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Sammanfattning 

Examensarbetet utfördes på Saab Dynamics, ett företag där man har framtagning av bland 
annat understödsvapen. Produkterna är under ständig förnyelse och utveckling, i strävan efter 
ständig förbättring. Projektet handlade om att undersöka möjligheterna att ta fram 
tändsystemsdetaljer till ett lägre pris med funktionsmässigt tillräckliga egenskaper. Under 
arbetet undersöktes en rad olika tillverkningsmetoder och material teoretisk för att finna 
lämpliga alternativ till ersättande framtagningsmetoder. Bland annat analys av 
precisionsgjutning i zink, ett förslag som redan var under diskussion på företaget. Genom att 
ta del av kunskap på företaget, så väl som information och erfarenhet av leverantörer, 
relevanta för uppdraget, kunde projektet fortskrida.  

Prototyper har tagits fram med friformsframställning för att ge en bättre bild av möjligheterna 
med metoden och även utsikterna för tillverkning genom formsprutning. Prototyperna 
testades för att ge en uppfattning om vilken hållfasthet som krävs i konstruktionen.  

Resultatet av projektet är ett flertal rekommendationer för hur olika komponenter i 
tändsystemet kan tillverkas till ett mer fördelaktigt pris. Metoder som rekommenderas är 
bland annat precisionsgjutning av zinklegering och formsprutning i plast med insats av annat 
material. Förslag ges på vilka förändringar som måste göras i konstruktion, vilka parametrar 
som måste tas hänsyn till under tillverkningsprocessen samt vilka material som är bäst 
lämpade och eventuella efterbearbetningar som måste genomföras.  
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Abstract 

The project is performed at Saab Dynamics. Saab Dynamics is a company that among other 
products produces support weapons. The product components are under constant renewal and 
development. The project is about finding out the possibilities to produce the components for 
the fuze to a lower price but with sufficient mechanical properties and good stress resistance. 
A variety of construction methods and materials have been studied theoretically to find 
suitable alternatives replacing today’s production methods. The work analyses the 
possibilities of precision die casting in zinc alloy, a proposal that the company already has 
under discussion. By taking part of knowledge in the company and the experience and 
knowledge that the suppliers, relevant to the assignment, could offer the work continued. 

Prototypes have been produced through rapid prototyping to create a greater picture of the 
potential in the method and also the prospects for manufacture by injection moulding. The 
prototypes were tested to give an idea of the strength required in the design. 

The results of the project are a number of recommendations on how the various components 
of the fuze can be produced at a more favourable price. Recommended methods include 
precision die casting of zinc alloy and plastic injection moulding with insert of another 
material. Recommendations of what changes need to be made in the design, which parameters 
that need to be taken into account during the manufacturing process, which materials best 
suited and any secondary operations that must be implemented. 
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Förord 

 
Denna rapport är ett examensarbete på 15 hp, utfört av Annika Holmberg vid Örebro 
Universitet som en sista del av maskiningenjörsprogrammet. Arbetet utfördes under tio 
veckor på Saab Dynamics i Karlskoga.  

Ett stort tack riktas till Saab Dynamics och avdelningen för tändsystem och verkan som har 
varit mycket hjälpsamma under hela arbetet. Ett särskilt tack till Michael Carlsson som haft 
rollen som handledare och bidragit med mycket hjälp och stöd under hela projektet. Även ett 
stort tack till Martin Persson, Sektionschef, som tilldelat mig uppdraget och gett mig en 
mycket god inblick i Saab Dynamics.  

Tack till Örebro Universitet och särskilt Jens Ekengren, handledare på Örebro Universitet, 
som bidragit med goda råd och låtit mig utföra arbetet med start redan i februari.  

 

Karlskoga 24 april 2014 

Annika Holmberg 
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1 Inledning 

1.1 Företaget 
Saab AB är ett världsledande företag inom lösningar, produkter och tjänster för försvar och 
säkerhet. Tjänsterna berör så väl militär som civil verksamhet. Företaget Saab, Svenska 
Aeroplan Aktiebolag, startades 1937 med målet att säkra den Svenska nationens tillgång på 
militärt flyg. På grund av det oroliga läget i Europa beslutades det att Sverige skulle ha en 
egen tillverkning av vapen. Idag är ungefär 14 000 anställda och med en omsättning på 
omkring 24 miljarder svenska kronor. Den största marknaden för företaget finns i Europa, 
Sydafrika, Australien och USA. På Saab finns det sex olika affärsområden där Dynamics är 
ett utav dessa. Saab Dynamics, före detta Saab Bofors Dynamics AB, är ett dotterbolag till 
Saab AB och ligger främst i Karlskoga och Linköping. Man jobbar med utveckling och 
tillverkning av understödsvapen, missil- och undervattenssystem. Projektet genomfördes på 
sektionen för verkan och tändsystem.  

1.2 Projektet 
Examensarbetet är ett utvecklingsprojekt där nya tillverkningsalternativ och material till 
tändsystem i understödsvapen undersöktes. Syftet är att hitta ett alternativt sätt att producera 
tändsystemsdetaljer till ett lägre pris, men med tillräckligt goda egenskaper. Vid projektets 
slut är det meningen att rekommendationer av alternativa metoder och material ska läggas 
fram. Projektet är avgränsat till de detaljer som finns i tändsystemet och kommer inte 
innefatta några detaljer utöver detta.  
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2 Bakgrund 

2.1 Uppgift  
Uppgiften går ut på att hitta alternativa tillverkningsmetoder och material för att 
kostnadsreducera produktionen av detaljer till tändsystemet. Detaljerna som ingår i 
tändsystemet är finmekaniska, maskinbearbetade komponenter av rostfritt stål, aluminium och 
mässing. Dessa tillverkas med hög precision och tillverkningskostnaderna är därför relativt 
höga. Syftet är att hitta en alternativ tillverkningsmetod och ett alternativt material till en lägre 
kostnad som kan ersätta dagens lösning utan att försämra de mekaniska egenskaperna och 
dess funktion. Uppgiften ingår i ett utvecklingsprojekt där det ställts ett krav på 
kostnadsreducering av tändsystemet. Arbetet går ut på att analysera olika 
tillverkningstekniker och material för att sedan kunna argumentera för dess funktionalitet i 
sammanhanget. 

I tändsystemet sitter flera olika komponenter, det finns ett intresse att undersöka alternativa 
tillverkningsmetoder för flera av dessa. Beroende på de olika detaljernas funktion och krav på 
mekaniska egenskaper kan tillverkningsmetod och material variera, detta ger en bred 
ingångspunkt på projektet. Utöver den höga kostnaden för detaljerna finns det inga direkta 
ändringar som är nödvändiga att utföra. Komponenterna har de egenskaper som är tillräckliga 
för att fungera på ett korrekt vis i tändsystemet. Det är möjligt att värdena idag är högre än 
nödvändigt för att klara påfrestningarna.  

Tillverkningsmetoden av tändsystem har sett likande ut i alla tider, den erhållna detaljen har 
haft tillfredsställande egenskaper och under utvecklingen har arbetet främst koncentrerats på 
funktion vilket inneburit att producerbarheten inte fått samma fokus. Förslag på en alternativ 
metod och ett alternativt material för att tillverka specifika detaljer i tändsystemet är redan 
under diskussion och man tror att metoden med stor sannolikhet kommer passa för ändamålet. 
Projektet gåt till viss del ut på att undersöka möjligheten att använda sig av denna metod, ta 
fram underlag som stödjer förslaget och argumentera till dess fördel eller nackdel. Det är 
också efterfrågat att undersöka metoder som är under utveckling och som kan komma att bli 
av intresse i framtiden samt att förklara varför vissa metoder är mindre lämpade att använda 
sig av.  

I uppgiften ingår det att ta kontakt med leverantörer och undersöka eventuella möjligheter till 
samarbete. Undersöka om leverantörerna uppfyller de krav som ställs på produkten och om de 
kan göra det till ett rimligt pris. Föra en dialog med leverantören, kontakta eventuella 
underleverantörer för råd om materialval och dylikt. I dialogen med leverantörer krävs en viss 
sekretess och ett kontrakt mellan Saab och leverantören måste upprättas för att kunna dela 
med sig av information som ritningsunderlag. Inköpsavdelningen kan informera om redan 
upprättade kontakter som finns med leverantörer inom olika områden, vilket gör processen 
mindre tidskrävande.  

Projektet ska skapa en grundläggande förståelse för understödsvapens uppbyggnad och 
funktion. Utnyttja möjligheterna till introduktion och information som erbjuds på företaget för 
att få en god inblick i verksamheten. Ta del av den kunskap och personalkompetens om finns 
på företaget för att få en bild av alla steg i framtagningen av tändsystemet.  
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En förändring ger förhoppningsvis en produktion i färre steg med minimal efterbearbetning. 
En lösning med en mindre materialåtgång samt minimalt slöseri och en minskning av 
arbetskraft som krävs för tillverkning.  

Den teoretiska kunskap som behövs för att analysera uppgiften är en maskinteknisk grund 
med inriktning mot tillverkningsteknik och material. Jag anser mig ha tillräcklig kunskap för 
att kunna genomföra projektet, eventuella kompletteringar sker efter hand i samband med 
informationssökning och kontakt med leverantörer och specialister inom ämnet. På företaget 
Saab Dynamics finns bred kunskap inom utveckling och även stor erfarenhet av liknande 
projekt. 

2.2 Vad har företaget gjort tidigare 
På Saab Dynamics är det inte ovanligt att man gör revision av komponenter för att på så sätt 
sänka kostnaderna och öka kvaliteten. För tändsystemet har man redan startat ett arbete där 
man riktat in sig på en lösning och har tagit kontakt med eventuella leverantörer. Detta i 
samband med utvecklingen av det nya modulära tändsystemet.  

Historiskt sett har tillverkning och material av tändsystem sett liknande ut genom tiderna. 
Anledningen till detta är att man har fått önskad funktion och att utvecklingen av något nytt är 
tidskrävande, kostsamt och kommer med stor sannolikhet att ifrågasättas av både kunder och 
medarbetare. I nuläget behövs underlag för att den föreslagna lösningen är tillräcklig god för 
att ersätta den nuvarande.  

2.3 Vad har andra gjort tidigare 
Företaget BAE Systems har precis avslutat ett utvecklingsprojekt där detaljer till tändsystem 
tagits fram genom precisionsgjutning i Zamak 3. Zamak är en zinklegering i zink, aluminium, 
magnesium och koppar som lämpar sig särskilt bra för precisionsgjutning. Enligt Lagerquist 
(BAE Systems, 2014) kom förslaget kom från det franska förtaget Dixi Microtechniques som 
tidigare provat tekniken för liknande ändamål och var övertygade om att det även skulle vara 
möjligt i detta fall. På företagets hemsida kan man se tändsystemsdetaljer som har tagits fram 
i både metall och plast.  

BAE Systems har gjort de tester och prover krävs i samband med framtagningen av en ny 
produkt. Precis som på Saab Dynamics görs bland annat fallprov, vibrationstest och åldring. 
Konstruktionsändringar som gjorts är mest i avseende på materialets betydligt högre densitet 
vilket tenderar att påverka tändsystemets funktion. I övrigt har precisionsgjutning av Zamak 3 
fungerat som en bra ersättare med ett betydligt lägre pris till maskinbearbetning av 
aluminium.  
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Figur 1: Bilderna föreställer detaljer till tändsystem som BAE  
Systems har tagit fram genom precisionsgjutning i Zamak 3.  
Bildkälla: BAE Systems 

2.4 Beskrivning av teknikområdet 
Examensarbetet berör främst tillverkningsteknik och material. Detta är ett område som 
påverkas av en mycket snabb utveckling i forma av effektivitet, komplexitet och förhöjda 
egenskaper. Många faktorer spelar in i teknikområdet, avgörande för vilken 
tillverkningsteknik och vilket material som är lämpligt för ändamålet. Parametrar som spelar 
in är kostnader, konstruktionsmöjligheter, hållfasthet, produktionstakt och även synsätt. 
Införandet av en ersättande tillverkningsteknik och ett alternativt material kan mötas av 
motstånd då införandet av en ny metod kan vara skrämmande.  

