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Notis 

På begäran av Saab AB har alla prisuppgifter i denna rapport krypterats och visar därför 

inte den faktiska kostnaden.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Saab Security and Defence Solutions levererar sikten till militära fartyg. Dessa sikten 

består av en radardel och en elektro-optisk del. Grundkonstruktionen är från 1980-talet 

men har utvecklats under åren. En väsentlig del i siktets radardel är den låda som själva 

radarelektroniken monteras in i. Den är precisionsgjuten, där gjutmetoden är 

vaxursmältning och utförs av Saabs leverantör i England. Leverantören har långa 

ledtider vilket innebär att Saab många gånger får svårt att möta sina egna kunders krav 

på leverans.  

På grund av de små 

tillverkningsserierna, cirka fem 

stycken per år, samt den 

komplicerade och tidskrävande 

processen så är Saab inte på något sätt 

en prioriterad kund hos leverantören.  

Bedömningen är att det idag finns 

andra metoder som kan utnyttjas för 

framtida produktion, särskilt för att 

minska kostnader och ledtid. Frågan 

är då om man kan tillverka radarlådan 

med en annan metod och fortfarande 

uppfylla de krav som ställs enligt kapitel 1.5.2. 

1.2 Mål 

 Studera alternativa produktionsmetoder för radarlådan. 

 Utvärdera alternativen och rekommendera en produktionsmetod. 

1.3 Avgränsning 

- Alternativa material till SS-EN 1706 – EN AC-42100 kan vara nödvändiga vid byte 

av produktionsmetod. Vilket lämpligt material som bör användas i sådant fall 

kommer inte att undersökas vidare, men metoden kommer att undersökas. 

1.4 Lösningsmetoder 

Projektet har delats upp i två delar. I första delen samlades information in om 

radarlådan och hur den tillverkas idag. Därefter togs ett beslut på vår rekommendation, 

tillsammans med Saab AB, att fortsatt arbete skulle gå vidare med ett visst 

tillverkningsförslag. Den andra delen bestod i att närmare undersöka det 

tillverkningsförslag som blivit fastställt.  

  

Figur 1. Siktet - elektro-optisk del till vänster och radardel 
till höger. (Saab AB, 2014) 
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Arbetet har bedrivits på följande sätt:  

 Litteratursökning: 

Användes för att samla information om produktionsmetoder. 

 Sökning i elektroniska källor: 

Användes för att samla information om produktionsmetoder. 

 Intervju av tillverkare: 

För att komplettera informationssökning i litteratur och elektroniska källor. Även 

för att få reda på hur man, i praktiken, kan tillämpa tillverkningsmetoder på 

radarlådan. 

 Intervju av Saab anställda: 

För att samla information om radarlådan. 

 Datorprogrammet Siemens NX: 

För att skapa CAD-modeller. 

 Beräkningar  

För att beräkna hållfasthet på fogar. 

Informationsinsamling 

För att samla information om bland annat radarlådans funktion, utformning, krav på 

radarlådan och vilka laster den utsätts för har personer inblandade i framtagningen av 

radarlådan intervjuats. Detta bör även ge förståelse för vad som bör tas hänsyn till vid 

fortsatt arbete med ”Produktionsmetod Radarlåda”. 

För att få mer kunskap om praktisk tillämpning av gjutning, skärande bearbetning och 

sammanfogning har intervjuer av personer som arbetar inom respektive område gjorts. 

Besök har gjorts på plats hos tillverkare. Telefonintervjuer och mailkonversationer har 

förekommit. 

Utvärderingsmetoder 

För att utvärdera sammanfogningsmetoder gjordes överslagsberäkningar på fogarnas 

hållfasthet.   
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1.5 Nulägesbeskrivning 

Siktet CEROS 200 som radarlådan ingår i är 

konstruerat för att användas på militära fartyg där 

det sitter placerat på fartyg i utomhusmiljö. Oftast 

används en eller två enheter på ett fartyg och dessa 

kan vara placerade både i främre och bakre delen 

av fartyget. Hela CEROS 200 är cirka 2 meter hög, 

1,6 meter bred och väger mellan 625 och750 kg 

beroende på version.  

CEROS 200 används för att, med hög precision, 

snabbt kunna spåra hot även i svåra förhållanden 

på hav och i kustmiljö. Den är utrustad med radar 

och optroniska sensorer i form av CCD-kamera, 

värmekamera och laseravståndsmätare. Förutom 

denna utrustning har den även gränssnitt mot moderna robot- och vapensystem.   

 

Figur 3. Fartyg med två utplacerade enheter. (Saab AB, 2014) 

På grund av sin placering utomhus utsätts radarlådan för saltvatten, hårda vindar, 

krängningar och många mekaniska laster. Radarlådan kan ges en vinkelhastighet på upp 

till 2 rad/s och vinkelacceleration på 10 rad/s² vilket betyder att den även utsätts för 

stora tröghetskrafter.(1)  

Då sensorerna som används numera blivit lättare lägger man motvikter på sensorsidan 

av Ceros 200 för att balansera systemet. Detta innebär att motorn inte behöver arbeta 

för att hålla siktet rakt i neutralläge. Därför är en viktökning av radarlådan inte 

önskvärd. 

I dagsläget är radarlådan, enligt ritning, utformad som en parallellepiped med 

yttermåtten 776*725*433 [mm] och väger ungefär 33kg.  

Figur 2. Ceros 200 med radarlåda till 
vänster. (Saab AB, 2014) 
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Radarlådans infästning mot motorn kan 

ses i Figur 4 vid rödmarkeringen. Vidare 

sitter ett gyro vid grön markering, fläkt vid 

gul markering och reflektor vid orange 

markering. Det är framför allt viktigt att 

motorinfästning och gyro sitter rätt i 

förhållande till varandra. 

Som tidigare nämnts är radarlådan 

tillverkad med 

precisionsgjutningsmetoden 

vaxursmältning. Den gjuts i två delar med 

baslådan som en del och locket som en 

annan.  

Locket monteras på baslådan med två gångjärn. När luckan sedan stängs över baslådan 

används skruvförband för att försluta radarlådan.  

