,136 0,356 0,358 

1007 Kyla detaljen i verktyget, plocka ut den, låt den svalna 0,171 0,634 0,492 0,341 0,425 0,427 0,779 

  Medel 0,171 0,634 0,492 0,341 0,425 0,427 0,779 

  Jämförelse med nuläges medel mätresultat 
-

0,089 
-

0,108 0,089 
-

0,012 0,067 
-

0,205 
-

0,032 

1008 Doppa ingötet i vattenbad samtidigt som övriga detaljen 
kyls med handsmörjning, ta bort ingöt och låt svalna 0,138 0,787 0,661 0,319 0,819 0,402 1,232 

  Medel 0,138 0,787 0,661 0,319 0,819 0,402 1,232 

  Jämförelse med nuläges medel mätresultat 
-

0,122 0,045 0,258 
-

0,034 0,461 -0,23 0,421 

1009 
 Plocka detaljen ur verktyget, kyl ingötet i vattenbad, ta 

bort ingöt och låt svalna. 

0,188 0,893 0,258 0,305 0,579 0,873 1,017 

1010 X X X X X X X 

1011 X X X X X X X 

  Medel 0,188 0,893 0,258 0,305 0,579 0,873 1,017 

  Jämförelse med nuläges medel mätresultat 
-

0,072 0,151 
-

0,145 
-

0,048 0,221 0,241 0,206 

 



  
 

 1 

Anders Johansson och Erik Wiréhn 

 

Bilaga 10 

Tabell 1. Mätresultat testperiod 3. 

      
 

Avvikelse [mm] 

Detalj 
Kyltid 
maskin [s] Ingöt 

Forcerad 
kylning 

Plan 
1 

Plan 
2 

Plan 
3 

Plan 
4 

Plan 
5 

Plan 
6 

Plan 
7 

5001 5,5 Kvar Nej 0,332 0,625 0,568 0,468 0,43 0,484 0,78 

5002 5,5 Kvar Nej 0,325 0,642 0,537 0,525 0,409 0,587 0,773 

5003 5,5 Kvar Nej 0,337 0,647 0,569 0,437 0,436 0,465 0,799 

5004 5,5 Kvar Nej 0,334 0,629 0,573 0,492 0,407 0,499 0,765 

      Medel 0,332 0,636 0,562 0,481 0,421 0,509 0,779 

5005 5,5 
Bortbrutet 
(efter 5s) Nej 0,327 0,468 0,488 0,479 0,362 0,381 0,651 

5006 5,5 
Bortbrutet 
(efter 5s) Nej 0,314 0,501 0,465 0,469 0,356 0,427 0,642 

5007 5,5 
Bortbrutet 
(efter 5s) Nej 0,323 0,48 0,549 0,501 0,356 0,363 0,679 

5008 5,5 
Bortbrutet 
(efter 5s) Nej 0,327 0,52 0,493 0,467 0,363 0,429 0,676 

      Medel 0,323 0,492 0,499 0,479 0,359 0,4 0,662 

5009 5,5 Kvar Ja (5s) 0,316 0,409 0,563 0,318 0,326 0,419 0,654 

5010 5,5 Kvar Ja (5s) 0,31 0,451 0,51 0,462 0,331 0,388 0,656 

5011 5,5 Kvar Ja (5s) 0,31 0,398 0,491 0,472 0,348 0,313 0,615 

5012 5,5 Kvar Ja (5s) 0,314 0,307 0,546 0,489 0,346 0,323 0,649 

      Medel 0,313 0,391 0,528 0,435 0,338 0,361 0,644 

5013 5,5 
Bortbrutet 
(efter 5s) Ja (5s) 0,308 0,328 0,538 0,539 0,275 0,128 0,501 

5014 5,5 
Bortbrutet 
(efter 5s) Ja (5s) 0,335 0,375 0,604 0,51 0,317 0,253 0,653 

5015 5,5 
Bortbrutet 
(efter 5s) Ja (5s) 0,317 0,446 0,561 0,497 0,317 0,126 0,499 

5016 5,5 
Bortbrutet 
(efter 5s) Ja (5s) 0,302 0,297 0,515 0,523 0,307 0,153 0,515 

