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Sammanfattning 
Sedan ABB börjat pressgjuta sina rotorer istället för lågtryckskokillgjutning har det 
uppstått problem med ojämn gjutkvalitet. Pressgjutning utförs i tre maskiner M1, M2 
och M3 med 400, 660 respektive 800 tons låskraft. 
Målsättningen med detta examensarbete är att få svar på följande frågor; 
Vad är rätt gjutkvalitet? Hur uppnås denna rätta gjutkvalitet? 
För rotorer med storlekar 160-180mm ska det dessutom föreslås åtgärder för att minska 
excentricitetsfel samt för eliminering av metallsprut på rotorperiferin.  
Arbetet utfördes genom utforskning av tidigare utfört arbete, studier av dagens process 
från början till slut samt en litteraturstudie.  
Genom att ta del av statistiskt underlag för avvikande produkter identifierades den mest 
problembenägna rotorsorten. En utvald rotor skickades för analys med syfte att 
fastställa aktuella gjutdefekter. Analysen visade att det finns rikligt med gas-, oxid- och 
krympporer i gjutgodset. Noggrannare provtagningar och analys av rotorer av samma 
sort visade att temperaturhantering vid gjutning har en central betydelse för kvaliteten.  
Det har kunnat styrkas att varje gång verktygstemperaturen hamnar under ca 120 °C 
ökar risken för att det inträffar stelning vid kalla kanalers ytor vilket i sin tur orsakar 
ojämn kvalitet på grund av kallflytning. För att motverka dessa problem har förslagits 
att genom rutinändringar hålla verktygstemperaturen som minst runt 120 °C genom att 
vid upprustning förse maskiner med värmare och utrustning för mätning av temperatur. 
Efter ytterligare studier kan det visa sig att man även bör förvärma plåtpaketet och på 
det sätt få både bättre fyllningsgrad och längre stelningsförlopp.  
Genom en numerisk överslagsberäkning har det kunnat styrkas att avluftningen av 
verktyget inte är tillräcklig under skottet vilket ökar både mängden av gas- och 
oxidporer i gjutgodset. 
För detta har förslagits att efter fördjupad kunskap rusta upp maskinerna med 
vakuumutrustning som bidrar till bättre fyllningsgrad och strömning. 
Metallsprut på periferin beror sannolikt på en kombination av för stor hylsa, slitna 
styrenheter för verktyg samt en otillräcklig avluftning under fas 1 som gör skottet 
explosionsartat i slutet av fas 2. Mot detta har förslagits att, efter genomgång av andra 
delsystems prestanda, tillverka hylsor med mindre håldiameter, justera insprutningsfas 1 
noggrannare samt att besiktiga styrenheten oftare med avseende på de funktionella 
kraven. 
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Abstract 
Ever since ABB has begun diecasting their rotors instead of permanent mold casting it, 
variation in the quality of the cast has arisen. Diecasting is performed in three different 
machines, M1, M2, M3 with 400, 660 respectively 800 tons of die locking pressures. 
The aim of this thesis is to answer the following questions: 
What is the “right” cast quality? How is the right quality achieved? 
For sizes 160-180 solutions will be proposed that consider eccentricity between the 
laminate and the short circuit ring as well as elimination of the thin Al film that appears 
on the outer periphery of the rotors.  
Through considering the statistic material the most often diverging rotor type has been 
identified and one of the actual rotors has been sent to a laboratory to be analyzed in 
order to establish the current defects. The result of the analysis shows that there are 
plenty of gas- and oxide-porosity.  
It has been proved that every time the dies temperature decreased below 120 °C the 
content of gas porosity increased. It is due to rapid solidification of metal that flows 
through the “cold” laminate.  
It has confirmed that enhanced porosity in squirrel cage causes high impedance in the 
rotors. In order to solve these defects keeping the die temperature above 120 °C has 
been suggested. Through better production practices such as arming operators with 
thermometer or pre warming the laminates has been proposed.  
Analysis of the eccentricity has shown that it mostly is caused by wear, insufficient 
maintenance of machines and dies and inexperienced operators. By doing some 
reparation the eccentricity has been reduced to an acceptable level but keeping this level 
of quality requires a lot more. 
Aluminum film on outer periphery is caused by a too large die chamber; wear on the 
dies guiding taps and insufficient adjustment of first injection phase. In order to solve 
these defects it has been suggested to reduce the diameter of die chambers after more 
studying of other subsystems that could have influence combined with more frequent 
control of guide taps and better adjustment of the first injection phase. 
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Inledning 
 
LV Motors är en enhet inom BAU Automation Products (AP) inom division ABB 
Automation Technologies som utvecklar, producerar och marknadsför 
växelströmsmotorer med höga prestanda och stort variantutbud inom ett 
axelhöjdsområde 112-280 mm. 
Rotorer pressgjuts idag utan vidare bearbetning. Gjutmaterialet är ”ren” aluminium 
vilket per definition betyder en sammansättning av:  
 
 
 
 
 
Pressgjutningen sker i tre olika maskiner beroende på rotorernas storlek enligt nedan: 
Gjutmaskin 1: Bühler med 400 tons låskraft hanterar rotorer för motorer med axelhöjd 
112-132 mm (Benämns M1 i fortsättningen) 

Gjutmaskin 2: Bühler med 660 tons låskraft hanterar rotorer för motorer med axelhöjd 
160-180 mm (Benämns M2 i fortsättningen) 
Gjutmaskin 2: Bühler med 800 tons låskraft hanterar rotorer för motorer med axelhöjd 
200-250 mm (Benämns M3 i fortsättningen) 
 
Eventuella defekter upptäcks idag först vid senare kontroll. Man har idag inte heller 
tillräcklig kunskap om ”rätt” gjutkvalitet med avseende på materialets porositet och 
följaktligen inte heller en metod för att uppnå denna. Vad gäller motorer med axelhöjd 
160-180 mm har man ytterligare två problem: 

1. Kast mellan kortslutningsring och rotorkropp (excentricitet) på ingötssidan, 
vilket medför problem med att balansera rotorn. 

2. Metallsprut på rotorkroppens ytterperiferi, vilket medför felaktig 
temperaturavläsning i nästa produktionssteg. 

ABB:s målsättning med detta examensarbete är att skapa ett vetenskapligt underlag för 
fastställande av: 

- Optimal gjutkvalitet med avseende på gjutgodsets porositet 
- En metod för att nå upp tillden fastställda kvaliteten 

Samt att 
- Komma till rätta med de problem som nämnts ovan rörande motorer med 

axelhöjd 160-180 mm 

min 99,7 % aluminium 
max 0,1 % kisel 
max 0,25 % järn 
max 0,02 % gruppen krom, mangan, titan och vanadium tillsammans 
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Förutsättningar 
 
Arbetet som erbjöds undertecknad av Åsa Rylander på APT på ABB löpte under 
perioden oktober 2006 till mars 2007. Arbetet utfördes, i stort sett, på APT-Avdelningen 
och under arbetet delrapporterades till de berörda med jämna mellanrum. Perioden 
delades upp i tre delar. Första delen innefattade litteratur- och processstudier som pågick 
till slutet av november. Under perioden december till mitten av februari utfördes 
provtagning, analys av resultat samt bygget av en matematisk modell i matlab och 
analys av resultatet som behandlingen av modellen gav. Resterande tid ägnades åt 
sammanställning av arbetets resultat och rapportering. 

Resurser vid arbetet var förutom författaren: 

Åsa Rylander, ABB, uppdragsgivare  

Stig Fahlström, ABB, handledare 

Inger Ekvall, ABB, handledare 

Priidu Pukk, KTH, universitetslektor, handledare 

Jan-Gunnar Persson, KTH, professor, handledare 

Planering 
 
Projektet uppdelades i stora drag i följande etapper: 

a) Förståelse för problemet samt identifiering av påverkande faktorer. 
b) Utveckling av idéer och formulering av förslag som åtgärdar problemen.  

För att uppnå en systematisk lösning indelades projektet i tre perioder: 
- Studieperiod  
- Idéutvecklingsperiod  
- Förslagsframtagningsperiod  

Rapporten har skrivits under tiden och i slutet enbart redigerats till ett slutdokument.  
En stor del av arbetet ägnades åt studien varvid lämplig litteratur inom områdena 
material-, gjut- samt strömningsteknik söktes och studerades. Fokus lades på 
gjutteknik/gjutmetod. Parallellt studerades tillverkningsprocessens olika led noggrant 
för att hitta orsaker och förklaringar till hur defekter uppstår och vad de beror på.  
Frågorna som under studieperioden behandlas och bör besvaras är 

1. Material 
� Hur påverkar materialets mikrostruktur dess mekaniska och elektriska 

egenskaper? 
� Hur påverkar materialets sammansättning dess mekaniska och elektriska 

egenskaper? 
� Var i gjutgodset kan oundvikliga defekter tillåtas? 

2. Gjutning 
� Vilka är för- o nackdelarna med olika gjuttekniker/gjutmetoder? 
� Hur påverkas gjutningen av materialets sammansättning?  
� Hur påverkar geometrin gjutgodsets kvalitet? 

3. Mätteknik 
� Vad är det som mäts? 
� Vad säger mätvärdena? 
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Under den så kallade ”benchmarkingprocessen” undersöktes andra produkter med 
likartade krav. Detta för att se hur andra tillverkare har löst likartade problem. Exempel 
på sådana andra produkter är motorkolvar, motorblock, växellådor och lättmetallfälgar.   

Genomgång av dagens process  
Den här delen av arbetet omfattar en noggrann kartläggning av dagens process. 
Materialets legering, smältningsprocessen, gjutverktygets formning och avluftning, 
smältans flödeshastighet, kylning och gjuttryck genomgås och dokumenteras.  

Legering och smältning 

Importerade tackor fraktas på öppna flak till företaget. En mindre del föroreningar från 
transporten medföljer tackorna i smältan. Se figur1 

 
Figur 1 Importerade tackor i befintligt skick 

 

Samma legering används för alla sorter av rotorer som enligt leverantören har den 
kemiska sammansättning som visas i tabell1. 

Tabell 1 Tackors kemiska sammansättning enligt leverantören 

 
Den kemiska sammansättningen kontrolleras vid leverantörsbyte och då det upptäcks 
avvikelser som misstänks vara relaterade till materialet. Den senaste analysen har utförts 
den 2 dec 2005 och visar en kemisk sammansättning enligt tabell 2. 

Tabell 2 Tackors kemiska sammansättning enligt analys 
Ämne Al Si Fe  Cu  Mn  Ti  Na 
% 99,74 0,07 0,16 0,001 0,01 0,00212 0,00012 

Smältugnen är av typen ”reverberatory furnace” vid vilket tackor matas in från ugnens 
ena ände och ugnen tappas från andra änden. M1:s ugn är eldriven medan M2 och M3 
har gasoldrivna ugnar. Tackorna ställs på ugnens lutande plan där de smälts och sedan 
rinner mjukt ner i ugnens smältbad. Smältans temperatur hölls runt 740 °C. Tappning 
sker maskinellt utan filtrering från ugnens andra ände genom att sänka skopan vertikalt i 
smältan. Mängden metall justeras genom att snedställa skopan och låta en viss mängd 
metall rinna tillbaks. Skopans snedställning är förprogrammerad för varje sorts rotor.   

Ämne Al Si Fe Cr + Mn + Ti + V 
% min 99,7 max 0,1   max 0,25  max 0,02  
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Slaggning 

Det slagg som flyter upp till ytan slaggas en gång varannan dag. Verktygen som 
används är av obehandlat stål och används utan förvärmning. Var tredje vecka saneras 
ugnens öppning från stelnade slagg i den mån man når den och värmestrålningen tillåter 
det. Vid M2 och M3 återsmälts tabletter i sitt befintliga skick. Figur 2 visar 
slaggverktyg och tabletter innan återsmältning. 

 
Figur 2 A slaggverktyg, B Tabletter i sitt befintliga skick innan återvinning 

Porositet  

Det utförs inga regelbundna kontroller av rotorer med avseende på porer. Varje operatör 
avgör själv om de gjutna rotorerna har rätt kvalitet. Vid kallstart på morgonen synas 
rotorn noggrant. Observeras ett heldraget brännmärke på periferin anses den uppfylla 
kraven, annars kasseras rotorn. Se figur 3. 

 
Figur 3 Kasserad rotor pga. ofullständigt brännmärke på den yttre periferin 

Underkända rotorer som upptäcks vid balansering eller elektriska prov får ibland sina 
kortslutningsringar avstuckna vilket ger någon slags bekräftelse på graden av porositet. 

A 

B A 
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Däremot utförs inget dokumentation i syfte att skaffa underlag för bedömning - 
följaktligen finns inte heller mätning av kvalitet relaterat till porositet.  