På radarlådans ytterkant där locket ska försluta lådan sitter två packningar (Figur 5). En 

inre EMI-packning samt en miljöpackning som sitter ytterst för att täta lådan från vatten 

och fukt. Orsaken till att miljöpackningen sitter ytterst är för att skydda EMI-packningen 

från miljömässiga skador.  

Syftet med EMI-packningen är att hålla 

radarlådan elektriskt ledande och 

därmed hindra elektromagnetiska 

signaler från att gå in i eller ut från 

lådan vilket annars medför en risk för 

störningar. (2)  

Det kostar ungefär 9 814 kr att utföra 

själva gjutningen av en radarlåda. 

Därefter kommer en 

bearbetningskostnad på cirka 12 529 kr 

och en ytbehandlingskostnad på cirka 

1 044 kr vilket betyder att det slutgiltiga priset för en färdig radarlåda är runt 23 387 kr. 

(3) 

Radarlådan är i materialet aluminium SS-EN 1706 – EN AC-42100 och dess 

materialbenämning är EN AC-Al Si7Mg0,3. (4)  

  

Figur 4. Radarlådan med dess infästningar markerade.  

Figur 5. Spår för miljö-och EMI-packning på 
radarlådans ytterkant. 
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1.5.1 Efterbearbetning 

När radarlådan har gjutits efterbearbetas den. Detta sker framför allt genom fräsning 

där snävare toleranser och finare ytjämnhet krävs men också genom arborrning av hålet 

vid infästningen av motorn. Efterbearbetningen görs i grupper om tre radarlådor åt 

gången och det tar då runt 175 timmar att bearbeta alla tre lådorna. Av de 175 timmarna 

utgörs ungefär 10 timmar av ingreppstid, resterande tid består av kontroll, verifiering 

och ställtid.  

 

Figur 6. De blanka ytorna är de som efterbearbetas. 

Den allmänna toleransen på lådan är ± 0,3 mm och den allmänna ytjämnheten, Ra, är 3,2 

µm enligt ritning.  

Det går inte att gänga hål direkt i radarlådans material då gängorna blir för svaga. Därför 

använder man sig utav gänginsatser. Gänginsatsen som används är av sorten Helicoil 

screw locking/self locking inserts som smalnar av mot mitten och låser fast skruven. (5) 

1.5.2 Krav på radarlåda 

Radarlådan måste uppfylla följande krav  

- Styv konstruktion 

- EMI-tät 

- Vattentät 

- Fukttät 

- Lufttät 

- Den monterade enheten ska klara av följande tryckprov: 

Övertryck 200 mm vattenpelare, efter 4 minuter får det inte ha sjunkit mer än till 

175 mm vattenpelare. 
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1.6  Teoretisk referensram 

Våra studier vid Kungliga Tekniska Högskolan har gett goda förutsättningar för att 

utföra detta arbete. Utbildningen har bidragit med kunskap kring hur ett problem skall 

angripas. Kunskap har speciellt hämtats från kurserna inom material och produktion 

(ML1200, HM1016) då dessa kurser fokuserat på tillverkningsteknologi, 

sammanfognings- och produktionsmetoder. Dessa kurser har bidragit med kunskap om 

hur konstruktion och produktion hör ihop. Till exempel har detta gjort att hänsyn tagits 

till DFA, Design For Assembly, vid konstruktionsarbete.  

Utbildningen har gett kunskap om PTC Creo genom ett flertal kurser. Denna kunskap har 

gett en så pass stadig grund att konstruktionsarbete kunnat utföras i CAD-programmet 

Siemens NX som används på Saab AB.  

Under projektets gång har teoretiska kunskaper kring tillverknings- och 

fogningsmetoder fördjupats genom mer praktisk tillämpning hos verkstäder som ägnar 

sig åt bland annat skärande bearbetning och svetsning.  

För att styrka vissa påståenden som görs i rapporten har överslagsberäkningar kunnat 

utföras tack vare kurserna hållfasthetslära och maskinkomponenter. Även kursen 

innovations- och designmetodik bidragit till kunskap om beslutsmetoder, till exempel 

Pugh’s matris, som används som underlag vid beslutstagande.  
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2 Tillverkningsmetoder 
Detta kapitel kommer behandla alternativ tillverkning av radarlådan genom gjutning 

och skärande bearbetning.  

Radarlådan skulle kunna tillverkas på två olika sätt. I ett stycke, som sker i dagens läge, 

eller i delar som sedan sammanfogas.  

2.1 Gjutning 

Det finns många olika gjutningsmetoder. Man kan dela upp metoderna i gjutning i 

engångsform och gjutning i permanent form.  

Man kan tillverka produkten i ett stycke eller i flera delar. För att minimera behovet av 

efterbearbetning gjuter man mot near-net shape som innebär att man gjuter gjutstycket 

så nära slutgiltig form som möjligt. (6)  

Lämpliga metoder som här närmare ska behandlas kan ses i Figur 7. 

Gjutmetoder
 

Permanent form
 

Engångsform
 

Kokillgjutning
 

Pressgjutning
 

Keramisk form
 

Sandform
 

Vaxursmältning
 

Gipsformsgjutning
 

 

Figur 7. Gjutmetoder. 

2.1.1 Gjutning i engångsform 

Engångsformen är relativt billig att tillverka och därför lämpar sig metoden för mindre 

serier. 

Sandformsgjutning 

Sandformsgjutning är en av de äldsta och vanligaste gjutmetoderna. När man 

konstruerar för sandformsgjutning måste man ta hänsyn till släppvinklar för att 

modellen ska kunna avlägsnas från formen.  

Nackdelen med sandformsgjutning och det som gör denna metod mindre lämpad för 

radarlådan är att det kan vara svårt att hålla höga toleranser såsom ytjämnhet och 
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måttnoggrannhet. Efterbearbetning skulle alltså behöva ske på hela radarlådan för att 

den ska hamna innanför toleransgränserna.  

