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Sammanfattning 
 

Denna rapport behandlar temat resurseffektivisering med avsikt att finna 

effektiviseringar kring tillverkningsprocessen vid gjutning av motorblock. Aspekter vi 

valt att fokusera på är gjutmetoder, materialval och flöden. För att kunna undersöka 

detta har teori hämtats från redan existerande litteratur samtidigt som en fallstudie 

gjorts mot Scanias gjuteri. 

 

Vid studierna av tillverkningsmetoder har sandgjutning, precisionsgjutning, 

gravitationsgjutning och pressgjutning undersökts. Gravitationsgjutning är den metod 

som används av Scania och därför används denna som referensmetod när jämförelser 

ska göras.  

 

Vi tittar på tre typer av gjutjärn - gråjärn, segjärn och kompakt grafitjärn. För att 

kunna gå vidare med val av material har information om de olika materialens 

egenskaper införskaffats. Det finns både fördelar och nackdelar som måste vägas in 

och utifrån dessa måste en avvägning göras utefter vad som passar företagets profil. 

 

Vi har studerat två områden där flaskhalsar uppstått. Det ena vid en blästermaskin och 

det andra i en kedja av operationer vid tillverkning av sandkärnor. Dessa undersöks 

genom att mäta tider då flödet är stillastående och utifrån dessa tider och samtal med 

insatt personal föreslå förbättringar som kan sänka tiderna. 

 

Vad vi kommit fram till är att tydligare avgränsningar borde gjorts. Varje delfråga kan 

behandlas var för sig och därmed fungera som separata arbeten. Förbättringsförslag 

finns dock för att förbättra flödet. 
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Abstract 
 

This report deals with the theme of resource efficiency with a view to finding 

efficiencies on the manufacturing process for casting of engine block. Aspects we 

have chosen to focus on are casting methods, materials and the flow. To investigate 

this, we have studied literature which has been compared with a case study that has 

been made against the Scania foundry. 

 

While the studies of manufacturing has been done, sand casting, investment casting, 

gravity die casting and pressure die casting has been taken into consideration. Gravity 

casting is the method used by Scania and therefore used as a reference method when 

comparisons are to be made. 

 

We look into three types of cast irons - gray iron, ductile and compacted graphite iron. 

When choosing material we have gathered information about the different properties 

for each material. From that we have compared advantages and disadvantages to 

decide what material is best suited as a casting iron for Scania. We also have to 

considerate the company profile to determine what material that should be chosen.       

 

We have studied two areas where bottlenecks occurred. One at a blast machine and 

the other in a chain of operations where production of sand cores are made. These are 

examined by measuring the times when the flow is standing still. Based on these 

times and interviews with experts in these areas, suggestions of improvement has 

been made. 

 

The conclusion that has been made is that the subject is too big. Every part in 

this report could been handled as an own report which is why we should have 

narrowed our work down.    
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Inledning 
 

Bakgrund  
Temat för kandidatexamensarbetet är resurseffektiv produktion. Vi har valt att  

inrikta oss på att resurseffektivisera produktionen av motorblock på Scania.  För  

att göra detta möjligt har vi kontaktat Scania och bett om att få undersöka deras produktion inom 

Gjuteriavdelningen för motorblocket. Då Scania har satt sin egen prägel på att produktionen sker 

resurseffektiv återstår det för oss att ta reda på om denna är den optimala tillverkningsmetoden ur 

ett resurseffektivt perspektiv. För att kunna resurseffektivisera produktionen ytterligare har vi 

valt att dela upp den i olika aspekter för att vidare fördjupa oss i dessa punkter och hitta 

förbättringar och eventuellt lösningar på de problem som uppstår under arbetets gång. 

 

Problemdefinition  
Produktionen har delats upp i olika punkter som vi anser har en direkt påverkan på 

värdeskapandet. Nedan är de punkter som ska arbetet kommer kretsa kring.  