Gjutprocess 

Smältans temperatur hålls konstant kring 740 °C. M2 har varit i drift i över 30 år och är 
den enda maskinen som körs helt manuellt. M2:s gjutinställningar ändras inte för olika 
rotorstorlekar utan de körs med snittvärden som empiriskt har provats fram. M2 körs 
med samma fyllkammare oavsett rotorstorlek. Det som ställs in för olika rotortyper är 
det förprogrammerade siffervärde som styr mängden smälta som tas upp ur ugnen samt 
kolvens förflyttningslängd vid första fasen. Justeringen utförs genom att montera en 
givare på en ungefärlig position. Maskin M1 och M3 styrs av dataprogram som är 
sparade på kassettband och laddas ner på maskinens styrenhet när tillverkningen av 
respektive rotorsort påbörjas. M1:s verktyg värms upp till ca 150 °C under kvällar och 
helger sedan maj 2005. Vid M1 används två olika storlekar fyllkammare, ∅ 50 och      
∅ 60 mm beroende på rotorstorlek. 
Varje skott är indelat i tre faser. Under första fasen leds luften ut ur gjutkammaren som 
fylls med olika mängd metall beroende på rotorstorlek. Se figur 4. Under denna fas 
förflyttas kolven med en mjuk rörelse från sitt ändläge och stannar ”strax” bakom 
smältan.  

 
Figur 4 Fas 1, Kolven förflyttas från ändläget och stannar bakom smältan [1] 

Justering av denna fas varierar kraftigt mellan olika maskiner och operatörer och utförs 
generellt ytterst bristfälligt. Vid M1 stannar operatören medvetet ca 10 cm från den 
position där fyllkammaren teoretiskt skulle ha blivit helt luftfri. Han hänvisar till 
tidigare försök och menar att det måste finnas en viss mängd luft i systemet om gjutning 
ska vara möjligt. Vid M2 saknas möjlighet att kunna få fyllkammaren helt luftfri för alla 
rotortyper emedan stången som givaren monteras på är för kort. Den ungefärliga 
inställning som görs för olika sorter går inte att kontrollera ty det inte är klart hur 
mycket metall det går åt för respektive sort.  
Direkt efter fas 1 påbörjas fas två eller skottfasen under vilken materialet trycks in i 
formverktyget. Denna fas sker under en bråkdel av en sekund. För rotor 132 MB L-4 
sker denna fas under 0,16 sekunder. Se figur 5.  
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Figur 5 Fas 2, smältan sprutas i formen [1] 

När metallen ändrar fas och stelnar minskar dess volym. För aluminium ligger denna 
volymminskning runt 7-8 %. Under den tredje fasen ökas trycket till det maximala för 
att kompensera metallens krympning. Se figur 6.  

 

 
Figur 6 Fas 3, metallens krympning kompenseras [1] 

 
 

Spårbarheten 

Varje pall innehållande mellan 16-36 rotorer beroende på storlek märks med tid, datum, 
ordernummer, artikelnummer (ritningsnummer), antal, pallplats samt pallnummer strax 
innan det fraktas från gjutmaskin till lagret där det bevaras tills det hämtas för 
svarvning. Efter svarvning märks varje pall på nytt, nu innehållande mellan 35-59 
rotorer beroende på storlek, med samma kategori av information. Med detta förfarande 
försvinner det tidigare spåret. Så småningom fraktas rotorerna till montering där de 
monteras ihop med statorer som inte heller är märkta med en unik ID utan enbart en ID 
som skiljer åt olika sorts motorer. I och med detta försvinner det tidigare spåret återigen. 
Behovet anses inte vara stort då de defekta rotorerna ändå upptäcks internt dels under 
balansering, dels under den elektriska kontrollen som alla rotorer genomgår och 
statistiken visar en försumbar andel kund reklamationer som beror av defekta rotorer.  

Det axiella kastet 

Alla rotorer är till viss del behäftade med excentricitet mellan kortslutningsringar och 
plåtpaketet. Det är mest uppenbart för rotorer av storlek 160-180 mm som gjuts i M2. 
Enligt operatören är det ungefär lika stor excentricitet för alla sorter tillverkade i denna 
maskin. Operatören menar också att problemet har förvärrats på senare tid. En grov 
mätning av en ofta förekommande rotor av typen 160 L-6 visade att den radiella 
excentriciteten mellan kortslutningsringen och plåtpaketet är 0,7 mm. 
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Avluftning 

Avluftningen varieras något beroende på maskin och verktyg. Formverktygets 
formgivande del är försedd med luftspalter placerade i botten av den del av verktyget 
som formar fläktvingar. Spalterna har cirkelsegmentformade tvärsnitt som uppstår då 
längs periferin planslipade cylindriska stift med åtta delningar stoppas i hål med 
drivpassning. Se figur 7 och 8.  

 
Figur 7 8-delnings planslipade cylindriska pinnar som bildar cirkelsegment formade avluftnings spalter 

  
Figur 8 Skiss över avluftningsstift med beteckningar och mått 

Cirkelsegmenten har höjden 0,05 mm. För spaltens tvärsnittsarea måste sträckan x och 
vinkeln α beräknas. Se figur 8.  
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 94,047,02,225,2
2

22 =⇒=−= x
x

 mm (1) 

 209,0
25,22

94,0

22
sin =

⋅
=

⋅
=

r

xα
 (2) 

 421,022104,0
2

=⇒= αα
 rad (3) 

Spaltens tvärsnittsarea beräknas då enligt 

 )sin(
2

2

αα −= r
A  (4) 

Som med insatt värde ger A = 0,031 mm2. Varje stift har 8 sådana spalter och varje 
fläktvinge är försedd med två stift och en typisk rotor av storlek ∅ 132 mm har 12 
fläktvingar på sina kortslutningsringar. Antal spalter för rotor ∅ 132 mm blir då  

38421228 =×××  st och den totala avluftningsarean blir 9,11031,0384 =×  mm2.  
M2 och M3 är dessutom utrustade med en hydraulisk ventil med ca Ø 8 mm öppning 
placerad på ovansidan på den bortre kortslutningsringen som möjliggör något 
effektivare avluftning. Det är optimalt att ventilen stängs strax innan smältan når 
öppningen. Figur 9 visar ett exempel då M2:s ventil inte har stängts i tid. Enligt 
operatören inträffar det främst vid gjutning av rotorer med Ø 180 mm diameter vilket 
kan tyda på att förutom tidsinställningen även ventilens tryckinställning bör överses. 
För att undvika en sådan situation ställer man in ventilens styrande timer med viss 
marginal så att den stänger hellre för tidigt än för sent. 

 
Figur 9 Avluftningsventilen har inte stängts i tid och smältan har täppt till kanalen 

Metallsprut på rotorns periferi 

Metallsprut på rotors yttre diameter har negativt påverkan på senare led av 
tillverkningen under vilken rotorerna värms upp till 450 ˚C för att medge montering av 
axel. Störningen inträffar dels vid kontrollmätning av rotorns temperatur, då 
mätutrustningen ger fel utslag och dels vid själva monteringen av axlar då rotorer läggs 
på bockar och sprutad metall hamnar mellan rotorkroppen och den bock rotorn läggs på 
vilket orsakar höjd- differens. Efter undersökning av rotorer och samtal med operatör 
uppfattas defekten vara särskilt aktuellt för relativt korta medelstora och stora rotorer. 
Men störst problem med metallsprut upplevs på rotorer av typen 200 L-2.  
 

Generellt om gjutteknik  
Gjuttekniska problem i generell mening är strömningsproblem i inkompressibla medier. 
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Ett centralt begrepp vid alla strömningsproblem är Bernoulli’s ekvation. För ett 
stillastående system som inte levererar tekniskt arbete bortsett från förlusttermer lyder 
Bernoulli’s ekvation enligt nedan. 

 zg
wp ⋅++
2

2

ρ
= konstant (5) 

där p är statiskt tryck, ρ är mediets densitet, w är strömningshastigheten och z är totala 
höjdskillnaden. 

Bernoulli’s ekvation innebär att summan av tryck-, rörelse- och lägesenergi är konstant 
för alla delar av gjutsystemet.  För sandgjutning är termen z är drivande medan för 
pressgjutning w är helt dominerande.  

Ett annat centralt samband för strömningsproblem är kontinuitetsekvationen. 
Innebörden av denna ekvation är att den per tidsenhet genomströmmande mediets massa 
är konstant för alla tvärsnitt i ingjutssystemet dvs 

 Aw⋅⋅ρ  = konstant (6) 

där ρ och w enligt tidigare och A är tvärsnittsarean. För ett inkompressibelt medium är ρ 
konstant. Således kan kontinuitetsekvationen mellan snitt 1 och 2 för ett ingjutssystem 
skrivas som nedan 

 2211 AwAw ⋅=⋅  (7) 

Metallströmningen är vanligtvis turbulent. Man försöker få metallströmningen laminär 
men endast i undantagsfall är strömningsvillkoren så gynnsamma att strömningen blir 
laminär. Därför vill man åtminstone hålla turbulensnivån nere. Avgörande för 
strömningens karaktär är Reynolds tal, Re, som definieras enligt följande samband 

 
O

Aw

O

A
d

dw
h

h

⋅
⋅⋅⋅=







 ⋅==

⋅⋅
=

µ
ρ

µ
ρ 44

Re  (8) 

där ρ, w, A enligt tidigare och µ är mediets dynamiska viskositet och O är 
ingjutssystemets minsta tvärsnitts omkrets. 
För aluminium vid ca 700 ˚C är µ = 0,0013 [Ns/m2] och rekommenderade Re-tal mellan 
4 000-10 000 [2]. Som det framgår av (8) bör ingjutssystemets minsta tvärsnitt ha stor 
omkrets i förhållande till sin area för att hålla Re-tal och därmed turbulensnivån nere. 
Man kan också öka µ genom att sänka smälttemperaturen. Ingjutningssystemet bör i 
övrigt vara strömningstekniskt korrekt formade och fria från skarpa kanter och hörn.  
Avluftning är nästa viktiga led i gjutprocessen. Otilltäcklig avluftning bidrar till utökad 
turbulent strömning och resulterar i ökad gas- och oxid porositet. 
Temperatur är en parameter i gjutprocessen vars betydelse är svår att överdriva. 
Smältans temperatur påverkar gjutprocessen på två sätt: 

• Med ökande smälttemperatur ökar gasers löslighet generellt och i synnerhet 
vätgasens löslighet i smältan (se figur 10). Detta orsakar efter fasändring hög 
gasporositet 



 10    

 
Figur 10 Vätgasens löslighet vid olika temperatur [3] 

• Ökning av smälttemperatur minskar smältans viskositet som i sin tur ökar 
strömningshastigheten i ingjutssystemet vilket i sin tur ökar strömningens 
turbulensnivå. 

Pressgjutning  

Pressgjutning är den mest rationella gjutprocessen med stora fördelar bl.a. vad gäller 
kostnadseffektivitet för stora antal. Samtidigt är pressgjutning en komplex process där 
samspelet mellan processens viktigaste parametrar d.v.s. tryck, temperatur och 
kolvhastighet är helt avgörande för slutproduktens kvalitet. Gjutmaskiner dimensioneras 
av tillverkaren och levereras med en viss låskraft, Flås som brukar anges i ton. 
Låskraften avser den kraft som uppstår mellan maskinens dragstänger med vilken 
formverktygets hålls ihop. Se Figur11. Den totala hydrauliska kraften som gjutkolven 
ger upphov till ska inte överstiga maskinens angivna låskraft.  

 
Figur 11 schematisk bild av en pressgjutmaskin som ABB använder. Källa: 

http://www.gjuteriforeningen.se/pem/pressgjutning.htm (2007-03-04) 

Tillvägagångssätt för inställning av gjutmaskin 

Maskiner är normalt utrustade med multiplikator. Multiplikatorn fungerar likartat med 
en växellåda för mekaniska transmissioner och förstärker den hydrauliska tryck som 
pumpen levererar. Se figur 12.  
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Figur 12 En multiplikator som förstärker det hydrauliska trycket mellan 9-25 gånger[1]  

Multiplikatorns förstärkning ökar proportionellt med minskade kolvarea. Med 
multiplikatorns kända förstärknings faktor, ff och känd totalarea som injektionen verkar 
mot, As (spräng area) kan pumptrycket, p ställas in enligt nedan 
 låssf FAfp <⋅⋅   (9) 

Kolvens hastighet kan då med med hjälp av kontinuitetsekvationen, (7) justeras. Om 
snitt 1 avser kolv och snitt 2 ingjutssystemets minsta tvärsnittsarea så beräknas kolvens 
hastighet enligt (10) 

 
1

22
1 A

Aw
w

⋅
=  (10) 

Hastigheten vid ingjutssystemets minsta tvärsnitts area, w2 beräknas från sambandet för 
Re-tal (8). Re-talet väljs beroende på geometrin och den turbulensnivå som kan 
accepteras. Det är värt att notera att de ovan visade sambanden visar inställningens 
ramar och justeringar i praktiken avgörs av operatorn med dennes färdigheter i 
gjutteknik och kännedom av omständigheter som grund. 