Från Unnaryd Modell AB har en uppskattning av pris och ledtid av 

sandgjutningsprocessen erhållits (Tabell 1). Notera att dessa siffror endast är en grov 

uppskattning och de innefattar inte bearbetningsmomentet. Ytfinheten som Unnaryd 

Modell AB kan uppnå ligger mellan Ra 7 och 8. Detta betyder att radarlådans ytor skulle 

kräva efterbearbetning för att uppnå den allmänna ytjämnheten på 3,2 µm. (7) 

 

Verktygskostnad: 20 881 SEK 

Gjutämne: 1044 SEK/st. 
Fixtur/ställ/program: 2088 SEK 
Ledtid: 7 veckor 
Tabell 1. Prisuppskattning för sandformsgjuten låda i ett stycke exklusive bearbetning. 

Gipsformsgjutning  

Gipsformsgjutning är en metod som, vid korta serier, kan vara mer lönsam än till 

exempel fräsning, vaxursmältning eller pressgjutning. 

Med den metoden kan man gjuta detaljer med en godstjocklek ner mot 0,8 mm. 

Ytfinheten som kan uppnås är mellan Ra 1 och 2 (8). Storleksmässigt kan detaljer upp 

till 1 x 1 meter gjutas (9). 

Hackås Precisionsgjuteri AB (HPG) är ett företag som ägnar sig åt gipsformsgjutning och 

har samarbetat med Saab AB tidigare. En dialog inleddes därför kring deras möjligheter 

att tillverka radarlådan. Det visade sig att HPG inte skulle ha möjligheten att hålla den 

klassificering som krävs vid gjutning av radarlådan. Detta innebär att problem med 

porer i gjutgodset skulle uppstå. (10) 

2.1.2 Gjutning i permanent form 

Vid gjutning i permanent form används formverktyget flera gånger för att tillverka nya 

detaljer. Detta ställer höga krav på material och utformning av formen. På grund av detta 

blir kostnaden för formverktyget hög och metoden är inte lönsam vid mindre serier. 

Fördelarna med att använda permanenta formar är att man kan ha en hög 

automationsgrad samt att gjutgodset får bra mekaniska egenskaper och kan hålla snäva 

toleranser. Vid konstruktion av en detalj som skall gjutas måste hänsyn tas till 

släppvinklar på konstruktionen. Detta för att modell och gjuten detalj skall kunna lossas 

ur formverktyget. (11) 

Pressgjutning 

Vid pressgjutning pressas smält material in i en form under tryck.  

Ytjämnheten som kan uppnås vid pressgjutning ligger mellan Ra 0,5 och 2 vilket är inom 

samma gränser som vaxursmältning. (8) 
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Aluminiumlegering som radarlådan gjuts i idag, EN AC-42100, är en legering som inte 

lämpar sig för pressgjutning på grund av för låg järn- och kiselhalt.  Vid pressgjutning 

bör legeringen bytas till en mer lämpad. 

Vid pressgjutning är det möjligt att tillverka hela lådan i ett stycke. Det kommer då att 

krävas en pressgjutningsmaskin med en låskraft på 4000 ton. En sådan maskin finns inte 

att tillgå i Sverige. Vanligtvis har maskinerna i Sverige en låskraft på under 1 ton och 

tillverkar detaljer med en vikt mindre än 10 kg. Man kan förstås också tillverka 

radarlådan i delar genom pressgjutning. (12)  

Kokillgjutning 

Koillgjutning är en metod där gjutdetaljen erhåller liknande egenskaper som vid 

pressgjutning. Detaljen får bättre dock hållfasthetsegenskaper vid kokillgjutning än vid 

pressgjutning. 

Det är möjligt att tillverka detaljer med en vikt upp till 100 kg och ytfinheten som kan 

uppnås är mellan Ra 1 och 3. 

Kokillgjutning är en metod som medför en hög verktygskostnad.(13) 

2.2 Skärande bearbetning 

Detta avsnitt kommer behandla tillverkning av radarlådan genom skärande bearbetning. 

Vid bearbetning av radarlådan på detta sätt behöver man byta till annat material då den 

nuvarande aluminiumlegeringen på radarlådan är en gjutlegering.  

För att optimera konstruktionen för skärande bearbetning bör man undersöka vilken 

funktion varje detalj har och vad som är anpassat för just gjutningsmetoden som 

används idag. Detta kan t.ex. vara ”infästningstornen” som sticker ut på insidan av 

radarlådan (Figur 8). Där skulle man istället för att ha en fyrkantig urgröpning genom 

fräs kunna göra ett cylindriskt hål utan att det 

påverkar radarlådans funktion.  

En omkonstruktion av de förstärkningar som 

sitter på radarlådan för att ge styvhet kan även 

vara intressant.  Då bör man ta hänsyn till att 

förstärkningarna har rätt släppning så att 

verktyget kommer åt. Detta framför allt för att 

kunna använda sig av större fräsverktyg så att 

man kommer ner i kostnad. Man bör också ta 

hänsyn till att skarpa kanter inte kommer kunna 

uppnås utan man kommer att få en radie i varje 

hörn. Detta kan dock vara fördelaktigt i hållfasthetssynpunkt. Det är då vara viktigt att 

se över så att radien är tillräckligt liten ifall en komponent i radarlådan ska monteras 

precis i en kant. 

Figur 8. Infästningstorn. 
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2.2.1 Ett stycke 

En möjlighet är att bearbeta radarlådan i ett stycke. Dock finns det en stor risk för att 

höga temperaturer i materialet vid bearbetningen skulle uppstå vilket man vill undvika 

då materialet kan slå sig. För att undvika detta skulle man kunna köra fräsoperationen i 

flera steg då man kyler ner materialet med jämna mellanrum. (14)  

När man tillverkar den i ett stycke krävs en 5-axlig maskin. Man behöver även tänka på 

att verktyget ska få rätt angreppsvinkel för att komma åt i lådan.  

Att tillverka hela lådan i ett stycke är en tidskrävande operation som kräver mycket 

maskintid. Dessutom uppstår mycket materialspill då man betalar för en stor bit 

aluminium och sedan bearbetar bort den största delen av materialet.  

