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Sammanfattning 
Sänkgnistning är en icketraditionell bearbetningsmetod som i Sverige används av både 
små och stora verkstadsföretag. Metoden används i syfte att framställa geometriskt 
komplexa detaljer, främst ur härdat stål. Dessa detaljer används vanligtvis som 
produktionsmedel. Detta innebär att kunderna använder en eller fler detaljer, som 
producerats med sänkgnistning som verktyg, för att producera egna produkter. Vanligt 
förekommande är att kunder använder sänkgnistdetaljen som verktyg för formsprutning 
vilket ofta genererar många produkter per sänkgnistdetalj. 

Detaljerna som framställts genom sänkgnistning har i dagsläget höga noggrannhetskrav 
eftersom toleranserna på kundernas slutprodukter ofta är små. Efterfrågan på sådana 
detaljer har ökat markant under de senaste fem till tio åren vilket ger 
sänkgnistningsindustrin potential att växa. Men trots metodens fördelar att skapa 
komplexa geometrier ur hårda metaller är metoden i dagsläget inte vanligt 
förekommande i svensk verkstadsindustri. Eftersom sänkgnistbearbetningen är en 
tidskrävande bearbetningsmetod väljer vissa företag att tillämpa den delvis 
konkurrerande bearbetningsmetoden hårdbearbetning som avverkar material betydligt 
fortare. De företag som tillverkar geometriskt komplexa detaljer med hårdbearbetning 
stöter ofta på problem eftersom bearbetningsmetoden inte har samma förmåga att skapa 
skarpa hörn och kanter med samma precision som sänkgnistning. 

Sänkgnistningens industriella aspekter kan delas in i tekniska, ekonomiska, 
kunskapsmässiga, arbetsmiljömässiga och säkerhetsrelaterade aspekter. 
Sänkgnistningen klarar att bearbeta hårda material, vanligtvis härdat stål, och kräver 
samtidigt att materialen, av verktyg och arbetsstycke, är elektriskt ledande. 
Sänkgnistning är en säker bearbetningsmetod med avseende på kvalitet, miljö samt 
säkerhet där kvalitetsavvikelser såväl som olyckor och miljöpåverkan är lägre i 
jämförelse med konventionella bearbetningsmetoder. Den största investeringskostnaden 
som äger rum vid implementering av en sänkgnistbearbetning är själva 
sänkgnistmaskinen. I Sverige är denna investeringskostnad relativt stor då det i Sverige 
används dyrare maskiner med högre noggrannhet och precision. Detta görs för att kunna 
skapa högkvalitativa produkter och på så sätt konkurrera med låglöneländer. Tyvärr 
besitter endast ett fåtal personer kunskap om sänkgnistning som bearbetningsmetod 
vilket är en betydande faktor till att sänkgnistningen inte är mer utbredd inom svensk 
verkstadsindustri. 

I framtiden kommer sänkgnisttekniken att kombineras med hårdbearbetning för att 
skapa högre effektivitet vid produktion. Verktygsförslitningen förväntas minska och 
sänkgnistprocessen förväntas även att automatiseras i stor grad. En ökad automatisering 
skulle leda till att tillverkningskostnaderna kan hållas nere på grund av att bland annat 
personalkostnader och kvalitetsavvikelser minimeras. 

Det som i dagsläget motiverar företag inom svensk verkstadsindustri att implementera 
sänkgnistning som bearbetningsmetod är dess unika tekniska egenskaper. Till dess 
förmåga att skapa komplexa geometrier med bland annat skarpa hörn och kanter finns 
ingen substituerande traditionell bearbetningsmetod. Det förekommer även i 
verkstadsindustrin att flera företag fortsätter att tillämpa sänkgnistning som 
bearbetningsmetod trots att viss del av bearbetningen i dagsläget skulle kunna göras 
med hårdbearbetning. En betydande faktor till detta är att det ofta saknas kapital för 
nyinvesteringar.  
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Abstract 
Sinker Electrical Discharge Machining (EDM) is a non-traditional manufacturing 
method applied by both small and large corporations. The intention to use EDM as a 
manufacturing method is to machine geometrically complex components. The 
component materials machined through EDM are usually metals with high HB rates. 
Customers usually use the components for production proposes, i.e., they use the 
components to manufacture products through injection molding. Each component used 
for injection molding generally generates multiple products. 

The components machined by EDM require high accuracy and minimized margin of 
error as a result of the customer’s quality demand. The demand regarding products with 
high accuracy and minimized margin of error has increased dramatically over the last 
five to ten years. The demand to components that is manufactured through EDM has 
increased as a natural consequence of the development of the market demands, which 
has strengthened the industry of EDM. The EDM method is not currently a common 
manufacturing process despite the benefits to manufacture geometrically complex 
components. Corporations sometimes use the hard part machining as a substitute to 
EDM due to that it is significantly more efficient. Those corporations who choose to 
manufacture geometrically complex components through the hard part machining 
method often encounter difficulties. These difficulties occur as a result of that the hard 
part machining method cannot manufacture sharp corners and edges with similar 
precision and accuracy as the EDM method. 

The EDM industrial aspects are divided into technical, economical, knowledge, safety 
and environmental aspects. The method requires that the materials, which are used in 
the tool and work piece has to be electrically conductive. The EDM manufacturing 
method is secure with respect to quality, safety and environmental aspects. 
Conventional manufacturing methods have higher quality deviations and accidents are 
more common while the impact on the environment is smaller with EDM in comparison 
with conventional manufacturing methods. The EDM machines are related to the largest 
cost of capital due to implementation. The cost of capital is significantly larger in 
countries like Sweden than it is in low-wage countries whose machines do not have 
similar precision and accuracy. Another factor to why EDM is not a common 
manufacturing method is that there are few workers with genuine knowledge about the 
process.  

To create greater efficiency in production of geometrically complex components, EDM 
will be combined with the hard part machining in the future. The wear of the electrodes 
is expected to decrease and the EDM process expects to become automated in a greater 
range than it is today. A greater automated process would lead to a decrease in the 
manufacturing costs due to minimized staff costs and minimized variance in product 
quality.  

The unique technical properties that EDM holds are the most powerful motivator to use 
the method today. At this point of date there are not any substitute traditional 
manufacturing methods able to machine components with sharp corners and edges as 
good as EDM. It is rather common that some corporations continue to manufacture 
components through EDM though it would be more efficient through hard part 
machining. The reason in these cases is mainly that the corporations haven’t got enough 
capital to invest in new manufacturing methods. 
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1. Inledning 

Sänkgnistning, EDM (Electrical Discharge Machining), är en bearbetningsmetod som 
började användas i industriellt syfte på 1940-talet i det forna Sovjetunionen. Då 
användes metoden vid bearbetning i bland annat tungsten som var svårbearbetat med 
andra metoder.1 Sänkgnistningen har utvecklats till att i dagsläget användas inom 
verkstadsindustrin främst för att tillverka geometriskt komplexa detaljer. De företag 
som använder metoden framställer detaljer som med andra traditionella 
bearbetningsmetoder skulle vara ekonomiskt olönsamt på grund av tekniska 
begränsningar. Genom sänkgnistning kan komplexa detaljer bearbetas ur elektriskt 
ledande material. Metodens höga noggrannhet gör att den är eftertraktad i industrier där 
kvalitet och precision är två huvudsakliga krav.  

Vid sänkgnistning avverkas material från arbetsstycket genom elektriska pulser som ger 
upphov till gnistor. Dessa gnistor avverkar material från arbetsstycket genom en lokal 
temperaturstegring på dess yta. Denna temperaturstegring leder till att materialet smälter 
och förångas och därmed har materialavverkning genererats. 

Sänkgnistningen har under senare år utvecklats till att bli mer precis och effektiv. Trots 
dessa framsteg är metoden fortfarande inte vanlig inom svensk tillverkningsindustri. I 
Sverige används sänkgnistning i dagsläget av ett litet antal mindre och större aktörer. 
De större aktörerna består främst av företag inom verktygsindustrin och 
gjutformsindustrin, medan de mindre aktörerna är företag som använder sänkgnistning 
för tillverkning av olika specialdetaljer, främst i mindre serier och ofta på 
legobeställning. 

Men även vid de tillfällen då sänkgnistning är den mest fördelaktiga 
bearbetningsmetoden är den ändå inte alltid ett självklart val för företagen. Samtidigt 
tillämpas sänkgnistning som bearbetningsmetod ibland även då annan mer lämpad 
metod finns tillgänglig. 

1.1 Syfte 

Sänkgnisttekniken har sedan tekniken började användas i produktionssyfte utvecklats 
för att tillgodose industriella krav och dagens maskiner är både mer exakta och mer 
effektiva än tidigare. Trots denna utveckling är sänkgnistning som bearbetningsmetod 
inte vanlig inom svensk verkstadsindustri. Syftet med uppsatsen är således att 
undersöka vilka motivationsfaktorer som finns för sänkgnistning, det vill säga vad som 
motiverar företag till att använda sänkgnistning som bearbetningsmetod och vilka krav 
som ställs för att kunna tillämpa den.  

Syftet är även att beskriva sänkgnistning tekniskt samt att belysa sänkgnistningens 
industriella aspekter för att ge olika intressenter relevant information. Detta görs genom 
att beskriva metodens tekniska, ekonomiska, kunskapsmässiga, säkerhetsmässiga och 
miljörelaterade potentialer och begränsningar. 
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1.2 Frågeställning 

Vad motiverar företag inom svensk verkstadsindustri att använda sänkgnistning? 