 Material – vilka material använder Scania i nuläget för att producera motorblock? Finns 

det möjligtvis några alternativ till dessa som har snarlika egenskaper? Vad skiljer dem åt?  

 

 Tillverkningsmetod – med vilka alternativa tillverkningsmetoder kan man tillverka 

motorblock? Är det någon metod som kan jämföras med den nuvarande?   

 

 Flödesschema – uppstår det flaskhalsar under produktionens gång? Vad beror det på och 

hur elimineras dessa? 

 

 

Mål och syfte 
Syftet med denna rapport är att undersöka de olika aspekterna inom gjutning av motorblock för 

lastbilar och kartlägga olika slags flaskhalsar som uppstår vid respektive område.  

Målet är att komma med förslag och alternativa lösningar för en eventuell förbättring.  

 

Lösningsmetod  
Punkterna ovan kommer behandlas och alternativa lösningsförslag kommer att  

utvecklas, men frågan är om dessa är värdeskapande. Är respektive lösning till respektive punkt 

gynnsam för Scanias produktion kommer vi att gå vidare med dessa och undersöka dem 

ytterligare.  
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Metod 
 

För att kunna göra detta arbete måste vi kunna svara på vad vi menar med resurseffektivisering. I 

det här arbetet syftar vi på material, tillverkningsmetoder och flöden. För att göra en 

resurseffektivisering utgår vi från vilka material och metoder som används i dagsläget och 

undersöker alternativen. Utifrån dessa alternativ ställer vi oss frågan, är det värdeskapande att 

byta material eller metod? Är svaret ja på denna fråga kan vi anse att det finns möjligheter till att 

göra en resurseffektivisering. Är svaret nej förkastar vi det allternativet och går vidare med andra 

lösningar. 

 

För de alternativa metoder som finns görs research via publicerade artiklar och annan litteratur 

rörande ämnena. Utifrån en överblick kan vi bedöma om det är rimligt att undersöka vidare eller 

inte. För de befintliga metoderna och materialen görs studiebesök med rundvandringar samt 

intervjuer. Specifika siffror om materialdata som kommer från Scania kommer inte att 

presenteras.  

 

När flöden och så kallade flaskhalsar studeras kommer en eller ett par stationer på varje 

avdelning att väljas ut. Dessa väljs utifrån störningsscheman där siffror visar att det är 

nödvändigt att åtgärda stationen på något vis. Även här kommer tider att undvikas då Scania 

anser att detta är känsliga uppgifter. Dock kommer endast stationer presenteras där rimliga 

åtgärder kan göras som ger värdefulla tidoptimeringar. 

 

Material 
 

Enligt boken materiallära är gjutjärn den gemensamma benämningen för järn-kollegeringar med 

mer än 2 viktprocent kol. Grafiten uppträder i olika former och tillsammans med grundmassan 

ges dess olika egenskaper, därmed delas gjutjärn upp i olika klasser. Det finns huvudsakligen tre 

typer av gjutjärn som klassificeras enligt deras grafitiska morfologi; lamellar graphite iron 

(LGI), compacted graphite iron (CGI) och spheroidal graphite iron (SGI).  

LGI går i vissa fall under benämningen FGI (flake graphite iron) men är främst känd som 

gråjärn. Även SGI - sfäroidalt grafitjärn, är den svenska benämningen men går ofta under 

namnet segjärn. 

  

Alla tre gjutjärnstyper har ett gemensamt, stabilt eutektikum.  

Eutektikum är ett flerkomponentsystem med sådan sammansättning att den ger lägsta möjliga 

smältpunkt. (http://www.ne.se) 

 

I dagsläget använder Scania sig av gråjärn men befinner sig i en försöksperiod där de undersöker 

fördelar med kompakt grafitjärn.  

 

Gråjärn 
 

Gråjärn har grafit formad som lameller eller flingor det vill säga tunt och avlångt. På grund av 

detta har det sämre hårdhet i jämförelse med de andra två sorterna.  