Det finns en mycket stor variation av material och materialkrav, dels krav på vilken funktion 
materialet ska ha och dels miljökrav på vilka material som är tillåtna/inte tillåtna att använda 
på grund av miljöskäl. Tillverkningsteknik är ett tillvägagångssätt som går ut på att omvandla 
en råvara till en produkt. En industriell process där alla steg som leder till en förändring av 
råvaran måste tas i beaktning. Defekter som kan uppstå i samband med processen, 
delprocesser som måste ingå för att uppnå önskade kvalitet och slutliga efterbearbetningar för 
att förhöja dess värden.  

2.5 Tändsystemets funktion 
Tändsystemet som behandlas i arbetet är placerat i ett granatvapen. Tändsystemets uppgift är 
att antända tändkedjan och huvudladdningen i granaten vid rätt tillfälle. I anslutning till 
tändsystemet sitter en elektrisk tändare som skapar en hög resistans i en så kallad tändbrygga 
som hettas upp och initierar ett tändämne. För att tändkedjan ska kunna fortsätta och tänd över 
till huvudladdningen måste rotorn ha roterat. Rotorn roterar i samband med att samtliga 
säkringar i tändsystemet har lossat. Det finns flera säkringar som tryggar att granaten inte 
avfyras på grund av hantering och transport. Säkringarna lossar på olika villkor så som 
acceleration, tillslag, rotation eller när urverket uppnått inställd tid.  
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2.6 Teori 
Examensarbetet är teoretiskt tillämpat på så sätt att det ska skapa förståelse för behandlande 
av metod och materialval utifrån ställda krav på produkten. Arbetets gång har utgångspunkt i 
en klassificeringsmodell som separerar en tidigare oordnad variation i grupper. Grupperna kan 
därefter delas upp för att finna tydliga skillnader för var enskild metod eller material, vilket 
möjliggör en bedömning av egenskaperna. Valet av tillverkning kommer att påverka valet av 
lämpligt material. Klassifikationsredskapet har en nyckelroll i konstruktion då det finns en 
stor mängd val av information och idéer. Olika nivåer sammanlänkade i relationer med 
huvudområdet i högsta nivån trappas ned till undernivåer som består av valalternativ med 
olika kriterier. Alternativ väljs sedan genom viktning, där material/tillverkningsmetod med 
egenskaperna mest lämpade för konstruktionen kommer att väga tyngst.  

Projektet berör ett flertal komponenter med olika funktion vilket generar flera förslag. Detta 
skapar en bred utgångspunkt där ett flertal metoder och material kan vara relevant i 
redovisningen av resultat. Genom att strategiskt dela upp varje metod efter egenskaper 
förenklas arbetsgången och relevansen för projektets resultat. Främst berörs de delar som 
kallas undre och övre tändhus (se bild nedan, modifierad från verkligheten). 

 

 

 

 

 

Figur 2: Modifierad bild av övre och undre tändhus. 
Bildkälla: Illustration av författaren. 

2.7 Krav 
Kraven som ställs på komponenterna är relativt höga. Olika tillverkningstekniker ger en stor 
variation i materialets mekaniska egenskaper. Genom att ta fram en kravspecifikation för 
tändsystemet med dess ingående komponenter kan lämpliga tillverkningstekniker och 
material sorteras ut.  

Utöver teoretiskt givna värden kommer tester att göras i framtiden för att säkerställa 
detaljernas hållfasthet. Kraven för projektet har utformats efter de krav som ställs enligt Saab 
Dynamics tekniska bestämmelse för tändsystemet i HEAT 655 CS. En så kallad 
miljöbehandling kommer att utföras. Enheten kommer här i olika miljö, tropisk, öken eller 
arktisk miljö, att utsättas för diverse påfrestningar. Påfrestningar som bland annat plötsliga 
temperaturförändringar, strålning från solen, lågt lufttryck, fall från upp till 12 m höjd och 
vibrationstest. Avslutningsvis kommer enheten att inspekteras och demonteras för att 
undersöka hur miljöbehandlingen har påverkat dess funktion och utseende.  
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Tändsystemet ska fungera inom temperaturområdet - 54 °C till +71°C. De ingående detaljerna 
i tändsystemet ska vara fria från fel som kan påverka den färdiga enhetens säkerhet eller 
funktion, hantering och/eller lagringsbeständighet. Enheten ska klara ett fall från 1,5 m utan 
att någon säkring löser ut eller på något sätt påverkar egenskaperna för detaljen som sedan 
kan komma att bli kritiskt framöver. Komponenterna som ingår i enheten ska verka för den 
önskade funktionen. Montering av enheten ska kunna genomföras utan komplikationer så som 
ytjämnheter eller dimension- och toleransfel. Genomgående krav på renlighet och skydd mot 
mekanisk åverkan och föroreningar vid förvaring av tändsystemet och komponenter 
tillhörande tändsystem. [3] 

Vid framställning genom gjutning jämförs tester och krav med de som tidigare ställt på en 
pressgjuten komponent i en magnesiumlegering. Till skillnad från en maskinbearbetad detalj i 
aluminium påverkar tillverkningsmetoden materialet i större grad. Gjutgodset ska vara fritt 
från porer, sprickor och andra defekter som kan påverka hållfastheten negativt. För att 
undersöka defekter görs tester för att undersöka sträckgräns, porositet, ytfinhet, 
penetrationstest och vätskegenomtränglighet.  

Den nya lösningen ska uppfylla samtliga krav: 

• Detaljen ska klara en temperaturskillnad på -54°C - +71°C. 
 

• Detaljen ska klara en accelerationskraft på upp till 30 000 G 
 

• Detaljen ska behålla dess egenskaper under en livslängd på 20 år.  
 

• Form, mått och toleranser ska följa ritning.  
 

• Fri från porer, sprickor och andra defekter som kan påverka hållfastheten. 
Varmsprickor, sprickor, kallflytning eller genomgående porositet är inte tillåtet.  
 

• Lagning eller/och svetsning är inte tillåtet. 
 

• Packningen av detaljen ska inte leda till nötning, påverkan, korrosion eller fukt. 
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3 Metod 

3.1 Genomförande 
Problemet ska avhandlas genom att till en början sätta sig in i konstruktion och funktion. Få 
en god bild av problemet genom samtal med personer på företaget och ta kontakt med 
tillverkande företag inom området. I huvudsak kommer det att behövas göras 
faktainsamlingar inom metoder och material. Detta kommer ske genom intervjuer på företaget 
angående den befintliga lösningen, samtal med leverantörer, eventuellt studiebesök för att 
studera processen och slutligen (om möjligt) utförande av mindre tester. För att kunna 
argumentera för en ny lösning är det viktigt att ha riktig information om processen. 

3.1.1 The Mechanical Design Process 

Under projektet har David G. Ullmans metod The Mechanical Design Process använts för att 
skapa struktur i arbetet. Nedan följer stegen för metoden med en något anpassad beskrivning 
för att passa in på projektet.[1] 
 
Kartläggning av Produkt (Product Discovery) 
I den inledande fasen av projektet byggs en förståelse upp för vilka de drivande faktorerna är 
för arbetet. Skapa även en förståelse för den befintliga produkten, hur går tillverkningen till 
och i vilket material är den tillverkad i. Projektet ska specificeras utefter de drivande 
faktorerna, vilket i det här fallet är kostnadsreducering. 

Projektplanering (Project Planning) 
Under planeringsfasen identifieras uppgiften och ett schema görs över arbetsgången under 
projektet. Planeringen beskriver hur uppgiften ska delas upp för att nå målet med uppgiften. 
Planeringen tar utgångspunkt i en redan befintlig produkt. Planeringsarbetet berörs inte av 
upprättande av ett arbetslag då det enbart är en uppdragstagare.  

Definition av Produkt (Product Definition) 
Skapa en förståelse för uppgiften och gör en kravspecifikation över det förväntade resultatet. 
En avgränsning av projektet är nödvändigt för att tydliggöra målet med uppgiften.  

Konstruktionskoncept (Conceptual Design) 
Idéer och förslag som genereras under arbetets gång utvärderas för att hitta ett eller flera 
koncept som tillfredsställer kravspecifikationen. Ett flertal idéer ger en bättre förutsättning i 
urvalet. Projektet består i detta fall av två steg där man i första steget ser till lämpliga 
tillverkningsmetoder och därefter till material som kan tillämpas i de valda metoderna.  

Produktutveckling (Product Development) 
De genererade konceptens ska analyseras och utvärderas för att sedan resultera i ett faktiskt 
förslag. Förslaget ska redovisas och ligga till grund för tillverkningen av en faktisk 
framställning av prototyp som med större säkerhet har den förväntade produktkvaliteten.  
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Produktsupport (Product Support) 
Det slutliga resultatet av projektet kommer att redovisas och lämnas över till företaget för att 
ge idéer och underlag i fortsatt utveckling av området. Därefter är det företagets ansvar att gå 
vidare med materialet om så är önskvärt.  

3.1.2 Klassificering 

För att hitta en metod och ett material som är lämpliga ersättare för dagens lösning kommer 
en klassificeringsmodell att användas. Metoden ger ordning i ett vetenskapligt ändamål 
genom att segregera en tidigare oordnad variation i grupper. Dessa grupper kan sedan delas 
upp ytterligare för att finna tydliga skillnader för var enskild grupp och därefter möjliggöra en 
bedömning av egenskaperna. Användningen av klassifikation har en nyckelroll i konstruktion 
då det finns en stor mängd val av information och idéer. Bland dessa finns sedan val av 
tillverkningsmetoder och material. [2] 

3.2 Verktyg 
Verktyg som använts under projektets gång är främst hjälpmedel till informationssökande så 
som Internet och litteratur från skolbibliotek och tidigare kurser lästa på Örebro Universitet. 
Informationsdokument och ritningar rörande artiklar som behandlats under arbetet har gått att 
nå via företagets interna PDM-system. Lika så har det interna systemet för kommunikation så 
som kontakt via mail och telefon utnyttjas för att finna information.  

Figur 3: Användning av klassificeringsmetod i projekt. 
Bildkälla: Illustration av författaren. 
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4 Resultat 
 

4.1 Tillverkningsmetoder 
Det är viktigt att tillverkningstekniken som används för att producera komponenterna tillåter 
små toleranser vilket ger en god noggrannhet och ger en god hållfasthet hos den färdiga 
detaljen. Ett urval av lämpliga metoder har gjorts för att sedan lättare välja ett material med 
önskade egenskaper. Med utgångspunkt från ritningarna av detaljen och med hållfastheten hos 
dagens lösning har arbetet styrts mot att hitta en ersättande metod.  

4.2 Gjutning med precision, pressgjutning  
Metoden innebär att en smälta av metall injiceras i en gjutform under högt tryck. 
Pressgjutningsverktyget består av minst två delar, en fixerad del och en rörlig som möjliggör 
utstötande av gjutgods. Gjutformarna är utformade till att producera komplexa detaljer med 
hög precision. För att skapa hål, gängor och andra önskade former finns slides och kärnor. 
Under tiden smältan solidifierar appliceras en klämkraft på verktyget med hjälp av hydraulik. 
Gjutformarna kan konstrueras för att möjliggöra gjutning av flera detaljer i samma verktyg. 
Utformningen av formarna kan även uppfylla ytfinhet efter önskemål. Processen kan utföras 
kallt eller under värme. En pressgjutningsmaskin anpassad för en varm process används 
främst till zink, koppar, magnesium, bly och andra legeringar med låg smältpunkt. Tiden det 
tar att gjuta en detalj varierar med storlek, det kan ta mindre än en minut upp till två-tre 
minuter.  

