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Sammanfattning 
Vid aluminiumgjutning krymper godset under avsvalningen vilket 
kompenseras för tidigare i processen. Hackås Precisionsgjuteri AB gjuter 
aluminium i gipsform och erfar att längre gods procentuellt krymper 
mindre än kortare gods vilket orsakar problem om krympkompensering 
med hänsyn till detta inte tas. För att erhålla en bättre måttnoggrannhet 
på gjutgodset behöver krymppåverkansfaktorer identifieras och 
undersökas och en modell för krympkompensering tas fram.  

En litteraturstudie genomfördes för att ge grundläggande kunskaper 
och förståelse inom ämnet. Två försöksomgångar innehållande 
gjutningar, experiment, simuleringar och mätningar genomfördes för att 
undersöka krymppåverkansfaktorer vilka sammanställdes i ett Ishikawa 
diagram.  

Längre gjutgods visade sig krympa mer än kortare gjutgods i detta 
arbete. Stelningskrympning och eftermatning samt detaljens form 
påverkar en detaljs krympning mest men experiment och simuleringar 
visade även att metod för framtagning av gipsform och modellens 
temperatur vid gipsformsframtagningen påverkar en detaljs slutgiltiga 
mått. Ett Ishikawa diagram redovisar arbetets resultat angående 
faktorer som påverkar gjutgodsets slutgiltiga mått. Modell för 
krympkompensering avseende godsets längd baserad på mätresultaten i 
projektet togs fram. 

En bra eftermatning visade sig vara en betydande faktor för minska en 
detaljs krympning. För en bättre måttnoggrannhet bör en modell ha 
samma temperatur vid samtliga formningar och plockas isär först när 
gipset slutat utvidgas. Vid gjutning av detaljer likt framtagna detaljer i 
detta projekt kan följande formel användas för att räkna ut faktor för 
krympkompensering: ( ) 4116,0ln1579,0 += xy , där y motsvarar  

kompensationsfaktor och x önskad slutlängd i millimeter. 

Företaget rekommenderas utvärdera och basera försök, experiment och 
simuleringar på Ishikawa diagrammet för att i framtiden förbättra 
måttnoggrannheten på gjutgodset och erhålla en kontrollerad 
gjutprocess. 

Nyckelord: Aluminiumgjutning, Gipsformsgjutning, Krympmån, 
Krympning. 
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Abstract 
During the aluminum solidification phase in the casting process a 
product shrinks, which needs to be compensated for earlier in the 
process. Hackås Precisionsgjuteri AB casts aluminum in plaster molds 
and suspects that a longer product in percentage shrinks less than a 
shorter which causes problem if this is not taken in account too. To 
achieve an improved dimensional accuracy on final products, factors 
that affects the shrinkage needs to be identified and investigated and a 
model for shrinkage compensation be made.  

A literature study was made to give basic knowledge and understand-
ing. Two preproduction runs including casting, experiments, simula-
tions and measurements were made to identify factors that affect 
shrinkage. These factors were compiled in a Ishikawa diagram.  

Longer products appeared to shrink more than shorter in this investiga-
tion. Solidification shrinkage and after feeding plus a products shape 
has the biggest impact on a products shrinkage but experiments and 
simulations also showed that routines when making the plaster mold 
and the models temperature affects the final products dimensions. A 
Ishikawa diagram presents factors that affect a products final dimen-
sions. A model for shrinkage compensation was made based on results 
in this study.  

A good after feed seemed to be a significant factor to decrease a prod-
ucts shrinkage. To achieve better dimensional accuracy the model 
should have a constant temperature in the making of plaster molds and 
the molds should be demounted when plaster has stopped expanding. 
When casting products like products made in this project following 
formula can be used to calculate a factor, y, to compensate shrinkage: 

( ) 4116,0ln1579,0 += xy , where x is the length in mm.  