Gråjärn är dock den vanligaste typen av gjutjärn. Anledningen är att det har god flytbarhet, ger 

relativt litet sugningar och krympning, är mycket lätt att bearbeta med skärande verktyg och är 

billigt. Gråjärnets egenskaper såsom låg hårdhet, i förhållande till de andra två klasserna, och bra 

gjutbarhet gör den till skillnad från de andra typerna av gjutjärn lättare att forma men har dock 

sämst hållfasthet. 

http://www.ne.se/
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Segjärn  
 

I SGI, mest känd som segjärn, framträder grafiten i sfärisk struktur. Den kompakta formen i 

segjärnet gör den till gråjärnets motsatts. Utav de tre sorterna är SGI hårdast. Fördelen med 

segjärn är att den är främst gällande hårdhet men nackdelen är sämre gjutbarhet och skärbarhet.  

 

CGI  
 

CGI, eller kompakt grafitjärn som det också kallas, har varit välkänt i flera decennier. Till 

skillnad från segjärn och gråjärn är egenskaperna dessvärre inte lika kända.  

I strukturen är grafitpartiklar avlånga och oregelbundet orienterade såsom i gråjärn, fast i CGI är 

de kortare, tjockare och kanterna avrundade. Även om partiklarna framstår ha en maskliknande 

form, (v. bild) så visar ett mer avancerat mikroskåp (h. bild) att ”maskarna” i själva verket är 

sammankopplade med närmaste granne inom den eutektiska cellen. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kombinationen av den komplexa grafitmorfologin tillsammans med de avrundade kanterna och 

den ojämna ytan resulterar i en stark adhesion, molekylär vidhäftning mellan två kroppar, mellan 

grafit och järn. 

 

Enligt ISO standard 16112:2006, ska regelrätt CGI innehålla minst 80% maskliknande grafit och 

inget laminärt grafit ska förekomma. Dessutom får inte nodulariteten överstiga 20 %. Värdet av 

nodularitet är ett mått på grafitpartikelns rundhet. Den kompakta grafitstrukturen hämmar både 

sprickbildning och spridning vilket är grunden till de ökade mekaniska egenskaperna.  

 

Till skillnad från gråjärn som kräver att grafiten är homogent fördelat, så kan de nodulära 

grafitpartiklarna i CGI orienteras efter egen önskan Det är en betydande fördel då man kan stärka 

upp de svagare delarna i produktens geometri genom att förse följande områden med mer 

nodulärt grafit medan de massivare partierna förses med låghaltig nodulärt CGI. Det här gynnar 

inte bara hårdheten i produkten generellt, även värmledningsförmågan förbättras.  

 

I det här fallet, vid tillverkning av motorblock, kan området kring cylinderhusen förses med 

höghaltig nodulärt CGI där den högsta påfrestning på motorblocket sker medan de massiva 

områdena kan innehålla låghaltig nodulärt CGI - vilket har en bättre värmelednings förmåga och 

därför även en bättre nedkylningskapacitet. 

 

Den huvudsakliga uppgiften i framställning av CGI är att övervaka och kontrollera mängden 

Magnesium i smältan. Kvantiteten Magnesium (Mg) påverkar grafitstrukturen och därför även 

materialets fysiska egenskaper av gjutgodset. Sker det ett underskott av Mg i smältan växer 

grafiten med fjällformad morfologi under stelning, vilket reducerar styrkan i materialet betydligt. 

För hög Mg-koncentration leder däremot till nodulärt grafit vilket ger oönskade egenskaper - 
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materialet övergår då till segjärn. Magnesiuminnehållet måste kontrolleras för att kunna 

producera högkvalitativt CGI. 