      Medel 0,316 0,362 0,555 0,517 0,304 0,165 0,542 

5017 4 Kvar Ja (5s) 0,433 0,589 0,424 0,429 0,325 0,353 0,661 

5018 4 Kvar Ja (5s) 0,46 0,517 0,47 0,446 0,338 0,337 0,646 

5019 4 Kvar Ja (5s) 0,439 0,55 0,515 0,456 0,336 0,366 0,674 

5020 4 Kvar Ja (5s) 0,47 0,605 0,532 0,473 0,391 0,442 0,768 

      Medel 0,451 0,565 0,485 0,451 0,348 0,375 0,687 

5021 4 
Bortbrutet 
(efter 5s) Ja (5s) 0,358 0,568 0,504 0,415 0,29 0,363 0,732 

5022 4 
Bortbrutet 
(efter 5s) Ja (5s) 0,401 0,606 0,414 0,389 0,356 0,39 0,68 

5023 4 
Bortbrutet 
(efter 5s) Ja (5s) 0,472 0,41 0,49 0,491 0,321 0,28 0,6 

5024 4 
Bortbrutet 
(efter 5s) Ja (5s) 0,439 0,581 0,477 0,456 0,327 0,395 0,671 

      Medel 0,418 0,541 0,471 0,438 0,324 0,357 0,671 

Referens för 4s               

R01 4 Kvar Nej 0,399 0,618 0,412 0,355 0,366 0,386 0,714 

R02 4 Kvar Nej 0,396 0,628 0,393 0,382 0,366 0,42 0,691 

R03 4 Kvar Nej 0,38 0,58 0,384 0,414 0,35 0,386 0,64 

R04 4 Kvar Nej 0,354 0,564 0,303 0,424 0,353 0,579 0,765 

      Medel 0,382 0,598 0,373 0,394 0,359 0,443 0,703 

Referens för 5,5 s               

R9 4 Kvar Nej 0,355 0,776 0,473 0,421 0,54 0,545 0,874 

R10 4 Kvar Nej 0,357 0,785 0,505 0,406 0,52 0,571 0,89 

R11 4 Kvar Nej 0,342 0,747 0,531 0,427 0,532 0,522 0,89 

R12 4 Kvar Nej 0,319 0,727 0,473 0,366 0,497 0,672 0,825 

      Medel 0,343 0,759 0,496 0,405 0,522 0,578 0,87 
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Tabell 1. Mätresultat för detaljer kylda i fixtur. 
Detalj svalnar i fixtur med ingöt tills temperaturen är 50⁰C 

    Avvikelse [mm] 

Detalj Fixtur temp [⁰C] 
Plan 
1 

Plan 
2 

Plan 
3 

Plan 
4 

Plan 
5 

Plan 
6 

Plan 
7 

5101 30 0,263 0,234 0,241 0,355 0,218 0,266 0,353 

5102 33 0,265 0,363 0,392 0,326 0,234 0,317 0,508 

5103 28 0,373 0,273 0,352 0,416 0,262 0,243 0,463 

5104 30 0,243 0,359 0,273 0,31 0,279 0,358 0,45 

Medel   0,286 0,307 0,315 0,352 0,248 0,296 0,444 

Detalj svalnar i fixtur utan in och övergöt tills temperaturen är 50⁰C 

5201 28 0,304 0,404 0,29 0,413 0,205 0,169 0,407 

5202 28 0,305 0,599 0,241 0,416 0,21 0,223 0,494 

5203 27 0,301 0,442 0,388 0,401 0,183 0,192 0,357 

5204 27 0,306 0,438 0,306 0,419 0,207 0,167 0,367 

Medel   0,304 0,471 0,306 0,412 0,201 0,188 0,406 

Detalj utsätts för forcerad kylning i fixtur med ingöt under 40s 

5301 23 0,263 0,207 0,348 0,365 0,242 0,238 0,441 

5302 23 0,256 0,17 0,349 0,388 0,211 0,185 0,361 

5303 23 0,359 0,466 0,33 0,539 0,223 0,242 0,462 

5304 24 0,357 0,444 0,467 0,508 0,221 0,233 0,411 

Medel   0,309 0,322 0,374 0,45 0,224 0,225 0,419 

Detalj utsätts för forcerad kylning i fixtur utan in och övergöt under 40s 

5401 24 0,313 0,341 0,377 0,375 0,282 0,353 0,491 

5402 24 0,328 0,525 0,391 0,428 0,321 0,476 0,607 

5403 24 0,331 0,471 0,491 0,437 0,358 0,38 0,67 

5404 24 0,336 0,543 0,45 0,405 0,418 0,433 0,734 

Medel   0,327 0,47 0,427 0,411 0,345 0,411 0,626 

Detalj utsätts för forcerad kylning i fixtur med ingöt i 10 s. Sedan bryts ingöt 

5501 25 0,347 0,18 0,448 0,512 0,264 0,151 0,458 

5502 25 0,364 0,192 0,418 0,521 0,267 0,151 0,469 

5503 25 0,396 0,158 0,468 0,514 0,275 0,148 0,474 

5504 25 0,364 0,169 0,403 0,502 0,243 0,137 0,409 

Medel   0,368 0,175 0,434 0,512 0,262 0,147 0,453 
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Besöksrapport Mabema AB 

Syftet med besöket på Mabema AB var att få en inblick i hur ett 

visionsystem fungerar och undersöka om de kunde utföra en mätning på 

några testdetaljer för att kontrollera om visionsystemet gav likvärdiga 

mätresultat som studenterna fick under sina mätningar.  