The company is recommended to follow out experiments and prepro-
duction's based on the Ishikawa diagram to further improve dimen-
sional accuracy on final products and achieve a controlled casting 
process. 

Keywords: Aluminum casting, Plaster mold casting, Shrinkage. 
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Förord 
Ett stort tack till samtliga på Hackås Precisionsgjuteri AB för all hjälp 
och det goda bemötandet som gjort detta examensarbete möjligt. Ett 
speciellt tack tillägnas Jonas Danvind som varit ett stort stöd genom hela 
examensarbetet.
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Terminologi 
Cold shut – En ytdefekt inom gjutteknik som beror på att smältan möts 
från olika riktningar utan att blandas ut ordentligt. 

Dendrit - Struktur av stelnad ren aluminium. 

Formning - Framtagning av gipsform. 

Hot tears – En defekt som visar sig i form av ojämna sprickor i 
gjutgodset. 

HPG/Företaget - Hackås Precisionsgjuteri AB. 

Misrun – Misslyckad gjutning till följd av att smältan stelnat innan 
formen fyllts ordentligt. 

Modell - Avser i försöksomgångarna den modell som används vid 
framtagning av gipsform för att erhålla önskad kavitet i gipsformen.
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1 Inledning  
1.1 Företaget 

Hackås Precisionsgjuteri AB (HPG) ligger ca 40 km söder om Östersund 
och har funnits där sedan 1971 när den ursprungliga verksamheten 
flyttades dit från södra Sverige. HPG sysselsätter ca 30 personer och 
gjuter aluminium i gipsform till kunder som efterfrågar kortare serier 
(upp till ca 1000 st/år) med höga krav på toleranser och ytjämnhet. HPG 
erbjuder även efterbehandling av godset genom till exempel 
värmebehandling, bearbetning och lackering. Exempel på viktiga 
kundsegment är medicinteknik, bil och fordon, telekom, försvar och 
marin. [1] 

1.2 Bakgrund 
Vid gjutning av aluminium krymper godset under avsvalningen och 
detta måste kompenseras för tidigare i designprocessen för att godset 
ska få önskade slutmått. HPG använder en krympkompensationsfaktor 
mellan ca 1 – 1,2 beroende på godsets utformning. Av erfarenhet 
misstänker företaget att längre gods har en mindre krympmån än 
kortare gods vilket, givet att misstanken är korrekt, orsakar problem om 
krympkompensering med hänsyn till detta inte tas. För att uppnå en så 
bra måttnoggrannhet som möjligt behöver krymppåverkansfaktorer 
identifieras och undersökas för att senare genom olika åtgärder öka 
måttnoggrannheten på slutprodukterna. 

1.3 Syfte 
Arbetets syfte är att utvärdera och beskriva krympning i 
aluminiumgjutgods gjutet i gipsformar. 

1.4 Mål 
Arbetets mål är att beskriva faktorer som påverkar krympningen hos 
aluminiumgjutgodset, att undersöka krympmån för aluminiumgjutgods 
gjutet i gipsform i förhållande till SS-ISO 8062 [2], samt att ta fram en 
enkel modell för krympkompensering vid dimensionering av gjutform. 
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1.5 Avgränsningar 
Krympningen är ett tredimensionellt problem, eftersom gjutobjekten är 
komplexa strukturer. Då gipset inte krymper i någon större utsträckning 
när aluminiumet stelnar så uppkommer krympskillnader i olika delar av 
strukturen, som i sin tur orsakar spänningar som kan leda till 
deformationer. Dessa kommer inte utvärderas experimentiellt i detta 
arbete, utan arbetet kommer att inrikta sig på endimensionell 
krympning. Arbetet kommer inte innefatta någon undersökning om 
vilka ekonomiska konsekvenser krympningsfenomenet ger. 
Tillverkningsmetoderna vid gjutning innehåller ett flertal påverkande 
faktorer på gjutresultatet, en avgränsning är att den 
tillverkningsmetodik som HPG väljer kommer användas för försöken. 
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2 Bakgrundsmaterial  
2.1 Gjutning 