Pressgjutning är fördelaktigt både ur ett finansiellt och egenskapsmässigt perspektiv. 
Tekniken kan åstadkomma en stor variation av form på detaljerna med liten eller ingen 
efterbearbetning. Verktygen som används under processen har förvisso en hög 
investeringskostnad men har därefter ett mycket litet servicebehov och slitningen är minimal.  
[4] 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 4: Demonstrerande bild av pressgjutningsprocessen. 
Bildkälla: Illustration av författaren. 
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4.2.1 Multislide 

Multislide-tekniken är en typ av precisionsgjutningsteknik där verktyget vanligtvis består av 
fyra till varandra oberoende slider. Alla slider styrs av ett precision-slide-guide-system och 
varje slider slår med en fasskillnad. Precis som i pressgjutning har gjutformarna avtryck efter 
önskat mönster och bildar tillsammans med övriga gjutformar ett gemensamt gjutrum. 
Tekniken utvecklades i syftet att minimera den ocentrerade kraften under multiprocesserande 
övergångsordning. Multislide-gjutpressen är inte lika utrymmeskrävande, som exempelvis 
maskinbearbetning, och där av kan anläggningskostnaderna reduceras, detta på grund av den 
totala kraften och momentet från pressen.[5, 6] 

Multislide-tekniken kan ersätta många av de traditionella tillverkningsmetoderna som 
används idag, bland annat maskinbearbetning. Den främsta fördelen jämfört med vanlig 
pressgjutning är möjligheten att producera mer komplexa detaljer som inte kräver några eller 
mycket små ändringar i konstruktion för släppningsvinklar. Tekniken används ofta för små 
detaljer och har kort cykeltid [7]. 

Toleranser    Traditionell   Multislide  
     Pressgjutning av zink  Precisionsgjutning av zink

Inre Diameter !Ø6,35mm  ±0,0254   ±0,0127
Inre Diameter >Ø6,35mm  ±0,0508   ±0,0254
Linjär Dimension 
I hål !25,4mm    ±0,0508   ±0,0127 
I hål >25,4mm    ±0,0254   ±0,0254
Korsar delningslinje !25,4mm  + 0,076    Linjär tolerans +0,0381
Korsar delningslinje >25,4mm      Linjär tolerans +0,0508
Släppvinkel, kärndjup !Ø6,35mm 0,5°    0°-0,25°
Släppvinkel, kärndjup >Ø6,35mm 0,5°    0°-0,25°
Släppvinkel, hålighet 0°-0,25°     0°-0,25°
Tabell 1 Jämförelse av toleranserna för gjutning i traditionell pressgjutning och Multislide [8]. 
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4.2.2 Defekter  

Defekter i materialet beror på vilken typ av tillverkningsprocess som används och vilken 
geometri detaljen har. I en gjutprocess är det möjligt att minimera defekter genom rätt 
konstruktion. Under pressgjutningsprocessen är det en risk för uppkomst av ett flertal defekter 
som kan komma att vara kritiska för detaljens egenskaper.  

Det finns ett flertal olika defekter som kan uppstå i samband med en otillräckligt utförd 
pressgjutningsprocess. En otillräcklig fyllnad av gjutrummet kan bero på att smältan delvis 
stelnat under injektionen i gjutformen. Vilket i sin tur kan bero på för låg metalltemperatur, 
att tillsatt smörjmedel kylt ner formens yta eller att fyllningstiden av gjutformen är för lång. 
Lång fyllningstid orsakas av ett ofullständigt inlopp eller att gjutkanalens eller munstyckets 
area reducerar leveransen av metall till gjutrummet. En underskattning av distans för smältan 
att förflyttas förlänger fyllnadstiden av gjutrummet. [9]  

Ytblåsor innebär inneslutning av gas under ytan på gjutgodset vilket kan orsakas av flera olika 
anledningar som till exempel att gjutgodset utsätts för värme efter gjutning som vid härdning 
av lack eller färg, applikation av smörjmedel på gjutformen, formhålighetens utformning 
och/eller gjutgeometri eller en för långsam injiceringshastighet (mindre än 40 m/s). [9] 

Värmesprickor uppstår vanligtvis vid utmattningstest. De kommer sig av att gjutgodsets 
konstruktion inte har gjutanpassade hörn och koncentrationsspänningar har skapats i de allt 
för skarpa hörnen. [9]  

Porositet ger inverkan på detaljens mekaniska hållfasthet. Inneslutning av gas i för stor mängd 
och av för stor storlek ger reducerad hållfasthet. I gjutgods av zink innebär porositet 
inneslutningar av luft eller gas. Winter (Eastern Alloys, 2014) påpekar att det är svårt att helt 
eliminera porositet men det går att påverka storlek, fördelning och placering genom en 
konstruktion med ordentlig gjutkanal och inlopp. Jämnfördelad porositet i materialet kommer 
inte direkt att påverka hållfastheten. Smältans temperatur har en avgörande roll i uppkomsten 
av porositet. En hög temperatur ökar gasernas löslighet och smältan får dessutom en ökad 
viskositet som ger en högre strömningshastighet och ökad turbulensnivå. Ett material med en 
låg smältpunkt är därför önskvärd. Ytan kan vara relativt felfri och därför inte indikera 
mängden porositet i gjutgodset, men en jämförelse av detaljens vikt i förhållande till dess 
volym kan tyda på inre porositet. [9]  

Winter (2014) nämner även att porositet på ytan kan upptäckas genom att en ”Dye penetrant 
inspection” genomförs. En vätska med låg ytspänning appliceras på materialets yta och 
penetrerar eventuella håligheter och kan därefter inspekteras under ultraviolett eller vitt ljus.  
Gjutgods framtagna i en zinklegering (diskuteras senare i rapporten) kräver inte denna typ av 
undersökning då den har en fin och tät yta som i de flesta fall är fri från porositet. 
Porositetsmängden kan även uppskattas genom att räkna ut den teoretiska vikten (Arkimedes 
princip) och jämföra resultatet med detaljens egentliga vikt. Metoden lämpar sig bäst för 
större detaljer. Restspänningar i ett gjutgods reduceras lämpligast genom att åldra detaljen. 
Krypning är en funktion av spänning, temperatur och tid vilken är lättare att hantera hos en 
större detalj. Hos zinklegeringar är krympningen liten, Zamak 5 kryper mindre än Zamak 3.  
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4.2.3 Tillvägagångssätt 

Simulering av gjutförloppet 

Egenskaperna, så som hållfasthet och dimensionsstabilitet, hos ett material är helt avgörande i 
valet av tillverkningsmetod. Det är viktigt att det inte blir för stora luftinneslutningar under en 
gjutningsprocess och att formfyllnadsförloppet sker på korrekt vis. Nylander (SWEREA, 
2014) berättar att det går att förutse eventuella defekter som kan uppstå i samband med 
gjutningen genom att göra en simulering av förloppet. En flödessimulering ger tillräckligt 
underlag för att skäligen kunna göra konstruktionsändringar i ett tidigt stadie. Simuleringen 
kan vara tidskrävande och utförandet kräver god erfarenhet och kunskap. Innan simuleringen 
görs bör förundersökningar göras som pekar på att konstruktionen är möjlig att tillverka med 
tekniken.  

Konstruktion 

Konstruktionen av en detalj som ska gjutas kommer att med stor sannolikhet behövas 
modifieras något för att processen ska kunna genomföras med gott resultat. Det har betydelse 
för så väl kostnad som för de mekaniska egenskaperna. Konstruktionsändringar av detaljen 
görs oftast i samråd med leverantör för att uppnå bästa möjliga resultat. Parametrarna som 
främst bör tas hänsyn till är följande: 

• Släppvinkel  
• Väggtjocklek 
• Placering av utstötare  
• Placering av delningsplan 
• Placering av ingöt 
• Underskärningar och skarpa hörn 
• Små toleranser (kan åstadkommas men är opraktiska) 

Konstruktionsändringar så som tillägg av släppvinkel mellan 0,25°-0,5° är normalt, men i 
många fall behövs inte någon släppvinkel och i synnerhet inte vid användning av 
”multislide”-metoden. Higginbottom (PMS Die Casting, 2014) menar att det är lämpligt att 
använda en konstruktion med likformig väggtjocklek för att undvika inre spänningar, blåsor 
och sjunkmärken. För ideal tillverkning bör tjockleken ligga mellan 1,3- 6,3 mm, men 
lyckade framställningar har gjorts även med större variation på väggtjocklekar [12]. Tunna 
väggar under 1 mm är möjliga att gjuta men flödet av gjutmassa kommer att begränsas. 
Därför måste hänsyn tas till placering av den tunnväggiga sektionen. I Tändhuset går 
väggtjocklekarna ner till 0,3 mm vilket kan vara i behov av en gjutanpassning. 

En konstruktion med varierande väggtjocklek kommer att ha olika avsvalningshastighet, 
vilket kommer att leda till olika hållfasthet i olika sektioner av detaljen. Gjutgods i zink med 
tunna väggar har normalt en något högre hållfasthet än en tjockväggig konstruktion. 
Skillnaden beror på mängden ”gjuthud”. Gjuthud bildas på den gjutna detaljens yta och har 
stor betydelse för dess hållfasthet. En snabb avsvalning bidra till en finare och tätare yta vilket 
ökar mängden gjuthud som i förhållande till volym ökar detaljens hållfasthet. Ytterligare 
gjuthud kan åstadkommas genom en konstruktion med förstärkande ribbor och väv. En 
undersökning av ett ferritiskt järn visar att en ökad mängd gjuthud efter gjutning ökar sträck- 
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och brottgräns linjärt samt även minskar förlängningen linjärt [14]. Vidare informerar 
Higginbottom (2014) att en tunnare väggtjocklek med förstärkande ribbor kommer även att 
minska risken för luftinneslutningar. Arbetet med konstruktion och gjutanpassning av en 
detalj bör göras i samarbete med leverantör redan i ett tidigt stadie av utvecklingen för att nå 
bästa möjliga ekonomiska lösning.  

Vid traditionell pressgjutning och till viss mån även vid pressgjutning med multislide-
tekniken finns det ett behov av utstötare för att lossa detaljen från gjutformen. Dessa kan 
resultera i utstötningsmärken som vid fel placering kan skada detaljens funktion. Märkena 
kommer dessutom att få ett gjutskägg som måste avlägsnas [15]. Vid konstruktion bör 
underskärningar undvikas då det kommer att försvåra utstötningen av detaljen vilket troligen 
inte kommer vara ekonomiskt försvarbart. Det är mer lämpligt att använda sig av 
efterbearbetning för att skapa denna typ av geometri, så även för invändiga gängor [12]. Även 
skarpa hörn i konstruktionen bör undvikas då de orsakar spänningar i hörnskärningen och 
försvårar flödet av råmaterial in i gjutrummet.  

 

 

 

 

 

Figur 5: Precisionsgjuten detalj i Zamak 3.  
Bildkälla: Fotograferat av författaren.  
 
Bilden ovan visar en detalj som precisionsgjutits i Zamak 3. Den visar svårigheterna med att 
gjuta korsande hål då det kommer uppstå grader vilket kan komma att hämma detaljens 
funktion. Korsande hål bör undvikas vid konstruktion. På bilden kan man även tydligt se fyra 
märken efter utstötare.  