Porositet 

Porositet förekommer på tre sätt 
Gasporositet: Vätgas är betydligt lösligare i aluminiums smältfas än i fast fas. När 
smältan genomgår fasändring och stelnar frigörs den lösta vätgasen och om den inte 
hinner leds ut ur smältan orsakar den håligheter i det stelnade godset. Se Figur 13.  

 
Figur 13 Lösta gaser i metallens smältfas som instängs I metallens fasta fas [3] 
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Största källan till vätgas är fuktighet och vattenånga i lokalen samt förbränningen av 
bränslet som innehåller ca 18 % fuktighet. Vätgasatomer erhålls enligt följande kemiska 
reaktion [3] 

322 2623 OAlHAlOH +→+  
 

Fukt kan även vara bunden i tackorna och dess oxidfilmer. Det är därför viktigt att 
förvärma tackor och slaggverktyget innan de kommer i kontakt med smältan 
En annan bidragande orsak till gasporositet är otillräckligt avluftning av ingjutssystemet 
vilket orsakar inneslutning av luft i den stelnade metallen. 
 
Oxidporositet: en del slagg har densitet nära smält aluminium. Slaggen flyter inte upp 
till ytan och separeras därför inte från smältan utan följer med ner i formen och orsakar 
oxidporositet.  En annan bidragande orsak är turbulent strömning av smältan som 
resulterar i ökad yttkontakt mellan smältan och luften per tidsenhet. Detta leder dels till 
ökad inblandning av luft i smältan som sedan blir kvar i godset när det stelnar 
(gasporositet), dels ökar oxidbildningen och orsakar oxidporositet. 
 
Krympporositet: Efter fasändring minskar aluminiumets volym med 6,5-8,5 %. Om 
stelningsförloppet inte är kontrollerat kan inte materialtillförseln kompensera denna 
volymminskning som uppenbaras i form an materialbristning eller krympporer.  
 
Porositeten innebär förutom förlorat arbete extra utgifter i form av extra arbete för 
balansering och även kassation av material. Se tabell 3. 
 

Tabell 3 Kasserade rotorer efter balansering för år 2006 
  SKROTNING ROTORER EFTER BALANSERING  

Sort 2006 t.o.m. 
 23/4 (st) 

extrapolerat hela 2006 
(st) 

extrapolerat hela 2006 
(%) 

112 96 288 1,3 
132 125 375 1,2 
160 23 69 0,4 
180 35 105 1,1 
200 9 27 0,5 
225 8 24 0,4 
250 13 39 1,1 
280 0 0 0 

 

Arbetsgång 
I takt med ökad kunskap om problemets historik och tillverkningsprocessen och 
speciellt med tanke på det stora rotorsortimentet ändrades strategin från den tidigare 
nämnda. Figur 14 visar en schematisk arbetsgång för den nya strategin. Arbetsgången i 
stora drag består i att kartlägga den mest problematiska rotortypen och söka troliga 
orsaker till observerade defekter hos dem som sedan analyseras och åtgärdas.
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Figur 14 Schematisk bild av den nya arbetsgången 
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Det förekommer visserligen små variationer i tillverkningssättet mellan de olika 
gjutmaskinerna men den nya strategin bygger på att en förändrad tillverknings process 
som resulterar till förbättrat kvalitet hos den rotor som idag har sämst kvalitet är 
tillämpningsbar för alla maskiner. På bred front analyseras defekta rotorer med fokus på 
excentricitet och gjutdefekter. Metallsprut på periferin bearbetas i det mån tiden tillåter. 
 

Kartläggning av dagens kvalitet och defekter   

På grund av den obefintliga dokumentationen av avvikande rotorer och produktionen i 
övrigt, saknas underlag för att studera och spåra gjutdefekter och hitta orsakerna till 
detta.  
Under genomgång av tidigare genomfört arbete lästes en rapport av Frédéric Tholence. 
 
Frédéric Tholence har under juli 2005 studerat hela tillverkningslinjen för att föreslå 
möjliga förbättringar till tillverknings processen. Se bilaga 2. En del av hans arbete 
berör de frågor som det här arbetet försöker söka svar på. Tholence har bland annat 
kommit fram till att  

• Balanseringsproblem beror dels på ojämn spridning av porer i gjutgodset, dels 
excentricitet mellan kortslutningsringen och resten av rotorn. 

• Ökningen av Uk-värdet beror delvis på ökad porositet alternativt materialavbrott 
i stavar samt delvis på försämring av plåtarnas isolerande skikt. 

I en annan del av sin rapport ger Tholence ett intressant förslag. Han föreslår att väga 
rotorer före och efter gjutning som en sorts kvalitets kontroll med avseende på porositet. 
Detta väckte idén att kartlägga dagens gjutkvalitet med avseende på porositet innan 
eventuella ändringar i dagens gjutprocess. Syftet var att skapa en utgångspunkt för 
parameterändring. Men som det visas senare (6.4.3) belyser försöket även samspelet 
mellan verktygs temperatur och porositet.  

För att kunna identifiera rotorernas vanligaste avvikelser kontaktades Inger Ekvall, 
kvalitetsledare med syfte att ta del av och undersöka det statistiska underlag som finns. 
Inger presenterade ett underlag som omfattade produktion för hela 2006. Se figur 15. 
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Figur 15 Statistik över defekta rotorer beroende av olika led av tillverknings process 

För att kunna tolka figur 15 bör kvantiteten för respektive sort tas med i beräkningen. 
Tabell 4 visar antal tillverkade rotorer under 2006. 

Tabell 4 Antal tillverkade rotorer under år 2006 i respektive maskin 

Rotorsort Antal tillverkade år 2006 Gjutmaskin maskin 
112 34 279 M1 
132 48 126 M1 
160 33 209 M2 
180 166 687 M2 
200 10 875 M2-M3 
225 10 099 M3 
250 6 136 M3 
280 461 M3 

 
Genom samråd med Inger Ekvall, och genomgång av ovan presenterade statistik kan 
avvikelser som härstammar från gjutprocessen sammanfattas enligt tabell 5. 

Tabell 5 Lista över rotorer med deras vanligaste avvikelse 

Avvikelse Rotor sort Gjutmaskin maskin 
Balansering 112-132 M1 

Metallsprut på periferin 160-180 M2 
Lednings förmåga 132 och 250 M1 respektive M3 

 
Rotorsort 132 avviker både när det gäller balansering och ledningsförmåga och med 
tanke på dess höga kvantitet valdes just denna sort som representativ för vidare 
undersökning.  
Ur ett pågående projekt med titel ”Rotorgjutning elektriska prov” valdes ett objekt i 
samråd med Håkan Andersson som jobbar på kvalitetsavdelningen. Håkan är den som 
har utfört mätningarna. Objektet är av typen 132 L-4 med projekt-id 5A, som är den 
längsta sorten och därmed den med störst potential för gjutdefekter. Det är en rotor som 
har gått genom balanseringen men har gett upphov till för stort kortslutningsspänning, 
Uk och därmed har underkänts vid den elektriska kontrollen.  
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För att kartlägga vilka defekter som är aktuella och för att kunna i möjligaste mån spåra 
dem till dagens process skickades den valde rotorn till Svenska Gjuteriföreningens 
(SGF) laboratorium i Jönköping. Laboratoriet har ombetts att undersöka och försöka 
kartlägga vad de stora blåsorna i gjutgodset beror på samt att kontrollera halter av 
oxider och gaser i godset. Se Figur 16. 

 
Figur 16 Rotorkropp av typen 132 L-4 med avstyckade kortslutningsringar  

Förhoppningen var att analysresultatet skulle visa hur arbetet med gjutdefekter skall 
fortsätta. I väntan på SGF:s rapport och i enlighet med arbetsgången, figur 12 fortsatte 
arbetet med det axiella kastet.  

Det axiella kastet 

Det axiella kastet mellan rotorns kortslutningsring och plåtpaketet uppstår mestadels på 
ingjutsidan. Det är orsakat av felposition mellan verktygets rörliga och fasta del. Vid de 
första besöken i verkstaden observerades att den rörliga delen av verktyget förflyttats 
något strax innan låsning. Vid ett senare tillfälle mättes förflyttningen med 
indikatorklocka till 0,3 mm uppåt i negativ X-led och 0,6 mm åt höger om maskinens 
rörelseriktning i negativ Y-led med koordinaterna definierade enligt figur 17. Figur 18 
visar mätpunkter.  
 

 
Figur 17 Gjutmaskin M2 med definierade koordinater 
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 Figur 18 Skiss över rörliga verktygshalvan av gjutmaskin M2 med markerad mätpunkt och definierade 
koordinater 

Förflyttningen var orsakad av att verktygets tvådelade styrsystem kommer i kontakt 
med varandra strax innan låsning. Styrenheten har till uppgift att hålla verktygets två 
delar i rätt position. De senare mätningarna av en ofta förekommande rotor av typen 160 
L-6 visade att den radiella excentriciteten mellan kortslutningsringen och plåtpaketet är 
0,72 mm. 0,27 mm i X-ledd och 0,77 mm i Y-ledd. Se bilaga 3. Vid mätningarna har 
rotorns läge beaktats så att mätmaskinens koordinatdefinition skall sammanfalla med 
den ovan definierade gjutmaskins koordinater. Detta för att underlätta fortsatta 
mätningar efter justering av gjutmaskin. Se figur 19, samt bilaga 3. 
 

 
Figur 19 Mätning av rotor 160 L6 med avseende på excentricitet 

Mätresultatet tyder på att den observerade förflytningen var åt rätt riktning men inte 
fullt tillräcklig. Detta drog uppmärksamheten till verktygets styrning. Det var nu klart 
att verktygets två halvor står fel i förhållande till varandra. Men vad beror felpositionen 
på och hur kan den åtgärdas? 
Det kunde lätt observeras att styrningarna var slitna och uppfyllde inte sin funktion 
tillfredställande. Men styrningarna är inte tänkta och dimensionerade för justering av fel 
av en sådan storlek som har observerats utan orsaken måste sökas på annat håll. Det är 

x 

z 

y 

mätpunkt
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också nödvändigt att utröna vad som kan har ökat påfrestningen på styrenheten. 
Verktygets styrenhet diskuteras mer utförligt under nästa punkt.  
Som ett försök att åtgärda excentriciteten som rotorer tillverkade i M2 är behäftade med 
lyftes hela den rörliga delen av verktyget med 0,3 mm. Detta gjordes genom att lyfta det 
rörliga paketet och lägga en plåtremsa med denna tjocklek i gejdspåret under detsamma. 
Se figur 20. 

 
Figur 20 Reparation av M2 med syfte att justera höjdläget.  

Efter justeringen mättes förflyttningen av samma verktyg som tidigare strax innan 
låsning på de positioner som framgår av figur 21 och 22. Antal mätpunkter har ökats till 
fyra för att få en bättre bild av den rörliga delens rörelsemönster strax innan låsning. 
Mätresultaten redovisas i tabell 5. Där siffrornas tecken framgår av koordinaterna i figur 
21. 
 

 
Figur 21 Skiss över verktygets rörliga del av maskin M2 med definierade koordinater och mätpositioner 
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Figur 22 A, mätning på översidan av verktyg, B mätning från sidan av verktyg 

 

Tabell 6 Mätresultat från verktygets rörliga del efter reparation strax innan låsning 
Position 1 [mm] Position 2 [mm] Position 3 [mm] Position 4 [mm] 
- 0,32 0,2 - 1,05 - 1,22 

 
Resultatet blev en klart förminskad excentricitet. Efter denna åtgärd uppmättes den 
radiella excentriciteten på en rotor av typen 160 L-6 till totalt 0,45 mm. 0,15 mm i X-
ledd och 0,42 mm i Y-ledd. Se bilaga 3.   
Under en maskinrevision som Niclas Hornemark från företaget Bühler utförde som ett 
uppdrag åt underhållsavdelningen med syfte att kartlägga maskinens aktuella kvalitet 
och kapacitet konstaterar han bland annat  

• Förekomst av slitage på maskinens låsningssystem. (det så kallade länkpaketet 
som orsakar ojämn kraftfördelning mellan formplattor).  

• Rörliga formbordet tippar framåt. 
• Verktygets styrtappar är utslitna. 
Se bilaga 4. Felen på länkpaketet åtgärdades i den mån det var möjligt. Efter denna 
åtgärd och som ytterligare ett försök att minska excentriciteten ersattes verktygets 
styrenhet med en ny på den aktuella typen varefter verktygets rörliga dels 
förflyttning strax innan låsning mättes på nytt. Resultatet av denna observation 
redovisas i tabell 7. För uppmätta positioner och rörelseriktning se figur 21. 
 