Gjutning innebär att en flytande metall (smälta) hälls ned i en form som 
innehåller en ihålig kavitet av önskad form. Sedan låts metallen svalna 
och stelna. Den stelnade delen är också känd som ett gjutstycke 
(gjutgods), som matas ut eller bryts ut ur formen för att slutföra 
processen. Gjutning används oftast för att göra komplexa former som 
skulle vara svåra eller ekonomiskt ohållbara att göra med andra 
metoder. [3] 

2.1.1 Aluminiumgjutning 

Aluminium kan gjutas enligt ett flertal olika metoder: pressgjutning, 
sandgjutning, gipsformsgjutning, vaxursmältning och rapid casting. 
Vanligast är sandgjutning och pressgjutning medan de övriga kan ses 
som komplement till dessa två. De tre kompletterande metoderna är 
bäst lämpade för mindre serier (1 till 1000 st/år). Gipsformsgjutning 
påminner, som metod, om sandgjutning men ger finare ytor och 
möjliggör gjutning av tunnväggiga produkter. Rapid Casting innebär att 
en modell tas fram med Selective Laser Sintering, SLS, som formas in i 
gipsformar och sedan bränns ur innan formen fylls med 
aluminiumsmälta. Pressgjutning lämpar sig bäst för större serier (minst 
1000 st/år) på grund av höga verktygs- och ställkostnader. Sandgjutning 
lämpar sig bäst för större produkter med högre krav på hållfasthet och 
där fina ytor och måttnoggrannhet inte är avgörande. Om en 
aluminiumprodukt där krav på ytfinhet och måttnoggrannhet i volymer 
upp till 1000 st/år efterfrågas är gipsformsgjutning, vaxurssmältning 
eller rapid casting lämpliga alternativ för produktion. [1] 

2.1.2 Gipsformsgjutning 

Process 

Gips blandas och modellen som ska avgjutas sprayas med en tunn film 
av släppmedel för att förhindra att gipset fastnar på detaljen. Gipset 
hälls sedan över detaljen och torkar (brinner) under cirka 15-20 minuter 
innan detaljen avlägsnas ur formhalvan. När gipsformen är färdig sätts 
den in i en ugn med en temperatur på cirka 120 till 260° C (205° C på 
HPG) för att avlägsna ett eventuellt överskott av vatten i gipset. Den 



Gipsformsgjutning - En 
undersökning av krympmån för 
aluminium gjutet i gipsform 

Bakgrundsmaterial 
2013-06-10 

Gustaf Hånell 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

12 

torkade formen monteras sedan upp med inmatningsgångar för 
smältan. Sedan förvärms formen vid behov och smältan hälls i. 
Slutligen, efter att metallen har stelnat, bryts och tvättas gipset bort från 
den gjutna detaljen och produkten är redo för eventuell efterbehandling 
eller leverans till kund. En använd gipsform kan således inte 
återanvändas utan varje detalj behöver en egen form. [4] 

För- och nackdelar 

Gipsformsgjutning används som tidigare nämnt när kraven på ytfinhet 
och dimensionsnoggrannhet är höga. Gips har en låg 
värmeledningsförmåga och värmekapacitet vilket gör att metallen 
svalnar långsammare än i exempelvis en sandform. Detta gör att 
metallen tillåts fylla tunna tvärsnitt, minsta möjliga 0,6 mm, innan den 
hunnit stelna. Detta resulterar i en nära nätformad gjutning vilket kan 
vara en kostnadsfördel på komplexa delar och ger en minimal mängd 
skrotmaterial. [4] 

Den största nackdelen med gipsformsgjutning är att metoden endast 
kan användas med icke järnhaltiga material då gipset har en maximal 
arbetstemperatur kring 1200° C. Material som används måste därmed 
ha en låg smälttemperatur liksom aluminium, koppar, magnesium och 
zink har. De vanligaste förekommande materialen är aluminium och 
koppar. En annan nackdel är att den långa avsvalningstiden begränsar 
den möjliga produktionsvolymen. [4] 