Sundbybergs Mekaniska Verkstads AB gav en grov uppskattning av vilken kostnad det 

skulle handla om när man tillverkar radarlådan i ett stycke. Själva materialet skulle 

kosta 7 308 – 10 441 kr. Sedan måste en grovfräsning utföras där man gröper ur 

materialet till en låda. Detta skulle kosta ungefär 20 881 kr. Därefter kan de invändiga 

detaljerna tas fram. Själva efterbearbetningen på lådan i dagens läge kostar ungefär  

12 529 kr och formgivningen kommer definitivt överstiga det priset. Ledtiden skulle bli 

runt fyra veckor.  

Materialkostnad: 10 441 kr 

Grovarbete: 20 881 kr 
Formgivning1: 12 529+ kr 
Ungefärlig summa: 43 850+ kr/st 
Tabell 2. Prisuppskattning för skärande bearbetning i ett stycke. 

Förmodligen kommer priset att överstiga 43 850 kr/st då formgivning som kostar  

12 529 kr endast motsvarar den bearbetningskostnad som lådan kräver i dagens läge.  

2.2.2 Flera delar 

Alternativ två är att tillverka radarlådan i flera delar. Verktyget skulle då lättare kunna 

komma åt och inte behöva ta sig igenom den stora mängd material som skulle krävas vid 

bearbetning av radarlådan i ett stycke. Viss omkonstruktion kommer att vara 

oundviklig.  

Vid omkonstruktion behöver man veta vilka sidor och plan på radarlådan som är viktiga 

att ha höga krav mellan. De viktigaste sidorna är de med infästning för motor och gyro. 

När sammanfogning av dessa sidor sker är det viktigt att de hamnar i rätt förhållande till 

varandra. Den omkonstruktion som krävs kommer bero på sammanfogningsmetoden.  

Antalet delar som fräses ut bör noga övervägas. Naturligt är att radarlådan delas upp i 

fem delar men då sidan för motorinfästningen och sidan med gyrot kräver rätt 

förhållande mellan varandra skulle man kunna säkerställa detta genom att låta dessa 

                                                        
1 Efter grovfräsningen kan de invändiga formerna tas fram. Detta moment innefattar mer än själva 
finbearbetningen som sker vid den nuvarande efterbearbetningen. Priset kommer därför att överstiga 
summan på 12 529 kr. 
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fräsas ut som en del istället för två separata. Då kommer man dock tillbaka till det 

problem som uppstår med att tillverka radarlådan i ett stycke, nämligen att mycket 

material kommer behöva bearbetas bort.  

Tillverkas radarlådan i flera delar skulle det räcka med en 3-axlig maskin. Ledtiden 

skulle vara ungefär en och en halv vecka och kostnaden hamnar runt 20 881 kr enligt 

Mathias Wahlund på Sundbybergs Mekaniska Verkstads AB. Denna kostnad och ledtid 

innefattar endast den skärande bearbetningen av varje sida. En kostnad och ledtid för 

sammanfogning kommer sedan att tillkomma. (15) 
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2.3 Jämförelse av tillverkningsmetoder 

I detta kapitel diskuteras och jämförs överläggningarna som gjorts i föregående kapitel. 

Gjutning 

Det är möjligt att gjuta radarlådan i olika delar. Dock förloras då fördelen med gjutning 

som är att detaljen tillverkas så nära den slutgiltiga formen som möjligt.  

Sandgjutning är en metod som lämpar sig för mindre serier vilket är fördelaktigt. 

Nackdelen vid sandformsgjutning är dock att det inte är möjligt att uppnå de toleranser 

som ställs på radarlådan och då krävs omfattande efterbearbetning av hela radarlådan. 

På grund av detta bör sandformsgjutning avfärdas. 

Gipsgjutning är en rimlig metod i förhållande till seriestorleken, speciellt om liknande 

resultat uppnås som vid vaxursmältning. Enligt Hackås Precisionsgjuteri AB skulle 

metoden dock inte lämpa sig för radarlådan då klassificeringen är för hög och problem 

med porositet i gjutgodset skulle uppstå. Likt den nuvarande gjutningen skulle 

efterbearbetning fortfarande krävas. Metoden bör därför avfärdas. 

Pressgjutning lämpar sig för större serier vilket inte är fördelaktigt. I och med den höga 

initialkostnaden och seriestorleken för radarlådan är denna metod inte lönsam. Därför 

bör även denna metod avfärdas. Likaså gäller kokillgjutning som liknar pressgjutning. 

Saab AB kommer vid användning av dessa metoder fortsatt vara väldigt unika med den 

stora konstruktionen och låga tillverkningsserien vilket mycket väl kan medföra att man 

inte blir prioriterad hos leverantör. 

Vaxursmältning som används i dagens läge anses fortfarande som den bäst lämpade 

gjutmetoden. Att använda sig utav alternativa gjutmetoder, både i ett stycke och i flera 

delar, bör avfärdas. 

Skärande bearbetning  

Tillverkas radarlådan i ett stycke krävs det en mycket stor fleroperationsfräs. 

Fräsoperationen är mycket tidskrävande och man stöter på problem med hög 

värmepåverkan av materialet. Tillverkning i ett stycke innebär mycket materialspill och 

operationen är inte ekonomiskt försvarbar. Att tillverka radarlådan i ett stycke kommer 

vara en så pass unik metod att Saab AB inte prioriteras högre hos tillverkaren och 

problem med ledtider kan kvarstå. Därför bör skärande bearbetning i ett stycke 

avfärdas. 

Jämfört med tillverkning i ett stycke är det mer intressant att tillverka radarlådan i flera 

delar då ledtiden blir mer än halverad, det uppstår inte lika mycket materialspill och 

konstruktionen blir enklare att hantera.  
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Rekommendation av tillverkningsmetod 

På vår rekommendation togs, tillsammans med Saab AB, beslutet att gå vidare med att 

undersöka en uppdelning av radarlådan i flera delar genom skärande bearbetning.  

Detta innebär att sammanfogning av delarna krävs. Vid skärande bearbetning behöver 

även val av legering ses över för att passa tillverkning- samt sammanfogningsmetod. 
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3 Fogningsmetoder 
Det finns många olika metoder för att sammanfoga aluminium med aluminium. Metoder 

som kan övervägas är metallurgisk bindning, limning och mekanisk bindning.  