Tabell 7 Mätresultat från verktygets rörliga del strax innan låsning 
Position 1 [mm] Position 2 [mm] Position 3 [mm] Position 4 [mm] 
- 0,4 0,4 - 1,0 - 1,03 

 
Mätningar på en rotor av typen 160 L-6 tillverkade efter detta ingrepp visar ytterligare 
minskning av excentricitet.  Den totala radiella excentriciteten uppmättes till 0,26 mm. 
0,18 mm i X-ledd och 0,19 mm i Y-ledd. Se bild 3.  
För att kunna bedöma om denna excentricitet ligger inom en acceptabel gräns valdes två 
sorter av rotorer för jämförelse, en av storleken mindre och en av storleken större än den 
aktuella sorten. För att även få ökad kunskap om hur excentriciteten varierar inom 
samma sort valdes två rotorer av varje sort.  
Den mindre rotorn är den största som gjuts i maskin M1 och den större är den minsta 
som gjuts i maskin M3. På det sätt skall man även kunna få en inblick i maskinens 
påverkan på rotorernas excentricitet. Ingående rotorer och mätresultatet redovisas i 
tabell 9. För beteckningar och koordinater som ingår i tabell 9 se figur 23. För att få en 

B A 
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bättre inblick över jämförelsen sammanställs resultaten av tidigare 
excentricitetsmätningar på rotor 160 L6 i tabell 8. 
 
 

Tabell 8 Mätresultat av en rotor gjuten vid tre olika tillfällen efter respektive justering 
Rotor 160 L-6 

 Innan justering Efter höjd justering Med nya styrenhet 
Radiell excentricitet  0,77 mm 0,45 mm 0,26 mm 

Excentricitet i X-ledd  0,27 mm 0,42 mm 0,18 mm 

Excentricitet i Y-ledd 0,72 mm 0,19 mm 0,15 mm 

 
 
 
 
 
 

 

Figur 23 Förklarande skiss och bild för beteckningar och koordinater i tabell 9 

 

Tabell 9 Jämförelsen mellan tre sorts rotors excentricitet 
Rotor typ 132 MB-4 132 MB-4 160 L-6 200ML A-2 200ML A-2 
D [mm] 138 138 160 183,5 183,5 
L [mm] 226 226 274 245 245 
Excentricitet i X-ledd  0,003 0,092 0,181 0,081 0,026 
Excentricitet i Y-ledd  0,144 0,173 0,187 0,381 0,448 
Radiell Excentricitet 0,144 0,196 0,260 0,381 0,449 
 
En jämförelse mellan rotorernas excentricitet i tabell 9 visar att efter dessa åtgärder 
ligger rotor 160 L-6:s excentriciteten i mitten av de andra två undersökta sorternas. 

D
 

L 
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Excentriciteten för dessa sorter uppfattas som acceptabel vilket rimligen bör resultera i 
att rotor 160 L-6:s excentricitet också kan bedömas vara acceptabel.  
Det är värt att påminna om, att om samma kvalitet med avseende på det axiella kastet 
eftersträvas så bör samma åtgärd tillämpas för alla rotorsorter som gjuts i maskin M2. Å 
andra sidan, om denna kvalitet skall bibehållas, så måste orsakerna till de onödigt stora 
påfrestningarna på styrenheten elimineras genom reparationsåtgärder. Dessa orsaker 
diskuteras under nästa punkt. 

Verktygets uppbyggnad 

För att kunna gjuta flera olika sorter rotorer med ett och samma formgivande verktyg 
har man tillämpat ett modulsystem med rotordiameter som plattform. Detta innebär att 
rotorer med samma diameter gjuts i samma formverktyg. Verktygets längd justeras med 
distansdelar av olika storlek och utseende beroende på maskin. För maskinerna M2 och 
M3 används distansplåtar med tjocklekar mellan 30-65 mm respektive 30-75 mm. För 
maskin M1 används hylsor med rätt längd. Se figur 24. 
 

 
Figur 24 Olika distanssystem tillämpade i olika maskiner för uppbyggnad av verktygets rätta längd.  A, 
distansring för M1, B och C distansplåtar använda i M2 och M3 

Efter att det rätta längden för respektive rotor erhållits genom att kombinera plåtar av 
olika tjocklek, monteras en hylsa med rätt längd i de sammanfogade distansplåtarna. 
Plåtarnas hål och hylsornas ytterdiameter är tillverkade med H7- respektive g6- tolerans 
och efter montering av bussningen korrigeras eventuell felpositionering mellan plåtar. 

Verktygets styrenhet 

M2:s styrenhet består av två härdade och slipade koniska delar, en hane och en hona. 
Dessa är diagonalplacerade på verktyget rörliga respektive fasta del. Se figur 25. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 A B C 
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Figur 25 M2:s styrenhet placerad diagonalt på verktygsdelar 

Denna konstruktion är en bristfällig och ogenomtänkt emedan det enbart i ett idealiskt 
läge uppfyller sin funktion. För att konstruktionen ska fungera krävs exakt precision i 
uppriktning utefter alla tre koordinataxlarna vilket i praktiken är omöjligt att uppnå. Den 
koniska geometrin utsätts dessutom för stort och ojämnt slitage så fort verktygets rörliga 
del har det minsta positioneringsfel.  
Maskinens uppbyggnad kan också ifrågasättas då verktygets rörliga del som väger 
mellan ca 1900-2500 kg är monterad på två icke justerbara fyrkantiga gejdrar som 
tillåter verktygets sidoförflytning mellan ingjutning/utstötnings position. Se figur 26. 
Vandringen mellan gjutnings- och utstötningsposition sker en gång per cykel och 
orsakar ojämnt slitage på den bakre delen av översta gejden samt främre delen av nedre 
gejden då den mesta tyngden belastar dess ytor. Detta framgår av figur 26 där det 
framgår att de nämnda anliggningsytorna är helt blanka. 
 

 
Figur 26 Gejder som verktygets rörliga del löper på 
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Å andra sidan ställer styrningens konstruktion orimligt stora krav på parallelliteten 
mellan verktygshalvorna vilket i praktiken är svårt/omöjligt att uppfylla. När det sprutas 
smälta mellan verktygsdelarna kommer styrenhetens delar inte i kontakt med varandra 
och tappar sin funktion helt. Se figur 27. 

 
Figur 27 Metallsprutet på verktygets delning 

På de modernare maskinerna, M1 och M3 har konstruktionen av styrningarna ändrats 
till cylindrisk respektive spår och excentriciteten ligger på en acceptabel nivå och 
upplevs inte som problem längre. Se figur 28. 

 

 
Figur 28 De modernare maskinernas styrenhet  

Sammanfattning av gjuteriföreningens rapport  

Gjuteriföreningens analysresultat visar att porositeten i den aktuella rotorn beror på 
riklig förekomst av oxider, gaser samt krympning. Av rapporten framgår att en del av 
oxiderna kan ha orsakats av turbulent strömning eller felaktig hantering av smältan. 
Rapporten visar vidare att objektet har rikligt med runda gasporer och taggiga 
krympporer som i huvudsak förekommer vid otillräckligt avluftning och inlöst vätgas 
samt stelningskrympning. Se figur 29 a-b.  
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Figur 29 Mikroskopbild av A, gas och B, krympporer analyserat av gjuteri föreningen (Bilaga5) 

Rapportens innehåll bekräftar att de observerade defekterna härstammar från felaktig 
hantering av båda smälta och gjutprocess men kopplar inte med säkerhet ihop någon 
specifik del av processen med respektive defekt. Se bilaga 5. Nu när det är bekräftat att 
det finns alla sorter av porositet i den analyserade rotorn görs under kommande punkt 
ett försök att mäta hur porig dagens produkt är. 

Densitetsundersökning av rotor 132 M-4 HB 

Med tanke på det stora antalet rotortyper och i enlighet med den statistik som 
genomgåtts under 6.1 omfattar kartläggningen enbart den valda ”problemsorten” 
∅132mm. Tanken är att en förändring i processen som resulterar i en radikal 
kvalitetsförbättring på den valda sorten är tillämpningsbar även på de övriga sorterna, 
trots små förekommande variationer i tillverkningssättet. Med försöket ska aluminiums 
verkliga densitet i gjutna rotorer bestämmas och jämföras med dess teoretiska värde. 
För att studera förekomsten av variation av gjutkvalitet i olika delar av rotorer ska även 
aluminiums densitet i kortslutningsringar och ingöt fastställas och jämföras med 
varandra. För att hitta och kartlägga sambandet mellan låg densitet som innebär hög 
porositet med materialets ledningsförmåga ska alla objekt genomgå ett elektrisk prov. I 
beredningsarbetet ingår bland annat följande  

• Specificering av lämpliga provtagningstidpunkter 

Enligt Rudi Becks rekommendation (se bilaga 9) och även tidigare rapport  
(se bilaga 1) är arbetstemperaturen vid pressgjutning direkt avgörande för 
gjutkvalitet. Därmed är tillvägagångssättet vid återstart av drift, efter olika 
driftsavbrott som påverkar maskinens arbetstemperatur, det som bedöms ha 

A 

B 
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enskild störst potential att påverka gjutkvalitet positivt. Tillverkningssättet vid 
olika maskiner varierar p.g.a frånvaro av en välfungerade och genomarbetad 
metodstandard som dels reglerar tillverkningssättet dels också styr de viktiga 
driftsparametrar som påverkar gjutkvaliteten. Med tanke på detta, har 
provtagningstidpunkter relaterats till antal gjutna rotorer innan provet tas 
(varmgjutning). Respektive antal stillastående minuter innan provet tas 
(kallgjutning). 
• Bestämning av sökta data  

Skaffande av mätutrustning och bestämning av hur och i vilken ordning 
mätningarna ska utföras samt design och skaffande av kringutrustningar. Se 
figur 30. För att få ett rättvisande bild har försöket i sin helhet beaktats för att 
minimera påverkan på processen. 

 
Figur 30 Mät- och kringutrustning använd vid densitetsbestämning 

• Undersökningens kvantitet 

För att kunna bedöma försöket som representativ valdes antalet så att det skulle 
täcka både förekommande avbrott under två skift och fortfarlig drift då 
maskinen har uppnått arbetstemperatur. Exempel på sådana avbrott är kaffe- och 
lunchraster samt verktygsbyte och störningar i övrigt. Undersökningen omfattar 
16 rotorer eller ca 11 % av en order på 144 st rotorer av typen 132 M-4 HB som 
har samma geometri och mått som 132 L-4 och gjuts med samma gjutprogram. 
Den enda skillnaden är att plåtpaketet består av 0,15 mm tunnare plåt. 

 
 

Utförande 

Alla plåtpaket vägdes och volymerna bestämdes m h a Arkimedes princip. Objektet vars 
volym skulle bestämmas nedsänktes i en bestämd volym vatten varvid vattnets 
volymökning registrerades. Plåtpaketer består av 340 stansade plåtar +/- 1 plåt och 
genom att mäta varje paket för sig eliminerades plåtantalets påverkan på slutresultatet.  
För att minimera explosionsrisk och påverkan på gjutkvaliteten torkades plåtarna 
noggrant. Alla individer har sedan försetts med en id nummer. Innan gjutning mättes 
verktygets temperatur på tre punkter, två formgivande delar och hylsan. På det sättet 
kan man få en klarare bild av samspelet mellan verktygsdelarna temperatur respektive 
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deras medeltemperatur och gjutkvaliteten.  Efter gjutning försågs även respektive 
ingjutstablett med samma id nummer. Figur 31 visar de delar av rotorn vars densitet ska 
bestämmas. 

 

 
Figur 31 Simuleringsbild med undersökta delar (ur simulering utförd av Nova Cast) 

I nästa skede har alla rotorer och respektive ingjutstabletts vikt och volym bestämts.  
Med hjälp av den nu kända volymen och vikten, kunde densiteten beräknas både för 
tabletten och för hela mängden aluminium i rotor och jämföras med varandra. För att 
kartlägga samspel mellan densitetsvariationer och rotorers ledningsförmåga skickades 
rotorer till elektrisk provning. Efter denna undersökning avlägsnades kortslutningsringar 
från båda ändar av rotorkroppen och densiteten bestämdes för att undersöka eventuell 
kvalitetsvariation mellan dem samt för att få en klarare bild om strömnings- och 
stelningsförloppet.  
 
Med dessa data kunde då även stavarnas densitet indirekt bestämmas. Stavarnas kvalitet 
är den mest avgörande för rotorernas ledningsförmåga emedan porer minskar 
tvärsnittsarean och ökar referensvärdet, Uk mot den översta gränsen. Dessa data och 
beräkningar baserade på dessa har sammanställts i matrisen nedan. Se figur 32 samt 
bilaga 6. 