Gips är inte ett lika stabilt material som sand vilket beror på ett antal 
faktorer, bland annat påverkar gipsets komposition, upphällningsrutin 
och torkningsmetod gipsets stabilitet som material. Är gjutaren inte 
noggrann kring dessa faktorer kan gipsformen förvrängas, krympa, få 
en dålig ytjämnhet eller falla isär helt. [4] 
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2.2 Krympning och krympdefekter 

2.2.1 Krympning 

Det finns tre huvudtyper av krympning inom gjutteknik: 
smältkrympning, stelningskrympning och formkrympning, se figur 1.  

 
Figur 1: Diagram över krympningens tre huvudtyper. [5] 

Smältkrympning är sällan ett problem då det bakifrån fylls på med 
smälta in i formen. Stelningskrympning beror på att metaller är tätare i 
fast form än i vätskeform, således ökar metallens densitet drastiskt 
under stelningen. Formkrympning inträffar då materialet kyls från 
stelningstemperatur till rumstemperatur och uppstår genom termisk 
sammandragning. [3][6] 

Smältkrympning 

Smältkrympning är den första typen av krympning materialet utsätts 
för och beror på värmeförluster i smältan. Därför är 
matningstemperaturen av smältan viktig för denna typ av krympning. 
En hög temperatur vid tillförsel av smälta ökar defekter i 
krympningsprocessen. En vanligt förekommande situation när 
smälttemperaturen är hög är när flera gjutformar fylls upp via endast ett 
inmatningsrör och gjutaren genom att ha en hög temperatur på smältan 
vill undvika fel i matningsprocessen och så kallade cold shuts (en 
ytdefekt som beror på att smältan möts från olika riktningar utan att 
blandas ut ordentligt). Generellt undviks dock smältkrympnings 
defekter genom att hålla en jämn nivå på matningen av smälta eftersom 
formen då fylls på med smälta bakifrån. [3][6] 
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Stelningskrympning 

Stelningskrympning är den primära källan till uppkomst av 
krympporositet. När stelningsprocessen startar växer dendriter 
(formationer av stelnad ren aluminium) fram och formar nätverk 
omringade utav smälta. Under stelningsprocessens framfart får smältan 
det svårare att ta sig fram mellan dendriterna då smältans temperatur 
sjunker och viskositet ökar samtidigt som dendritformationerna växer. 
Detta gör att uppfyllningen av isolerade håligheter försvåras och 
håligheter kan stängas in mellan dendritarmar. Genom god 
eftermatning av smälta som tillåts vandra genom transportkanaler i 
materialet kan dessa porer fyllas upp och stelningskrympningen delvis 
kompenseras för. Skulle däremot matningen av smältan vara bristfällig 
och dendriterna tillåts växa för mycket blir det svårt för smältan att nå 
porerna och materialet blir poröst. Generellt för aluminium är en 
krympning på 6,6 % i detta steg vilken eftermatningen av smälta 
normalt kompenserar för. [3][6] 

Formkrympning 

Formkrympning inträffar efter att detaljen stelnat och godsets 
temperatur går mot rumstemperatur. Här är krympningen oberoende 
utav gipsformens väggar och detta fenomen bör vara med i 
beräkningarna redan när gipsformen designas och tas fram. Vanligtvis 
framställs gipsformen, beroende på material, ca 1 - 2.5 % större än den 
slutgiltiga detaljens önskade storlek. Normal formkrympning för 
aluminium är cirka 1,0 till 1,3 %. [3][6] 

2.2.2 Krympdefekter 

Stelningskrympning påverkar gjutna detaljers egenskaper och kan 
räknas till ett av de mest utmanande problemen inom gjutteknik. Det 
finns två olika klassifikationer angående krympningsdefekter genom 
stelningskrympning, den ena utgår från positionen av defekten och den 
andra utgår från defektens storlek och utbredning. [6][7] 