3.1 Tröghetskrafter 

För att få en förståelse för de överslagsberäkningar som gjorts under avsnitten för 

fogningsmetoder beskrivs här hur radarlådan påverkas av tröghetskrafter. 

De största påkänningarna som radarlådan utsätts för härrör från så kallade 

tröghetskrafter som uppstår då siktet rör sig. Dels roterar siktet, dels får det hänga med i 

fartygets rörelser vid kurs- och fartändring och vågrörelser. Siktet ska även klara av 

explosioner från till exempel undervattensminor.  

Saab AB har gjort mätningar där accelerometrar satts fast på radarlådan och därigenom 

registrerat rörelser vid chocktester. Dessa rörelser drabbar alla delar i siktet mer eller 

mindre direkt. En överskattning av tröghetskrafterna kan göras genom att man antar, att 

inga delar är fjädrande infästa i varandra. Då blir tröghetskraften på exempelvis en 

massklump just dennas massa gånger den uppmätta accelerationen. 

3.2 Metallurgisk bindning 

Vill man åstadkomma en metallurgisk bindning måste delarna smältas ihop. Detta 

innebär att konstruktionen blir både vattentät och elektriskt ledande.  

Svetsning   

Man kan sammanfoga lådan genom svetsning. Då väljs en annan legering, än den 

nuvarande, med bättre svetsbarhet. 

Svårigheten med svetsning av radarlådan är att materialet blir utsatt för en mycket hög 

värmepåverkan. På grund av denna värmepåverkan kommer radarlådan med stor 

sannolikhet slå sig och hållfastheten i materialet kommer att påverkas. Hur stor 

värmepåverkan som materialet utsätts för beror på vilken svetsmetod som används. 

(16) 

Efterbearbetning kommer krävas av den värmepåverkade ytan då aluminiumet rör på 

sig mycket. Dessutom kommer man utan en omfattande svetsfixtur definitivt få problem 

med planhetsnoggrannheten då sidorna kommer röra på sig när de svetsas samman. I 

detta fall behöver man slå tillbaka sidorna så att rätt tolerans uppnås men detta kan vara 

mycket svårt. Trots fixtur kan man inte, utan att ha testat, veta säkert att man kan uppnå 

toleranserna. (17) 

Intressanta svetsmetoder för att, till viss del, undvika problemet med den 

värmepåverkade zonen som uppstår vid de traditionella smältsvetsmetoderna är 

lasersvetsning och Friction Stir Welding.  
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Vid lasersvetsning smälts även här materialet. Dock är smältytan så pass koncentrerad 

och liten att det inte påverkar så stora områden kring fogen vilket är fördelaktigt. (18) 

Friction Stir Welding, även kallat friktionsomrörningssvetsning, är en 

sammanfogningsmetod som är fördelaktig då smälttemperaturen för arbetsstyckena 

inte uppnås och där tillsatsmaterial inte används. Istället skapas en plastisk deformation 

över fogen och sammanfogar detaljerna med hjälp av tryck och friktionsvärme från det 

roterande verktyget. Här kommer man då få en fog på radarlådan som är så nära 

grundmaterialets egenskaper som möjligt när det gäller svets eftersom endast 

förhållandevis små värmespänningar uppstår i materialet.  

För att sammanfoga radarlådan med dessa metoder krävs dock fortfarande en 

omfattande fixtur. Detta medför en hög verktygskostnad vilket innebär att en hög 

produktionsserie krävs för att metoden ska vara lönsam att använda. (19) (20) (21) 

(22) 

Lödning 

Det finns två olika sorters lödning, mjuklödning och hårdlödning. Här kommer 

hårdlödning att tas upp då mjuklödning torde vara olämplig på grund av otillräcklig 

hållfasthet. När hårdlödning utförs använder man ett lodmaterial med högre smältpunkt 

än 450°C vilket ger en bättre hållfasthet. (23) 

En intressant metod när det gäller lödning av radarlådan är saltbadlödning.  

Upp till 10 mm fogbredd rekommenderas vid saltbadlödning men med rätt 

förutsättningar och fogberedning kan upp till 25 mm lödas. Att överstiga 10 mm 

fogbredd skulle kunna vara nödvändigt för att hållfastheten ska bli tillräcklig för att 

klara av radarlådans laster då lodet har en hållfasthet på ungefär 100-110 N/mm².  

Radarlådan skulle gå att löda i en ugn med dimensionerna 1000*1000*800 mm.  

Saltbadlödning är en ganska unik metod och fördelen med den är att hela radarlådan 

skulle kunna lödas samtidigt och med en jämn uppvärmning av hela detaljen. (24) 

Även vid saltbadlödning behöver man byta materialet på radarlådan.  

Ingen smältning av grundmaterial sker vid lödningen men när det värms upp till ca 600 

°C i saltbadet så ligger aluminiumet så pass nära smältgränsen att det blir väldigt mjukt. 

Detta gör att formförändringar i materialet kommer att uppstå efter att man tagit upp 

radarlådan ur saltbadet. Materialet kan till exempel bågna vilket resulterar i att 

efterbearbetning kommer att krävas för att få rätt planhetskrav och med radarlådans 

stora dimensioner kommer detta med största sannolikhet ske. I och med att radarlådans 

sidor är olika tjocka kommer de bågna olika mycket. Optimalt hade varit om de fem 

sidorna som ska lödas ihop hade samma form och tjocklek. 
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För att få rätt planhetskrav måste man pressa det fortfarande mjuka aluminiumet efter 

lödningen. Det kommer dock vara mycket svårt att få till en planhet på 0,1 mm som är 

ett krav på en av sidorna på radarlådan.  

Eftersom aluminiumet efter saltbadlödning är så pass mjukt behövs efterbehandling för 

att få upp hållfastheten igen. Det är viktigt att denna process är noga kontrollerad. 

Hållfastheten på radarlådan kommer att förändras till det sämre vid saltbadlödning. 

Lodet som sammanfogar bitarna har sin smältpunkt lägre än det övriga aluminiumet och 

går inte att härda, detta betyder att lodet kommer vara mjukare och mindre poröst än 

resten av lådan. Ett mjukare lod riskerar dock inte att spricka vid vibrationer på samma 

sätt som ett hårdare lod som är mer poröst. Nackdelen är om lådan inte blir tillräckligt 

styv. 