Prototyp 

Framtagning av prototyp är ett nödvändigt steg i utvecklingen av en komponent, vilket stärker 
bevisningen för att materialet kommer att tåla de nödvändiga påfrestningskraven. 
Verktygsinvesteringen är en av de största kostnaderna och kan gå upp mot hundratusentals 
kronor. Genom att tillverka en prototyp kan ändringar och antaganden göras redan i 
utvecklingsstadiet jämfört med att göra ändringar i verktygsstålet när verktyget redan är 
konstruerat och tillverkat. Därför tillverkas en prototyp av den slutgiltiga detaljen med hjälp 
av en annan metod. [17] Magnusson (Zinkteknik, 2014) menar att det är möjligt att ta fram en 
prototyp genom att gjuta i gips, vilket innebär att man får en ungefärlig geometri med nära 
materialegenskaper.  
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Ytterligare en metod som används vid framställning av prototyper är maskinbearbetning av 
samma material som genomgått en liknande formningsprocess. Magnusson berättar att ett 
material som stränggjutits kommer ha liknande egenskaperna som dem hos ett pressgjutet 
material. Det stänggjutna godset kommer till skillnad från ett pressgjutet gods att vara fritt 
från krympning och gasporositet, men är lätt att maskinbearbeta och lämpar sig som 
prototypmaterial. Se tabell nedan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Som till synes i tabellen ovan har ett stränggjutet material en högre hållfasthet än pressgjutet, 
men trots det ett närmare värde än för en oformad zinklegering [17]. 

Tester 

När en provomgång av detaljer har tillverkats återstår det att utföra tester på materialet för att 
bestämma dess egenskaper. Det är svårt att mäta porositeteten i ett material men det finns 
tekniker för att uppskatta ett riktvärde. Röntgen, skära ut en provbit och studera strukturen 
eller att väga detaljen för att få ett värde på krympningsporositeten. Åkeberg (Exova, 2014) 
informerar om att ett hårdhetstest kan göras och sedan jämföras med andra material, 
hårdheten kan i viss mån relateras till brottgränsen men ger ingen information om 
sträckgränsen. Detaljernas små dimensioner i tändsystemet begränsar möjligheterna till att 
göra dragprov, det är eventuellt möjligt att skala upp detaljen, men det ger något annorlunda 
egenskaper med tanke på bland annat tunnväggighet. Som nämndes ovan är det även möjligt 
att undersöka ytdefekter genom en infärgningsmetod som avslöjar eventuella håligheter. 
Winter (2014) talade även om att en ytterligare metod är att jämföra den verkliga vikten efter 
gjutning med den teoretiska vikten för att upptäcka porositet, den teoretiska vikten räknas ut 
genom att först göra en volymuppskattning med Arkimedes princip.  

Tabell 2 Hållfastheten hos en stränggjuten zinklegering i jämförelse med en pressgjuten [17] 
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4.2.4 Material 

I val av material ur kostnadssynpunkt bör hänsyn tas till materialens olika egenskaper och inte 
enbart till kostnad för vikt och volym. Material med hög hållfasthet kan troligen konstrueras 
med mindre väggtjocklek och kräver därmed en mindre mängd material. I val av material för 
pressgjutning har möjligheterna för gjutning med precision samt materialens övriga 
gjutegenskaper tagits i beaktning. I pressgjutning använder man sig av standardmetaller med 
mekaniska egenskaper lämpat för ändamålet.  

Zinklegeringar 

Zinklegeringar gör sig utmärkt för pressgjutning med precision av små detaljer med komplexa 
geometrier på grund av sin goda flytbarhet. Dessutom är materialet inte speciellt känsligt för 
olika gjutförhållanden, hållfastheten av utkomsten blir i stort sett den samma. Fokus kan 
istället läggas på att åstadkomma andra kvalitetskriterier som ytfinhet och dimensionsstabilitet 
utan att de mekaniska egenskaperna blir märkbart förändrade. Materialet har goda mekaniska 
egenskaper som tillåter hög hållfasthet, elasticitetförmåga, slagseghet och duktilitet. Denna 
typ av material lämpar sig bäst för pressgjutning och dessutom är det ett kostnadseffektivt 
alternativ. [19, 20]  

Zinklegeringarna Zamak (tyska; Zink, Aluminium, Magnesium och Kupfer (koppar)) 3 och 5 
utvecklades under 1930-talet för att möta kravet på ett material med god hållfasthet och 
stabilitet för pressgjutning. Materialen är ett eutektikum av 4 % aluminium och ett lågt 
magnesiuminnehåll. I Zamak 5 ingår även 1 % koppar. Samtliga legeringar har goda 
gjutegenskaper men Zamak 3 är den mest använda. Koppartillägget i Zamak 5 bidrar till en 
minskad duktilitet och minskad formbarhet men ökar krypbeständigheten. Inom familjen av 
zinklegeringar med likande egenskaper finns även ZA-8 (Zinc Aluminium) som har ett högre 
aluminiuminnehåll och gjuts till fördelaktig styrka, krypbeständighet och hårdhet. Nackdelen 
med ZA-8 kan vara svårigheterna att hitta en leverantör med tillräcklig kunskap och vana av 
gjutning i materialet eftersom Zamak 3 och 5 är de främst förekommande. [19,17] 

Legeringsinnehåll, %  Zamak 3  Zamak 5  ZA-8  

Aluminium    3,5-4,3   3,5-4,3   8,0-8,8

Koppar    0,25 max  0,75-1,25  0,8-1,3 

Magnesium    0,02-0,05  0,03-0,08  0,015-0,03 

Tabell 3 Innehåll av Al, Cu och Mg i zinklegeringarna Zamak 3 och 5 samt ZA-8 [21]. 
 
Porositeten i zink uppstår genom inneslutningarna av luft och gas, vilka kan minskas med rätt 
parametrar. Zinklegeringens låga smälttemperatur är fördelaktig i gjutningsprocessen. En hög 
smältpunkt ökar löslighet av gaser samt ökar viskositeten vilket leder till en ökad 
turbulensnivå med risk för ytterligare luftinneslutningar. Den låga smältpunkten ger dessutom 
ett mindre verktygsslitage vilket minskar processens underhållskostnader. [19] 
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Typiskt för pressgjutning är att styrkan för en detalj ökar desto mer avkyld ythud den har. 
Eftersom tunna detaljer kyls ned i snabbare takt kommer andelen ythud i förhållande till den 
totala sektionstjockleken att öka och en snabb avkylningshastighet kommer att bidra till en 
finare och tätare yta.  

 

 
 
 
 
 
 
 

Figur 6 Grafen beskriver hur sektionstjockleken påverkar dragbrottgräns och förlängning för en 
pressgjuten zinklegering. 
Bildkälla: Författarens illustration baserat på [20]. 
 
För att tillverka en prototyp av en detalj som ska gjutas i zink är det lättast att använda sig av 
en stränggjuten zink (se sida 19). 

Kryptöjningen som uppstår i en zinklegering gjuten med precision kan delas upp i tre faser. 
Under den första fasen utvecklas en kryptöjning som sedan avtar i hastighet när den övergår i 
fas två där den håller en låg och nästintill konstant fart. Under den tredje och avslutande fasen 
accelererar kryptöjningshastigheten tills brott nås. Det är en icke-linjär töjning, en tid-
temperatur-beroende töjning. Det innebär att zinklegeringar inte har ett konstant värde för E-
modul, detta är lika för både Zamak 3 och 5. Krypbeständigheten under åldring för 
zinklegeringar har undersökts och resulterat i att värdet minskar med ner till 16 % under en 
hög konstant last i två år med rumstemperatur eller i en temperatur av 75°C -95°C under tre 
dagar. [22] Magnusson (2014) menar att åldring utan last inte kommer förändra materialet 
märkbart, åldringen sker främst under de första månaderna och förändras sedan inte i någon 
större grad.  

Korrosionsvärdet för ett material beror helt på vilken miljö det utsätts för, temperatur och 
luftfuktighet är avgörande. Zinkbaserade legeringar har i allmänhet god korrosions-
beständighet och aluminiuminnehållet i Zamak förhöjer legeringens motståndskraft [19]. Vid 
kondensationsbildning på zinklegeringens yta bildas det vitrost vilket är skyddande mot 
korrosion så länge det inte utsätts för nötning eller utmattning. Det bidrar inte till några 
dimensionsförändringar på lång sikt. Genom att ytbehandla detaljen skapar man ett mer 
långsiktigt skydd vilket är rekommenderat om gjutgodset kommer transporteras eller 
användas i oskyddade situationer och i kustmiljö [23].  
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Galvanisk korrosion är sällan ett problem vid användandet av Zamak och ZA-legeringar. 
Denna typ av korrosion innebär att två olika metaller är i kontakt med varandra under 
närvaron av en lösning som utgör elektrolyt. Elektrolyten är en typ av lösning med en viss 
ledningsförmåga och en halt av oxidationsmedel som är nödvändig för att korrosion ska 
uppstå. Korrosionssannolikheten är mindre i torr luft, vilket är den troliga miljön för 
tändssystemskomponenterna. Tändsystemet sitter i ett hermetisk förslutet utrymme. Under 
Galvanisk korrosion uppstår en kemisk reaktion mellan materialen och dess omgivande miljö, 
metallen av det mindre ädlare slag kommer att utgöra anod och angripas i större grad och den 
andra metallen, vilken fungerar som katod, kommer härigenom vara skyddad. Koppar, som 
ingår i Zamak 5, är en förhållandevis ädel metall och ett galvaniskt angrepp är därför relativ 
ovanligt, vanligare är att den går till angrepp på metaller som står i kontakt till dem. För 
mässing kan en så kallad avzinkning uppstå, vilket innebär att den legerande zinken 
korroderar bort och lämnar porös koppar kvar med en försämrad hållfasthet. Tändsystemets 
rotor som är gjord av mässing kan bli i behov av en skyddande ytbehandling. 
Avzinkningsangreppet bli obetydligt om kopparhalten är över 85 %. [24] 

För att detaljen ska klara de uppsatta kraven måste den klara en temperaturskillnad mellan -54 
ºC till +71ºC, för att säkerställa kravet är ZA-8 även i det här fallet mest lämpligt. 
Egenskaper    Zamak 3 Zamak 5 ZA-8  Al 7075 

Draghållfasthet, MPa   283  328  374  503
Brottöjning, %    10  7  6-10  11
Sträckgräns, MPa   221  269  290  572
Poissons tal     0,3  0,3  0,29  0,33 
Skjuvhållfasthet, MPa   214  262  275  331
Hårdhet, Brinell    82  91  103   150
Slagseghet, J    58  65  42   
Kompressiv flytspänning, MPa  414  600  252  
Utmattningsgräns,  
5"108 cykler, MPa   47,6  56,5  103  159
Densitet, g/cm3    6,6  6,7  6,3   2,81 
E-modul, GPa    96  96  85,5   71,7
Smältpunkt, °C    381-387 380-386 375-404 477-635
Gjutningskrympning, mm/mm  0,007  0,007  0,007

 
Tabell 4 Jämförelse mellan de diskuterade zinklegeringarna och Al 7075, material som används idag 
[25,26]. 
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4.3 Formsprutning av metall 
Formsprutning av metall, MIM Metal Injection Molding på engelska, är en 
tillverkningsmetod där standardmetaller används. Det metallurgiska pulvret från vald metall 
tillsammans med ett plastiskt bindemedel blandas för att skapa ett råvarumaterial som sedan 
kommer att användas till gjutprocessen. Bindemedlet utgör mellan 15-50% av 
råvarumaterialet beroende på temperatur, partiklarnas pulverstorlek och form. Det är viktigt 
att pulver och bindemedel är väl fördelat för att undvika hopklumpning och porositet. 
Råvarumaterialet injiceras sedan in i formrummet vilket består av minst två formar och tillåter 
formning av tredimensionella komponenter med ett flertal hål och utformningar. En klämkraft 
appliceras på verktyget under tiden smältan solidifierar. När detaljen har stelnat stöts den ut ur 
formen för att sintras. Under sintringen får den dess slutliga egenskaper och volymen kommer 
minska något med anledning av att porerna sluts igen. Beroende på hur väl porerna sluts 
avgör till stor del materialets porositet. [27, 28, 12] 

Fördelarna med att välja MIM framför traditionell 
maskinbearbetning är framförallt det låga priset. 
Konstruktionerna sparar material och vikt. Det är möjligt att 
tillverka komplexa detaljer med precision i ett enda verktyg 
och med minimal efterbearbetning. Skillnaden mellan MIM 
och pressgjutning är att materialet i det här fallet inte smälts. 
Det finns en stor selektion av material, där material med hög 
smältpunkt önskvärt. Det ger detaljer med högre styrka och 
hårdhet, bättre slitstyrka och korrosionsbeständighet [12]. I 
jämförelse med pressgjutning bör processens lite längre 
ledtid och högre verktygsslitning vägas in. 