Den första klassifikationen angående defektens position delas vidare in i 
öppen krympning och stängd krympning. Öppna krympdefekter hittas 
på ytan av detaljen och motsvarar håligheter (känt som ”pipes”) och 
ytkavitet (ojämnheter på ytan). Håligheter bildas vid godsets yta och 
gräver sig inåt medan ytkaviteter är grunda ytojämnheter som bildas 
längs godsets yta. Stängda krympdefekter återfinns inuti detaljen och 
kan inte upptäckas genom att titta på detaljens yta. Dessa defekter 
uppkommer till följd av att smälta har inneslutits av redan stelnat gods. 
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Dessa defekter kräver en kärnbildningspunkt vilket innebär att 
orenheter och gaser kan orsaka stängda krympdefekter. [6][7] 

Den andra klassifikationen angående defektens storlek och utbredning 
delas in i makroporositet och mikroporositet alternativt 
krympningsporositet. Makroporositet uppträder mer lokalt än 
mikroporositet och motsvarar bildning av öppna defekter såsom 
håligheter, ytkaviteter och porer som kan ses med blotta ögat tillskillnad 
från mikroporositet. Makroporositet kan undvikas eller minskas genom 
en väl genomtänkt gjutning och en korrekt matning av smälta och 
uppfyllning av gjutform. Mikroporositet visar sig i stelningsprocessens 
sista steg och uppstår på grund av en låg stelningstemperatur på den 
sist kvarvarande smältan i stelnade områden eller smältans svårigheter 
att ta sig fram genom dendritområden. [6][7] 

Flera olika faktorer kan påverka uppkomsten av krympporositet så som 
smältans flöde genom dendritområden, interaktion mellan smälta och 
gjutform samt det intervall stelningstemperaturerna för de olika 
legeringarna i smältan har. [6][7] 

Gasporositet 

Gasporositet visar sig antingen i form av håligheter på godsets yta vilket 
ger porositet eller som bubblor inuti godset som reducerar godsets 
styrka kring defekten. Dessa bubblor beror på att smältan kan innehålla 
stora mängder upplöst gas vilket det stelnade godset inte kan. Detta 
leder till att gaserna bildar bubblor i godset när det stelnar. Kväve, syre 
och väte är de vanligaste gaserna som orsakar gasporositet i gjutgods. I 
aluminiumlegeringar är väte den enda gasen som kan upplösas i 
betydande kvantitet och orsaka gasporositet. Större gasbubblor kan 
orsaka så kallade blåshål eller blåsor i materialet. Dessa defekter kan 
uppstå på grund av att luft tagit sig in smältan och kan vara svåra att 
upptäcka då de ofta är omgivna av ett fint lager metall. För att upptäcka 
dessa defekter kan det krävas ultraljuds-, magnet- eller röntgenanalyser. 
[6][7] 

Gasporositet kan vara svårt att skilja från mikroporositet eftersom 
sådana hålrum också kan innehålla gaser. En allmän uppfattning är att 
mikroporositet bildas om gjutningen inte har en korrekt matning och 
eftermatning av smälta eller om materialet har ett brett 
stelningsintervall. Om dessa två orsaker kan uteslutas beror porositeten 
sannolikt på gasbildning. [6][7] 
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För att undvika gasporositet kan materialet smältas i vakum, i en miljö 
av lågupplösliga gaser (såsom argon eller karbondioxid) eller i ett flöde 
som förhindrar kontakt mellan smälta och luft. För att ytterligare 
minimera gasupplösning i smältan bör smältans temperatur inte hållas 
speciellt mycket högre än materialets smältpunktstemperatur. [6][7] 