För att utvärdera vilka motivationsfaktorer för tillämpning av sänkgnistning som 
bearbetningsmetod som finns måste metodens processrelaterade tekniska, ekonomiska, 
kunskapsmässiga, säkerhetsmässiga och miljörelaterade aspekter undersökas. 

1.3 Förväntat resultat 

Denna uppsats förväntas ge en förtydligad bild av sänkgnistning som 
bearbetningsmetod. Uppsatsen förväntas även klargöra olika motivationsfaktorer till att 
använda sänkgnistning som bearbetningsmetod. Uppsatsen förväntas ge intressenter 
inom näringsliv och skola en förtydligad bild över sänkgnistbearbetning. 

Exempel på intressenter är återförsäljare av sänkgnistutrustning, sänkgnistande företag, 
användare av produkter framtagna med sänkgnistning och tekniska universitet. 
Uppsatsen förväntas även klargöra vilka tekniska, ekonomiska, kunskapsmässiga, 
säkerhetsmässiga och miljörelaterade aspekter som spelar in vid tillämpning av 
sänkgnistning som bearbetningsmetod. Resultatet förväntas även utreda varför vissa 
företag väljer andra alternativ framför sänkgnistning. 

1.4 Avgränsningar 

Denna uppsats är avgränsad till att behandla sänkgnistning som bearbetningsmetod 
inom svensk verkstadsindustri. Då ingenting annat nämns syftar uppsatsen på den 
svenska marknaden och dess aktörer. Ett antal företag antagna att representera 
marknaden för sänkgnistning i Sverige har valts ut för undersökning. Valda företag är 
de som använder sänkgnistning som bearbetningsmetod, återförsäljare av 
sänkgnistningsutrustning samt företag som använder sig av den slutgiltiga produkt 
sänkgnistning genererat. För att belysa det faktum att sänkgnistning som 
bearbetningsmetod även förekommer globalt, och inte bara inom svensk 
verkstadsindustri, finns även ett mindre avsnitt som behandlar de mest övergripande 
relevanta globalt relaterade frågeställningarna. 

1.5 Metod 

För att erhålla grundläggande teknisk kunskap och förståelse för 
sänkgnistningsbearbetningens processer och tekniska krav har dialog förts med 
Professor Paul Soumitra, verksam vid Indian Institute of Technology Kharagpur. 
Professor Paul Soumitra har utöver information via intervju bidragit med teknisk 
information i skriftlig form samt en webbföreläsning med tillhörande 
föreläsningsmaterial. 

För att komplettera, kritiskt granska och verifiera information som delgivits har 
litteratur såsom Metals Handbook och Electrical Discharge Machining beaktats. Vidare 
har ett antal ytterligare artiklar och texter från branschrelaterade företag studerats. 

För att skapa ett bredare perspektiv och en djupare förståelse för sänkgnistning som 
bearbetningsmetod, dess industriella aspekter och marknadsläget har intervjuer och 
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studiebesök hos företag med relationer till sänkgnistindustrin genomförts. Studiebesök 
har gjorts på Formverktyg i Nynäshamn AB som använder sänkgnistning i produktion 
samt på System 3R som tillverkar utrustning för sänkgnistning. Intervju har genomförts 
med Auran som är en återförsäljare av Sodicks sänkgnistmaskiner. Detta har skapat 
förutsättningar för att kritiskt analysera de motivationsfaktorer som finns för 
sänkgnistning som bearbetningsmetod. 

1.6 Disposition 

Uppsatsens utgångspunkt är sänkgnistning ur ett tekniskt perspektiv men behandlar 
även dess industriella aspekter rörande ekonomi, kunskap, säkerhet samt miljö och 
lämpar sig därför för läsare med olika intressen. Läsare med intresse främst för det 
tekniska perspektivet rekommenderas att läsa kapitel 2 och 6 samt avsnitten 4.1, 4.4, 4.5 
och 5.2. Läsare som är intresserade av de ekonomiska, kunskapsmässiga och 
miljömässiga aspekterna bakom sänkgnistning i Sverige rekommenderas att läsa kapitel 
3 samt avsnitten 4.2-4.5 och 5.1 med stöd från de mer tekniska delarna i rapporten. Alla 
läsare rekommenderas att läsa kapitel 6 och 7 för att få en helhetsbild av uppsatsen.   
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2. Sänkgnistning som bearbetningsmetod 

Sänkgnistning är en icketraditionell bearbetningsmetod där materialavverkningen 
genereras som en spegelbild av verktyget. Materialavverkningen möjliggörs av 
elektriska urladdningar som leder till att gnistor uppstår mellan verktyg och 
arbetsstycke. Dessa gnistor uppstår där potentialen är som störst vilket är den punkt 
där avståndet mellan verktyget och arbetsstycket är som minst. När gnistorna träffar 
arbetsstycket uppstår en intensivt lokaliserad temperaturstegring som leder till att 
materialet på arbetsstycket smälter och förångar. 

2.1 Principiell teknisk redogörelse av sänkgnistningsprocessen 

Sänkgnistning är en elektro-termisk bearbetningsmetod som används i icketraditionella 
tillverkningsprocesser som avverkar material med hjälp av gnistor. Metoden används 
främst vid framställning av detaljer med komplexa geometrier, se Figur 1, eftersom 
detta är en av bearbetningsmetodens absoluta fördelar. Framställning av detaljer med 
komplexa geometrier är med traditionella bearbetningsmetoder svårt eller i vissa fall till 
och med omöjligt. Till traditionella bearbetningsmetoder räknas konventionell fräsning 
och svarvning. Vid sänkgnistning måste arbetsstycket som bearbetas och verktyget som 
används båda vara av elektriskt konduktiva material, det vill säga de måste vara 
elektriskt ledande. Ofta används sänkgnistning för bearbetning av hårda metaller som 
exempelvis härdat stål, men även mjukare metaller kan bearbetas.2,3 
 

 
Figur 1: Detalj med komplex geometri framtagen från formverktyg tillverkad med 
sänkgnistning på Formverktyg i Nynäshamn AB.4 
 
En sänkgnistmaskin består schematiskt av en spänningskälla vars poler är kopplade 
mellan ett verktyg och ett arbetsstycke. Vanligtvis sätts verktyget, som längre fram i 
rapporten även kommer kallas elektrod, som katod, negativ pol, och arbetsstycket som 
anod, positiv pol. Elektrod och arbetsstycke är aldrig i fysisk kontakt med varandra och 
är, under bearbetningsprocessen, nedsänkta i en dielekrisk vätska, se Figur 2. Till 
elektroderna skickas spänningspulser som i sin tur leder till att ett elektriskt fält bildas 
mellan verktyget och arbetsstycket. För att möjliggöra avverkning av material från 
arbetsstycket krävs det att spänningsskillnaden mellan elektroderna blir tillräckligt stor 
för att elektroner från verktyget skall frigöras och sedan kollidera med arbetsstyckets 
yta. Elektroner kommer att frigöras där det elektriska fältet har som störst 
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attraktionskraft vilket sker där avståndet mellan verktyg och arbetsstycke är som minst. 
När elektronerna frigörs från verktyget och accelereras mot arbetsstycket ses dessa som 
gnistor som är elektriska urladdningar.5 
 

 
Figur 2: Schematisk bild över en sänkgnistmaskin och dess ingående komponenter.6 

Micro-
computer 

 

När elektronerna frigörs accelereras dessa mot arbetsstycket i dielektrikumet. När 
elektronernas hastighet och energi ökar kolliderar dessa med molekylerna i 
dielektrikum. Dessa kollisioner resulterar i att de dielektriska molekylerna joniseras. 
Eftersom spänningskällan avger pulser blir detta en cyklisk process som leder till att 
koncentrationen av elektroner och joner i det dielektriska mediet ökar. Koncentrationen 
av elektriskt laddade partiklar blir således hög vilket leder till att den elektriska 
resistansen blir låg. När tillräckligt låg elektrisk resistans uppnåtts flödar ett stort antal 
elektroner från verktyget till arbetsstycket och de positiva jonerna flödar i sin tur mot 
verktyget.7 

När elektronerna kolliderar med arbetsstycket och jonerna samtidigt kolliderar med 
verktyget omvandlas den kinematiska energin till termisk energi. En sådan intensivt 
lokaliserad termisk energi leder till extrem momentan temperaturstegring på en punkt på 
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arbetsstycket som ofta uppgår till omkring 10 000 °C. Denna temperaturstegring leder 
till att en mycket liten del av materialet på arbetsstyckets yta smälter och förångas och 
en krater med radie i storleksordningen 2-4 mikrometer bildas8, se Figur 3. 