 

Jämförelse 
 

I hänsyn till egenskaper hamnar CGI någonstans mellan segjärn och gråjärn. Den är inte lika 

hård som segjärn och har därför bättre gjutbarhet och skärbarhet. Däremot i förhållande till 

gråjärn har CGI sämre gjutbarhet fast bättre hållfasthet. Nackdelen med CGI är dock att det är 

svårare att framställa jämfört med gråjärn på grund av att det måste kontrolleras med jämna 

mellanrum men kvaliteten blir avsevärt bättre. 

 

Gråjärn är billigast att framställa av dessa tre och kostnaderna stiger mer desto hårdare material 

som önskas. Anledningen är att materialen behandlas med magnesium för att öka hårdheten, ju 

hårdare material desto mer tidkrävande behandling. 

 

Slutsatsen är att kompakt grafitjärn har fått de egenskaper som gör att det hamnar mellan segjärn 

och gråjärn, även ur ett ekonomiskt perspektiv.  

 

 

 

 
 Gråjärn CGI Segjärn 
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Tillverkningsmetoder 
 

Gjutning är en gammal konst med många olika metoder. Istället för att gå igenom alla metoder så 

begränsar vi oss till de metoder som är lämpligast för gjutning av motorblock. För detta har vi 

sandgjutning, pressgjutning, gravitationsgjutning och precisionsgjutning att tillgå. 

 

Sandgjutning 
 

Vid sandgjutning används en modell som ska utgöra 

håligheten som smältan senare ska fylla. Modellen är 

delad i två halvor som placeras i varsin ram. Dessa ramar 

packas med sand och i den ena ramen skapas även ett 

inlopp i form av ett rör där smältan ska hällas in. När 

sanden är packad tas modellbitarna bort och ramarna 

monteras ihop. Därefter kan smältan hällas ner i formen. 

När smältan stelnat avlägsnas sanden som sedan går att 

återanvända några gånger. Även den bit av smältan som 

blir över efter inloppet avlägsnas och godset är nu klart 

att gå vidare för efterbearbetning. (Manufacturing 

Process Selection Handbook)  

 

Fördelar med denna metod är att den är billig och det är till stor grad möjligt att återvinna den 

redan använda sanden. Det är enkelt att skapa komplexa geometrier genom olika formar på 

kärnan som tillverkas. Nackdelarna är att denna metod inte ger så fina ytor vilket medför att det 

skapas mycket efterbearbetning som måste göras då godset är färdiggjutet. När sanden packas 

kan det lätt bildas defekter. Sker detta kommer dessa att återges senare i godset som även det 

kommer få defekter i sig.  

 

Pressgjutning 
 

Vid Pressgjutning pressas smältan under högt tryck 

in i en form, formad efter önskat gods, där smälta 

stelnar och sedan tas ut ur formen. Formen och 

kärnan är båda tillverkade av härdade stållegeringar, 

livslängd mellan 100000 – 1000000 cykler 

(Manufacturing processes and materials 4th ed.). 

Till denna metod används mestadels lättsmälta 

metaller så som zink, aluminium magnesium och 

olika kopparlegeringar. (Manufacturing Process 

Selection Handbook) 

    

Det finns två olika typer av kammare att använda 

den ena är varm kammare och den andra är kall kammare. Varm kammare används enbart för 

metaller med låg smältpunkt som zink och tenn ca 400 grader (nationalencyklopedin). Kall 

kammare används för metaller med hög smältpunkt exempelvis aluminium eller CGI.  

 

Fördelar med pressgjutning är att denna metod kan helautomatiseras detta medför att man inte 

behöver samma personalstyrka vilket i sin tur innebär lägre kostnader. Metoder ger också väldigt 

fina ytor vilket leder till mindre efterbearbetning vilket även det påverkar kostnaderna i positiv 

Sandgjutning 

Pressgjutning 

http://www.sciencedirect.com/science/book/9780080993607
http://www.sciencedirect.com/science/book/9780080993607
http://books.google.com/?id=Nz2wXvmkAF0C&pg=PT207
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bemärkelse. Nackdelarna här är framför allt höga verktygskostnader men det är även en metod 

som ger sämre mekaniska egenskaper i det färdiga godset.  