Ett problem som man ska ha i åtanke med saltbadlödning när man lyfter ut radarlådan 

ur saltbadet är att botten kan bågnar mer än nödvändigt på grund av allt salt som 

kommer ligga där. Därför är det viktigt att det finns hålrum i botten så att saltet kan 

rinna ut. Botten blir i radarlådans fall sidan mot infästningen av motorn och där finns ett 

hål för just infästningen där saltet kan rinna ut. Men man behöver testa och se att detta 

är tillräckligt då botten inte är en plan yta utan har förstärkningar med mera som 

blockerar saltet från att rinna ut.  

Att saltbadlöda den första lådan skulle uppskattningsvis kosta ungefär 6 264 kr 

inklusive fixtur. Därefter minskar kostnaden då process är bestämd och fixtur är 

tillverkad.(25) 

3.3 Limning 

Ett sätt att sammanfoga radarlådans sidor på kan vara genom limning. Valet av lim är 

viktigt och bör i ett tidigt stadie bestämmas då utformning av radarlådans konstruktion 

hänger på limmets egenskaper. Utförliga tester bör göras i samråd med limtillverkare 

för att säkerställa att limfogen uppfyller kraven. 

Då radarlådan kräver miljö-och EMI-täthet behöver man alltså ett lim som inte bara är 

starkt för att hålla radarlådan styv utan det behöver även vara elektriskt ledande och 

miljötätt. Det är viktigt att hitta ett tillräckligt starkt lim som samtidigt erhåller dessa 

egenskaper. Möjligt är att kombinera limningen med en annan sammanfogningsmetod 

för att kunna uppfylla alla krav. (26) 

En fördel vid limning är att de hoplimmade delarnas egenskaper inte försämras som de 

kan göra vid fogningsmetoder där man tillför värme. (27) 

Dessutom sker ingen hållfasthetsnedsättning som det gör vid nitning och skruvning på 

grund av spänningskoncentrationer vid dess hål. Limfogen får ett jämnare 

spänningsflöde men spänningskoncentrationer kan dock uppstå vid kanterna av 

förbandet (28). Detta innebär att limförbandet kan bli känsligt för fläkning. För att få en 

uppskattning på om limfogen håller har en beräkning på fläkning gjorts. 
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Den sida som beräknats på är reflektorsidan då det där torde vara störst risk att fläkning 

uppstår. Massklumpen, m, i Figur 9 representerar därmed reflektorn. 

 

Figur 9. Friläggning av beräknigsfall. 

Kraften, F, är beräknad med data från chocktest på radarlådan. 
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Slutsatsen är att limförbandet bör klara av fläkningspåkänningen.  

Beräkningen avser limmet CHO-BOND 1075 som är både miljö- och EMI-tätt och 

används mycket inom det militära. Detta lim blev rekommenderat av Lennart Mäkinen 

på Flexitron, efter överläggning med deras leverantör Chomerics. (29) (30) 
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Då radarlådan inte bör väga mer än den gör nu är det fördelaktigt att man med lim får en 

lätt konstruktion i jämförelse med en mekaniskt sammanfogad konstruktion där vikten 

kommer bli högre. För övrigt kan limförbandet även fungera som vibrationsdämpare. 

(31) 

En nackdel vid limning av aluminium är att det kan vara rätt komplicerat då man 

behöver förbehandla ytor och fixturer eftersom det finns ett oxidskikt som kan ge dålig 

vidhäftning. Efter att en behandling av typen betning skett så krävs det att limningen 

sker direkt, då oxidskikt bildas snabbt igen.  

Nödvändig fogbredd krävs för att limmet ska klara av hållfasthetskraven. (28) 

3.4 Mekanisk bindning 

När man konstruerar för skruv- och nitförband bör man se till att det inte endast finns 

plats för niten eller skruvskallen utan också att det finns tillräckligt utrymme för att 

kunna montera skruven eller niten. I och med detta kan man förslagsvis använda sig av 

en fläns som då behöver dimensioneras så att det lätt går att komma åt att montera 

skruven eller slå in nitarna. 

Skruvförband  

För att få en uppskattning på om ett skruvförband kan hålla har följande beräkning 

gjorts. Beräkningen avser spänning i skruv av typen M6 med hållfasthetsklass 8.8. 

Kraften, F, är beräknad med data från chocktest på radarlådan och ska efterlikna kraften 

som den understa sidan utsätts för vid en uppåtriktad acceleration (Figur 10).  

 

Figur 10. Belastning i beräkningsfallet. 
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Enligt beräkningen ser man att faktiskt en enda skruv skulle klara lasten som sidan 

utsätts för. Antal skruvar och avstånd mellan skruvar kommer således inte att vara 

kritiskt för huruvida konstruktionen ska hålla eller inte. Avståndet mellan skruv 

kommer däremot att bero på andra faktorer. 

Nitförband 

Syftet med ett nitförband är att ta upp skjuvspänning. Förbandet kan givetvis ta upp 

axialkrafter också men det är vanligtvis inte avsikten med ett nitförband.   

Det finns två typer av nitning. Varmnitning, där niten är värmeutvidgad när den fästs i 

materialet och sedan krymper vid nedkylning och därmed nyper åt delarna, och 

kallnitning som används vid nitning av aluminium, vilket är det intressanta i detta fall. 

Vid kallnitning får man inte samma presskraft som vid varmnitning. Detta innebär att 

skjuvspänningen blir högre vid kallnitning, speciellt om niten inte fyller ut nithålet 

fullständigt och förbandet utsättas för glidning.  

Hål bör brotchas för bästa resultat så att niten kan slås på föreskrivet sätt.  

Materialet på niten är viktigt. Material med hög korrosionsrisk får inte användas. Vid 

nitning i aluminium bör niten vara av samma aluminiumlegering som radarlådan för att 

korrosion inte ska uppstå.  Det finns dock fortfarande en risk för att konstruktionen 

utsätts för spaltkorrosion. Spaltkorrosion skulle kunna uppstå då vatten tränger in 

mellan nit och hål.  