 

kortslutningsring 

Tablett 

 stav 
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Utförand av Khashayar Javidi Datum: 2006-01-12 Rotor: 132 M-4 HB 
Lyftanordningens (LA) vikt [kg] 0,483
LA:s volym 1 [ml]1 18
LA:s volym 2 [ml]2 22

Bägaren + Plastunderlag vikt [kg] 0,973

ID-nummer 028-C-1 028-C-2 028-C-3 028-C-5 028-C-6 028-C-7 028-C-8 028-C-9 028-C-10 028-C-11 028-C-12 028-C-13 028-C-14 028-C-15 028-C-4 028-C-16

Plåtpaket [kg] 14,61 14,61 14,61 14,61 14,61 14,65 14,61 14,61 14,64 14,65 14,65 14,61 14,61 14,61 14,61 14,61
Bägare + vattens vikt [kg]3 3,173 3,173 3,173 3,173 3,173 3,173 3,173 3,173 3,173 3,173 3,173 3,173 3,173 3,173 3,173 3,173
Plåtpaket + LA:s volym 1 [ml]4 4125 4125 4125 4112 4112 4125 4100 4112 4112 4125 4125 4112 4112 4112 4100 4112

kallgjutning / antal stilastående minuter / ja / 20 / ja / 50 / ja / 40 / ja / 30 / ja/ natten / ja / 30 / ja / 15 ja / 15 /
Varmgjutning / antal gjutna innan skott ja / 18 /  ja / 15 / ja / 21 / ja / 16 /  ja/ 17 /  ja / 17 / ja / 23 / / ja / 27

Temperatur, främre formgivande  [°C] 90 60 180 71 152 68 172 72 184 76 150 80 205 100 90 180

Temperatur, hylsan [°C] 114 80 160 108 147 98 137 99 151 85 130 105 170 123 105 180

Temperatur, bortre formgivande [°C] 100 60 160 88 152 88 172 88 167 75 140 90 175 130 95 180

Medel temperatur [°C] 101 67 167 89 150 85 160 86 167 79 140 92 183 118 97 180

Rotor [kg] 16,71 16,67 16,71 16,68 16,68 16,66 16,71 16,62 16,73 16,72 16,64 16,65 16,71 16,68 16,67 16,71
Bägare + vattens vikt [kg]3 3,173 3,173 3,173 3,173 3,173 3,173 3,173 3,173 3,173 3,173 3,173 3,173 3,173 3,173 3,173 3,173
Rotor + LA volym 2 [ml]4 5025 5025 5025 5037 5025 5025 5025 5012 5025 5025 5025 5012 5025 5025 5025 5025

Rotor Al:s vikt [kg] 2,1 2,06 2,1 2,07 2,07 2,01 2,1 2,01 2,09 2,07 1,99 2,04 2,1 2,07 2,06 2,1
Rotor Al:s volym [ml] 860,0 860 860 885 873 860 885 860 873 860 860 860 873 873 885 873
Rotor Al:s densitet [kg/dm3] 2,442 2,395 2,442 2,339 2,371 2,337 2,373 2,337 2,394 2,407 2,314 2,372 2,405 2,371 2,328 2,405

Ingjuts vikt [kg] 0,44 0,367 0,409 0,363 0,414 0,431 0,415 0,388 0,444 0,336 0,323 0,412 0,427 0,393 0,392 0,442
Bägare + vattens vikt 2 [kg]5 4973 4973 4973 4973 4973 4973 4973 4973 4973 4973 4973 4973 4973 4973 4973 4973
Ingjuts volym [ml] 175 150 162 150 162 162 162 162 175 137 137 175 175 162 150 175
Ingjuts densitet [kg/dm3] 2,514 2,447 2,525 2,420 2,556 2,660 2,562 2,395 2,537 2,453 2,358 2,354 2,440 2,426 2,613 2,526

Totala Al:s volym [dm3] 1,035 1,01 1,022 1,035 1,035 1,022 1,047 1,022 1,048 0,997 0,997 1,035 1,048 1,035 1,035 1,048
Totala Al:s vikt [kg] 2,54 2,427 2,509 2,433 2,484 2,441 2,515 2,398 2,534 2,406 2,313 2,452 2,527 2,463 2,452 2,542
Totala Al:s densitet [kg/dm3] 2,454 2,403 2,455 2,351 2,400 2,388 2,402 2,346 2,418 2,413 2,320 2,369 2,411 2,380 2,369 2,426
Uk-Värde [v] 73,4 75,3 74,1 75,3 77,6 89,5 74,5 88,3 74,7 75,3 76,7 89,2 73,2 81,1 76,7 74,1

K-ringens vikt, främre formgivande [kg] 0,342 0,311 0,344 0,334 0,338 0,326 0,337 0,33 0,349 0,32 0,343 0,323 0,346 0,328 0,331 0,345
Bägare + vattens vikt 2 [kg]5 4973 4973 4973 4973 4973 4973 4973 4973 4973 4973 4973 4973 4973 4973 4973 4973
K-ringens volym, främre formgivande [ml] 125 125 125 112,5 125 112,5 125 125 125 110 125 125 125 125 125 125
Främre K-rings densitet [kg/dm3] 2,736 2,488 2,752 2,969 2,704 2,898 2,696 2,640 2,792 2,909 2,744 2,584 2,768 2,624 2,648 2,760

K-rings vikt Bortre formgivande [kg] 0,337 0,333 0,338 0,339 0,337 0,32 0,332 0,321 0,337 0,338 0,334 0,332 0,339 0,328 0,336 0,341
Bägare + vattens vikt 2 [kg]5 4973 4973 4973 4973 4973 4973 4973 4973 4973 4973 4973 4973 4973 4973 4973 4973
K-ringens volym, bortre formgivande[ml] 137 125 130 125 125 125 125 125 125 125 137,5 135 125 125 125 125
Bortre K-rings densitet [kg/dm3] 2,460 2,664 2,600 2,712 2,696 2,560 2,656 2,568 2,696 2,704 2,429 2,459 2,712 2,624 2,688 2,728
stavarnas densitet [kg/dm3] 2,376 2,321 2,344 2,158 2,239 2,191 2,254 2,228 2,254 2,259 2,197 2,308 2,271 2,270 2,194 2,270

 
Figur 32 Samlade mätdata i en matris 
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Kartläggningens resultat 

Kartläggningen visar ett klart samband mellan verktygstemperatur och gjutkvaliteten 
vilket framgår av figur 35 a-g, där kurvorna med temperaturvariation och porositet i 
olika delar av gjutgodset svänger nästan fullständigt i fas. Hylsans temperatur lär vara 
speciellt intressant då den har den största ytan i kontakt med plåtpaketets mest 
tunnväggiga del (se figur 33) och därmed kan påverka såväl stelnings- som 
strömningsförlopp.  

 
  Figur 33 Stansad rotorplåt. Den tunnaste väggen är 0,6 mm som utbyter värme med hylsan. (ur ritning 
nr 3GZS 424 201) 

För att se om hypotesen kan styrkas teoretiskt görs följande resonemang och 
överslagsberäkning 

VÄRMELEDNING ALUMINIUM VS STÅL 
Med syfte att kontrollera betydelsen av verktygstemperaturen och dess inverkan på 
stelningsförloppet utförs här nedan en överslagsberäkning över värmets teoretiska 
inträngningsdjup i stål respektive aluminium under skott-tiden. I själva verket är 
förloppet mera komplext bland annat på grund av att värmeledningen sker i tre 
riktningar samt att avkylningen beror på kontaktarean.  
Här betraktas förenklat endimensionella värmeutbyten vid de tunnväggiga kanalerna 
(rotorns stavar) mot omgivningen, speciellt med tanke på kanalernas begränsade 
tvärsnittsarea och deras stora kontaktyta mot stål med betydligt lägre temperatur 
(plåtpaket och hylsa). Figur 34 visar en skiss över tvärsnittet för ett par kanaler och dess 
omgivning.  
Pilarna visar värmetransportriktningen som beräkningen avser. 
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Figur 34 Tvärsnitt av kontaktytan mellan plåtpaket och hylsa 

 
Enligt termodynamikens andra huvudsats sker alltid värmetransport från en varmare till 
en kallare kropp spontant, och temperaturdifferensen är därvid den drivande storheten. 
Temperaturförloppet kan analyseras med den partiella differentialekvationen nedan, där 
hänsyn tas till temperaturgradienten i tre rumsdimensioner [4] 
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Tabell 10 Förklaring till storheter som ingår i värmediffusivitet [4] 
Beteckning Storhet Enhet AL 700 °C  Stål 20°C  
k Värmekonduktivitet 

Km
W

⋅  100 46 

ρ densitet 
3m

kg  2354 7800 

cp värmekapacitet 
Kkg

J
⋅  1100 450 

För numerisk beräkning måste den partiella differentialekvationen omformuleras till en 
differensekvation. För det endimensionella fallet med endast tid och en rumskoordinat 
kan differensekvationen formuleras enligt nedan [4] 

 [ ]),(),(
2

1
),( thxTthxThtxT xxt −++=+   

där ht och hx är differensstegen i tid och rumskoordinater. Villkoret för formeln är att [4] 

αα 22

2

⋅=⇒= tx
x

t hhhh  

Om vi sätter ht = skott-tiden och insätter värdet för α kan den längd som värmet hinner 
utbredas under skottförloppet uppskattas.  
Sämsta förhållandena inträffar då aluminium är som hetast och stål som kallast vilket 
orsakar störst lokal värmetransport och ett snabbt stelningsförlopp.   
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För ett sådant förhållande har rumssteget hx beräknats med värdena från tabell 10 ovan 
vilket presenteras i tabellen 11. För att få en bättre uppfattning om temperaturens 
inverkan har även värdena för aluminium vid rumstemperatur beräknats för jämförelse.   

 

Tabell 11 Värmeledningsegenskaper för Aluminium kontra stål vid angivna temperaturer 

Metall Temperatur 
[°C] 

k ρ cp α hx [mm] 

Aluminium 700 100 2354 1100 39.10-6 3,5 
Stål 20 46 7800 450 13.10-6 2 
Aluminium 20 210 2690 900 87.10-6 17 
Som framgår av tabell 11 är aluminiums värmetransportförmåga vid rumstemperatur 
avsevärt bättre än för stål. Inträngningsdjupet blir ca nio gånger större. Vid de aktuella 
temperaturförhållandena försämras däremot värmetransporten i aluminium avsevärt och 
inträngningsdjupet blir mindre än två gånger, jämfört med stål. Detta orsakar snabba 
stelningsförlopp vid kanalens väggar som medför sämre smältströmning vilket i sin tur 
påverkar fyllningsgraden. Detta uttrycks i Gjuteri Föreningens tidigare rapportslutsats 
som ”Kraftig värmeavdelning genom ej förvärmda plåtpaket och metall med inget/litet 
stelningsintervall är troligen huvudorsaker till problemet”. Se Bilaga 1. 
 

Illustration av kartläggningens resultat 

Figur 35-a visar sambandet mellan densiteten hos den mängd aluminium som ingår i 
rotorn och hylstemperatur. Trenden är klart sjunker temperaturen ökar porositet.  
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Figur 35a Sambandet mellan hylstemperatur och ingående Al i rotorkroppen 

När metallen strömmar in i verktyget påverkas den formgivande delen av verktyget på 
ingötsidan, som innefattar ingjutssystemets minsta tvärsnittsarea, av den heta strömmen 
och dess temperatur ökar snabbt. För att ta med formgivande delars utgångstemperatur i 
analysen beräknades verktygets medeltemperatur för varje provobjekt. Samspelet 



 31 

mellan verktygets medeltemperatur och mängden aluminium som ingår i rotorn framgår 
av figur 35 b. 

Rotor Al:s densitet vs Medeltemperatur
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 Figur35b Sambandet mellan medeltemperatur och ingående Al i rotorkroppen 

 
Samspelet mellan medeltemperatur och densiteten hos den totala mängd aluminium 
(rotor + tablett) som gjuts vid varje skott visas i figur 35c.  
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Figur 35c Sambandet mellan medeltemperatur och totala mängden Al inklusive tabletten 

 
En jämförelse mellan figur 35 b och c visar att snittdensiteten har höjts något vilket 
måste bero på tablettens bidrag som därmed måste ha högre densitet i genomsnitt. Detta 
visas klart i figur 35 d och e. 
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Al:s densitet i rotor och "tablett" vs 
Hylstemperatur
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Figur 35d Sambandet mellan Hylstemperatur och ingående Al i rotorkroppen respektive tabletten 
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Figur 35e Sambandet mellan medeltemperatur och ingående Al i rotorkroppen respektive tabletten 

 
En jämförelse mellan figurerna 35 d och e visar att trots differensen mellan 
medeltemperaturen och hylstemperaturen förblir densiteten i respektive del oförändrad. 
Detta bekräftar att det mest avgörande vad gäller temperatur är hylstemperaturen som 
betraktas mer i fortsättningen.  

Rotorerna skickades till elektriskt prov för kontroll av deras ledningsförmåga och 
kortslutningsringar avlägsnades därefter från rotorkroppar och deras densitet bestämdes. 
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Detta möjliggjorde indirekt bestämning av stavarnas densitet. Figur 35 f visar 
densitetsvariationen hos olika delar av gjutgodset. 