 

Gravitationsgjutning 
 

Gravitationsgjutning går ut på att smältan ska hällas 

ner i formarna och låta gravitationen sköta 

fördelningen. Formarna kan här vara tillverkade av 

antingen metall eller sand, sand kan användas om 

ytfinheten inte är något problem. Detta ger då en 

lägre kostnad än metalformar. För att denna metod 

ska vara lönsam krävs stora tillverkningsvolymer då 

det är en generellt dyrare metod i jämförelse med 

sandgjutning. (Manufacturing Process Selection 

Handbook)  

    

I själva processen förvärms formarna och sluts sedan ihop, antingen runt en kärna eller helt utan, 

och smältan hälls ner i dessa genom en öppning längst upp. Formarna går sedan isär och godset 

plockas ut. Om en kärna används kan denna vara tillverkad antingen av metall eller sand. 

(Manufacturing Process Selection Handbook) 

 

De positiva egenskaperna med gravitationsgjutning är att den ger fina ytor och därmed mindre 

efterbearbetning. Det går även att framställa gods med väldigt bra dimensionsprecision vilket 

innebär att mer komplexa geometrier går att skapa direkt vid gjutningen. Nackdelarna här är 

återigen höga kostnader för verktyg. Detta är en metod som kräver höga volymer för att bli 

lönsam.  

 

Precisionsgjutning 
 

Vid precisionsgjutning tillverkas först en vaxmodell 

från formar. Denna modell placeras sedan i en 

keramisk massa som sakta värms så att den stelnar. 

När keramiken stelnat smälts vaxet bort och smälta 

hälls ner i den nytillverkade keramiska formen. När 

smältan sedan har stelnat slås keramik formen 

sönder och godset är färdigt för efterbehandling. 

(Manufacturing Process Selection Handbook) 

 

Precisionsgjutning möjliggör genom sin avancerade 

teknik väldigt komplexa former i det önskade godset. Eftersom ytan skapas mot en keramisk 

massa som tidigare skapats från en vaxform blir ytorna extremt fina, den bästa ytan av alla 

nämnda, vilket innebär minimal efterbehandling för det färdiggjutna godset. Vad som talar emot 

precisionsgjutningen är att det är en väldigt långsam process på grund av alla steg som måste 

genomföras. Vad som mer talar emot tekniken är problemen med att skapa håligheter i godset. 

Detta är möjligt att göra men blir väldigt avancerat och fördröjer processen ytterligare. 

(Manufacturing Process Selection Handbook) 

 

Gravitationsgjutning 

Precisionsgjutning 
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Jämförelse 
 

Från studiebesök på Scania har vi sett att de använder sig av gravitationsgjutning med 

sandformar. Vägs för- och nackdelar mot varandra kan precisionsgjutning snabbt uteslutas som 

alternativ då det är komplicerat att skapa håligheter i gjutgodset. Detta är någonting som är 

viktigt vid tillverkning av motorblock då håligheterna är många.  När dessutom 

tillverkningskostnaderna blir högre än vad kostnaderna för gravitationsgjutning är kan inte de 

positiva aspekterna med precisionsgjutning överväga de negativa. 

 

Pressgjutningen kan helautomatiseras vilket leder till mindre personalkostnader, metoden håller 

även hög kvalité. Höga verktygskostnader och sämre mekaniska egenskaper talar dock emot 

metoden då Scania är ett så kallat premium brand som håller hårt på kvalité. Dessutom är den 

rekommenderade vikten för gjutgodset vid pressgjutning upp till 50 kg vilket är för lite för ett 

motorblock. 

 

Sandgjutning är den mest ekonomiska metoden att använda men ger en sämre kvalité än vad 

gravitationsgjutningen gör. Problem vid sandgjutning är att ytan blir grynig och att materialets 

hållfasthet blir mycket sämre vilket kan leda till större problem med kassationer. Det är det alltså 

en fråga om kvalitet kontra ekonomi.  