Matningsdefekter 

Matningsdefekter innefattar: misruns, cold shuts och inneslutningar. 
Misruns uppstår då smältan inte fyller upp gjutformen ordentligt och 
inte når ut till alla delar av formen. Cold shuts uppkommer när smältan 
möts från olika håll och inte utblandas ordentligt, detta resulterar i en 
svag punkt på gjutgodset. Båda dessa defekter är en följd av ett dåligt 
flöde av smälta vilket leder till att smältan hinner stelna innan hela 
gjutformen fyllts ordentligt med smälta. Smältans flöde kan ökas genom 
att ändra materialets kemiska komposition eller öka smältans 
matningstemperatur. [7] 

Inneslutningar består av en förorening i smältan vanligtvis bestående 
utav metalloxider, nitrider, karbider, kalcider eller sulfiter. Dessa 
föroreningar kan komma från material som eroderat från ugnar, 
skänkar eller från gjutformar. När det gäller aluminiumlegeringar är det 
viktigt att reglera koncentrationen av inneslutningar i smältan genom 
att mäta och utföra åtgärder för att hålla koncentrationen på en 
accepterad nivå. Exempel på sådana åtgärder är att använda ett 
flussmedel vid smältningen av aluminiumet, smälta aluminiumet i 
vakum eller i en inert miljö där kemiska reaktioner inte kan eller har 
svårigheter att äga rum. En annan åtgärd är att tillsätta olika material i 
smältan som får slaggen att flyta upp till ytan där det kan skummas av 
innan smältan hälls ned i gjutformen. I fall där avskumning inte är 
praktiskt genomförbart finns även speciella skänkar för att smältan ska 
kunna hällas från botten av behållaren. [7] 

Metallurgiska defekter 

Det finns två typer av metallurgiska defekter: hot tears (en defekt som 
visar sig i form av ojämna sprickor i gjutgodset) och hot spots. Hot tears 
uppstår under godsets avsvalning och skapar sprickor i godset. Detta 
kan ske eftersom metallen är svag när det är varmt och restspänningar i 
materialet kan orsaka att gjutningen spricker när den avsvalnar. En 
korrekt utformad gjutform förhindrar den här typen av defekt. Hot 
spots är områden på gjutgodsets yta som blir mycket hårda då ytan kyls 
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snabbare än det omgivande godset. Denna typ av defekt undviks genom 
en korrekt avsvalningsmetod för det specifika fallet eller genom att 
ändra metallens kemiska sammansättning. [7] 

2.3 Tolkning av SS-ISO 8062 
SS-ISO 8062 är en standard som används på HPG och innehåller 
information gällande toleranser för gjutgods och hur olika typer av 
geometrier skall hanteras angående toleransgrad. Standarden innehåller 
information om hur ritningar skall se ut och tolkas samt hur toleransen 
appliceras gällande: förskjutningar, avfasningar, väggtjocklekar och 
basmått. Standarden ger även viss information om hur rätt toleransgrad 
väljs beroende på geometri, gjutmetod och tillverkningskvantitet. 
Vidare finns information och tabeller gällande ersättning för 
efterbearbetning (RMA) och Gjuttolerans (CT). Se bilaga A för 
fullständig tolkning av SS-ISO 8062. [2] 
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3 Metod  
För att tidigt få en överblick över arbetet och genom hela projektet ha en 
bild över arbetets tidsramar, syfte och mål skapades en "SMART" i 
samarbete med HPG vilken återfinns i bilaga B. 

3.1 Initiering 

3.1.1 Litteraturstudie 

En litteraturstudie genomfördes för att identifiera faktorer som påverkar 
krympning samt vilka defekter en gjuten detalj kan få av krympning. 

3.1.2 Försöksplanering 

En försöksplanering genomfördes för att bestämma hur många detaljer 
som skulle tas fram, vilka längder modellerna skulle ha samt vilka 
övriga faktorer som skulle undersökas i den första försöksomgången. 

En fullständig två-faktors försöksplan togs fram för att utvärdera 
försöksomgångens resultat, se tabell 1. [8] 

Tabell 1: Försöksplanmodell. 