 
Figur 3: Ett verktyg närmar sig arbetsstycket och när gnistan uppstår avverkas material 
och en kraterliknande urgröpning bildas.9 

2.1.1 Dielektrikum 
Dielektrikum är den vätska som verktyg och arbetsstycke är nedsänkta i under 
bearbetningsprocessen. Denna vätska används för att minimera risken för oxidation och 
samtidigt kontrollera den elektriska resistansen, samt se till att material, spån, sköljs 
bort från bearbetningsområdet. Vätskan rengörs under bearbetningsprocessens gång 
genom att vätskan kontinuerligt pumpas genom ett filter, se Figur 2. Oxidation är inte 
önskvärt eftersom detta leder till dålig konduktivitet på arbetsstyckets yta. Vidare bör 
dielektrikumet vara tillräckligt elektriskt resistent för att vätskan inte skall joniseras för 
lätt. Men samtidigt skall den dielektriska vätskan joniseras när elektronerna kolliderar 
med dess molekyler. Eftersom gnistorna genererar extrem värme behöver den 
dielektriska vätskan vara termisk resistent för att kunna kyla arbetsstycket och 
verktyget. Generellt används fotogenliknande vätskor eller avjoniserat vatten på grund 
av att dess joniserande egenskaper. Alla dessa funktioner hos den dielektriska vätskan 
leder till att den bör ha låg viskositet, hög sköljningsförmåga och med fördel låg 
kostnad. 10,11  

2.1.2 Elektroder 
Geometriframställningen sker genom att elektrodernas form gör ett avtryck i 
arbetsstycket. På så vis genereras en spegelbild av elektrodens geometri och genom 
avtryck från flera olika elektroder kan den färdiga detaljens geometri framställas, se 
Figur 4-5. 
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Figur 4: Elektrod från Formverktyg i 
Nynäshamn AB vars geometri genom 
bearbetning genererar avtryck i 
arbetsstycket.12                                   

Figur 5: Detalj bearbetad av 
Formverktyg i Nynäshamn AB vars 
geometri motsvarar elektrodens 
spegelbild.13

 

Elektroderna är oftast den del som kräver mest kapital i en sänkgnistningsoperation. 
Tillverkningsaspekter, utslitning samt korrigeringskostnader måste vägas noggrant för 
att bestämma vilket material som är lämpligast till elektroderna. Koppar och grafit, se 
Figur 6-7, är i dag vanligt använda elektrodmaterial. Andra faktorer som måste vägas in 
vid valet av elektroder är sänkgnistmaskinens inställningar för avverkningen, dvs. grov- 
eller finbearbetning. Det ideala elektrodmaterialet har hög elektrisk konduktivitet, hög 
smältpunkt och är lätt att bearbeta. Detta eftersom hög konduktivitet ger effektivare 
materialavverkning, hög smältpunkt ger lägre förslitning och ett lättbearbetat material 
ger en mer kostnadseffektiv produktionsprocess. Smältpunkten är den faktor som 
inverkar mest på utslitningsgraden. Elektrodernas slitage uttrycks och klassificeras 
vanligtvis som sidoslitage, hörnslitage, se Figur 7, och volymslitage. Hörnslitage hos 
elektroderna är det som oftast sker tidigast. Alla dessa krav och övervägningar har lett 
till att koppar och grafit är mest lämpade och därmed de allra vanligaste 
elektrodmaterialen. Andra konduktiva material kan användas som elektroder men 
förekommer sällan.14,15  

Då mjukare material som grafit valts som elektrodmaterial är det vanligt att 
elektroderna måste bytas ut ett antal gånger vid bearbetningen av en detalj. Detta 
medför att många bedömningar av elektroddugligheten måste göras under 
bearbetningen. Billigare material med högre förslitning väljs trots detta i de flesta fallen. 
Detta på grund av att dessa är enklare att framställa och skapar därmed större 
ekonomisk lönsamhet. Om istället hårdare elektrodmaterial väljs blir förslitningen lägre 
vilket leder till en ökad livslängd. Sådana elektroder har dock dyrare råmaterialkostnad 
och är svårare att framställa. För att välja material till elektroderna måste 
förslitningsgraden och toleranserna jämföras och vägas mot tillverkningskostnaderna.16 
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Figur 6: Kopparelektroder från 
Formverktyg i Nynäshamn AB. Till 
vänster syns tre använda och till höger 
tre nya elektroder.17 

Figur 7: Grafitelektroder från 
Formverktyg i Nynäshamn AB. Använda 
i ordningen vänster till höger där den 
vänstra elektroden användes först 
vilken har ett betydande hörnslitage.18

2.1.3 Ytans kvalitet 
Efter bearbetning med sänkgnistning fås en knottrig yta vars knottror är utformade som 
kratrar där alla är ungefär av samma storlek. Detta leder till att det inte finns någon 
direkt riktning i ytan som annars bildas med traditionella skärande bearbetningsmetoder. 
Kraterstorleken beror på gnistenergin, vilken kan variera stort, och är den som avgör om 
det handlar om grovbearbetning eller finbearbetning, se Figur 8-9. Kratrarnas storlekar 
är av storleksordningen 0,2 till 12,5 mikrometer i diameter. Trots ytans knottrighet kan 
den därmed genom finbearbetning få en mycket hög ytfinhet eftersom kratrarna är så 
pass små.19 
 

  
Figur 8: Tydlig knottrig yta efter 
grovbearbetning.20 
 

Figur 9: Finbearbetning skapar små 
kratrar vilket ger finknottrig och jämn 
yta.21 

 
Eftersom bearbetning genom sänkgnistning bygger på höga temperaturstegringar 
förändras strukturen i arbetsstyckets ytskikt. Som följd av temperaturstegringen bildas 
ett lager på arbetsstyckets yta. I detta lager bildas alltid så kallade mikrosprickor. Dessa 
är ytterst små och kan inte ses med blotta ögat men påverkar materialets 
utmattningsegenskaper negativt. Effekterna är starkt beroende av vilken sorts legering 
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som bearbetas. För att bibehålla de önskade utmattningsegenskaperna hos materialet 
måste det värmepåverkade lagret därför avlägsnas. Avlägsningen sker vanligtvis genom 
slipning eller med någon elektrokemisk metod. Detta påverkar detaljens mått och 
behöver därmed beaktas i sänkgnistningsbearbetningsprocessen.22 

2.1.4 Modellering över materialavverkning och produktkvalitet 
För att erhålla en teoretisk bild över materialavverkningen och för att belysa faktorerna 
bakom produktkvaliteten krävs en modellering över dessa. Materialavverkningen med 
sänkgnistning sker då intensivt lokaliserade temperaturstegringar, orsakade genom att 
gnistor träffar arbetsstycket, enligt Kapitel 2.1. Denna upphettning leder till att 
materialet eroderar och en krater bildas, se Figur 3.  

Eftersom kratern ses som en halvsfär kan materialavverkningen ΓS [m3] uttryckas som 
en funktion av kraterradien r [m]: 

3

3
2 rs ⋅⋅=Γ π

     
(1) 

Vidare uttrycks energin ES [J] som en gnista innehåller som funktion av spänningen V 
[V], strömmen I [A] och påslagstiden hos spänningskällan ton [s]: 

ons tIVE ⋅⋅=       (2) 

ES [J] är dock inte den energi som genererar temperaturstegringen vid arbetsstycket, 
eftersom viss energi går åt till att värma upp dielektrikumet.  

Den energi EW [J] som direkt står för energistegringen är proportionell mot gnistenergin 
ES [J] med hänsyn till en konstant k [1] och uttrycks som: 

EW = k ⋅ E s      (3) 

Materialavverkningen ΓS [m3] är proportionell mot gnistenergin ES [J] med hänsyn till 
en given konstant g [ms2/kg] och utryckas som:  

Γs = g⋅ Es       (4) 

Det är intressant att känna till de parametrar materialavverkningsgraden MRR beror av. 
Därmed möjliggörs styrning genom variation av dessa. Materialavverkningsgraden 
uttrycks som förhållandet mellan materialavverkningen ΓS [m3] och cykeltiden av 

nningskällan: 

(5) 

 

 

spänningspulsen tc [s] enligt nedan där toff [s] är avslagstiden hos spä

Ovanstående modellering är förenklad och dessa linjära samband observeras sällan i 
erkligheten. Materialavverkningsgraden ökar med en ökad spänning, ström, påslagstid 
r spänningskällan och minskar med en ökad avslagstid för spänningskällans puls.  

yra 

1

s s on

offc on off on off

on

g V I t g V IMRR tt t t t t
t

Γ Γ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
= = = =

+ + +

v
fö

För att bestämma produktkvaliteten hos en detalj framtagen genom sänkgnistning 
analyseras parametrarna hos materialavverkningsgraden. Ytfinhet samt överskärning, 
det vill säga hur mycket det färdiga resultatet avviker från elektrodens geometri, i både 
djup och bredd är båda parametrar som bestämmer produktkvaliteten. För att st
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ytfinhet och produktkvalitet kan spänningen, strömmen och spänningskällans påslagstid 
varieras. Minskade värden på dessa ger ökad ytfinhet.23 Nedan följer typiska värden för 
fin- och grovbearbetning vid bearbetning i härdat stål, se Tabell 1. 