Al:s densitet i olika delar av rotor vs 
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Figur 35f Jämförelse mellan aluminiums densitet hos olika delar av gjutgodset 

 
Av figur 35 f framgår att de väsentligaste delarna av rotorn vad gäller ledningsförmåga, 
nämligen stavarna, har lägst densitet överallt. Densiteten ligger mellan 2,2-2,3 kg/dm3. 
Detta kan jämföras med aluminiums teoretiska densitet på 2,7 kg/dm3. Variationer i 
stavarnas densitet relativt hylstemperatur framgår av figur 35 g.  
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Figur 35g Sambandet mellan hylstemperatur och stavarnas densitet 
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En annan intressant aspekt av kartläggningen är sambandet mellan Uk-värdet och 
hylstemperatur och densitet. Uk-värdet är en indikator som används för att värdera 
rotorers ledningsförmåga. Det skall ligga mellan 68-80. Kartläggningen visar att Uk-
värdet och hylstemperatur respektive densitet i stort sätt svänger i motfas. Det vill säga 
varje gång hylstemperaturen sjunker och orsakar minskning av densiteten ökar Uk-
värdet. Av figur36 a-b framgår detta samband. Posterna 6, 8, 12 och 14 som är märkta 
med rött har hamnat utanför gränsvärdet. 
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Figur 36a Sambandet mellan hylstemperatur och Uk-värdet 

 

Uk-Värde vs Rotor Al:s densitet
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Figur 36b Sambandet mellan densiteten hos rotorns aluminium och Uk-värdet 
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Kartläggningens resultat kan sammanfattas enligt följande 
 

- Verktygstemperaturen är bland de enskilt viktigaste orsakerna till 
kvalitetsvariationer. 

- Verktygstemperaturen bör hållas ”konstant” genom att införa rutinändringar vid 
hantering av avbrott i tillverkningen.  

- Verktygstemperaturens kritiska nedre gräns ligger runt 120 ˚C för den aktuella 
rotorn. 

- Aluminium som ingår i rotorer har densiteten mellan 2,3-2,4 kg/dm3. Detta 
betyder ca 13 % porositet som dessutom är ojämn fördelade.   

- Vi kan sänka porositeten generellt överallt och minska variationen i 
referensvärde, Uk-värde. 

 
Posterna 5, 10, 12 och 15 avviker dock. Det beror med stor sannolikhet på att porer är 
slumpmässigt fördelade i stavar och är inte jämnt fördelade överallt. Detta innebär att en 
stor blåsa i en av stavarna skjuter Uk-värdet i höjden trots att densiteten generellt har 
ökat. Så verkar vara fallet för posterna ovan, vilket framgår av figuren 37.   
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Figur 37 Sambandet mellan stavarnas densitet och Uk-värdet 

 
Vid posterna 5, 10, 12 och 15 som trots ökad densitet visar ökat Uk-värde har, med stor 
sannolikhet, stora blåsor förekommit.  

 

Felanalys 

På grund av svårigheter att skaffa ett tillräckligt stort mätkärl med tillfredställande 
noggrannhet graderades efter inköp av ett kärl med ca 500 ml noggrannhet det intervall 
av kärlet som ingick i volymbestämningen med millimeterpapper. Se figur 38. Senare 
kalibrering och kontrollmätning med hjälp av en noggrann mätkolv visade att fyra 
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millimeter på millimeterpappret motsvarade 100 ml vilket betyder att varje sträcka 
motsvarar 25 ml och avläsningsnoggrannheten begränsas till +/- 12 ml. 

 
 

 
 
 

Figur 38 Mätkärl graderad med hjälp av millimeterpapper 

En annan felkälla i mätningar är vågen som, för det aktuella mätområdet (ca 18 kg), 
enligt tillverkaren har en noggrannhet på 10 g. Med tanke på mätutrustningens 
noggrannhetsnivå är densitetsberäkningarna är behäftade med 2 % fel (se nedan). 

 

⇒




 0,012 −/+ = ∆Μ

 10 −/+ = ∆
3dmVax

gmMax
  

 

3
02,002,1

012,01

01,01
:

dm

kg
felfel ±=⇒=

−
+

⇒ ρρ  

 

Massan luft baserad på observation 

Enligt observationen har mängden aluminium som ingår i en rotor en genomsnittlig 
densitet av 2,377 kg/dm3. Al:s densitet är normalt 2,7 kg/dm3. Utifrån dessa värden kan 
volymen gaser, Vgas i den observerade volymen på 0,869 dm3 bestämmas, enligt nedan: 

 63 1010410869,0
7,2

377,27,2 −− ⋅=⋅⋅






 −=gasV  m3 (1) 

Gasen i gjutgodset består i huvudsak av vätgas och luft. Källan till vätgasen är 
luftfuktighet i lokalen samt förbränning av fossila bränslen under smältprocessen. 
Vätgas är den huvudsakliga gasen som förekommer i aluminium i smält fas. Figuren 39 
visar vätgasens löslighet i aluminium vid olika temperaturer. Det visar en avsevärd 
ökning när temperaturen överstiger 660 °C. Vid 750 °C, som är smältans aktuella 
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temperatur, kan 1,23 cm3 vätgas lösas i 100 gram aluminium. Detta värde omräknas till 
SI-enhet för den aktuella snittmassan på 2,07 kg enligt nedan 
 

 6
6

104,25
100

20701023,1 −
−

⋅=⋅⋅=vätgasV  m3 (2) 

 

 
Figur 39 Vätgasens löslighet i aluminium vid olika temperaturer [3]  

 
En fjärdedel av den observerade gasmängden i gjutgodset kan ha varit vätgas som följt 
med smältan. Resterande gaser är med stor sannolikhet är luft.  
 66 106,7810)4,25104( −− ⋅=⋅−=−= vätgasgasluft VVV  m3 (3) 

Massan luft mluft i formen, initialt före skottet, kan nu beräknas med den ovan beräknade 
volymen och luftens densitet vid atmosfärtillstånd, 1,2 kg/m3, enligt nedan: 
  56 104,92,1106,78 −− ⋅=⋅⋅=luftm  kg (4) 

Men var kommer denna mängd luft ifrån? 
Kan det vara en del av den instängda luften i formen som inte hinner strömma ut under 
den korta skott-tiden? 
Om den totala luftmängden inte strömmar ut, hur mycket av den bli kvar? 
I så fall hur påverkar den kvarvarande luften gjutprocessen och dess resultat?  
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Svaren på dessa frågor är inte lätta att få emedan luft är ett kompressibelt medium. Detta 
betyder att luftens densitet, beroende på det tryck den utsätts för ändras och påverkar 
medieflödet per tidsenhet, genom de passager det strömmar igenom. 
 
Låt oss först överslagsberäkna strömningshastigheten för det enklare fallet då mediet 
som ska strömma ut under skott-tiden approximeras som inkompressibelt.  
Volymen 0,869 dm3 ska strömma ut under skott-tiden 0,16 s. Flödet beräknas enligt 
nedan: 

 3
3

104,5
16,0

10869,0 −
−•

⋅=⋅==
tid

volym
V  m3/s (5) 

För ett inkompressibelt medium är densiteten konstant och flödet kan också beräknas på 
ett annat sätt, nämligen 

 
A

V
wwAV

•
•

=⇒⋅=  (6) 

där A är strömningsarean och w flödets hastighet. Med tvärsnittsarean 11,97 mm2 (se 
4.7) uppskattas strömningshastigheten till 451 m/s, alltså mycket över luftens 
ljudhastighet. Det är fysikaliskt omöjligt att överstiga ljudhastigheten utan speciellt 
utformade munstycken (Lavaldysa) [5].  
Det är värt att påpeka att den ovan nämnda totala strömningsarean i själva verket består 
av 348 stycken mycket små spalter, vilket medför förluster. Förluster uppstår på grund 
av mediets viskositet och dess friktion mot spalternas väggar. Detta brukar tas hänsyn 
till vid noggranna beräkningar bland annat genom att reducera tvärsnittsarean med en 
geometriberoende faktor vilket bidrar till ytterligare hastighetsökning. Därför kan det 
med säkerhet förväntas att en del luft blir kvar i formen.  

Avluftning under skott 

Som det tidigare har nämnts är det komplicerat att beräkna tryck och spaltströmning för 
ett kompressibelt medium. En matematisk modell baserad på energi och 
kontinuitetsekvationen kan ställas upp och kan efter en del förenkling tillämpas för 
beräkning av mängden luft som strömmar ut. Luftvolymen i formrummet komprimeras 
under skottet av smältan, varvid luftens tryck och temperatur stiger, i och med att 
utflödet genom spalterna inte hinner avlufta helt under det snabba skottförloppet. Och 
det är precis det som detta kapitel behandlar, alltså överslagsberäkning av tryck- och 
strömningsförlopp under den korta skott-tiden. 
 
Modellen bygger på att processen löper tillräckligt snabbt så att det totala värmeutbytet 
med omgivningen under processen kan försummas helt. Vidare antas processen vara 
”reversibel” och ”kvasistatisk”. Med reversibel menas att processen kan fortlöpa i 
motsatt riktning och att då alla storheter i systemet såväl som i dess omgivning återställs 
till ursprungligt tillstånd [5]. Med kvasistatisk menas att accelerationstermen  t∂∂ / i 
strömningsekvationen, d.v.s. masströgheten vid acceleration av luftutströmningen under 
skottet, försummas. Accelerationen (masströgheten) i det stationära strömningsfältet 
finns dock med.  
En sådan förlustfri process utan värmeutbyte benämns ”isentropisk” och används i 
tekniska tillämpningar som referensprocess. För ett slutet och stillastående system som 
genomgår en isentropisk process får energiekvationen den enkla formen enligt nedan [5] 
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 0=⋅+=+= vpdedbdqdqr      

Där dq är systemets värmeändring, r markerar systemets reversibilitet, db systemets 
totala förlust, de ändring i systemets inre energi och produkten p.v motsvarar 
volymändrings arbete. För sådan process är  

κvp ⋅ = konstant 

Beräkningar 

Figur 40 visar en enkel schematisk modell av systemet där det råder  
p1 = p0 = atmosfärstryck innan kolvrörelsen påbörjas.  
 

 
Figur 40 Schematisk modell över det betraktade systemet (formrummet) 

På grund av kolvens rörelse strömmar luftflödet, 
•
m  med hastigheten w ut ur systemet. 

Om kolven rör sig snabbt växer p1 och w går snabbt mot ljudhastighet som är den 
maximala strömningshastigheten i avluftningsspalterna.  
Om luften betraktas som en ideal gas gäller allmänna gaslagen och massan luft i formen 
före skottet kan beräknas enligt nedan 

 
TR

Vp
mTRmVp

⋅
⋅=⇒⋅⋅=⋅   (1) 

För aktuella data: T = 400 °K, V = 0,869.10-3 m3 och Rluft = 287 Nm/kg.K beräknas 
luftmassan till 75,7.10-5 kg. 
 
För numerisk beräkning av händelseförloppet då kolven rör sig framåt och volymen 
minskar, vilket i sin tur påverkar både trycket och massflödet, används programmet 
matlab [6]. 
  
Det är värt att påpeka ännu en gång att beräkningar som utförs i det följande baseras på 
en kraftigt förenklad modell av ett mycket komplext förlopp. Därför bör det ses som en 
överslagsberäkning som utförs med huvudsyfte att försöka förklara om den observerade 
mängden luft i gjutgodset kan vara kvarvarande luft som finns i formen. I så fall har den 
här beräknade luftmängden samma storleksordning som den som observerades i 
gjutgodset. Se 6.4.5. 
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I matlab koden indelas skott-tiden på 0,16 s i 1000 steg och som tidssteg införs 
variabeln h sådan att h = 0,16/1000. För varje tidssteg beräknas följande data och 
itereras framåt. Se bilaga 7. 

Tabell 12 Lista över de tillståndsvariabler som beräknas med matlab i varje iteration under 
skottförloppet  

Data Förklaring  

1

01

p

p
B =

Π
=  

Tryckförhållande mellan vardera sidan av spalten 

dV=V.h/0,16 Volymändring per tidsenhet 
•
m(B,p,T) 

Massflödet som funktion av tryckförhållande, tryck och temperatur 

dm=
•
m .h 

Massändring per tidssteg 

m = m-dm Uppdatering av massa 
V=V- dV Uppdatering av volym 
v =V/m Uppdatering av volymitet 
T = T + dT Uppdatering av temperatur 

v

TR
p

⋅=1  
Uppdatering av tryck 

 
 
Massflödet för en isentropisk strömning av ett kompressibelt medium genom en spalt 
”enkelt munstycke” bestäms enligt nedan [5] 

 
TR

p
BAm

⋅
⋅⋅⋅=

•
)(ψα  (2) 

där α är en geometriberoende empirisk faktor som reducerar spaltens tvärsnittsarea på 
grund av förekommande viskösa m.fl. förluster i respektive spaltform. α har valts från 
figuren 41 till 0,7. 
 

 
 Figur 41 Geometriberoende faktor som reducerar spaltens tvärsnittsarea p.g.a förluster[7] 

A är spaltens tvärsnittsarea. Faktorn ψ  beror av tryckförhållandet B=1/Π enligt nedan 
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Uppdatering av temperatur 

För uppdatering av temperaturen, dT behövs en mer detaljerad härledning av 
energiekvationen ty kolvens rörelse tillför arbete för volymändring av systemet. Figuren 
42 visar ett funktionsblock som generellt kan användas för studie av alla öppna system.  
 