 

Figur 7: Beskriver formsprutning i metall 
Bildkälla: Illustration av författaren. 

4.3.1 Material 

I MIM-tekniken kan man använda sig av en rad olika material, bäst lämpar sig material med 
hög smältpunkt. Vanliga material är t.ex. rostfritt stål, titan och låglegerat stål [29]. 
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Rostfritt stål 

Rostfritt stål väljs vanligtvis som konstruktionsstål på grund av sin goda 
korrosionsbeständighet och värmetålighet. Tåligheten för temperaturskillnader gör det 
slagtåligt även vid minusgrader. Det är ett av de mest använda materialen för MIM. För goda 
mekaniska egenskaperna och bra korrosionsbeständigheten är det önskvärt med en hög slutlig 
densitet, sintringen är avgörande för den slutliga densiteten. Faktorer som väger in under 
sintringen är uppvärmningshastighet, sintringstid, temperatur och atmosfär. Dessa faktorer 
påverkar i sin tur mikrostruktur, porstorlek och form, slutlig densitet och även 
nitrogeninnehåll. En optimerad sintringsprocess påverkar faktorerna och erhåller önskade 
värden. [30]  

AlSi 316L är ett krom-nickel-baserat stål med molybden för ökad korrosionsbeständigheten 
(se egenskaper tabell 5, bilaga B). Nickelinnehållet påverkar materialets struktur och 
mekaniska egenskaper, medför förbättring i formbarhet, seghet, varmhållfasthet och 
svetsbarhet. [31] I en undersökning testades sintring av rostfritt stål 316L under tre olika 
temperaturer. Det visade sig att provet som sintrats under den högsta temperaturen, se figur 
10, även hade överlägset högst draghållfasthet. Vid för hög temperatur kommer materialet 
dock smälta vilket inte är önskvärt. Genom att öka sintringstemperaturen kommer porositets-
ration att minska och porositeten blir av sfärisk form. Genom att öka temperaturen vid 
sintring minskar små porer, resterande blir sfäriska och homogeniserar stålet. [32] 

Genom en MIM-tillverkning har 316L har används för liknande ändamål vid framställning av 
en rotor med funktion till en säkerhetsanordning i en stridsrobot. Rotorns funktion är att 
separera den känsliga detonatorn i den pyrotekniska kedjan från huvudladdningen. På samma 
sätt som för rotorn i det aktuella tändsystemet är den i kontakt med en mekanisk timer som 
fördröjer dess rotation och tillåter ett säkerhetsavstånd. Rotorn i detta fall kostar ungefär sju 
gånger så mycket att producera med maskinbearbetning som med formsprutning i metall. [33]  

 
 

 
 
 

Figur 8 föreställer den rotor som tillverkats genom MIM. 
Bildkälla: [33] 
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4.4 Formsprutning av plast 
Formsprutning är den vanligast förekommande bearbetningsmetoden för framställning av 
plastdetaljer. Det är möjligt att med metoden tillverka detaljer med fyllmedel eller 
fiberarmering. En massa av smält plast kommer under tryck att injiceras i en gjutform där den 
under tryck sedan stelnar till en solid detalj. Massan sprutas in i formen genom en kolvrörelse 
av en skruv. Efter stelning och svalning stöts detaljen ut genom att skruven roterar bakåt 
samtidigt som den matas framåt. [35] 

 

 

 

 
 

Figur 9: En demonstrerande bild över formsprutningsprocessen.  
Bildkälla: Illustration av författaren. 

Formsprutning ger fina toleranser, god upprepningsbarhet, stora materialmöjligheter, låg 
arbetskostnad, minimalt slöseri och litet behov av efterbearbetning. Det är ett idealt 
tillverkningssätt för stora serier då det finns möjlighet att använda verktyg med flera gjutrum 
vilket tillåter gjutning av flera detaljer i varje cykel. Nackdelarna är att det är dyrt att köpa in 
verktyg samt att det finns begränsningar vid tillverkning. Tillverkningsbegränsningar kan 
uppstå då konstruktionsändringar kan behövas göras för att minimera risken för 
restspänningar. Komplikationer kan även uppstå vid konstruktion av komponenter med 
varierande godstjocklek då dessa kommer att stelna i olika takt och därmed kan orsaka 
defekter. [36] 

Strandberg på MEMO Industriplast har tagit del av ritningar på urverkshus, rotor, nedre 
tändrörshus, ankarhjul och escape shaft. Svårigheter som påpekats med konstruktionen är 
bland annat underskär, snäva toleranser på hålen som riskerar att bli ovala, visa ytor kräver 
släpp och framförallt den ojämna godstjockleken. Materialmässigt rekommenderas bland 
annat polyamid armerad med glasfiber. Tillverkning av ankarhjul och escape shaft genom 
formsprutning är troligen mer genomförbart, toleranser med en enstaka hundradels millimeter 
kan vara svårtillverkade. I samband med små toleranser krävs det dyrare verktyg och 
tillverkningsprocessen kommer ta längre tid eftersom detaljen måste mätas upprepade gånger 
under processen. Material rekommenderat för dessa detaljer är POM homopolymer. 
Strandberg rekommenderar att först göra en SLA-modell att utgå ifrån, vilket är ett bra mått 
på toleranssäkerhet. SLA är ett av alternativen inom additiv tillverkning.  
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4.4.1 Insatsformning 

Insatsformning är en formsprutningsprocess i ett termoplastiskt material med en integrerad 
komponent, en insats. Insatsen placeras i gjutformen och det plastiska materialen kommer 
sedan att injiceras i formen för att integrera insatsen i den färdiggjutna detaljen. Metoden 
resulterar i en starkt sammansatt detalj med en direkt integrerad funktion vilket inte kräver 
vidare montering. Insatsformning användes till en början för integrering av gängor, idag 
används det bland annat till medicinska instrument och försvarsutrustning. Metoden minskar 
arbetskostnad, storlek och pris. Dessutom förbättras detaljens pålitlighet, hållfasthet och 
struktur samt möjligheten till en ökad variation i konstruktion. Vilka insatsmaterial som kan 
användas i metoden avgörs främst av dess förmåga att bevaras oförändrad under 
formsprutningsprocessen. Vanliga material som används är metall, andra typer av plast och 
keramer. [38] 

I projektets sammanhang är tekniken intressant för att studera ett par komponenter som ingår i 
tändsystemet. En av dessa är anslutningen där två formsprutade delar är hopsvetsade med 
hjälp av ultraljudssvetsning med ett metallbläck emellan. En integrering av metallbläcket 
redan i formsprutningen kommer att eliminera flera monteringsmoment. Strandberg på 
MEMO Industriplast som är tillverkare av de formsprutade detaljerna idag tror att det finns 
möjligheter att göra en insatsformning då metallbläcket integreras redan i 
formsprutningsprocessen. Insatsformningen innebär en eliminering av den montering och 
ultraljudssvetsning som görs i dagsläget. Konstruktionsändringar som krävs i samband med 
detta är en igenfyllning av hålrummet (se figur 13 nedan) på ytan som ligger i kontakt med 
metallbläcket på den formsprutade komponenten vid namn ”Casing”. Dessutom kommer 
styrpinnarna i konstruktionen inte längre vara nödvändiga och kan tas bort helt. Under 
processen kommer ett manuellt arbete att krävas, troligen kommer processen trots detta att bli 
mindre kostsam.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10 Anslutningsenhet för HEAT CS 
Bildkälla: Saab Dynamics 
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4.4.2 Fiberarmering 

Det är, som nämndes ovan, möjligt att armera polyamid med glasfiber. Kombinationen av två 
eller flera material bildar ett nytt konstruktionsmaterial, en komposit, med nya egenskaper. 
Det nya materialet får högre sträckgränsegenskaper och styrkan i förhållande till vikt. Hur 
glasfibermaterialet är arrangerat i plasten är avgörande för de mekaniska egenskaperna, om 
det är enkelriktat, dubbelriktat eller multiriktat. Enkelriktad armering ger maximal hållfasthet 
i fiberriktningen, dubbelriktade fibrer ligger i två riktningar (oftast i 90°) och multiriktade 
fibrer ger en jämn hållfasthet i alla riktningar. En glasfiberförstärkt plast blir 
korrosionsbeständig och mycket motståndsaktigt mot industriella kemikalier och 
hushållskemikalier. Eftersom materialet har en låg smältpunkt tillåter det hög produktion till 
låg kostnad. Dessutom har materialet en fin ytjämnhet och är i allmänhet inte i behov av 
ytterligare bearbetning.[39]  

Det finns andra fibrer som också lämpar sig i konstruktion men av olika anledningar inte är 
lika vanligt som glasfiber. Aramidfiber har hög styrka, hög e-modul och 40 % lägre densitet 
än glasfiber. Kostnaden för armamidfiber är högre och gör det därför mer sällsynt i 
konstruktionssammanhang. Aramidfiber är fuktabsorberande och är därför känsligt innan 
sammanslagning med en polymerisk matris. Kolfiber har mycket hög brottgräns och det finns 
typer av kolfiber med e-modul i klass med stål. Den här typen av fibrer är populär inom 
flygindustrin på grund av sin höga styrka i förhållande till vikt, vilket är av de högsta värdena 
bland förstärkta plaster, dock har den en låg slagtålighet. [39] 

Parametrarna måste stämma för att konstruktionen ska uppnå önskade egenskaper. Rätt 
dimensioner, rätt typ av fibrer på rätt plats i konstruktionen samt fibrernas riktningsplacering 
måste tas i beaktning. Materialets e-modul och draghållfasthet kommer att få samma värde 
som de ingående förstärkningsfibrerna med förutsättningarna att de ligger i dragriktningen. 
Påverkar belastningen en annan riktning än fiberriktningen kommer egenskaperna vara 
betydlig lägre. Det är på grund av detta väldigt viktigt för konstruktören att vara medveten om 
hur materialet kommer påverkas av belastning. Är belastningen okänd eller lika stor i alla 
riktningar bör fibrerna placeras så att de klarar belastning från samtliga riktningar. [40] 

4.4.3 Material 

I materialvalet övervägs såväl de mekaniska egenskaperna som gjutbarheten. I dagsläget 
används formsprutning för att tillverka anslutningskomponenter för HEAT CS. De 
formsprutade detaljerna tillverkas i PC Lexan 414R (se mekaniska egenskaper tabell 6, bilaga 
B) som är en polykarbonat (PC), en plast med exceptionell formstabilitet, hållbarhet och 
temperaturbeständighet. Det är en polymer med låg till medium hög viskositet [41]. 
Anslutningskomponenterna utsätts inte för samma påfrestningar under utskjutning som till 
exempel tändhus, men det är nödvändigt att den uppfyller allmänna krav så som åldring, 
vibration- och fallprov, porositet med mera. Materialegenskaperna tas i beaktning i valet av 
lämpligt material för tillverkning av andra tändsystemskomponenter genom formsprutning.  