Används nitförband för att sammanfoga radarlådan kan man använda ett försänkt 

nithuvud för att få ett fint resultat i form av en slät yta på flänsen.  

Följande beräkningar har utförts för att undersöka om ett nitförband håller för den 

skjuv- och dragspänning som fogarna kan utsättas för. Precis som vid beräkningen av 

skruvförbandet har kraften F=3 000 N används vid beräkning av nitförband. För 

beräkningsexemplet valdes materialet SS 4212-04 ur boken ”Aluminium, Konstruktions- och 
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materiallära” som material för niten. Detta är ett material som ofta används vid nitning 

inom flygindustrin. (31) 
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Dessa beräkningar antyder att ett nitförband kommer att hålla.   

Tätning för skruv- och nitförband  

Vid en sammanfogning genom ett nit- eller skruvförband är det inte säkerställt att 

konstruktionen sluter tätt mellan delarna på samma sätt som vid svetsning, lödning eller 

limning. Därför behöver man kombinera förbandet med något som håller radarlådan 

miljötät och EMI-tät.  

Som nämnt tidigare i rapporten är den nuvarande lösningen för tätning mellan 

radarlådan och dess lock att det sitter en miljöpackning och en EMI-packning som tätar 

lådan. Detta skulle också kunna tillämpas mellan radarlådans olika delar. Svårigheten 

med detta skulle dock vara skarvarna mellan delarna som i värsta fall skulle kunna 

orsaka att det inte sluter tätt om glidning skulle ske i konstruktionen. Det är här viktigt 

att man säkrar upp vid monteringen att delarna verkligen sitter rätt i förhållande till 

varandra. Det som även talar emot packningar är att de kan behöva bytas efter en tids 

bruk. Vid skruvförband skulle detta vara möjligt men det blir en stor process att skruva 

isär och ihop radarlådan igen. Vid nitförband blir det svårare då man måste avlägsna 

nitarna och slå in nya.  
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Alternativ till packningen för EMI-täthet är att utforma en labyrintkonstruktion. Vid en 

labyrintkonstruktion mellan fogarna studsar signalerna och hittar varken in i eller ut ur 

lådan. (Figur 11.) (32)  

Alternativ för att få det miljötätt är att man tätar skarvarna med lim. För att undvika 

spaltkorrosion kan limmet även appliceras över nitförbandet.

 

Figur 11. Illustration av labyrintkonstruktion. 
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3.5 Utformning av fogar 

Då radarlådan delas upp i delar som skall sammanfogas krävs det att man tänker på hur 

fogarna ska konstrueras.  

Man bör använda sig utav flänsar vid varje kant på delarna som sammanfogas. Längden 

och tjockleken på flänsen kan variera beroende på vad som är nödvändigt vid de olika 

sammanfogningsmetoderna. Vid nit- och skruvförband kommer flänsen behöva 

anpassas beroende på skruvens eller nitens storlek. Vidare behöver man även få plats 

med en miljöpackning om inte annan tätning sker vid skarvarna. 

För att inte behöva använda sig av EMI-packning kan spår respektive passande flänsar 

konstrueras på varje del. Detta skulle kunna ha två funktioner. Att som tidigare nämnt 

hålla radarlådan EMI-tät på grund av den labyrintkonstruktion som uppstår. Men också 

för att lättare få in sidorna på rätt plats i konstruktionen vid montering. Ytterligare en 

sak som kan göras är en avfasning på insidan av spårets kant. Detta gör det enklare att få 

in flänsen i spåret och på så sätt underlätta montering.  

Vid ett limförband kommer istället flänsens storlek bero på den fogbredd som krävs för 

att uppnå tillräcklig hållfasthet i konstruktionen. Här bör man istället för en 

labyrintkonstruktion använda sig av en styrning för att underlätta monteringen av 

sidorna då det inte är nödvändigt att EMI-täta lådan då limmet redan har den 

egenskapen. 

Vid svetsning och lödning kommer inte lika stora flänsar att krävas.  
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3.6 Jämförelse av sammanfogningsmetoder 

I detta kapitel diskuteras och jämförs överläggningarna kring sammanfogning som 

gjorts i föregående kapitel. 

Metallurgisk bindning 

Vid en metallurgisk bindning blir konstruktionen EMI-och miljötät. Detta innebär att 

man inte behöver tänka på packningar vilket är en stor fördel.  

Vid svetsning är nackdelen den stora värmepåverkan på materialet som uppstår vilket 

skulle kunna leda till att materialet slår sig. Vidare behövs även en omfattande fixtur för 

att förhindra formändring och få rätt toleranser. Detta gör metoden dyr i jämförelse med 

en mekanisk bindning. För att veta säkert att svetsning fungerar tillfredsställande 

behöver man först utföra tester för att se om metoden klarar av kraven. Svetsning bör 

därför avfärdas tills detta undersökts.  

Problemet vid att saltbadlöda radarlådan är den höga temperaturen som används vid 

sammanfogningen. Med radarlådans dimensioner kommer det inte gå att hålla 

planhetstoleranserna eftersom sidorna kommer att bågna. Saltbadlödning bör därför 

avfärdas helt. 

Limning 

Vid limning av radarlådans delar sker ingen värmepåverkan av materialet och likt vid 

metallurgisk bindning får man konstruktionen både EMI-och miljötät vid användning av 

rätt sorts lim. Vid sammanfogningen krävs dock fixtur för att få sidorna i rätt förhållande 

till varandra. Det som talar starkt emot limfog är att man inte vet hur den kommer 

påverkas av den extrema miljö som den kommer befinna sig i. Risk finns att 

egenskaperna försämras med tiden. Detta behöver undersökas vidare för att man med 

säkerhet ska kunna veta att limfogen håller radarlådans användningstid ut. Limfog bör 

därför avfärdas tills det att man vet att limmets hållfasthet och andra egenskaper inte 

försämras.    

Mekanisk bindning  

Fördelen vid en mekanisk bindning är att sammanfogningen av delarna med säkerhet 

kommer att hålla. Den stora nackdelen är att man inte får en EMI- och miljötät 

konstruktion utan att använda sig av någon form av tätning. 