 A B AB Resultat 
1 - - +  

2 - + -  

3 + - -  

4 + + +  

Effekt     
A = Längd, - = kortare, + = längre. 

B = Tjocklek - = tunnare, + = tjockare. 
Resultat = Krympning i procent. 

3.2 Försöksomgång 1 

3.2.1 Gjutning 

Modeller och formramar togs fram av HPG enligt önskemål. Sedan 
fylldes dessa upp med en gipsblandning och lät torkas (brinna) i 20-30 
minuter innan modellen togs ut ur och formhalvan var färdig. När 
samtliga tolv gipsformar (24 formhalvor) var färdiga och hopsatta sattes 
de in i en ugn med en temperatur på ca 205° C under 4 dygn för den 
sista torkningen, se figur 2. 
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 Figur 2: Gipsformar i ugn. 

Smältans temperatur kontrollerades och noterades innan personal från 
HPG fyllde formarna med smälta enligt figur 3. 

  
Figur 3: Aluminiumsmälta hälls ned i gipsform. 
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Sedan fick smältan stelna i formarna under ett dygn innan formarna 
bröts isär och detaljerna plockades ur, se figur 4. 

  
Figur 4: Arbetsstation för uppbrytning av gipsform efter gjutning. 

Innan detaljerna var redo för mätning krävdes diverse efterbearbetning, 
se figur 5, 6 och 7. 

   
Figur 5: Kapning av matarrör.    Figur 6: Gjutskägg slipas av innan mätning. 

.  

 Figur 7: Arbetsstation och verktyg för riktning av gjutgods. 
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3.2.2 Mätning 

En mätmaskin av fabrikatet ”Saphir 10-6” användes för att mäta 
modellernas och de slutgiltiga detaljernas längder, se bilaga C för 
mätmaskinens tekniska data. Ett CNC-program togs fram av HPG vilket 
fungerade som ett grundprogram för samtliga mätningar, se bilaga D 
för programkod. En detalj placerades på mätbordet och mätmaskinen 
byggde upp ett koordinatsystem med hjälp av CNC-programmet där 
detaljens vänstra hörn orienterades som origo, se figur 8. Sedan mättes 3 
längder på varje detalj upp och resultatet skrevs ut. 

 
Figur 8: Mätarm och inritat koordinatsystem. 

3.2.3 Temperaturmätning 

Gipsets temperatur under stelningsprocessen vid framtagning av 
gipsform mättes med mätinstrument av fabrikatet ”Testo 176T3” 
utrustad med termoelement av typ K, se figur 9.  

 
Figur 9: Termoelement av typ K, kopplade till mätinstrumentet ”Testo 176T3”, 
placerade i gipsformar. 
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3.2.4 Simulering 

Programmet ”SolidWorks” [9] och den inbyggda programvaran 
”Thermal Simulation” har använts gällande modellens 
värmeupptagning under framtagningen av gipsform, se bilaga E för 
randvillkor och mer detaljerad information gällande simuleringen. 
Simuleringen genomfördes för att modellen blir större vid en högre 
temperatur. 

3.2.5 Utvärdering 

Resultatet från mätningarna sammanställdes i ett ”Microsoft Excel” [10] 
dokument och matades in i försöksplan för att se olika effekter. 
Avvikande mätresultat kontrollerades genom undersökning av den 
aktuella detaljen. Utifrån försöksplanens resultat drogs sedan slutsatser 
via diskussion, återkoppling till litteraturstudie, försök och 
simuleringar. Modellernas storlek räknades om beroende på material 
och temperatur enligt formeln för värmeutvidgning, se tabell 2. 

Tabell 2: Modell för beräkning av modellens längd beroende på temperatur och 
material. 