Leverantörer av formsprutade detaljer har rekommenderat polyamid för tillverkning av 
tändhus. Polyamider är den största gruppen av konstruktionsplaster och vid formsprutning av 
detaljer till tändsystem är termoplaster mest lämpligt och speciellt nylon (syntetfiber av 
polyamid). Som nämndes tidigare är det möjligt att armera plastmaterialet med fibrer. 



 

Rev 05, 2014-06-18 A. Holmberg   28(49) 

Polyamid och glasfiber anses vara ett av de bästa alternativen. Grivory GV-5H (se mekaniska 
egenskaper tabell 6, bilaga B) är en termoplast som är förstärkt med 50 % glasfiber och 
används som en metallersättare. Fördelarna med materialet är hög styvhet och styrka, 
formstabilitet, god kemisk beständighet och fin ytjämnhet. Det är även ett ekonomiskt 
alternativ vid formsprutning. [42]  

Akroloy PA GF 60 (se mekaniska egenskaper tabell 6, bilaga B) kan också vara ett alternativt 
material för framställning av hållfasta detaljer. Detta material är förstärkt med 60 % glasfiber 
vilket ger en hög styrka och styvhet. Materialet används för att tillverka komponenter med 
hög formstabilitet, är fritt från fuktinnehåll och är en bra ersättare för pressgjutningslegeringar 
i zink eller aluminium. [43]  
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4.5 Friformsframställning 
FFF, friformsframställning (additiv tillverkning) är en relativt ny tillverkningsmetod som gör 
det möjligt att tillverka en detalj direkt från ett CAD-underlag. En valfri geometri kan byggas 
upp genom att material adderas skiktvis. Utvecklingen av tekniken har skett i snabb takt, 
traditionellt sett används tekniken för att ta fram en prototyp med syftet att visualisera en idé. 
Genom metoden kan detaljer i både plast och metall framställas. Det som skiljer friformning 
och formsprutning är främst tillverkningen av större serier där formsprutning är ett billigare 
alternativ. Vid en mindre serier är FFF-metoden lämpligare då formsprutning har en mycket 
hög initial kostnad i form av en verktygsinvestering. [35]  

4.5.1 Selektiv Laser Sintring 

SLS, Selektiv Laser Sintring, är en av de additiva tillverkningsmetoderna tillgängliga idag. 
Det är en modern tillverkningsteknik som kom till under 1980-talet och som med tiden har 
blivit en av de mest avancerade och lovande framställningsmetoderna. Av de additiva 
metoderna som finns idag är SLS den teknik som lämpar sig bäst för framställning av detaljer 
med funktion och hållfasthet. [45, 46] 

En laserstråle används för att selektivt smälta samma pulvermaterial. Tillverkningen sker 
skiktvis genom att pulvermaterialet fördelas jämnt över byggytan. Därefter smälts 
pulverkornen, som ska ingå i detaljens skikt, samman med hjälp av en laserstråle. Lasern är 
inställd med en effekt tillräcklig för att sintra det aktuella lagret och ett par hundradels 
millimeter ner i det tidigare byggda materialet. Efter varje lager som färdigställts kommer en 
så kallad recoater att gå över ytan för att stryka på ett nytt lager pulver. Det resterande 
pulvermaterialet som inte smälts fungerar som stödstruktur. Processen fortsätter på samma 
sätt tills alla lager har sintrats. Därefter kommer den färdigsintrade detaljen att kylas under 1-
30 timmar varefter den rensas och blästras samt kontrollmäts. Detaljen får en 
sockerbitsliknande yta, pulvermaterial med mindre kornstorlek får jämnare ytor. Det finns ett 
relativt stort utbud av polymerer och metaller, nya material är under ständig utveckling. [47, 
35]  

Det är en kostnadseffektiv process då den inte är i behov av verktyg. Vid mindre 
seriestorlekar tillämpas den additiva tekniken väl, fabrikationstiden är kort och kostnaderna 
minskar genom att man kan åstadkomma de önskade geometrierna eller nära de önskade utan 
extra bearbetning. Det är nästan en total frihet i geometri där hålrum och gallerliknande 
konstruktioner inuti detaljen kan tillverkas. Metoden används bland annat för att ersätta 
traditionell tillverkning av kundanpassade produkter. Inom flygindustrin appliceras SLS och 
flygtillverkaren Boeing har planer att integrera SLS-tillverkade delar i framtida 
konstruktioner. Även i övrig industri finns det ett tryck på att använda SLS som en primär 
tillverkningsmetod istället för traditionella metoder. Det är troligt att tekniken kommer att 
utvecklas när det finns en större variation av material och när ingenjörerna blir mer medvetna 
och vågar använda metoden i konstruktioner. [45] Tillverkningsmetoden ger ett minimalt med 
materialslöseri, materialet som inte används i processen kan återvinnas. Energin som krävs till 
lasern omvandlas effektivt till arbetskapacitet. [46, 49]  



 

Rev 05, 2014-06-18 A. Holmberg   30(49) 

4.5.2 Stereolitografi, SLA 

SLA är den FFF-metod som funnits längst på marknaden och är den mest noggranna tekniken 
för friformsframställning. I jämförelse med SLS är prototyperna skörare men har bättre skärpa 
och ytfinhet. Skiktvis härdas en fotopolymer (polymer som ändrar egenskaper vid exponering 
av ljus) av en laserstråle med en bestämd våglängd. Detaljer med överhäng byggs med 
stödstruktur som byggs samtidigt som modellen och tas sedan bort när modellen är färdig. 
Efter tillverkning härdas detaljen ofta i ljusugn. Materialet som används mest i SLA är Epoxi 
vilket är fuktkänsliga, andra material med mindre fuktkänslighet. De är dock betydligt 
skörare. Samma sak gäller värmetålighet. [50, 35] 

4.5.3 Direct Metal Laser Sintering 

Direct Metal Laser Sintering (DMLS) är en additiv framställningsteknik där metaller och 
legeringar används. En tillverkningsmetod av hållfasta detaljer utan behov av verktyg. 
Principen är densamma som i SLS med undantag för materialet. En standardmetall i 
pulverform sintras med hjälp av laser till slutlig form och styrka. Tekniken tillåter att 
producera funktionella prototyper med hög temperaturtålighet. Ytfinheten kan jämföras med 
ett pressgjutet gods vilket kan förfinas ytterligare och få mycket god ytjämnhet. DMLS tillåter 
tillverkning av komplexa detaljer som normalt skulle vara mycket kostsamma eller 
komplicerade att tillverka med en traditionell tillverkningsmetod. Metoden används inom 
medicin, tandläkarvård, flygindustri, fordonsindustrin med mera.  

4.5.4 Material  

De material som används för friformsframställning idag är polymerer, metaller och keramer. 
Användbara material utvecklas ständigt och är en av de viktigaste av parametrarna för att 
tekniken ska växa inom både masstillverkning och privat bruk. Inom SLS-tekniken är det 
främst nylon och metall som används. De mest använda polymererna är standard DuraForm 
polyamid eller 30 % glasfiberförstärkt nylon som är något stabilare.  
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Polymer 
Polyamid (PA) är precis som i formsprutning att föredra vid tillverkning med SLS, metoden 
tillåter även användning av glasfyllning (GF) i form av glaskulor
    Duraform  Duraform ®  Veroxxxx 
Egenskaper, SLS  PA 2200  GF Plastic  FullCure720
Draghållfasthet, MPa  45 +/- 3  27   60,3
Brottöjning, %  20 +/- 5  1,4   20
Dragmodul, MPa  1700 +/- 150  4068   2870 
Böjmodul, MPa  1240 +/- 130  3106   1718 
Böjmotstånd, MPa  58   37   -
Hårdhet, Shore D  75 +/- 2  77   81 
Slagseghet, J/m  
Skårad    4,40 +/- 0,4  41   23,6 
Oskårad   32,8 +/- 3,4  123   - 
Tryckhållfasthet, MPa    84,3 
Densitet, g/cm3  0,9-0,95  1,4   1,189
Smältpunkt, ºC  172-180
Tabell 5 Mekaniska egenskaperna för några olika plaster som används i FFF [51, 52, 53].  
 
Konstruktionerna nedan är framtagna av företaget Prototal genom SLS-teknik. Detaljerna som 
föreställer tändhus är tillverkade i materialen Duraform PA 2200 och Duraform ® GF Plastic. 
Dessa polyamider har goda mekaniska egenskaper och används till tåliga prototyper som 
kräver hög styvhet och värmetålighet. Duraform GF är en fin polyamid med glasfyllnad och 
har därför något bättre mekaniska egenskaper än Duraform PA. Den används för att tillverka 
fullt funktionsdugliga konstruktionsdelar med designkvalitet som kan utsättas för stora 
mekaniska eller temperaturmässiga påfrestningar. Duraform PA används för att ersätta 
formsprutade plaster. [52, 53] 
 

 

 

 

 

 

Figur 11: Tändhus framtagna med hjälp av SLS-teknik i Duraform PA 2200 och Duraform ® GF Plastic. 
Bildkälla: Fotograferat av författaren 
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Svårigheter har uppstått i framställningen av de tunna väggarna som ligger under 0,6 mm i 
tjocklek och tillverkning av hål. Vid framtagning av en detalj i syfte att användas som 
prototyp kan visst efterbearbetning göras för att detaljen fortfarande ska uppfylla sin funktion 
tillräckligt för att kunna användas till tester. Samtliga hål har efterborrats för att få önskad 
diameter och gängning av hål har också gjorts i efterhand. Efterborrning av hål med små 
toleranser kan vara riskabelt, i detta fall har troligen efterborrningen orsakat en liten 
felpositionering av kugghjulen i urverket vilket påverkar dess funktion. Prototyperna som 
framställts har en grov ytjämnhet som kan liknas en sockerbit, därför har prototyperna 
sprutlackats och putsats på de åtkomliga ytorna.  

Vid framtagning av tändhus är det nödvändigt att materialet har elektrisk ledningsförmåga för 
att tändsystemets ska fungera på korrekt vis. Det finns svårigheter att hitta ett plastmaterial 
med ledningsförmåga och en lackering av EMC (elektromagnetisk kompabilitet) lack kan 
istället vara ett alternativ för att åstadkomma den efterfrågade egenskapen. Lackeringen 
innebär dock en minskad ytjämnhet och en påbyggnad av modellen vilket inte är önskvärt.  
 

Test i säkrat läge 
För att testa om plastens hållfasthet var tillräcklig gjordes ett test i säkrat läge. Prototypen 
tillverkad i Duraform GF (se a) på bild nedan) i jämförelse med ett tändhus tillverkat genom 
maskinbearbetning i aluminium (se b) på bilden nedan). Prototypen som användes var 
framställd i Duraform PA GF, en polyamid med glasfyllnad vilken har högre hållfasthet än 
prototypen av Duraform PA (se tabellen s.32). Ett test i säkrat läge innebär provning av 
konstruktionens motståndskraft mot den inre kraften från sprängladdningen och dess förmåga 
att stå emot kraften så att inget splitter från sprängladdningen kommer utanför tändröret. En 
säkerhetsfunktion i händelse att granaten initieras av misstag vid fel tillfälle eller vid 
hantering. Trots att prototypen av polyamid blev betydligt mer deformerad än tändhusen i 
aluminium var testet godkänt då inget splitter av tändhusen lyckats tränga sig ut och tändröret 
fortfarande var helt intakt. Inte heller någon övertändning gjordes till huvudladdningen vilket 
innebar att provet var godkänt.  