För att kunna skruva fast radarlådans sidor rätt behöver en fixtur användas. Jämfört 

med limning och svetsning är dock en sammanfogning med skruvar en enklare 

procedur.  

Samma sak som för skruvförband gäller i stort sätt även nitning, fördelen med nitning är 

dock att en bättre jämnhet på flänsens yta kan uppnås. Dessutom har Saab AB stor 

kunskap av sammanfogning genom nitförband då detta används mycket inom 

flygindustrin. 
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Rekommendation av sammanfogningsmetod 

Rekommendationen är att använda sig av nitförband för att sammanfoga radarlådan. 

Med nitförband vet man med säkerhet att konstruktionen kommer att fungera eftersom 

att det är en beprövad metodik.  
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4 Slutsats och rekommendation 
Rekommendation av produktionsmetod 

Det rekommenderas att Saab AB tillverkar radarlådan med skärande bearbetning genom 

att man fräser ut fem stycken delar. Orsaken till att den bör delas upp i fem delar är att 

det, likt vid tillverkning av radarlådan i ett stycke, inte är lämpligt att fräsa ut till 

exempel motorinfästningssidan och gyrosidan ur en del på grund av den stora mängd 

materialspill som uppstår, den större kostnaden och den längre ledtiden.  

För att sammanfoga delarna rekommenderas nitförband med försänkta nitskallar.  

Eftersom ett nitförband inte håller radarlådan miljö- och EMI-tät rekommenderas att 

man har en labyrintkonstruktion och att man drar en tätande limfog på skarvarna och 

dessutom över nitförbandet för att förhindra spaltkorrosion.  

Rekommendation av utformningen av fogen 

Ett nitförband medför att flänsar behöver 

konstrueras på radarlådan. I och med att ett 

nitförbands huvudsyfte är att ta upp skjuvspänning 

bör fogarna utformas så att niten utsätts för 

skjuvning där den största spänningen uppstår, alltså 

sidan där reflektorn är monterad. 

(Se Bilaga A, Figur. 18).  

Labyrintkonstruktionen bör utformas så att den även 

kan nyttjas vid montering. Detta skulle medföra en enklare monteringsprocess och det 

blir lättare att få delarna på rätt plats och i rätt förhållande till varandra.  

 

 

 

  

Figur 12. Tätande limfog. (Parker 
Chomerics, 2014) 

Figur 13. Nitförband. Figur 14. Labyrintkonstruktion vid fog. 
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Vid utformningen av fogarna bör hänsyn tas till hur man, på bästa sätt, ska kunna utföra 

monteringen av delarna. I svensk industri utgör monteringskostnaden, i genomsnitt, en 

stor del utav den totala produktionskostnaden. (33) Därför bör man ha design for 

assembly, DFA, i åtanke när man konstruerar radarlådan. DFA innebär att man 

konstruerar för att underlätta montering av produkten. När lådan konstrueras bör en 

del utses som basobjekt. Utifrån basobjektet monteras de övriga delarna fast på 

basobjektet i tur och ordning.  

Förslagsvis använder man sidan där motorn är infäst som basobjekt. Sedan använder 

man sig utav spåret för labyrintkonstruktionen som hjälp vid montering. De övriga 

delarna har givetvis även de spår och motsvarande fläns mot varandra så att dessa kan 

monteras systematiskt och på ett enkelt sätt. 

Rekommendation av fortsatt arbete 

För att vidare undersöka sammanfogningen av delarna bör Saab AB utföra tester av 

limförband för att se hur limfogen påverkas i den miljön som Ceros 200 befinner sig i.  

Vidare bör Saab AB framställa en prototyp för svetsning där man undersöker huruvida 

man kan få till bra fogar som kan hålla toleransen eller inte. I detta fall bör byte från 

nitförband till svetsning övervägas då man kan uppnå en radarlåda som mer liknar den 

som används idag vilket resulterar i att mindre omkonstruktion krävs. Dessutom får 

man radarlådan miljö- och EMI-tät utan extra tätningar.  
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5 Diskussion 
I detta avsnitt jämförs planerat arbete med faktiskt arbete och tillvägagångssätt. 

I projektets uppstartsfas borde en Failure Modes and Effects Analysis, FMEA, gjorts för 

att förutsäga möjliga händelser och deras konsekvenser för projektet. Hade en FMEA 

utförts skulle man ha varit mer förberedd på problemen som uppstod och hur dessa 

skulle hanteras. 

Ett planerat hjälpmedel i projektet var att använda sig utav FEM-analyser för att få 

information om var och hur stora belastningarna är på radarlådan. Detta skulle även 

vara en hjälp vid test om fogarna på radarlådan skulle hålla för belastningarna.  

För att utföra dessa simuleringar fick vi hjälp från Saab AB. För att sedan förstå och 

använda sig utav dessa simuleringar krävdes dock en högre kunskapsnivå inom 

hållfasthetslära än vad som erhållits. Därför togs avstånd från vidare analyser av 

simuleringarna och överslagsberäkningar användes i första hand, även om simuleringen 

kunde ge viss uppfattning om belastningsfallen. 

Tanken var från början att använda Pugh’s beslutsmatris som underlag vid 

beslutstagande. Dock bestämdes, under projektets gång, att det inte var optimalt att 

använda sig utav en Pugh-matris vid problemställningen. Därför fördes istället ett 

logiskt resonemang där situationerna analyserades i takt med att de uppträdde. Detta 

skedde delvis i samråd med Saab AB.  

Arbetet var från början brett och svårigheten låg i att smalna av arbetet för att kunna ge 

en specifik rekommendation av en produktionsmetod. Det uppnådda resultatet anses 

dock tillfredställande. 
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8 Appendix 
Bilaga A, CAD-modellering   

En förenklad CAD-modell av radarlådan har modellerats under projektets gång. 

Förenklingen gjordes så att Saab AB kunde använda modellen vid FEM-analys i Ansys. 

 

Figur 15. Förenklad radarlåda med reflektor. Inklusive sprängd vy. 
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Figur 16. Modalanalys vid chock i x-led. 
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Figur 17. Modalanalys vid chock i y-led. 
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Figur 18. Effektivspänning vid belastningsfall. 
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