Dessutom ville AB Lundbergs Pressgjuteri undersöka möjligheten att 

införskaffa och integrera ett visionsystem för snabb och tillförlitlig kontroll 

innan och efter bearbetning i CNC-maskin. 

Mötet ägde rum hos Mabema AB i Linköping 2013-05-21, där VD Magnus 

Lundberg berättade att företaget startades 2002 och har nu 16 anställda.  

Företaget har bland annat byggt en mätutrustning till kärnkraftverket i 

Oskarshamn. Denna läser av att rätt behållare med bränslestavar är placerade 

i rätt hållare samt på rätt höjd nere i reaktorn. 

Man har även tillverkat slutkontrollstationer för olika produkter. Till 

exempel lastbilskylare och kanelbullar. 

Mabema AB har också utvecklat ett eget system kallat SensActive, som 

monteras på en industrirobot och består av tre olika undergrupper: 

 Bin-picker, som avläser detaljers läge i 3-D genom att jämföra en 

bild med ritningen och från avvikelserna i mått beräkna hur detaljen 

är placerad. Detta gör att en robot kan plocka fritt orienterade detaljer 

ur en pall. 

 Tracker, som ger roboten möjlighet att direkt plocka någorlunda 

orienterade och staplade detaljer genom att granska tre bilder, från 

olika positioner, av detaljen för att bestämma dess läge och 

orientering. 

 Finder, som kan orientera en robot att plocka detaljer från ett och 

samma plan. Till exempel en transportör. 

Oftast använder sig företaget av lasertriangulering för att skapa en bild av 

detaljerna. Detta görs genom att belysa detaljen med en laser utrustad med 

en lins som sprider strålen till en tunn rät linje. Samtidigt fotograferas 

detaljen av en kamera utrustad med färgfilter. Detta gör att endast detaljens 

yta belyst med laser syns på bilden. Rör man objektet förbi laser och kamera 

skapas en 3-D bild av detaljen. Vinkeln mellan kamera och laser avgör hur 

stor noggrannhet mätresultatet får. Större vinkel ger större noggrannhet i 

höjdled men fler störande reflexer vid skarpa kanter och hål, se bild 1. 
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Bild 1. Lasertrianguleringens funktion.
11

 

För att få ytterligare förståelse för hur systemet fungerar synades ett 

pågående slutkontrollsprojekt. Dessutom mättes en av testdetaljerna upp i en 

provisorisk mätutrustning för att visa hur bilderna som skapas ser ut, se bild 

2. 

 

Bild 2. Provisorisk mätutrustning på Mabema AB. 

Detta möte resulterade i en insyn i hur ett Vision system fungerar och vad 

det kan användas till. Dock genomfördes ingen tillförlitlig mätning av 

testdetaljerna under mötet då mätmaskinen inte var kalibrerad. 
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Besöksrapport Swerea SWECAST AB 

Syftet med besöket var att se om en stress simulering av detaljen 

överensstämmer med de formavvikelser som uppmätts.  

Mötet ägde rum på Swerea SWECAST AB i Jönköping 2013-05-21. 

Swerea koncernen har cirka 500 anställda i Sverige och 50 av dessa finns på 

Swerea SWECAST AB i Jönköping.  

Företaget ägs till 48 % av Svenska Staten och resten av intresseföreningar 

och företag. 

Cirka 5-10 % av uppdragen de utför är konsulttjänster. 

I Jönköping har företaget en gjuteriskola som undervisar i sandgjutning av 

aluminium, järn och stål. 

Håkan Svensson som jobbar med konstruktion och beräkning visade hur 

simuleringen fungerade och vad man kunde få ut av den. Dock ansåg han att 

en simulering är mest intressant vid utvecklingen av nytt verktyg och att det 

inte skulle ge mycket användbar information om ett existerande verktyg. Det 

framkom även att om en stress simulering skulle utföras skulle det kosta 

cirka 25 000 SEK.  