 

a) Efter test, Duraform GF   b) Efter test, Al 707 
Figur 12 
Bildkälla: Fotograferat av författaren 
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Metall 

3D-utskift är en allt mer växande teknik inom medicinsk utveckling där titan är vanligt 
förekommande. Utöver titan används även de vanliga standardmetallerna i tillverkningen. En 
metall i pulverform smälts av en laserstråle med mycket hög energi. Därefter solidariserar 
materialet och återfår nästintill samma egenskaper som i obearbetat tillstånd. Metoden tillåter 
en närmast total frihet av geometri utan behov av ytterligare verktyg vid framställningen av en 
detalj. Metoden gör det möjligt att åstadkomma hålrum och spaltliknande konstruktioner 
integrerat i detaljen. Tillverkningsprocessen går snabbt då man redan efter första steget får en 
detalj med noggranna dimensioner utan behov av efterbearbetning. Seriestorlekar med större 
antal produkter kan vara mindre lämpliga. Metoden kan anses som miljövänlig då det inte 
uppstår något materialslöseri i samband med tillverkning, allt överblivet material kan 
återvinnas. Laseranvändningen är nästan utsläppsfri då den energin som krävs effektivt 
omvandlas till arbetskapacitet. [49] 

Titan är känt för sina utmärkta mekaniska egenskaper, korrosionsbeständighet och låga vikt. 
Materialet gör sig utmärkt för framställning av medicinska inplantat och för såväl 
flygindustrin som motorsportsindustrin. Används för att tillverka funktionella prototyper av 
små serier, individuella produkter eller reservdelar.  

EOS StainlessSteel GP1, US beteckning 17-4, har god korrosionsbeständighet och goda 
mekaniska egenskaper, används i en mängd olika maskintekniska sammanhang. Idealt för att 
skapa prototyper, små serier, individuella produkter eller reservdelar. Används till delar som 
kräver extra hög styrka och duktilitet. Materialet har nämnts tidigare i rapporten då 
möjligheterna till formsprutning i metall diskuterades. En friformsframställning i materialet 
ger troligen en mer dimensionssäker detalj, men processen kommer att kosta mer.  

 

 Stainless Steel  Titan  Al7075  

Egenskaper GP1 (17-4) Ti64  
Draghållfasthet, MPa 930±50 1150±60 503
Brottöjning, % 25±5 11±2 11
Sträckgräns, MPa 540±50 1030±70 572 
Hårdhet, Vickers 230±20 320±12 175 
E-modul, GPa 170±30 110±10 71,7 
Densitet, g/cm3 7,8 4,43 2,81
Smältpunkt, °C  1380-1440 477-635

 
 
Tabell 6 Jämförelse mellan de diskuterade materialen som används i formsprutning av metall och Al 
7075, material som används idag [54, 55, 56].   
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4.6 Miljöperspektiv 
På Saab Dynamics följs miljölagstiftningen och kundkrav under utvecklingen av produkter 
och tjänster. Företaget följer bland annat dokumentet General Environmental Requirements 
for Suppliers of Products and Services that will be Marketed of Resold by Saab som beskriver 
hur verksamheten ska arbeta utifrån ett miljöperspektiv. Saab arbetar med att reducera 
miljöpåverkan orsakad av dess produktion, transport, användning och avfall från produkterna. 
På företaget försöker man minimera produkternas och produktionens miljöpåverkan samt 
minimera användningen av farliga substanser och material. Material som kan vara farliga på 
grund av hälso- och miljöskäl ska inte användas om det finns andra alternativ. Utöver detta 
följs kandidatlistan ständigt upp, en lista där material förtecknas som inom en framtid 
kommer att förbjudas. Saab ska bli underrättad av dess leverantörer om en produkt innehåller 
mer än 0,1 % av ett material som står på den av företaget upprättade listan över farliga 
substanser, GMS-0110 List of Hazardous Chemical Substances. 

När det kommer till ett materialbyte är det viktigt att materialet inte innehåller beryllium eller 
bly. Utöver innehållet i materialet är det viktigt att vara uppmärksam på hur materialet 
behandlas och om något lim eller färg kommer ingå i produkten. I användandet av polymerer 
är risken större att det finns ingående kemiska substanser som inte är tillåtna. Exempel på 
detta är flamskyddsmedel vilket är omtalat idag då det ofta finns i polymerer. I vissa fall är 
materielinnehållet i plasterna företagshemliga och istället skickas en lista på otillåtna 
substanser till leverantören som sedan bedömer om materialen finns i produkten eller inte. 
Idag finns inget direkt krav på att produkterna ska kunna återanvändas. Det händer att kunden 
efterfrågar en produkt som är lätt att ta isär och ibland kommer förfrågan över vad som bildas 
när produkten förbrännas.  

På Saab Dynamics jobbar man långsiktigt med att försöka eliminera alla kemiska substanser 
som är på väg att bli olagligt.  
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5 Diskussion 

5.1 Värdering av resultat 
Projektets syfte är att finna kostnadseffektiva tillverkningsförslag och materialval till 
komponenter i tändsystem, de ska dessutom uppfylla samma krav på funktion som detaljerna 
gör idag. De tillverkningsmetoder som har diskuterats i rapporten är pressgjutning med 
precision, formsprutning av metall, formsprutning av plast och friformsframställning. Med 
undantag för friformning är samtliga metoder lönsamma i produktion av medelstora till stora 
tillverkningsserier av detaljerna vilket kompenserar för höga initiala kostnader så som 
verktygsinvesteringar. Alla metoder är även troliga att kunna användas för att tillverka någon 
typ av tändsystemsdetalj med rätt dimensioner och toleranser, men materialmöjligheterna är 
något begränsande. Då tillverkningsmetoden kommer att påverka materialegenskaperna måste 
hänsyn även tas till uppkomst av defekter och strukturförändringar. Slutsatsen har dragits att 
denna typ av svaghet, genomgående för alla metoder, beror på sättet tillverkningen utförts 
samt med vilken erfarenhet. Stämmer samtliga parametrar under processen, så som 
konstruktion och utförande, bör inte materialets egenskaper förändras så mycket. I projektet 
har även undersökning av eventuell efterbearbetning och ytfinish vägts in.  

Av de metalliska material som diskuterats under projektet är alla material enligt 
miljölagstiftningen tillåtna att användas. Däremot bör man vara uppmärksam på vilka 
kemikalier och substanser som används vid eventuell ytbehandling. Plasterna bör tas i 
beaktning då dess sammansättning kan innehålla miljöfarliga ämnen så som flamskyddsmedel 
med mera. Om informationen inte är offentlig bör krav ställas på vald leverantör om att ange 
materialets eventuella innehåll av något ämne som inte är önskvärt. De plaster som diskuteras 
i rapporten är troligen inte relevanta alternativ för tillverkning av tändsystemsdetaljer, detta på 
grund av bristande materialegenskaper och/eller dålig toleranssäkerhet vid tillverkning. Ett 
mer hållfast plastmaterial måste troligen undersökas för att plast som alternativ ska vara 
väsentligt.  

Formsprutning av plast används som en metod för att ersätta metallkomponenter, i avseende 
att göra tillverkningen billigare eller/och uppnå andra fördelaktiga egenskaper. Möjligheten 
att använda sig av formsprutning i plast för att framställa tändhus är begränsad då den 
varierande godstjockleken och de fina toleranserna är svåra att åstadkomma med tekniken. 
Det är mer troligt att metoden kan användas vid framställning av andra komponenter i 
tändsystemet. Problematiken med små toleranser kan undersökas genom framtagning av en 
prototyp genom SLA-teknik, en FFF-teknik som ger relativt god toleranssäkerhet. Prototyper 
av tändhusen togs fram genom SLS-teknik för att få detaljer med något bättre mekaniska 
egenskaper att senare använda vid prov i säkrat läge. Prototypernas samtliga hål hade en 
något krympt diameter vilka efterborrades och även gängning utfördes i efterhand. SLA är 
som nämnt en mer noggrann metod som kan ge en bättre bild av möjligheterna med 
formsprutning. Några detaljer som kan vara mer lämpliga är kugghjul till urverk, men de små 
toleranserna kan innebära komplikationer vid tillverkning och kostnaden kan komma att stiga 
över den som är för dagens maskinbearbetning. Möjligheterna är värda att undersöka och en 
framtagning av prototyper genom SLA rekommenderas. 
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Ytterligare ett användningsområde där formsprutning kan vara lämplig att tillämpa är för 
tillverkningen av en anslutningsenhet som används i vissa tändsystem. Enheten består av två 
formsprutade detaljer i plast som monteras samman med ett metallbläck emellan, 
komponenterna sammanfogas med hjälp av mikrosvetsning. Genom att integrera 
metallbläcket redan i formsprutningsprocessen som en insats kan ett steg i monteringsarbetet 
helt elimineras. Den enhetliga detaljen kommer att bli mer hållfast och pålitlig, dock kommer 
det att krävas mindre konstruktionsändringar. 

Formsprutning har en hög produktionshastighet och det är möjligt att tillverka komplicerade 
detaljer. Frånsett de initiala investeringarna i verktyg och utveckling- och konstruktionstid är 
det en billig framställningsmetod.  

Formsprutning i metall, så som rostfritt stål, kan vara ett alternativ då det tidigare används vid 
framställning av rotorer till stridsrobotar. Kostanden jämfört med maskinbearbetning för 
metoden är endast en sjundedel. Materialen som används har en högre smältpunkt vilket 
kommer ge en större slitning på verktygen och processen har en något längre ledtid än 
pressgjutning, vilket diskuteras senare. Det är möjligt att tillverka en komplex detalj med god 
korrosionsbeständighet, värmetålighet och goda mekaniska egenskaper över lag.  

Friformsframställning är en relativt ny teknik som används vid prototypframtagning. I 
dagsläget lämpar sig tekniken bäst för att framställa prototyper, reservdelar och produkter i 
mindre serie. Metoden är mindre användbar vid större serier då ledtiderna blir långa. 
Friformsframställning är under ständig utveckling och kommer troligen användas mer och 
mer i framtiden när en större variation av material och tillverkning av större volymer är 
möjlig. Det rekommenderas att hålla tekniken under uppsikt och i en framtid kanske 
möjligheterna finns att starta upp en egen produktion med tekniken. Metoden är fördelaktig på 
så sätt att det inte är några verktygskostnader och det är en total frihet i geometri där 
produktionen utgår direkt från ett CAD-underlag där det är lätt att göra 
konstruktionsändringar. Dessutom är det ett minimalt materialslöseri då material som inte 
används är lätt att återvinna. Lasern som används är nästan utsläppsfri då energin som krävs 
effektivt omvandlas till arbetskapacitet. SLA-tekniken ger en finare ytjämnhet, men en något 
sprödare detalj. SLS ger detaljer med bättre hållfasthet och funktionalitet, den ger en något 
grövre yta vilket kräver putsning och lackning av samtliga ytor för att nå upp till kraven. 
 