 
Figur 42 Funktionsblocktillämning av konserveringslagarna för ett öppet system [8] 

 
Balansekvationen för ändring av den totala energin E i kontrollvolymen för ett 
stillastående (w = 0) system utan höjdskillnad mellan in- och utlopp (H = 0) kan skrivas 
enligt nedan 

 ututkolvinin hmPhmQ
dt

dE ⋅−+⋅+=
•

=

••

43421
0

 (4) 

Där 
•
Q  = 0 ty värmeutbytet med omgivningen kan försummas helt under det snabba 

förloppet.  

Det strömmar inte heller massa in i systemet, därför blir 
•

inm = 0.  

Plustecknet framför den mekaniska effekten Pkolv förklaras av att kolven tillför effekt till 
systemet, till skillnad från figuren där mekanisk effekt tas ut ur systemet. Kolvens 
mekaniska effekt kan skrivas som 
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dt

dV
pwApP

dt

dV

kolvkolvkolv ⋅=⋅⋅=
43421

 (5) 

energiekvationen får därmed följande form: 

 dVpdthmdE
dt

dV
phm

dt

dE ⋅+⋅⋅−=⇒⋅+⋅−=
••

 (6) 

 
Gasens specifika inre energi e 

 meE
m

E
e ⋅=⇒=  (7) 

 

således  dmedem
dt

med

dt

dE ⋅+⋅=⋅= )(
 (8) 

 
Insättning av (8) i (6) ger 

 dVpdthmdmedem ⋅+⋅⋅−=⋅+⋅
•

 

 dVpdthmdmedem ⋅+⋅⋅−⋅−=⋅
•

 (9) 

 
Massflödet är ändringen av massa per tidsenhet (kontinuitetsekvationen)  

 dtmdmm
dt

dm ⋅−=⇒−=
••

 (10) 

insättning av (10) i (9) ger 

 dVpdthmdtmedem ⋅+⋅⋅−⋅−−=⋅
••

)(  

 dV
m

p
dteh

m

m
de ⋅+⋅−−=

•

)(  (11) 

 
Specifik entalpi definieras som  vpeh ⋅+=  
  
för ideal gas gäller RTvp =⋅  
 
 RTeh +=⇒  (12) 
 
Specifika inre energin, e definieras för ideala gaser som 

 dT
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Insättning av (12) och (13) i (11) ger 

 dV
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p
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m
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p
dtT

m

m
dT
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−⋅+⋅⋅−−=
•

κκ  (14) 

Och så uppdateras temperatur och hela slingan räknas om och om från början för hela 
skott-tiden. I matlab har det beräknats (se Bilaga 7) och resultatet redovisas här nedan. 

Avluftningsgrafer  

Innan visningen av graferna bör det åter påminnas om modellens begränsningar och de 
kraftiga förenklingar som har gjorts på grund av förloppets komplexitet. 
Luftutströmningen sker genom spaltformade kanaler som har 300 gånger längre längd 
än höjd. Detta medför viskösa förluster som minskar utströmningen. Förlusterna är 
mycket svårt att beräkna exakt men har ändå stort betydelse för dimensioneringen. Här 
har vi gjort en överslagsberäkning och har hela tiden haft i åtanke att utströmningen är 
mindre än vad vi kommer fram till. Resonemanget är helt enkelt följande: Om 
avluftningen inte räcker till utan förluster så är det ännu värre om hänsyn även tas till 
förluster! 

Som det nämndes tidigare är tryckförhållandet den drivande storheten för 
luftutströmningen. Det kritiska tryckförhållandet för luft är 1,89 då har luft uppnått 
ljudhastighet. Det är av intresse att se när detta tryckförhållande uppnås under förloppet. 
Figur 43 visar tryckförloppet i formrummet som funktion av (s.f.a) tid. 

 
Figur 43 Trycket I formrummet ökar stadigt 

Genom att zooma i diagrammet ser man bättre när tryck rund 2 Pa uppnås. Figur 44 
visar att när 0,08 sekunder har gått har det kritiska tryckförhållandet uppnåtts och då har 
luftutströmningens hastighet sitt maxvärde, ljudhastigheten.  Efter det, enligt (2), ökar 

utströmningen proportionellt med trycket p och omvänt proportionellt mod T . 
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Figur 44 Tryckförhållandet har uppnåtts dess kritiska värde på ca 1,9 

Temperaturen under hela förloppet är intressant då det under hela förloppet påverkar 
utflödet. Figur 45 visar temperaturförloppet. 

 

Figur 45 Temperaturen ökar stadigt i formrummet 

Massflödet är en annan intressant storhet. Som figur 46 visar ökar det snabbare mot 
slutet av förloppet. 
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Figur 46 Massflödet som funktion av tiden 

Strömningshastigheten går snabbt mot ljudhastighet och står sedan konstant. Figur 47 
visar Mach-talet som är kvoten mellan mediets strömningshastighet och ljudhastigheten 
vid den aktuella temperaturen. Båda storheterna är nämligen temperaturberoende men 
förändras lika mycket  

 
Figur 47 Mach-tal som funktion a tid 

Slutligen en kontrollgraf för att kontrollera om förloppet sker isentropiskt vilket hela 
resonemanget baserats på dvs om det uppfyller kraven κvp ⋅ = konstant. Figur 48 visar 
denna storhet för hela förloppet 
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Figur 48 Kontroll om förloppet sker isentropisk ( κvp ⋅ = konstant) 

Som framgår av figur 48 sker förloppet i stort sätt isentropisk. Avvikelsen mot slutet 

beror på att volymiteten, 
m

V
v =  går mot 0 (se tabell 12) på grund av att volymen V går 

snabbare mot noll än massan m. Detta har som följd att trycket p går mot ∞. 
Den kvarvarande massan luft beräknad enligt denna modell är 9,6.10-5 kg. En 
jämförelse mellan detta värde och det värde som beräknats under 6.4.5 på 9,4.10-5 kg 
visar god överensstämmelse. Därmed kan hypotesen anses uppfylld att det observerade 
luftmassan i rotorer kan ha orsakats av otillräckligt avluftning. 
  

Metallsprut på yttre periferi 

Enligt samtal med operatör är rotor 200-2 med längden 250 den mest problematiska 
rotorn med avseende på metallsprut på periferin. Enligt statistik (se tabell 5) är 
rotorstorlekarna 160-180mm de vanligen förekommande med avvikelse vad gäller 
metallsprut på periferin.  
När man betraktar konstruktionen så se man att metallströmningen sker genom de 
kanaler som bildas av öppningar mellan den fasta formgivande delen av verktyget och 
plåtpaketet. Se figur 49 och 50. Vid dessa uppstår alltid en ”oönskad spalt” mellan 
hylsan och den fasta formgivande delen. Se figur 49 som är en manipulerad version av 
ritning 3GZY 123 002 för att illustrera den ”oönskade spalten”.  
Storleken av denna ”oönskade spalt” beror teoretiskt sett enbart på glappet mellan 
plåtpaketet och hylsan men i praktiken även av felposition i höjdled vid 
verktygsdelningen. Hylsans diameter på inmatningssidan är normalt 0,4 mm större än 
plåtpaketets vilket betyder 0,2 mm radiellt.  
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Figur 49 Manipulerad version av ritning “3GZY 123 002” med ändamål att illustrera den ”oönskade 

spalten” 

 

 
Figur 50 Verktygets främre formgivande del markerad 3 i figur 49 

Metallsprutet på periferin beror förutom på spaltstorleken även på halten instängd luft 
efter fas 1. Otillräcklig avluftning under fas 1 gör att skottet blir explosionsartat under 
fas 2. I maskin M2, i vilken storlekar 160-180 mm gjuts, är förhållandena som värst. M2 
har nämligen stor höjdavvikelse mellan verktygets delar (Se 6.2). Dessutom har 
justeringen av fas 1, under en längre tid, gjorts utan större noggrannhet. 

Hylsa 

Plåtpaket 

Spalt 

Metallströmningskanaler 
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Rotor 200-2 med längden 250 gjuts i M3 som normalt inte ger denna avvikelse. En 
genomgång av de verktygsdelar som används visade att hylsan var ovanlig stor. Hylsans 
diameter uppmättes till 189,82 på inmatningssidan vilket innebär en 0,65 mm radiell 
spalt. Detta kan jämföras med 0,2 mm som är normalt.  

Hur metallsprut på periferin förhindras? 

Med tanke på dessa orsaker rekommenderas: 
• Byte till hylsor med mindre håldiameter: Bytet bör dock göras med försiktighet 

och först efter genomgång av prestationen hos maskinens andra delsystem. I 
synnerhet matarens vars träffsäkerhet påverkas direkt.  

• Tätare underhåll av verktygets styrenhet: Verktygets styrenhet bör besiktigas 
relaterat till gjutresultat och inte enbart vid haveri. 

• Noggrannare justering av fas 1: Fas 1 bör justeras så nära luftfritt som möjligt 
genom fastställande av den faktiska mängd aluminium som gjuts i varje skott. 

 
 

Resultat och slutsatser 
Porositet i gjutgods är ett vanligt fenomen men önskvärt är att kunna styra processen för 
att på så sätt få en jämn kvalitet. Det handlar inte om att tillverka perfekta porfria 
gjutgods som resulterar till ökad kostnad i form av både forskning, underhåll och 
noggrann processtyrning utan en jämn kvalitet utan oförutsägbara berg och dalar i 
kvalitetskurvan. Sedan kan man efter hand höja och sänka kvalitetsnivån så att en 
optimal kostnadsnivå uppnås. Generellt gäller det att om man inte vet vad man vill ha är 
det omöjligt att veta hur mycket det kostar.  
Med tanke på relationen mellan porositet och materialegenskaper som delvis 
genomgåtts i det här arbetet känns det naturligt att relatera den ”rätta” kvalitén till 
densiteten. Å andra sidan är det, enligt alla experter och den litteratur som har 
genomgåtts, praktiskt taget omöjligt att få helt porfria gjutgods. Önskvärt är istället att 
kunna få godset homogent d v s om det tillåts porer i godset ska de vara jämnt 
fördelade. Detta är teknisk möjligt och kan uppnås på önskad nivå beroende på hur stort 
kravet är och hur stor vilja det finns för förändring.  
Generellt kräver stor homogenitet ett kontrollerat flödes- och stelningsförlopp. Detta 
möjliggörs med genomgående beräkning av strömningskanalernas geometri och 
avancerad kylning för systemet. När man väl fått håligheterna fyllda med smälta, vill 
man, oberoende av massan, teoretiskt att godset ska kylas på ”noll” sekunder för att 
krympning och gasporer ska ”frysas” där de för ögonblicket befinner sig. Allt detta 
kräver genomgående ingrepp på produktionen och till viss del även utvecklingsarbete 
från val av maskin och utformning av verktyg till själva godsets form och geometri. 
Detta kan gälla för kommande generationer av produkter. 
För nuvarande generation, med nuvarande geometri och verktyg, kan den ”rätta” 
kvaliteten baserad på utförda observationer definieras enligt följande:  
 
Rätt gjuten rotor är den vars ingående aluminium har densitet över 2,5 kg/dm3 samt att 
dess stavar inte är behäftad med stora porer. 
 
För att uppnå det ovan nämnda kvalitén bör följande beaktas 
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Omsorgsfull hantering av verktygets temperatur: Verktygstemperaturen ska under ingen 
omständighet sjunka under 120 °C. För att uppnå detta måste maskinen vara utrustad 
med verktygsvärmare och temperaturmätare. Rutinerna bör vara utformade så att före 
ett längre avbrott i produktionen ska värmare igångsättas och innan gjutning påbörjas, 
efter avbrott överstigande 10 minuter, ska temperaturen kontrolleras. 
Förvärmning av plåtpaket: För att nå något lugnare steningsförlopp i stavar som dels 
påverkar strömning och dels krympkompensering bör plåtpaketet förvärmas till samma 
nivå som verktyget, ca 120 °C. Det är en förändring som kan påverka andra led av 
produktionen. Därför bör processen i sin helhet genomgås och temperaturens påverkan 
studeras. 
Vakuumgjutning: Med vakuumgjutning kan man, genom montering av ventilen på rätt 
genomtänkt plats, förbättra både strömning och fyllningsgrad. Beroende på verktygens 
modulplattform och förändringsutrymme kan undertrycket täcka skottets alla tre faser 
eller bara de två första. Det är ett relativ stort ingrepp på dagens process men om de två 
förstnämnda rutinändringarna inte räcker hela vägen bör detta alternativ studeras på 
allvar. Tekniken är känd och tillämpas vid tillvekning av produkter med höga 
homogenitetskrav t ex motorblock, oljesumpar, växellådor mm. 
Bättre smälthantering: Som ytterligare ett steg mot bättre kvalitet bör halter av gaser och 
oxider i smältan minskas. Detta möjliggörs genom att hindra tillförsel av partiklar och 
vätgas rika ämnen i smältan, minska smält temperaturen så lång det går samt 
användning av flussmedel, filtrering och mer frekvent rengöring av smältugnarna.  