 

För att veta om det är lönsamt eller inte för Scania att byta metod är mycket mer djupgående 

arbete nödvändigt och kommer inte att göras i nuläget. Den enda observation som går att göra är 

att sandgjutning skulle kunna vara ett alternativ till den metod som används idag.  

 

Flöde  
 

En viktig resurs som varje företag har är tid. I en produktionslina kan tiden mätas eller 

undersökas via flödesscheman där det blir överskådligt var mest tid spills och om det går att göra 

någonting åt denna tidsåtgång. Stationer där flödet stryps och går saktare än vid den övriga 

produktionen benämns ofta som flaskhalsar. Flaskhalsar skapar väntetider och minskar 

produktionstakten vilket i sin tur medför att färre enheter kan produceras. Att åtgärda dessa 

flaskhalsar leder till ett möjliggörande av ökad produktion som i sin tur leder till större intäkter. 

Det leder även till ett minskat spill av personalkostnader då personal inte behöver vänta på att 

enheterna ska gå vidare och därmed ökad produktivitet. 

 

Studie på Scania 
 

På Scania har fyra stationer studerats. En av dessa är en blästermaskin på renseriavdelningen. De 

andra stationerna är sammanlänkade och hör till kärnmakeriet, alltså den del där sandkärnor 

tillverkas. 

 

Vid studierna av dessa stationer hölls diskussioner kring förbättringar med djupt insatt personal 

sedan togs det tider på olika moment i operationerna. Tiderna/specifika operationerna 

presenteras inte här efter överenskommelse med Scania då detta anses vara känsligt material.  

 

Vid studien av flödet vid kärntillvekningen framkom även att en störning på en station orsakar 

onormala fel på hela linjen. Av denna anledning är inte mätningen helt tillförlitlig utan kan 
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endast presentera flödet som det är med denna störning. Då problemet inte har lösts under 

tidsramen för detta arbete har vi valt att göra en analys utifrån de data vi samlat in. 

 

Bläster 
 

Bläster maskinen på Scanias renseri har i uppgift att blästra bort 

kvarliggande sand, från motorblocken, som bränt fast vid 

gjutningen och inte avlägsnats vid förblästring. Motorblocken 

hängs upp på krokar parvis som transporterar blocken in i en 

kammare där de under rotation blästras med så kallade 

blästerkulor. Dessa kulor är gjorda av stål och ger en slipande 

effekt på fastbränningarna. Vidare går blocken ut ur kammaren 

där ett av blocken avlägsnas från kroken och ett av blocken vänds 

upp och ner för att sedan gå ett till varv genom kammaren för 

blästring. Total blästertid för varje block uppgår till åtta minuter. 

 

Från iakttagelser av blästerprocessen och diskussioner med verkstadsteknikern Stefan Hujanen 

har vi kommit fram till att upphängningen är ett av problemen. Denna är inte effektiv då alla 

vinklar inte kan täckas av under ett varv genom blästerkammaren. Problemet med att ändra 

denna upphängning ligger i att det inte finns utrymme för att öka avståndet mellan de hängande 

blocken enligt Stefan Hujanen. Insprutningsvinklarna är även dessa noggrant testade och kan 

anses vara optimerade, alltså går det inte att göra någonting åt dessa heller. Vad som återstår är 

att mer radikalt ändra konstruktionen på krokarna eller att ändra blästringsmetoden. Vi förde 

vidare samtalet Med Hujanen angående detta varpå ett förslag på robotar för blästring framkom. 

Dessa ska enligt Hujanen klara av blästring på två minuter per block, alltså en fjärdedel av den 

nuvarande tiden. 

 

Kärnmakeri 
 

På den del av kärnmakeriet vi valt att studera tillverkas sandkärnor. Det är dessa kärnor som 

placeras i en kärnlåda som senare vid gjutning kommer utgöra håligheterna i blocket. 