Pressgjutning med precision är den tillverkningsmetod som är mest trolig att kunna tillämpas 
för framtagning av tändsystemsdetaljer. Det är en billig metod, med undantag för initiala 
investeringskostnader i verktyg och gjutanpassning av konstruktion, där små komplexa 
detaljer kan tillverkas med hög produktionshastighet. Metoden är begränsat till tunnväggiga 
konstruktioner vilket är passande eftersom en tunnväggig detalj ger bättre hållfasthet på grund 
av ökad mängd gjuthud i förhållande till volym. Företaget har redan varit i kontakt med 
leverantörer som påstår sig kunna tillverka detaljer med rätt dimensioner och toleranser till ett 
förmånligt pris. Tvivelaktigheter har funnits angående materialets, zinklegeringarna i Zamak-
familjen, beteende under gjutprocessen och förändringarna av dess mekaniska egenskaper. I 
rapporten framgår det att de mekaniska värdena inte är lika höga som för aluminium, vilket 
används i den befintliga lösningen för tändhus. Samtliga källor och kontaktpersoner pekar 
dock på att de materialegenskaper som finns hos materialet innan formningsprocessen 
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troligen inte kommer att förändras märkbart om tillverkningen sker på korrekt viss. Defekter i 
processen kan troligen undvikas genom att följa konstruktionsråd för både detalj och verktyg. 
En gjutsimulering bör utföras för att undersöka eventuella svårigheter med den konstruktion 
som gjort och i största möjliga mån säkerställa att processen är genomförbar. Genom att 
använda sig av ett material med god flytbarhet så som zinklegeringar kan ytterligare 
komplexitet presteras. Det är en billig legering som ger ett lågt slitage och ökar därmed 
livslängden på verktyget.  

Mutlislide-tekniken kräver färre konstruktionsändringar än traditionell pressgjutning. Den 
kräver normalt inga släppvinklar eller något hänsynstagande till utstötare. 
Produktionshastigheten är högre och detaljer av mindre storlek kan produceras. 
Konstruktionsändringar som bör göras är istället med syfte att optimera 
kostnadsbesparingarna i form av att tilldela detaljen mindre volym och större yta. En mindre 
volym ger mindre materialkostnader och en större yta i förhållande till volym ger mer gjuthud 
och i sin tur bättre hållfasthet.  

5.2 Fortsatt arbete 
Precisionsgjutning är den metod som företaget främst rekommenderas att fortsätta arbetet 
med. Närmare kontakt bör tas med lämpliga leverantörer som har möjlighet att utföra en 
pressgjutning i Zamak med multislide-metoden. En fortsatt kontakt med Siobra där man redan 
har en god kommunikation och även en eventuell fortsatt kontakt med företaget PMS som 
under examensarbetet visat intresse och kan vara ett gott alternativ till leverantör. Genom ett 
nära samarbete med leverantör kan gjutanpassning av detaljerna lättare göras då 
leverantörernas kunskap och verktyg i pressgjutning är avgörande för uppkomst av defekter 
och svagheter i godset. Gjutanpassning av konstruktionen kan påbörjas utifrån de punkter som 
påpekats i rapporten. Test av material är rekommenderat att göras av en stränggjuten 
zinklegering som maskinbearbetats till rätt form. Det stränggjutna och det pressgjutna godset 
har något mer liknande egenskaper än vad den icke bearbetade zinklegeringen har. Det är 
även möjligt att gjuta i gipsform för att få en bättre uppfattning av legeringen.  

För att undersöka eventuella defekter som kan ha uppstått i samband med tillverkning bör 
gjutgodset testas. För att testa porositet i detaljer, av den storleken som finns i tändsystem, så 
är röntgen mest effektivt. Det är även vanligt att göra ett snitt i godset och studera strukturen 
eller att väga detaljen mot sin teoretiska vikt (fungerar bättre på något större detaljer). 
Ytdefekter undersöks genom att infärga ytan och avslöja eventuella håligheter. Hårdhetstest 
kan göras och i viss mån relateras till materialets brottgräns.  

Förslagsvis ska ett fortsatt arbete med formsprutning av metall utföras om hållfastheten i 
pressgjutning av zinklegering anses bristfällig. Vid användandet av zink i konstruktionen kan 
en begränsad värmebeständighet bli ett problem. Detta kan lösas genom användning av 
rostfritt stål. Formsprutning av rostfritt stål har tidigare använts i tillverkningen av 
säkerhetskomponenter i tändsystem. Tändsystemen i fråga utsätts inte för en lika hög kraft 
som tändsystemet arbetet behandlar kommer att göra, men det rostfria stålet 316L bör inte ha 
några svårigheter att stå emot påfrestningarna. Materialet kan formas med fina toleranser till 
ett fördelaktigt pris, en sjundedel av priset som för en maskinbearbetad detalj.   
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Det rekommenderas att granska möjligheterna att använda sig av formsprutning med insats i 
framställningen av anslutningskomponenter som ingår i en viss typ av tändsystem. 
Metallbläcket mellan de två formsprutade komponenterna kommer att utgöra insatsen och 
hela enheterna kommer att tillverkas som en enhetlig detalj i formsprutningsprocessen. En 
liten konstruktionsändring kommer att krävas då en av de formsprutade detaljerna idag har en 
ihålighet som ligger i kontakt med metallbläcket vilket inte är möjligt att åstadkomma med 
formsprutningsmetoden. I övrigt kommer tillverkningen att helt eliminera monteringen av 
komponenterna med mikrosvetsning så som det görs idag. Det är högst troligt att det även 
kommer att leda till ett lägre pris och en mer pålitlig detalj.  
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6 Slutsatser 
Resultatet av arbetet har med stor sannolikhet säkrat den idé om tillverkningsmetod och 
material som redan fanns på företaget. Förhoppningen var att stärka den argumentation som 
fanns angående tändhustillverkning genom precisionsgjutning med multislide-tekniken i en 
zinklegering. Tillverkningen har en kort cykeltid och den något kostsamma framtagningen av 
verktyg får en kort återbetalningstid vid en medelstor produktion av detaljer, vilket är fallet. 
Därefter kommer priset per detalj bli betydligt mindre än dagens pris för framställning och 
kostnaderna kommer minska med minst 30-50 %.  

Vissa konstruktionsändringar krävs av detaljen för att få en optimal produktion. 
Godstjockleken görs med fördel tunnare vilket både ger en bättre tillverkning och ger en 
bättre hållfasthet hos detaljen på grund av den ökade mängden yta och gjuthud i förhållande 
till volym. Detta är inte en nödvändig åtgärd men eftersom Zamak, som är det främst 
diskuterade materialet i rapporten, har en högre densitet än aluminium kan volymen minskas 
och närma sig ett värde liknande detaljens vikt idag vilket kan vara önskvärt. Användning av 
Zamak ger en ökad formbarhet vilket underlättar tillverkning av komplexa geometrier. 
Dessutom har materialet ett lågt slitage på verktyg och är på så sätt ekonomiskt då det 
förlänger verktygens livslängd som kan användas till mer än en miljon detaljer.  

Vid användning av multislide-tekniken är konstruktionen i ett mindre behov av släppvinklar 
och i vissa fall är det inte nödvändigt. Metoden passar bra för tillverkning av tändhus på 
grund av möjligheten att tillverka en komplex detalj med fina toleranser utan nästintill någon 
efterbearbetning. Kostnaden minskar markant vilket tjänar projektets syfte. Lyckad utveckling 
har gjorts av liknande produkter vilket stödjer ett fortsatt arbete. Användning av zinklegering i 
pressgjutningsprocessen ger: 

• Ytterligare möjlighet till komplexitet  

• Säker produktion då det används till liknande produkter med positivt resultat 

• Tunnare gods ger bättre hållfasthet, sparar material och minskar vikt 

• Lågt slitage på verktyg 

• God korrosionsbeständighet 
 

Tillverkning genom formsprutning är troligen mer komplicerat att använda sig av och lämpar 
sig inte som tillverkningsmetod för tändhus. Det är dock värt att undersöka möjligheterna för 
andra ändamål genom att ta fram prototyper i SLA vilket även ger en god bild av vad som går 
att framställa genom formsprutning. Formsprutning av rostfritt stål har tidigare använts till 
rotorer för liknande ändamål och bör kunna tillämpas även i detta projekt. Hållfastheten är 
tillräckligt god för att detta ska anses som ett säkert alternativ. Rostfritt stål har dessutom 
väldigt god temperaturtålighet och korrosionsbeständighet.  
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Friformsframställning är lämpligt vid framställning av prototyper och med rätt konstruktion 
och materialval kan prototyperna i många fall användas som testexemplar. Metoden är under 
mycket snabb utveckling och det kommer troligen bli en teknik som klarar större serier och 
med fler typer av material. Friformsframställning kan göras i både polymer och metall vilket 
kan vara ett gott alternativ till maskinbearbetning då prototypframtagningen är mycket snabbt 
utför direkt från 3D-underlag.  

De tillverkningsmetoderna nämnda ovan har alla goda egenskaper och lämpar sig bra för att 
tillverka precisionsdetaljer. Pressgjutning med precision lämpar sig särskilt bra för 
tillverkning av tändhus som diskuterats i rapporten. Precisionsgjutning ger: 

• Små komplexa geometrier med små dimensioner 

• Fina toleranser 

• Kort cykeltid 

• Få konstruktionsförändringar 

• Kostnadsbesparing med minst 30-50% 

• Bevisat att det fungerar 

Negativt med metoden är: 

• Dyr inköpskostnad av verktyg 

• Krävs vissa konstruktionsändringar 

• Konstruktionsändringar som till exempel minskad variation i godstjocklek, 
tillägg av släppvinklar, eliminering av underskär och skarpa hörn. 

• Eventuell efterbearbetning 

• Till exempel efterborrning av små hål och eftergängning.  

Användning av formsprutning i plast för tillverkning av tändhus är mer problematiskt på 
grund av: 

• Mycket små toleranser 

• Stora konstruktionsändringar 

• Ledtid 
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Formsprutning i metall som nämndes ovan kan vara ett mer lämpligt alternativ. 

• God precision  

• Goda mekaniska egenskaper 

• Kostnadsminskning 

Friformsframställning är en metod som bör hållas under uppsikt då det finns stora framtida 
möjligheter. Nackdelar med metoden som troligen kommer åtgärdas inom en inte för lång 
framtid: 

• Begränsad materialvariation 

• Begränsad storlek/volym på produkt  

• Behov av viss efterbearbetning så som efterborrning, gängning och ytpolering. 

• Kundanpassade produkter och små serier 

Fördelar: 

• Funktionella prototyper 

• Snabb framtagning av prototyper 

• Möjlighet till egen produktion 

• Ingen investering i verktyg, tillverkning direkt från CAD-underlag 
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Bilaga B: Tabeller 
 

Egenskaper   316L  Al 7075  

Draghållfasthet, MPa  520  503

Brottöjning, %  50  11

Sträckgräns, MPa  175  572

Poissons tal    0,28  0,33 

Hårdhet, Rockwell  67  87

Slagseghet, J (oskårad) 70  190  

E-modul, GPa   190  71,7 

Densitet, g/cm3  7,6  2,81

Smältpunkt, °C  1390-1440 477-635

Tabell 5 Jämförelse mellan de diskuterade materialen i rostfritt stål och Al 7075, material som används 
idag.  
Källa: Se Elektroniska källor [41, 42, 43] 
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      Grivory Akroloy PC Lexan  
Egenskaper     GVX-5H  PA GF 60 414R

Dragelasticitetsmodul, Torr  18000  21000  2350  
1 mm/min, MPa  Kond.  17000  20000  -

Draghållfasthet vid brott, Torr  250  275  70  
5 mm/min, MPa  Kond.  220  245  -

Brottöjning, %    2,5  2,5  2,5 

Slagseghet,    Torr  80  16  70 
Skårad 23ºC, kJ/m2  Kond.  75  16  -  

Slagseghet,    Torr  65  14  12 
Skårad -30ºC, kJ/m2  Kond.  60  -  - 

Densitet, g/cm3    1,56  1,72  1,20 

Linjär gjutkrympning  Torr      0,5-0,7 
Longitudiell, %    0,05  <0,3  - 
Transversell, %    0,30  0,50  -

Smältpunkt, ºC  Torr  260  255  280-310

E-modul, GPa     28 

Tabell 6 Mekaniska värden för tre olika plaster lämpliga att formspruta.  
Källa: Se Elektroniska källor [51, 52, 53] 

  