Diskussion 
Efter genomgång av gjutprocessen i sin helhet och med tanke på att gjutprocessen 
påverkas av omständigheter runt omkring den kan det förslås en rad förbättringsförslag 
som på olika ätt kan påverka gjutprocessen positivt.  
Dessa följer här nedan indelade i tre områden, administrativ, material- och 
smälthantering. 

De administrativa förslagen 

Med administrativa förslag menas här de verktyg och medel som kan används för 
processtyrning och dokumentation.  

Fullständig spårbarhet 

Ett sätt att undvika ojämnheter i kvaliteten är att kartlägga faktorer som påverkar den. 
För att bestämma dessa faktorer måste de kasserade rotorer som upptäcks under interna 
kvalitetskontroller analyseras effektivare. Idag, som tidigare nämnts, saknas ett 
spårbarhetssystem som möjliggör specificering av tillverkningstillfället. Spårbarheten 
försvinner när rotorer hämtas från lager till balansering där de efter balansering får ett 
nytt nummer. Behovet av spårbarhet har inte ansetts vara stor då de defekta rotorerna 
ändå upptäcks internt dels under balansering och dels under elektrisk kontroll som alla 
rotorer genomgår och statistiken visar en försumbar andel reklamation som beror av 
defekta rotorer.  
Parametrar som årstid och väderförhållanden, operatör, maskininställningar, 
maskintemperatur, fortvarighet eller längre avbrott i produktionen är några exempel på 
sådana parametrar som kan vara intressanta ur kvalitetsperspektiv. Dessa indata och 
förmodligen många fler som efter diskussion med erfarna medarbetare och 
produktionsledare kan specificeras är ett måste för skapande av ett underlag för 
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fastställande av en robust process som säkerställer jämn kvalitet. Information kan sedan 
studeras och användas för andra ändamål, som underlag för planer för löpande underhåll 
i syfte att minska driftsstörningar och avbrott i produktionen som resulterar i säkrare 
planering och leverans. Nyckeln till ett sådant fungerande system är att tillföra 
fullständig spårbarhet i systemet och därför måste varje rotor förses med ett unikt ID-
nummer som kopplar rotorn till de intressanta omständigheter som rådde vid 
tillverkningstillfället.  
 

Uppföljning 

Generellt saknas en metodik för uppföljning och utvärdering av de ändringar som görs i 
tillverkningsprocessen. Exempelvis har man tillfört verktygsvärmare till M1 sedan maj 
2005. Sedan dess värms verktygen till 150 °C under kvällar och helger. Men trots 
bakgrunden och historiken bakom det har ingen följt upp utvecklingen och 
dokumenterat eventuell påverkan på slutprodukten. 
Ett annat exempel gäller generell uppföljning av kasserade rotorer som sker i olika led 
av tillverknings processen. I synnerhet gäller det den kassation som sker som följd av de 
interna kvalitetskontroller som utförs utan vidare analyser och diskussioner med de 
direkt inblandade med förebyggande och förbättrande syfte.  
 

Metodstandard 

Idag saknas dokumenterade rutiner som anger hur en maskinoperatör ska jobba och 
kontrollera produkter. Exempelvis saknas metodstandarder för hantering av längre 
avbrott i produktionen. Detsamma gäller vid upptäckt av synliga fel och avvikelser i 
gjutgodset. Inte heller finns generella rutiner på var och i vilket omfattning operatören 
skall kontrollera och uppmärksamma maskinen och produkten. Följden är att det inte 
heller finns en utbildningsplan för utbildning av ny personal. 
På lång sikt är det nödvändigt att införa metoder och rutiner som i detalj styr 
produktionen mot en jämn kvalitet. Dessa rutiner och metoder kan finnas i verkstaden i 
form av handböcker. En del kan utvecklas av berörd personal som kan betraktas som 
”levande dokument” vilka stadigt förbättras. En annan del utvecklas till exempel av 
kvalitets- och planeringsavdelningen och medföljer order till verkstad. Exempel på 
sådan information kan vara  

• Smälthantering:  
o Hur ofta ska smältan slaggas,  
o Hur mycket och hur ofta ska flussmedel tillsättas 
o Smältans bevaringstemperatur och arbetstemperatur 

• Städrutiner 
o Skiftstädningens omfattning 
o Veckostädningens omfattning 
o Semesterstädningens omfattning 

• Tillverkningsrutiner 
o Hantering av olika produktionsavbrott 
o Verktygsbyte och omställning 

• Underhållsrutiner 
o Omfattning av kontinuerligt underhåll (maskin) 
o Cykelberoende punktinsatser och omfattning (maskin) 
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o Omfattning kontinuerligt underhålls (verktyg) 
o Cykelberoende punktinsatser och omfattning (verktyg) 

• Rutinmässiga kontroller och observationer som operatören bör utföra vid 
tillverkning 

o Att verktygshalvorna är rena 
o Att skopan är fullständigt tom (eliminera mängd variationer) 

 
En del detaljer som direkt påverkar kvaliteten och måste följas kan bestämmas vid 
planeringsstadiet och följer sedan med order till verkstaden.  

• Fullständiga maskininställningar 
o Fyllkammaren 
o Fasjusteringar med avseende på sträcka, hastighet och tryck 

På det sätt säkerställs alla operatörer tillverkar på samma sätt och efter ett tag fås en 
jämn kvalitet. Sedan kan man förfina metoderna och sikta mot den bästa eller mest 
optimala kvaliteten inom den ram som ekonomin tillåter. 
 

Uppföljning av produktionsstörning 

Idag rapporteras inte störningar och stopp i produktionen utan enbart antal skrotade 
rotorer. För detta används ett skrotrapportsformulär med några ofta förekommande fel 
ifyllda och operatörens uppgift är i stort sätt att fylla i antal. Se bilaga 8. Formulärens 
främsta syfte är att skaffa underlag för en statistisk aktivitet. Det som saknas är dels 
operatörens mer djupgående orsaksanalys samt hans och hans närmaste chefs åsikt om 
en kort respektive långsiktig lösning för att förhindra uppkomst av avbrott i framtiden.  
 

Verktygsregister och underhåll 

Det saknas ett utarbetat register för delar som ingår i verktyget och därmed ingen 
historik om i vilket utsträckning och hur ofta delarna har använts/ska användas. Därför 
har delarna utsätts för ojämna påfrestningar och följaktligen har ojämnt slitage 
förekommit med skiftande skick hos verktygen som följd. Bristande medvetet underhåll 
och regelbunden rengöring har påverkat både slutkvalitet och maskinens prestanda. 
Detta har bekräftats även av Nicklas Hornemark, service ingenjör på företag Bühler som 
utförde maskinrevision på M2 den 21 november 2006. Se Bilaga 4. 
Underhållsprogrammet måste relatera underhåll till antal tillverkade rotorer som delarna 
har används till och omfattar reglering av hur ofta och i vilket utsträckning ingreppet 
ska ske. Ett exempel är bytet av verktygets styrenhet som sker vid haveri och inte är 
relaterat till dess funktion som är ”att hålla verktygsdelarna i rätt position”. Detta 
medför orimligt slitage på delar av maskinen. Det saknas även dokumentation om när 
ett ingrepp har skett, vad ingreppet har omfattat och vem har utförd arbetet. 
 
Sammanfattningsvis kan det påstås att produktionen är ganska omodern med väldigt låg 
dokumentation av produktionens olika led till följd. Ett sätt att komma till rätta med 
bristen är att på initiativ av kvalitetsavdelningen organisera någon eller några projekt för 
förbättring. Gruppen/grupperna bör vara intresserade av kvalitetsförbättring och 
projektarbetena ska i förstahand kartlägga behovet i olika led och arbeta fram utkast till 
blanketter och formulär. Sedan bör berörda chefer utbildas som i sin tur utbildar sina 
respektive medarbetare för att öka kvalitetsmedvetenheten och 
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dokumentationsbenägenheten hos personalen. Berörd personal bör vara med och 
utforma blanketter och formulär dels för att öka engagemang och delaktighet hos 
personalen, dels för att öka formulärens användarvänlighet. 

Material och smälthantering 

Idag används samma material för alla sort rotorer. Se tabell 13. Detta material benämns 
”Alloy 170.0” i ”Aluminium Casting Technology” [3]. Enligt denna litteratur har detta 
material speciellt framtagits för rotorer av storlek upp till ∅ 150mm. Den som gör att 
detta material blir speciellt lämpat för just dessa rotorer är förhållandet mellan Fe och Si 
som är ca 2.  

Tabell 13 Materialets kemiska sammansättning 
Ämne Al Si Fe  Cu  Mn  Ti  Na 
% 99,74 0,07 0,16 0,001 0,01 0,00212 0,00012 

För större rotorer rekommenderas däremot ”Alloy 100.0” (Se tabell 14) som har ca 6 
gånger mer Fe än Si. Detta förhållande är speciellt gynnsamt för fyllningsgraden enligt 
boken [3].  

Tabell 14Materialets kemiska sammansättning ”Alloy 100.0” 
Ämne Al Si Fe  Cu  Mn  Ti  Cr Zn 
% 99 0,15 0,6-0,8 0,10 ** ** ** 0,05 

** 0,025 % max 

För att minska oxidhalten kan smältugnen rengöras från oxider med hjälp av 
specialmedel. Men de bästa och samtidigt mest ekonomiska preventiva medlen är ett 
gott skötselprogram innehållande stenhård uppföljning av metoder och rutiner samt 
regelbunden rengöring av smältbadet, effektiv användning av bränslet och planlagd 
kontroll av isoleringar och smältutrustning.[3] 
För att minimera tillförsel av vätgas i smältan bör tackorna förvärmas till 400 °C innan 
de stoppas i ugnen. Återsmältning av skrot rika på partiklar och olja ökar tillförsel av 
vätgas i smältan. 
Smälttemperaturen bör inte överstiga 760 C, extremt höga temperaturer orsakar förutom 
extra kostnad även grova korn i fast fas med dåliga mekaniska egenskaper som följd. 
Det krävs mycket värme för att smälta aluminium men temperaturen skjuts i höjden när 
hela mängden smälter till flytande fas.  
Gjututrustningen som används är normalt av stål. Denna måste rengöras och beläggas 
med motståndkraftigt material mot värme och oxidering. Utrustningen måste dessutom 
förvärmas till rödvärme innan kontakt med smältan för att inte vara en källa till införsel 
av vätgas i smältan. 
Aluminium har ungefär lika låg densitet som ickemetalliskt slagg t. ex oxider har, 
följaktligen krävs det extra noggrannhet att separera den och hindra den att komma i 
gjutkanaler 

Lämpliga undersökningar av smältans kvalitet 

Det är möjligt att undersöka halterna av oxider och gaser i smältan. Genom följande 
prover kan smältan undersökas och behandlas innan gjutning. [3]  

Tryckminskningsprov 

Detta är ett enkelt och billigt prov som klargör halten av lösta gaser i smältan. Under 
detta prov stelnar det representativa provobjektet under lågt tryck vilket enligt allmänna 
gaslagen resulterar i att gasbubblor växer. Om smältan innehåller stor mängd gas sväller 
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godset och bucklar utåt om det däremot innehåller låga halter gaser sjunker det ihop och 
bucklar inåt. Det är viktigt att hålla tryck och stelningshastighet lika vid upprepade prov 
så att provresultatet skall vara jämförbara med varandra. [3] 

Kvantitativt tryckminsknings prov 

Under detta prov tillåts en bestämd mängd av smältan att stelna i vakuum. Vätgasen 
som frigörs höjer trycket i kammaren. Trycket mäts och visas på displayen. 

Tillsatser för oxider 

För att avskilja föroreningar i smältan kan man efter behov och ändamål tillsätta olika 
tillsatser. Tillsatser kan indelas i fyra huvudgrupper 
Täckande tillsatser som täcker över smältan och hindrar gasers intrång i smältan. 
Renande tillsatser som tar bort fasta, icke metalliska, partiklar. 
Avgasande tillsatser som adderas i smältan för att frigöra gaser. 
Slag avskiljnings tillsatser som frigör instängda metaller ur slag [3] 
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BILAGA 1 – 9 
Samtliga bilagor finns att läsa på ABB:s U-katalogen i nedanstående adress 

U:\Produktion\Produktionsteknik\Projekt\APK\Exjobb Vad är rätt 
gjutkvalitet  
och hur uppnås den\Bilagor  

  

1. Karppinen Arja, Gjuter Föreningens rapport daterat 1999-11-25, ABB:s 
beställare Bölja Mats 

2. Tholence Frédréc ”Study of the rotor production line at LV Motor”, juli 2005 

3. Mätresultat av rotors excentricitet  

4. Niclas Hornemarks maskin revisions rapport 

5. Svenska Gjuteri Föreningens rapport 

6. Excel fil innehållande sammansatt data framtagen under ”Densitets 
undersökning”  

7. Matlab kod för beräkning av skott förloppet 

8. Skrotrapporterings Formulär 

9. Minnesanteckningar från Rudi Becks (Dietec) revision 

 