 

På denna line utförs en rad olika operationer som på olika positioner och förflyttningen av 

sandpaketet sker med hjälp av manipulatorer som är programmerade att flytta sig enligt ett givet 

mönster.  

 

Under vår studie av flödet upptäckte vi snart att den ena manipulatorn ofta blev stående redan 

vid den första operationen. Denna tid var oftast lång vilket innebär ett slöseri med tid. Fortsatta 

observationer ledde till att fyra punkter kunde utses där manipulatorerna ofta hamnade i 

stillastående läge. 

 

Operation 1 är den punkt där en operatör för hand gradar av grader som återstår från 

tillverkningen av dessa. Vid operation 2 möts manipulator 1 och 2. Manipulator 1 placerar ett 

sandpaket på ett monteringsbord där kamaxelkärnor monteras fast i blockkärnorna. När detta är 

gjort hämtar manipulator 2 paketet från monteringsbordet och tar det vidare till operation 3. Vid 

denna operation skall paketet placeras ner på en platta som sedan rullar vidare till förtorkning 

innan den går vidare in i en mikro för torkning, operation 4.  

 

Vid operation 1 blir manipulator 1 stillastående på grund av att operatören inte hinner göra 

gradningen för hand tillräckligt snabbt. Detta visar sig dock sakna betydelse då manipulator 1 

ofta måste vänta på att manipulator 2 ska avlägsna det sandpaket som ligger på monteringsbordet 

vid operation 2. De längsta stoppen hittades vid operation 3 där manipulator 2 skulle lämna av 

Blästerkulor 
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sandpaketet på en platta. Denna platta var oftast redan upptagen av ett tidigare sandpaket vilket 

innebar att manipulator 2 blev stående med ett paket hängande tills det tidigare paketet rullar bort 

och en ny platta placerats ut. Denna process är tidsödande och ineffektiv. Orsaken till detta är att 

Mikrovågsugnen som paketen går igenom för härdning inte kan torka paketen snabbt nog, alltså 

operation 4, detta är med andra ord orsaken till att manipulator 2 under långa stunder blir 

stillastående.   

 

Sammanställer vi de tider som tagits går det snabbt att se att det är operation 4 som är 

flaskhalsen. Denna påverkar starkt operation 3 vilket gör att manipulator 2 blir stillastående i 

onödan. Vi kan även se att manipulator 1 står still under långa stunder på grund utav operation 1 

men att åtgärda denna fyller ingen funktion då det endast skulle leda till att det blir väntetider vid 

operation 2 i stället. När väl operation 2 och 3 är åtgärdade och manipulator 2 kan arbeta i en 

snabbare takt kan arbete med en lösning för operation 1 göras. 

 

Under studien framgick det dock att det finns störningar i torkningen vid mikrovågsugnen vilket 

har medfört förlängda torktider. Detta är alltså en anledning till de stora fördröjningarna vid 

operation 4 och är inte ett normalläge.  
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Slutsats  
 

Metoder 
 

Av en rad olika metoder har vi kommit fram till att endast två är relevanta. Dessa är sandgjutning 

och gravitationsgjutning. Gravitationsgjutning som är dagens metod går lätt att motivera med 

fina ytor och en lönsamhet vid stora volymer, vilket Scania har. Med hänsynstagande till den 

profil Scania har som företag vill vi påstå att gravitationsgjutning är det bästa men huruvida 

sandgjutning kan vara ett värdeskapande alternativ kräver en mer djupgående analys. Vad som 

går att säga i nuläget är dock att vid tester och prototypsgjutning är sandgjutning definitivt en bra 

metod att använda då denna går att använda för väldigt små volymer samtidigt som det är väldigt 

lätt att ändra geometrier. 