 

Tabell 1: Typiska värden för fin- och grovbearbetning med sänkgnistning.24 
 

  Spänning [V] Ström [A] Påslagstid ton 
[µs] 

Avslagstid toff 
[µs] 

MRR 
[mm3/min] 

Finbearbetning 50 4 125 2000 4 

Grovbearbetning 100 30 200 1500 67 

2.2 Den ope iva bearb ingspro sen 

b tningspro en börj ed att en detalj med specifik geometri 
efterfrågas. Oftast förses det sänkgnistande företaget med ritningar eller färdig prototyp 

kgnistning är de som bestämmer 
det slutgiltiga geometriska resultatet och dessa tillverkas oftast av samma företag som 

När elektrodernas mått är säkerställda kan de riggas i 

nen genom automatisk eller manuell positionering och det aktuella 

otationsmotor eller, som ibland i nyare maskiner, 

rat etn ces

Den operativa earbe cess ar m

av sin beställare. De elektroder som används vid sän

senare använder dem i produktion. Ofta krävs det flera olika elektroder och även flera 
elektroder av samma uppsättning för framtagning av en detalj. Det är de önskade 
geometrierna som skapar ett behov av flera olika elektroder. Anledningen till att det ofta 
krävs flera lika elektroder beror på att dessa oftast slits så pass hårt att de måste bytas ut, 
se Figur 6-7. På så sätt är önskade mått inte är uppnådda förrän efter upprepad 
bearbetning. Programmen för att skapa dessa elektroder framställs oftast med CAD 
CAM programmering där digitala tredimensionella modeller genererar önskade NC 
program. Dessa program överförs sedan till NC-fräs eller NC-svarv som därefter 
tillverkar elektroderna. 

Eftersom det är elektrodernas geometri som bestämmer det slutgiltiga resultatet ställs 
mycket höga krav på att dessa håller önskade mått och lägestoleranser. Detta 
kontrolleras vanligtvis noggrant i mätutrustning som har en feltolerans på endast ett par 
tusendels millimetrar. 
sänkgnistmaskinen. 

Före bearbetning laddas den NC-styrda sänkgnistmaskinen med aktuellt arbetsstycke. 
Då bearbetning med sänkgnistning ofta sker med små krafter är magnetbord, se Figur 
10, en vanlig tillämpning för fixturering. Innan bearbetningen av arbetsstycket kan 
starta initieras maski
NC-programmet överförs till maskinen. I större verkstäder där många olika program 
cirkulerar och där programmen ofta uppdateras används vanligtvid ett DNC-system för 
hanteringen av programöverföringen. 

När maskinen är komplett riggad och laddad med rätt program kan 
sänkgnistningsprocessen starta. Vid bearbetning kan sänkgnistmaskiner röra verktyget 
utefter flera olika axlar. Beroende på typ av maskin kan antalet variera. Som drivdon 
används kulmutterskruv driven av en r
linjärmotorer. Dessa är utrustade med servostyrning som styr rörelserna vid komplexa 
förflyttningar.  
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Inom sänkgnistningsoperationerna är det viktigt att verktyget inte kommer i kontakt 
med arbetsstycket eftersom detta skulle leda till kortslutning. Avståndet styrs genom att 
en servomekanism ständigt mäter och övervakar spänningen mellan verktyg och 

nventionella NC-fräsar, svarvar eller fleroperationsmaskiner. För den 

 
Figur 10: En grafitelektrod och arbetsstycke fäst i magnetbord uppställt i position för 
bearbetning hos Formverktyg i Nynäshamn AB.26 

arbetsstycke och jämför denna med en referens. Om den uppmätta spänningen avviker 
från referensen genereras en förflyttning som positionerar verktyget med rätt avstånd till 
arbetsstycket.25  

För att skapa den önskade rörelsen hos maskinens verktyg och för att uppnå önskad 
precision används CNC (Computer Numerical Control)-program där principen är 
samma som i ko
operativa styrningen finns flera olika alternativ till styrsystem där Siemens är vanligt 
hos många verkstadsföretag i Sverige. Oftast finns en display i form av en skärm 
kopplad till maskinen. På skärmen redovisas axlarnas aktuella värden, hastigheter, 
krafter och annan intressant information. Dagens system är ofta lättolkade och miljön på 
skärmen har av vissa tillverkare utvecklas för att likna den för många bekanta 
Windowsmiljön. 

Efter färdig bearbetningsoperation lossas detaljen och mäts och kontrolleras för att med 
säkerhet hålla de efterfrågade toleranserna. 

 

Elektrod 

Arbetsstycke 
Magnetbord 
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2.2.1 Sänkgnistmaskinens axlar 
Sänkgnistmaskiner kan ha mellan tre och fem axlar. Vanligast är tre axlar. En treaxlig 
maskin klarar att framställa ett stort antal varierande komplexa geometrier och är ofta 
tillräckligt för att tillgodose tillverkares krav. Om detaljens utformning är mer 
avancerad, att bearbetning från sidan eller i sneda vinklar är nödvändig, se Figur 13, 
krävs en maskin med fler än tre axlar. De maskiner med fyra eller fem axlar gör 
komplex bearbetning flex  antal axlar möjliggör inte bara mer avancerad 
bearbetning utan genererar även högre mått- och toleranssäkerhet då antalet 
omfixtureringar under en bearbetningsprocess kan reduceras eller helt elimineras. 

2.2.2  Axelrörelser 
En treaxlig maski - och Z-axeln. X- och Y-axeln är vinkelräta och 
ligger i bordets plan och Z-axeln är vinkelrät mot dem båda. Se Figur 11. Genom 
samverkande rörelse av dessa axlar och en i maskinen inbyggd servostyrning kan 
rörelse, både linjär och ickelinjär, skapas att följa även andra banor än axlarnas egna. C-
axel och A-axel möjliggör ytterligare rörelsemönster då verktyget kan nå arbetsstycket 
från flera olika vinklar. C-axeln roterar verktyget kring Z-axeln och A-axeln vrider 
verktyget kring X-axeln, se Figur 11. 

ar och axelrörelser hos en sänkgnistmaskin.27  

roll för den slutliga detaljens geometri. Då önskad elektrodgeometri är för avancerad att 

ibel. Ett större

n rör sig linjärt i X-, Y

 
Figur 11: Möjliga axl

2.2.3  Framställande av komplexa geometrier 

Det är maskinens möjligheter till olika rörelsemönster och dess möjlighet att närma 
verktyget arbetsstycket från olika vinklar som avgör vilka geometrier som är möjliga att 
framställa. Därtill bör även tilläggas att elektrodernas utformning även spelar en stor 
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framställa i ett stycke kan dennes geometri delas upp i flera olika. Dessa multipla 
geometrier skapar tillsammans den önskade geometrin. Detta medför dock att ett större 
antal elektroder måste tillverkas och användas vid bearbetning vilket genererar ökade 
kostnader i både material, arbetstid och processtid. Maskinens axelantal avgör därmed 
dess förmåga till olika rörelsemönster och vinklar. 

Det är maskinens förmåga att utföra olika rörelsemönster från olika vinklar med olika 
elektrodgeometrier som ger sänkgnistningen dess unika förmåga att framställa detaljer 
med komplexa geometrier. Skarpa hörn och kanter framställs genom att elektroder med 
till exempel rätblockliknande geometrier bearbetar arbetsstycket från olika vinklar, se 
Figur 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ndiga skarpa hörn 

flera sidor, se Figur 13, är aktuellt att 

 
e

ed i sig en 
omplex geometri, se typ av detalj räcker det med 
n treaxlig ma axeln krävs vid själva bearbetningen. Detta 

Elektrod

Arbetsstycke 

Figur 12: Rätblockliknande elektrod används för att framställa invä
och kanter. 

När kanaler, inre hålrum eller bearbetning från 
framställa används ofta cylinderformade elektroder som sätts i önskad vinkel med hjälp 
av C- och A-axeln.  Genom samverkan mellan axlarna erhålls det önskade avståndet till 
arbetsstycket som i sin tur möjliggör bearbetningen. 

 

Figur 13: B arbetning av kanal i sänkgnistmaskin med både C- och A-axel. 

a avtryck i arbetsstycket, m
Figur 4. Vid fra ställning av denna 

skin där endast rö

I vissa fall används elektroderna för att gör
k m

relser i Z-e
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medför att tillverkningen av komplexa detaljer inte alltid beror av sänkgnistmarskinens 
rmåga att röra sig i flertalet axlar utan ibland endast av elektrodens utformning.  

där det roterande verktyget och dess skär alltid har en mer eller mindre stor 

a axlar. Men när till exempel sneda 
analer, inre hålrum eller bearbetning från flera sidor är efterfrågat krävs, som beskrivet 

maxlig maskin. Det är vridningen av maskinens fjärde och 
femte axel som gör det möjligt för elektroden att närma sig arbetsstycket på ett sådant 
sätt att mycket avancerade komplexa geometrier kan framställas. 
 
 

 

 

 

omöjliggör 

fö

Elektrodernas sammanlagda geometri och resultatet av dess sammanlagda 
rörelsemönster genererar slutligen den färdiga detaljens geometri. Vid skärande 
bearbetning 
radie är det till exempel omöjligt att bearbeta inre skarpa hörn och kanter, se Figur 14. 
Detta är dock möjligt med sänkgnistning då verktyget inte är roterande. Beroende på 
detaljens utformning krävs det att sänkgnistmaskinen har olika många axlar. Som 
tidigare nämnts räcker det i många fall med tre rörlig
k
ovan, en fyraxlig eller fe

Radie 

Figur 14: Roterande verktyg samt skär genererar alltid en radie, vilket 
skarpa hörn och kanter vid skärande bearbetning. 
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3.1 Aktörer inom sänkgnistningsindustrin 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 15: Aktörer inom sänkgnistningsindustrin 

Figur 15 beskriver det vanligaste sambandet mellan aktörer inom den svenska 
sänkgnistningsindustrin. 

 

 

 

 

 

 

 

Sänkgnistmaskintillverkare 
tillverkar Företag som till exempel Sodick 

maskiner för sänkgnistning. 