Dock kunde formavvikelse mätningarna vara intressanta i framtiden om ett 

liknande forskningsprojekt skall genomföras.  

Håkan visade även hur man mäter restspänningar i en gjuten detalj. 

En trådtöjningsgivare placeras på det ställe man vill mäta upp och en 

speciell borrjigg monteras för att borra i rät vinkel in i materialet. När borren 

avverkar material ger trådtöjningsgivaren information om rörelserna i 

materialet och man ser vid vilket djup de olika spänningarna ligger. Bild 1 

visar detalj där restspännings prov utförts. 

 

Bild 1. Restspänningsprov på gjuten detalj. 

Mötet resulterade i ökad insyn i vad en simulering av ett gjutförlopp innebär 

och hur denna utförs. Samt hur restspänningar i gjutgods mäts. 

Dock blev det ingen jämförelse mellan simulerade spänningar och uppmätta 

formavvikelser. 
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Besöksrapport AQ Enclosure Systems AB 

Syftet med besöket var få en inblick i hur ytbehandlingen av DUL-locken 

gick till, vad den hade för egenskaper och om den hade någon inverkan på 

planheten. 

Mötet ägde rum på AQ Enclosure Systems AB i Vaggeryd 2013-05-27. 

 

Kerstin Nilsson som arbetar som arbetsledare på ytbehandlingen visade hur 

linen fungerade och informerade om de tio olika stegen i processen. 

Detaljerna hängs upp i ett rack som går sakta genom linen via en transportör 

i taket. Linen består av två långa boxar. Den första är uppdelat i 9 mindre 

avdelningar där steg 1-9 utförs. Den andra boxen är en lång tork ugn som 

detaljen passerar igenom. 

Första steget är tvättning. Avfettningsmedlet Candoclene 11 med en 

temperatur på 50-55 ⁰C dimmas på detaljerna för att få en ren och fettfri 

detalj. 

Steg 2 till 4 är sköljningar. Då sköljs detaljerna i vatten. Under steg 2 och 3 

är det vanligt vatten men under steg 4 används avjoniserat vatten. 

Steg 5 är deoxidering, även kallat betning, där Candasid 911 AL med ett pH-

värde mellan 1 och 2 sprutas på detaljerna. Detta fräter bort aluminiumets 

oxidskikt för att efterföljande behandling ska kunna fästa i det rena 

aluminiumet. 

Steg 6 och 7 är sköljningar. Under steg 6 med vanligt vatten och steg 7 med 

avjoniserat vatten. 

Steg 8 är passivisering. Då dimmas E-clps 4600 CA över detaljerna. E-clps 

4600 CA har ett pH-värde på 2,25.  

Under steg 8 får detaljerna sin ytbehandling. 

Steg 9 är dimsköljning i avjoniserat vatten. 

Steg 10 är torkning. Detaljerna passerar då genom en torkugn som håller 60-

80 ⁰C. 

Efter torkugnen är ytbehandlingen av DUL-locket klar. Men för detaljer som 

även skall lackas så fortsätter linen genom lackbox och härdugn. Dessa är 

dock avslagna när DUL-locken passerar. 
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Därefter träffade vi kvalitetsansvarig Jörgen Odin som informerade om hur 

E-clps 4600 CA fungerar och varför man använder det.  

E-clps 4600 CA ger ett lätt korrosionsskydd. Men huvud orsaken till att man 

använder den är för att öka konduktiviteten i aluminium detaljen. Detta 

minskar risken för störningar av radiovågor i elektronikprodukter. Tidigare 

användes en Nickel-Tenn(Ni-Sn) produkt för att göra detta men 2005-2006 

utvecklades E-clps 4600 CA som både är billigare och mer miljövänlig. 

Den verksamma ingrediensen i E-clps är Kobolt.  

E-clps ger ett 0,1-0,3 µm tjockt skyddande skikt men går även in och legerar 

sig med det yttersta skiktet av aluminium detaljen. Detta gör det svårt att 

mäta exakt hur tjock den egentliga ytbehandlingen är. 

Efter dessa möten hängdes 6 testdetaljer upp i ett rack och ytbehandlades. 

Det var detaljerna 1, 16, 27, 33, 5303 samt 5503.  Se bild 1. 

 

Bild 1. Testdetaljer placerade i rack inför ytbehandling. 

Mötet resulterade i ökad insyn i hur ytbehandling med E-clps 4600 CA går 

till och vad det har för effekter. Dessutom ytbehandlades 6 testdetaljer för att 

kontrollera om processen har någon inverkan på avvikelserna. 
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