 

Material 
 

Scania använder idag sig av gråjärn.  Detta är ett vanligt materialval med tanke på dess goda 

skärbarhet. Eftersom motorblocken måste efterbehandlas en hel del är skärbarhet viktigt för att 

inte nöta ut skärverktyg för fort. Av denna anledning är segjärn inte ett bra val då det är för hårt 

och sliter för mycket på verktygen. När segjärn dessutom är dyrare att framställa ser vi inte några 

värdeskapande argument för att använda detta.  

  

Det alternativ som är intressant att titta på är då CGI. Fördelarna Med CGI är att det är ett lättare 

material med bättre hållfasthet. Det går dessutom att minska dimensionerna vid gjutning av CGI 

vilket leder till mindre materialanvändning. Nackdelarna är att CGI är ett dyrare och hårdare 

material. Att det är hårdare innebär att verktyg vid bearbetning kommer at slitas snabbare och 

medför därmed ökade kostnader.  

  

I valet mellan dessa två ämnen måste vi avväga kostnad mot mekaniska data. De  

ekonomiska aspekterna talar för gråjärn medan materialdata talar för CGI.  

Eftersom Dimensioner kan minskas vid gjutning med CGI anser vi att med en  

optimering av dimensionen kan CGI vara ett värdeskapande alternativ till  

gråjärn.  

 

Flöden 
 

Bläster 

 

Eftersom blästerkammaren inte erbjuder mycket utrymme för modifiering anser vi att det som 

bör göras för att slippa denna flaskhals är att byta metod. Lämpligt är att installera robotar som 

klarar av blästring då dessa kan sänka blästertiden med ca 75 %. Här måste dock en avvägning 

göras om det är lönsamt att gå vidare med en sådan process i dagsläget. Nedmontering av den 

gamla anläggningen kostar pengar samtidigt som de nya robotarna även de kostar pengar. Allt 

detta måste tas i beaktning samtidigt som en övervägning om tidigare led klarar av att öka 

flödestakten lika mycket. En vidare analys av själva gjutningen måste göras för att se om en 

sådan upptrappning går att genomföra innan ett beslut av nya blästerrobotar kan tas. Går det inte 

att höja takten kommer snarare gjutningen bli en ny flaskhals varvid blästringen inte blivit 

värdeskapande genom att köpa nya blästerrobotar.  
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Kärntillverkning 

 

Vid två punkter kunde långa tider uppmätas där manipulatorerna stod still. Huvudorsakerna till 

detta är operation 1 där en operatör inte hinner grada manuellt i den takt som krävs. Vid 

operation 4, torkning av kärnor i mikrovågsugn, mättes de längsta tiderna för stillastående 

manipulator upp men dessa beror på en annan störning och har alltså inte fungerat som normalt 

under tester. Utifrån de data som finns kan vi dock slå fast att torktiden på mikron måste sänkas, 

detta leder till bättre flöde för manipulator 2. När denna går i snabbare takt kan operation 1 ses 

över och borde lösas med exempelvis ett verktyg som gör gradningen både lättare och snabbare. 

Dessa tider bör kunna kapas med en väsentlig del och alltså medföra ett värdeskapande för 

Scania. 

 

 

Framtida forskning 
 

Från början av arbetet ville vi studera huruvida Scania jobbar med återanvändning av material. 

Från intervjuer fastställde vi att återanvändningen av järn är redan väldigt hög medan 

återanvändningen av sand kan förbättras avsevärt på kärnmakeriet. Från en intervju med Jonas 

Lindberg på Scania fick vi reda på att det är möjligt att återanvända sand för kärntillverkning 

men Scania har inte undersökt vilken kvalitet som ges av att använda sand som redan blivit 

bränd en gång. Detta var alltså vår avsikt att undersöka men valdes bort då detta ansågs vara ett 

område som kräver tillgång till omfattande tester av gjutning med återvunnen sand. Samtidigt 

skulle det krävas en större mängd tid än vad vi har haft tillgång till vid detta arbete.      
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