Tillbehörstillverkare 
Företag som till exempel System 3R 
tillverkar tillbehör och system till 
sänkgnistningsprocessen. 

Formverktygstillverkare 
Formverktyg tillverkas för flera olika ändamål. Formar 
för plastsprutning är vanligast. Formar för andra 
ändamål som till exempel för pressning av verktygsskär 
görs även med sänkgnistning. 

Sänkgnistande företag 
Företag som använder sänkgnistning som bearbetningsmetod 
för tillverkning av till exempel formverktyg eller 
specialprodukter. 

Specialprodukter 
Specialprodukter kan vara speciella detaljer med 
komplexa geometrier och mycket höga krav på 
kvalitetssäkerhet och precision för delar i rörliga 
konstruktioner som kommer utsättas för stora 
påfrestningar i form av tryck och vibrationer till 

 Flygmotor. exempelvis Volvo

Plastsprutare 
Företag som använder formverktyg för 
plastsprutning. Ofta masstillverkas plastdetaljer där 
resultatet blir färdig produkt eller detalj som skall 
ingå i någon konstruktion. 

Skärtillverkare 
Företag som till exempel Sandvik och Seco 
Tools använder pressverktyg för att tillverka 
skär för fräs och svarvverktyg. 

Monterande företag 
Plastdetaljer tillverkade genom plastsprutning ingår 
ofta i konstruktioner av exempelvis leksaker eller 
elektronikutrustning vilka monteras av ett 
monteringsföretag. 

Verkstadsindustri 
Verkstadsindustrier som använder sig av skärande 
bearbetning behöver skär till fräs- och 
svarvverktyg för att i sin tur kunna tillverka sina 
produkter. 
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3.2 Marknaden för sänkgnistning i dagsläget 

kter som ingår i många högteknologiska elektronikprodukter 
ch detaljer för till exempel flygindustrin ställs höga krav på säkerhet, form och 
gestoleranser. För denna typ av precisionsprodukter lämpar sig sänkgnistning bra och 
etoden används av flera föret a28. Exempel på företag 
m använder sänkgnistn lvo flygmotor.29 

tvecklingen går även m nnehåller fler små plastkomponenter i 
er. Dessutom har många av de i nter som förut bestod av till 

xempel klippt, bockad eller pre e geometrier i plast. 
ör dessa plastdetaljer krä ng. I dagsläget är 

ing av formverkt tillämpningen av 
nkgnistning. Genom sänkgnistning tillverkas även formverktyg för pressning av till 

xempel skär till fräs- och svarvverktyg. Exempel på företag som använder sig av denna 
p av formverktyg är Sandvik och Seco Tools.30 

om konkurerande hot mot sänkgnistningen sker en expansiv utveckling av 
årdbearbetning. Hårdbearbetnin skärande bearbetningsmetod 
vsedd för hårda äsning eller 
arvning. Vid och låga 
atningshastighe gen av verktygsskär som har gjort det möjligt att i 

agsläget direkt bearbeta hårda material, som till exempel härdat stål, med skärande 
kni

 m
 doc

tt många detal
nkgnistning nu går att tillverka med hjälp av 

årdbearbetning i jämförelse med sänkgnistnin ssen. Både det 
rberedande arbetet och bearbetningsprocessen är mindre tidskrävande för 

årdbearbetning och med skärande bearbetning kan dessutom en mycket fin yta 
rhållas.33 Dock stöter många företag som tillverkar geometriskt komplexa detaljer med 
årdbearbe oblem. Detta på grund av att bea inte har 

och k

ed hjälp ntiellt kan 
ed modern utrustning för hårdbearbetning. Anledningen att företag inte bytt 

etod är de höga kostnader en nyinvestering resulterar i. Men med tiden, med ökad 
onkurrens och krav på effektivitet kommer delvis sänkgnistutrustning att bytas ut mot 
askiner för hårdbearbetning.34 

om s ng i Sverige exporteras till 
essa detaljer utgör formverktyg för plastdetaljer för till exempel 

ksaksindustrin och elektronikindustrin en stor majoritet. Men samtidigt sker en 
öneländer. På så sätt minskar antalet 

Utvecklingen inom tillverkningsindustrin går mot mer och fler geometriskt komplexa 
detaljer. På specialprodu
o
lä
m ag för tillämpningar som dess
so ing för dessa ändamål är Bang Olofsen och Vo

ot att många produkter iU
olika form
e

ngående kompone
d plåt bytts ut mot subsssa tituerand

vs formar för gjutning eller formsprutni
yg för plastsprutning den vanligaste 

F
tillverkn
sä
e
ty

S
h g är en icketraditionell 
a re material där bearbetningen vanligtvis sker genom fr

hårdbearbetning tillämpas höga rotationshastigheter 
ter. Det är utvecklin

sv
m
d
te k.31,32 

Att fräsa fram komplexa geometrier ur hårda
länge varit omöjligt eller olönsamt. Idag är
utvecklade till den grad a

aterial, så som vanligtvis härdat stål, har 
k både metoden i sig och fräsverktygen 
jer som tidigare uteslutande krävde 
roterande fräsbearbetning. Fördelen med 
g är effektiviteten i proce

sä
h
fö
h
e
h tning ofta på pr rbetningsmetoden 
samma förmåga att skapa skarpa hörn 
sänkgnistning har. 

I dagsläget görs en stor del bearbetning m

anter med samma precision som 

av sänkgnistning som pote
göras m
m
k
m

3.3 Sänkgnistning globalt 

En stor del av de produkter som tillverkas gen
ina. Av d

änkgnistni
K
le
förflyttning av sänkgnistbearbetningen till lågl
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arbet llfällen i Sverige och i och med detta minskar ästi ven intresset för investeringar 
och vidare utveckling av sänkgnistindustrin. I Kina tillverkas billigare 
sänkgnistmaskiner med lägre noggrannhet och precision. Dessa maskiner stannar 
därefter ofta inom landet för att användas till produktion av produkter med lägre 
precisionskrav. Företag inom svensk verkstadsindustri importerar ofta maskiner från 
Tyskland som tillverkar maskiner med hög noggrannhet. På så vis håller den 
sänkgnistutrustning som används i Sverige hög noggrannhet och precision. De maskiner 
med lägre noggrannheter används ofta i branscher där toleranser inte är det 
huvudsakliga kravet.35 
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4. Sänkgnistningens industriella aspekter 

Sänkgnistning är en tidskrävande bearbetningsmetod i jämförelse med exempelvis 
hårdbearbetning. Sänkgnistbearbetningen kan utföras i härdat stål och det är 
elektrodmaterialets hårdhet som bestämmer hur hårda material som kan bearbetas. För 
att företag ska investera i sänkgnistutrustning krävs det att kunskap om metoden 
förstärks. Sänkgnistning som bearbetningsmetod är säker ur ett kvalitets-, säkerhets- 
och miljöperspektiv eftersom bearbetningen sköter sig så gott som sig själv. Det finns 
eller inga direkta mi jöh l påverkande faktorer annat än elförbrukning. 

4.1 Tekniska aspekter 

Grundprincipen vid bearbetning med sänkgnistning är att gnistor skapas genom 
potentialskillnad, skillnad i spänning, mellan elektroderna vilket beskrivs mer ingående 
i Kapitel 2.1. Både verktyget och arbetsstycket måste därför vara av elektriskt ledande 
material. På så sätt är sänkgnistningen begränsad till att bearbeta i elektriskt konduktiva 
material.36  

En fördel med sänkgnistning är att metoden klarar att bearbeta hårda material som till 
exempel härdat stål. Metoden klarar även ytterligt hårdare material så som olika 
legeringar, även om detta är mer ovanligt vid tillämpad användning. Bearbetning av 
material som dessa är med andra bearbetningsmetoder ofta komplicerat. Det som 
begränsar hur hårt material som kan bearbetas med sänkgnistning är elektrodmaterialet. 
Ju hårdare material som bearbetas desto hårdare bör elektroderna vara. Dock krävs det 
inte att elektrodmaterialet är av samma hårdhet som arbetsstycket. Elektrodmaterialets 
hårdhet kan vara signifikant lägre eftersom inte lika hög temperaturstegring sker på 
verktyget som på arbetsstycket.37  

Sänkgnistning är en tidskrävande bearbetningsmetod. Bearbetningshastigheten kan dock 
ökas med ökad spänningsstorlek men även vid höga spänningar är 
avverkningshastigheten, relativt jämförbara bearbetningsmetoder, låg. Dessutom krävs 
det ofta att låg spänning används i slutet av tillverkningen, vid finbearbetningen, för att 
få en god ytfinhet vilket ofta är efterfrågat och vidare beskrivet i Kapitel 2.1.3. Detta 
resulterar i att en låg avverkningshastighet, med låg spänning, måste användas.38 

Rent tekniskt är sänkgnistning en säker bearbetningsmetod. Verktygsbrott eller plötsliga 
kvalitetsavvikelser är så gott som uteslutna. Varken stora krafter, höga rotationsvarvtal 
eller höga hastigheter är involverade i processen. På så vis är kollisioner och störningar 
med förstörd eller defekt utrustning, eller detalj i princip uteslutna. Även 
kvalitetsavvikelserna är små på grund av att maskinerna håller höga lägestoleranser. 
Elektroderna som tillverkas mäts innan användning och då elektrodernas mått är 
säkerställda är det i princip möjligt att veta att detaljens slutliga mått blir ritningsenliga. 
Det är på detta sätt möjligt för operatören att ha mycket god kontroll över den tekniska 
processen.39 

Vid vissa geometriframställningar som till exempel skarpa hörn och kanter, se Figur 16-
17, är sänkgnistning oersättlig mot traditionella alternativ. Det alternativ som möjligtvis 
kan ses, och som tidigare tillämpades, är den än mer tidskrävande metoden; slipning för 
hand.40 
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formverktyget till denna plastdetalj 

AB och den slutgiltiga 

Figur 17: Formverktyg tillverkat med 
sänkgnistningens unika förmåga att 

 

gnistning är tillverkning av elektroder och utbildning 

d gt som 

 tt formverktyg för plastsprutning som sedan kunden använder för att 

ö  precision. Detta är högst nödvändigt för att kunna konkurera med länder som 

Figur 16: För tillverkning av 

krävs sänkgnistningens unika förmåga 
att skapa skarpa hörn och kanter. 
Elektroder såväl som formverktyg är 
tillverkade av Formverktyg i 
Nynäshamn 

skapa komplexa detaljer med skarpa 
hörn och kanter. Slutgiltig detalj är 
producerad av plastsprutare.42 

plastdetaljen är framtagen av 
plastsprutare.41 

4.2 Ekonomiska aspekter 

Den största direkta investeringen vid implementering av sänkgnistning är själva 
maskinen. Mest benägna att investera i ny sänkgnistningsutrustning är de större 
företagen eftersom de i regel har bättre ekonomiska resurser. Andra höga kostnader som 
tillkommer vid investering av sänk
av personal. Behovet av utbildning av personal skapar ofta problem eftersom det inte 
finns några specifika utbildningar inom sänkgnistning i Sverige i dagsläget. Detta har 
lett till att de flesta som är verksamma inom sänkgnistning har inhämtat kunskap om 
metoden från tidigare arbetskamrater. Tillverkningen av elektroderna tenderar att bli 
höga eftersom dessa, som beskrivet i Kapitel 2.1.2, slits relativt fort om mjukare 
material som exempelvis grafit använts. Om istället något hårdare material som 
exempelvis koppar valts, blir materialkostnaderna för dessa snabbt högre samti i
förslitningsgraden blir mindre.43,44  

Sänkgnistning är en långsam process där lönsamhet främst uppnås om tillverkningen 
inte kan utföras med någon annan bearbetningsmetod. Inom sänkgnistning ställs höga 
krav på toleranser och kvalitet vilket sätter stora krav på elektroderna, 
sänkgnistmaskinerna och operatörerna. Sänkgnistningens lönsamhet möjliggörs genom 
att kunderna ser ett mervärde i detaljerna som produceras. Mervärdet skapas ofta genom 
att detaljerna som tillverkas med sänkgnistning många gånger används som 
produktionsmedel - verktyg. Ett exempel på detta är då den sänkgnisttillverkade 
detaljen är e
producera många detaljer. Exempel på sådana detaljer är plastbestick eller detaljer till 
leksaksindustrin.45 

De flesta företag som tillämpar sänkgnistning i Sverige använder relativt dyra maskiner 
med h g



Kina som använder billigare maskiner med sämre precision för att producerar detaljer 
med lägre toleranskrav. Svenska företag finner konkurrenskraft i sänkgnistning genom 
att producera komplexa detaljer med hög kvalitet som med andra traditionella 
produktionssätt skulle innebära tekniska svårigheter och därmed vara ekonomiskt 
olönsamt. Med detta följer att svenska företags investeringar till sänkgnistutrustning blir 
högre än vid sänkgnistbearbetning där toleranserna inte är lika avgörande.46,47 Företag 
som använder sänkgnistmaskiner med de noggrannheter som vanligtvis tillämpas i 
svensk verkstadsindustri har en återbetalningstid på omkring 10 till 15 år.48  

Stora ekonomiska fördelar kan skapas vid automatisering av sänkgnistprocessen. 
Bearbetningsprocessen är genom NC-programmering redan automatiserad och vidare 

turering och tran tt 
gen krävs  att 

der av ga 
s förslitning åste 

as efter e  de inte 
ut. F lla att rätt 

detalj kan antingen eskortminnen eller en central 
as med en autom tisering krävs flertalet mätmekanismer 

detaljens mått så att inte fel och avvikelser uppstår. Mätmekanismerna 
bör, om mjukare elektrodmaterial används, operera i bearbetningsprocessen. För att 

an pauser i bearbetningsprocessen programmeras, 
systemet. Skulle måtten understiga förutbestämda 

utb  av produkterna genom att nå ut till fler kunder på 

truktion, är väl integrerade i den operativa tillverkningsprocessen är 

automatisering kan ske vid fix
elektroderna förslits vid bearbetnin
säkerställa deras duglighet. Om elektro
kontroller av elektroderna då dessa
därmed bearbetningsprocessen anpass
längre är dugliga bör de automatiskt bytas 
bearbetningsprogram körs till rätt 
databas användas. För att lyck
för att övervaka 

sport i och ur maskinen. På grund av a
det att elektroderna kontrolleras för
mjukare material används krävs mån
sgrad är hög. Vid automatisering m
lektrodernas förslitning och om

ör att automatiskt säkerstä

a

möjliggöra kontroll av elektroderna k
där då elektrodens mått återförs till 
mått byts denna automatiskt ut och nästa elektrod matas in.49 

Vid en lyckad automatisering kan stora vinningar erhållas genom minskade 
lönekostnader då sänkgnistprocessen därmed kan köras med minskad övervakning. En 
automatisering av sänkgnistningsprocessen kan även innebära ekonomiska vinningar i 
form av minskade kvalitetsavvikelser. Se Kapitel 2.2 för en mer detaljerad genomgång 
över de processer som bör automatiseras för att kunna köra bearbetningen med minimal 
bevakning av operatörer. Steget till en helautomatiserad bearbetning är ofta väldigt svår 
att uppnå och bör i de flesta fall inte eftersträvas eftersom detta skulle kräva för mycket 
kapital. 50 

I vissa fall görs investeringar till sänkgnistutrustning inte i syfte att skapa positivt 
kassaflöde utan snarare för att komplettera befintlig maskinpark. Sådana investeringar 
kan göras för att få ett bredare ud
marknaden. En bredare maskinpark kan också visa på god kapacitet och gedigen 
kompetens inom vilket i sin tur kan stärka företagets anseende och dess varumärke. 

4.3 Kunskapsaspekter 

För att tekniskt styra en sänkgnistningsmaskin och tillhörande utrustning krävs ingen 
ytterligare kunskap utöver NC-styrning. Dock krävs både stora kunskaper och goda 
erfarenheter för att på ett kostnadseffektivt sätt skapa önskad kvalitet med god 
leveranssäkerhet genom sänkgnistning.51 Att de kringliggande aktiviteterna, så som 
utveckling och kons
av mycket stor vikt. Dessa aktiviteter skall därför ske i nära anslutning till operatör. Det 
ställs i och med detta höga krav på yrkesskicklighet och erfarenhet. 
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Kunskapen om sänkgnistning är låg i den bemärkelsen att få personer har kunskap om 
metoden och att mycket lite information finns beskrivet i text eller dokumenterat på 
annat sätt. Den kunskap som finns besitts av personer inom branschen vilka har 
inhämtat sin kunskap på egen hand under lång tid, genom arbete och egna 
undersökningar. Dessa personer har i regel mycket goda kunskaper och gedigen 
erfarenhet.52 

I dagsläget finns inga specifika utbildningar där bearbetning med sänkgnistning som 
metod lärs ut. De som besitter kunskap om metoden närmar sig i sto  ur tsträckning 

g r.55 Många företag har av 

bbt 
roterade chuckar och spindlar, vassa verktyg, vassa grader, höga risker för verktygsbrott 

inerna. Dessa risker finns inte i samband med 
vid bearbetningsprocessen därmed är låg.57 

 området där 

svensk pensionsålder vilket kommer att resultera i att mycket kunskap försvinner från 
branschen under de närmsta åren.53 

Det finns en skillnad mellan kunskapsnivån hos de större aktörerna inom 
sänkgnistindustrin och hos de mindre företagen. I regel har större företag bättre kunskap 
och förståelse för vilken teknik som kan skapa långsiktigt hållbar lönsamhet. De mindre 
aktörerna är mer kortsiktiga vilket innebär att de inte är lika benägna till att investera i 
den nyaste tekniken.54 

4.4 Säkerhet och arbetsmiljöaspekter 

Elektroderna som används vid sänkgnistning är vanligtvis gjorda av koppar eller grafit. 
Dessa elektroder tillverkas ofta av sänkgnistföretaget, det företag som själva skall 
använda dem. Vid tillverkning av grafitelektroderna finns stora risker att 
inandningsluften i lokalen förorenas av koldamm eftersom dessa fräses eller svarvas 
fram. Detta damm kan vara skadligt för lungor och luftvä a
denna anledning installerat utrustning för utsug och uppsamling av pulveriserad grafit. 

Bearbetning med sänkgnistning är en långsam process där laddning och lossning av 
ämne respektive detalj sker med relativt stora tidsintervall. Samtidigt sker 
sänkgnistningsprocessen ofta i sådana industrier där detaljvariation är stor. Det handlar 
ofta om enstyckstillverkning eller tillverkning i mindre serier. Av dessa anledningar 
utgör sänkgnistning ingen ansenlig risk för monotont arbete där förslitningsskador kan 
vara en riskfaktor.  

De detaljer som framställs vid sänkgnistning är vanligtvis relativt små till storleken. I 
och med detta finns i regel inga risker för skador vid tunga lyft. Den låga spänningen 
som används vid sänkgnistning i kombination med metodens tillämpade strömstyrka 
gör den elektriska faran dessutom nästintill utesluten.56 

Sänkgnistning är en säker bearbetningsmetod. Traditionella metoder innefattar sna

och risker för krockar i mask
sänkgnistning vilket innebär att skaderisken 

Relativt skärande bearbetning är ljudnivån vid sänkgnistning låg. Ljudnivån är dock 
beroende av avverkningshastigheten som bestäms av spänningsstyrkan mellan elektrod 
och arbetsstycke. Detta ger en ökad ljudnivå vid grovbearbetning och minskad ljudnivå 
vid finbearbetning. De nivåer som uppnås överstiger dock aldrig risknivåer.58 

Den största skaderisken i samband med sänkgnistning är brand där den vanligaste 
orsaken till att utrustningen fattar eld är när något föremål tappas ned i den dielektriska 
vätskan. Om någonting hamnar i vätskan och dessutom hamnar inom
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gnistorna sker finns hög risk att vätskan värms upp över sin flampunkt. Därmed kan 
gnistorna ge upphov till brand. Automatutlösande brandutrustning bör därför finnas 
kopplad till varje sänkgnistningsmaskin.59 

4.5 Miljöaspekter 

Sänkgnistmaskinernas livslängder har med tiden ökat. Dagens nya utrustning håller 
längre än den äldre vilket därmed har resulterat i en lägre negativ miljöpåverkan.60 

Energiförbrukningen vid sänkgnistning är låg jämfört med traditionella 
bearbetningsmetoder där höga krafter, rotationer och accelerationer kräver betydligt mer 

ch återför det till systemet. 61 
  

elektrisk ström än vad som krävs för att skapa sänkgnistningens potentiella spänning. 

Ett miljömässigt problem i och med sänkgnistningsprocessen har varit förlusten genom 
avdunstning av den dielektriska vätskan. Nya system och bättre dielektrikum, se Kapitel 
2.1.1, har utvecklats för att undvika detta problem. De nya systemen samlar upp 
förångad dielektrikum o
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5. Sänkgnistning i framtiden 

Efterfrågan på geometriskt komplexa de alt jer ökar, vilket skapar potential för en ökad 
sänkgnistmarknad. Eventuellt kommer sänkgnistbearbetningen kompletteras med 

som är möjlig för att minska bearbetningstiderna. 

ts 

I många konstruktioner byts skruvar och andra svårmonterade förband ut mot till 
exempel snäppförband som är integrerade i de ingående detaljernas utformning. På så 
sätt kan både antalet detaljer och monteringstiden minska. För att uppnå detta på ett 
kostnadseffektivt sätt krävs en metod för att enkelt framställa dessa komplexa detaljer 
som oftast består av plast. För tillverkning av de formverktyg som används vid 
plastsprutningen är sänkgnistning, eventuellt i kombination med hårdbearbetning, en 
högst potentiell metod. 63 

Den framtida optimerade verkstaden för tillverkning av komplexa detaljer och 
formverktyg kommer att bestå av en kombination av sänkgnistmaskiner och 
hårdbearbetningsmaskiner. Dessa bearbetningsprocesser kompletterar varandra i 
funktion, prestanda och effektivitet. 64 

Bearbetning av skrymmande detaljer vars fraktkostnader är höga, samt komplexa 
detaljer som kräver hög noggrannhet och som därmed är svårbearbetade, förväntas 
stanna i Sverige. Bearbetning av enklare detaljer förväntas i större utsträckning 
förflyttas till låglöneländer. Komplexa detaljer med höga toleranskrav vars bearbetning 
flyttats till låglöneländer skickas ofta tillbaka till Sverige för justeringar. Detta kan 
kopplas till de kvalitetsaspekter som finns beskrivet i Kapitel 4.2 vilka bland annat 
beror på lägre kvalitet på den tekniska utrustningen, bristande kunskaper och 
svårigheter i kommunikationen mellan länderna.65 

5.2 Forskning och utveckling av sänkgnisttekniken 

Forskning och utveckling av sänkgnistning sker främst internt inom företag med 
intresse i sänkgnistteknik. Tillverkare av sänkgnistmaskiner och tillhörande utrustning, 
som till exempel Sodick och System 3R, står för den övervägande största delen av 
teknikutvecklingen. Metodutvecklingen sker i stor utsträckning hos de företag som 
tillämpar sänkgnistning som bearbetningsmetod och ofta i samarbete med maskin- och 
utrustningstillverkarna. Ett antal svenska tekniska högskolor och universitet, bland 
andra KTH, Kungliga Tekniska Högskolan, har även utrustning för sänkgnistning vari 
viss undervisning sker.66 Fokus för forskning och utveckling ligger i dagsläget på att 

hårdbearbetning i den mån 

5.1 Framtida marknad för sänkgnistning 

Utvecklingen av fräsverktyg för hårdbearbetning, vars teknik finns kort beskriven i 
Kapitel 3.2, är inne i en expansiv fas. Trots detta har återförsäljare av sänkgnistmaskiner 
sett en ökad efterfrågan på deras produkter under de senaste fem till tio åren.62 Tro
hårdbearbetningens tekniska förbättringar och popularitetsökning finns det fortfarande, 
och kommer inom en överskådlig framtid, att finnas ett antal geometrier som roterande 
fräsar inte klarar av att framställa. Dessa geometrier, till exempel skarpa hörn och 
kanter, kräver och kommer rimligtvis även i framtiden att kräva sänkgnistning för 
ramställning.  f
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effe isera sänkgnistprocessen. Den störst
förslitn astigheten på elektroderna. 

ktiv a utmaningen i detta arbete är att reducera 
ingsh

tssätt och 
ny automationsutrustning förväntas även att maskinernas riggtider reduceras. Målet är 

du inska det antal, se Figur 18, som 
inskad förslitningsgrad skulle även 

nkgnistning som bearbetningsmetod.  

för att skapa säkrare och mer exakta 
maskiner, har resulterat i tester av linjära drivdon för maskinens axlar. Den vanligaste 

en. Men då denna kan 
orsaka glapp, särskiljt om den förslitits, har andra alternativ undersökts och testats. Den 

Den utveckling som sker inom sänkgnistningsindustrin består bland annat i utveckling 
av elektroder. En förbättring av elektroder och elektrodframställning, vars process finns 
beskriven i Kapitel 2.2, är förväntad. Med hjälp av mer standardiserade arbe

att re cera elektrodernas förslitningsgrad för att m
krävs för bearbetning av en specifik detalj. En m
resultera i reducerad materialavverkningstid. Kortare riggtider bidrar även till en 
förkortning av bearbetningsprocessens genomloppstid. 
 

 
Figur 18: Grafitelektroder har hög förslitningsgrad vilket ofta medför att flertalet 
elektroder krävs vid produktion med sä 67

 

I dagsläget bedrivs forskning för att minska elektrodförslitningen. Sodick, som är en 
ledande tillverkare av sänkgnistmaskiner, har introducerat en ny teknik som de kallar 
”zero electrode wear”. Genom denna nya teknik, som bygger på en ny sorts generator, 
ges avsevärt lägre slitage på elektroderna än tidigare. På grund av risk för plagiat är 
information om den nya generatorn konfidentiell. Sodick satsar på att med denna metod 
göra det möjligt att endast använda en elektrod vid sänkgnistbearbetning.68,69 

Forskning och utveckling inom sänkgnistning, 

typen av drivdon har länge varit den klassiska kulmutterskruv

teknik som fått störst stöd från marknaden är linjärmotorn. En fördel med linjärmotorn 
är att den drar mindre ström än tidigare använd teknik med kulmutterskruv. 
Linjärmotorn kräver endast en tredjedel av tidigare energibehov. Den håller även en hög 
precision och minskar risken för glapp. Robert Nielsen från Auran, en generalagent till 
Sodick, som har infört linjärmotorer i sina maskiner, tror att alla tillverkare av 
sänkgnistmaskiner måste gå över till linjärmotorer i framtiden för att överleva på 
marknaden. Problemet med linjärmotorer är dock att dessa blir varma. För att lösa detta 
problem installeras kylare i maskinerna.70 
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Aktörer inom sänkgnistindustrin tror på ökad automatisering vilket även, enligt Kapitel 
4.2, kan ge ökade ekonomiska fördelar. Eftersom sänkgnistning är en så pass säker 
metod där verktygsbrott och liknande störningar i processen är mycket ovanliga, se  
Kapitel 4.1, finns stor potential för automation. Bearbetningsprocessen i sig är redan av 
automatisk karaktär och det är arbetsmomenten innan och efter själva bearbetningen 
som potentiellt skulle kunna integreras i den automatiska processen. Till exempel skulle 
fixturering, laddning och lossning av arbetsstycke i maskin kunna ske med robot eller 
annan automatiserande utrustning. Även mätprocessen, av såväl elektroder som detalj, 
skulle genom olika tekniska lösningar kunna automatiseras, helt eller delvis.71  
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6. Slutsats och diskussion 

6.1 Slutsats 

Inom svensk verkstadsindustri används sänkgnistning för tillverkning av specialdetaljer 
eller formverktyg. Gemensamt för dessa produkter är höga krav på noggrannhet och 
precision. Inom svensk verkstadsindustri har två dominerande motivationsfaktorer 
identifierats för användning av sänkgnistning som bearbetningsmetod. Den första 
motivationsfaktorn är teknikens unika förmåga att skapa komplexa geomet ierr  i hårda 

etaller där härdat stål är vanligast tillämpat i svensk verkstadsindustri. I dagsläget 
finns ingen annan bearbetningsmetod som klarar detta med samma toleranssäkerhet. Det 
finns helt enkelt rent tekniskt, för vissa geometrier, ingen substituerande 
bearbetningsmetod. Den andra av de två dominerande motivationsfaktorerna är ett 
resultat av marknadens tröghet. Trots att ny effektivare teknik finns tillgänglig är 
sänkgnistningen i vissa fall så pass kunskapsmässigt och investeringsmässigt etablerad 
att många företag väljer att fortsätta tillämpa den. Den fortsatta tillämpningen ger 
många gånger kortsiktigt högre vinst än vad en nyinvestering, i till exempel 
hårdbearbetningsteknik, skulle ge. Att se kortsiktig lönsamhet som motivationsfaktor är 
vanligare hos de mindre företagen då de större aktörerna ofta besitter större kunskap om 
ny teknik och framtida marknad. De större aktörerna har även i regel bättre ekonomiska 
resurser för nyinvesteringar. 

6.2 Diskussion 

Företag inom svensk verkstadsindustri motiveras att använda sänkgnistning som 
bearbetningsmetod då det finns efterfrågan på detaljer med komplexa geometrier. 
Sänkgnistningen används oftast då den är den tekniskt mest lämpade 
bearbetningsmetoden. Detta inträffar då detaljens geometri är för tekniskt avancerad att 
framställa med annan bearbetningsmetod. Under senare år har dock hårdbearbetningen 
utvecklats och idag kan mycket som tidigare krävde sänkgnistning bearbetas genom 
hårdbearbetning. Denna metod är effektivare och skapar på sikt därmed större 
ekonomisk lönsamhet. Många aktörer inom svensk sänkgnistningsindustri tror att den 
optimala framtida verkstaden kommer vara en kombination av 
hårdbearbetningsmaskiner och sänkgnistningsmaskiner. 

Frågan som kan ställas är hur långt hårdbearbetningstekniken kommer att utvecklas. 
Kommer alla geometrier snart att kunna framställas med hårdbearbetning? Kommer det 
behövas sänkgnistning i framtiden? 

Men även sänkgnisttekniken utvecklas och blir mer effektiv och därmed mer 
konkurrenskraftig gentemot hårdbearbetningen. Sänkgnistningen som 
bearbetningsmetod har flera relativa fördelar. Den tekniska säkerheten och den låga 
skaderisken gör metoden attraktiv. Om elektrodförslitningen kan minska och 
bearbetningshastigheten öka finns stora möjligheter att sänkgnistningens potential på 
marknaden består. Detta även om hårdbearbetningen utvecklas till att kunna framställa 
även mycket komplexa geometrier. 

Sänkgnistningens höga processäkerhet gör även en hög grad av automatisering möjlig. 
Genom automatisering kan personalkostnaderna minskas vilket kan ge sänkgnistning 

m
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nistutrustning tror att sänkgnistning även i framtiden kommer 
tillämpas som bearbetningsmetod och ser i dagsläget en ökad efterfrågan på maskiner. 
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änkgnistningens industriella aspekter så som tekniska, 
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ing vilket givit en rättvis bild av denna. En aktör 

treda varför företag inom verkstadsindustrin väljer 

Tillverkare av sänkg

De utgår ifrån att sänkgnisttekniken kommer att fortsätta vara oersättlig för vissa 
geometriska tillämpningar. Detta gör att en framtida kombinerad verkstad, där 
sänkgnistmaskiner och hårdbearbetningsmaskiner kompletterar varandra, kan ses som 
en sannolik utveckling.  

Dock kommer dagslägets andra motivationsfaktor för användning av sänkgnistning som 
bearbetningsmetod att försvinna med tiden. Detta eftersom den beror på marknadens 
tröghet. Då nyinvesteringar med tiden är oundvikliga på grund av utrustningens 
förslitning kommer sänkgnistning i framtiden att väljas då den är direkt tekniskt 
fördelaktig. Möjligtvis kommer ytterligare nya tekniker dyka upp på marknaden och då 
är det möjligt att en ny investeringscykel med inre tröghet uppstår. 

6.3  Kritisk granskning av eget arbete 

Uppsatsen behandlar motivationsfaktorer till sänkgnistbearbetning i svensk 
verkstadsindustri. För att klargöra detta inleds rapporten med en teknisk redogörelse av 
sänkgnistning och de processer som bearbetningsmetoden är relaterad till. För att sedan 
definiera marknaden för sä
framtiden beskrivits. S
ekonomiska, kunskapsm
Därigenom har en tydlig bild av sänkgnistning som bearbetningsmetod skapats. Arbetet 
med att undersöka och dokumentera denna information har givit en god inblick och 
goda förutsättningar att undersöka de motivationsfaktorer som finns för sänkgnistning 
inom svensk verkstadsindustri. För att klargöra att sänkgnistning inte endast tillämpas 
inom svensk verkstadsindustri utan även globalt har detta belysts i ett kort stycke.  

Uppdelningen, strukturen och metoden i arbetet har lett till att de önskade resultaten har 
uppnåtts. En förbättring som skulle kunna gjorts i arbetet är att skapa en bredare bild av 
sänkgnistning i Sverige genom att kontakta ett större antal företag. Detta har dock varit 
problematiskt eftersom de flesta företag som är verksamma inom sänkgnistindustrin är 
mindre aktörer som inte är intresserade av att ta emot frå
rättvist perspektiv eftersom olika aktörer har kontaktats. De aktörer som har kontaktats 
är återförsäljare av sänkgnistutrustning, företag som använder sänkgnistning som 
bearbetningsmetod och tillverkare av sänkgnistutrustning. Dessa aktörer anses generellt 
representera industrin för sänkgnistn
som tyvärr uteslutits från arbetet, på grund av tidsbrist, är användare av 
sänkgnistprodukter, det vill säga företag som exempelvis använder sänkgnistdetaljerna 
som formverktyg eller för att tillverka specialprodukter. Detta anses dock inte haft 
någon större inverkan på arbetets kvalitet och trovärdighet. En dialog med dessa företag 
hade trots detta varit av intresse då de hade kunnat bidra med ytterligare information till 
undersökningen. 

Slutligen förväntades rapporten att u
andra bearbetningsalternativ framför sänkgnistning. Den enda icketraditionella 
bearbetningsmetod som sänkgnistningen jämförts med är hårdbearbetningen. Detta för 
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att hårdbearbetning i dagsläget är den uteslutande största konkurrerande metoden och 
därmed den mest intressanta i sammanhanget. 

åda teknikernas potential ska utnyttjas 
 en sådan verkstad ger de 

isera 

Avgränsningarna har lyckats avgränsa uppsatsen så att det som är väsentligt att ta upp 
rörande frågeställningen har innefattats. Detta har lett till att uppsatsen har gett relevanta 
och tillförlitliga resultat. 

6.4 Förslag på vidare forskning 

Genom arbetet med denna uppsats har flera ytterligare frågor i relation till det aktuellt 
undersökta ämnet väckts. Det står klart att hårdbearbetningstekniken har utvecklats och 
idag kan ersätta vissa moment som tidigare uteslutande krävde sänkgnistning. Intressant 
område för vidare forskning är den optimerade verkstaden där sänkgnisttekniken och 
hårdbearbetningstekniken kombineras för att komplettera varandra i funktion och 
prestanda. Förslag på vidare forskning blir därmed att undersöka hur denna optimerade 
verkstaden på bästa sätt kan utformas. Det vill säga att ta reda på hur sänkgnistteknik 
och hårdbearbetning kan kombineras för att b
maximalt. Vidare vore det mycket intressant att ta reda på om
stora fördelar och vinningar som idag förväntas. Vissa företag har redan implementerat 
idén med kombinerad verkstad medan andra tills vidare fortsätter att endast tillämpa 
sänkgnistning. Förslag på vidare forskning innefattar därmed att undersöka vad som 
motiverar företag att införa en verkstad där sänkgnistning kombineras med 
hårdbearbetning, samt att undersöka vilka hinder som finns och vilka tekniska, 
ekonomiska och kunskapsmässiga krav som ställs vid ett sådant införande. 

Sänkgnistningens huvudsakliga motivationsfaktor bygger på dess förmåga att skapa 
komplexa geometrier. Samtidigt går marknadsutvecklingen mot en ökning av denna typ 
av detaljer. Sänkgnistningens stora tekniska begränsning är däremot dess ineffektivitet, 
att den är långsam och tidskrävande. Vidare förslag på forskningsområden i relation till 
denna uppsats är därmed att undersöka hur automation kan effektiv
sänkgnistningsprocessen. Många aktörer inom branschen tror på ökad automatisering 
och det skulle vara intressant att undersöka vilka vinningar som kan göras och vad som 
krävs för en sådan automatisering. 
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