Formel  
L = Beräknad längd 

L1 = Ursprungslängd 

Material Temperaturförändring
(ΔT) 

Koefficient 
(μ) 

L = L1+(μ * ΔT * L1)  
[11] 

Aluminium (Al) Modellens temperatur 
- Rumstemperatur 

0,000024  
[12] 

L = L1+(μ * ΔT * L1) 
[11] 

Järn (Fe) Modellens temperatur 
- Rumstemperatur 

0,000012  
[12] 

3.3 Försöksomgång 2 
Utifrån utvärdering av den första försöksomgången och diskussioner 
med personal på HPG togs en ny försöksplan fram vilket innefattar 
beslut om antal detaljer, vilka längder och vilka övriga 
krymppåverkansfaktorer som skulle undersökas i försöksomgången. 

3.3.1 Gjutning 

Gipsformarna togs i denna försöksomgång fram med hjälp av personal 
på HPG. Formarna fick brinna lika länge (20 minuter) innan modellen 
plockades ur. En träskiva med jämn yta placerades under formramar 
som saknade botten, för att få jämna ytor på gipsformarna. I övrigt se 
kapitel 3.2.1. 
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3.3.2 Mätning 

Se kapitel 3.2.2. 

3.3.3 Simulering 

Programmet ”NovaFlow” [13] användes med hjälp av personal på HPG 
för att simulera en gjutning avseende uppfyllning av gipsform, 
gjutgodsets stelningstid för olika delar av detaljen och gjutgodsets 
temperaturförändringar genom hela gjutprocessen. 

3.3.4 Utvärdering 

Resultatet från mätningarna sammanställdes i ett ”Microsoft Excel” [10] 
dokument och de olika detaljernas krympningar analyserades. 
Avvikande mätresultat kontrollerades genom undersökning av den 
aktuella detaljen. Utifrån det sammanställda resultatet drogs sedan 
slutsatser via diskussion, återkoppling till litteraturstudie, försök och 
simuleringar. 

3.4 Slutgiltig utvärdering 

3.4.1 Mått, toleranser och kapabilitetsindex 

Medelvärden räknades ut enligt formeln för medelvärdet av antalet 
observerade värden: 

∑
=

=
n

i
iX

n
X

1

1
  [14] 

Standardavvikelser räknades ut enligt formeln: 

( )∑ −
=










−
=

n

k

XXs kn 1

2
2

1

1
  [14] 

Kapabilitetsindex (C) avser processens duglighet och är beroende av 
toleransvidd (Tö - Tu) och standardavvikelse (s). Kapabilitetsindex för 
en gjuten detalj på HPG bör ej understiga 1,25 och baseras på minst 25 
uppmätta detaljer. Kapabilitetsindex räknades fram enligt formel: 

s

TuTö
C

×

−
=

6
  [15] 

Toleransvidd hämtades ur SS-ISO 8062 [2] där CT-6 används på HPG, se 
tabell A2 i bilaga A. 
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3.4.2 Modell för krympkompensering 

Modell för krympkompensering togs fram med hjälp av resulterande 
mätvärden och krympningar. Programmet ”Microsoft Excel” [10] 
användes för att utifrån mätresultatet ta fram en funktionslinje och 
ekvation för krympkompensering. 

3.4.3 Bakomliggande orsaker för krympning 

Ett Ishikawa diagram, se figur 10, togs fram för att presentera resultatet 
angående krymppåverkansfaktorer. Litteraturstudien, försöken och 
diskussionerna som kontinuerligt pågick på HPG lade grunden till 
Ishikawa diagrammet. Ett Ishikawa diagram är ett verktyg som används 
för att åskådliggöra orsaker till ett problem. Diagrammet består av en 
huvudlinje som symboliserar huvudproblemet. Nya linjer som 
symboliserar faktorer som påverkar huvudproblemet placeras ut i 
anslutning till huvudlinjen. De nya linjerna kan vidare förgrenas i 
ytterligare linjer som står för faktorer som påverkar dess inverkan på 
huvudproblemet. [16] 

Figur 10: Ett exempel på Ishikawa diagram. [17] 
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4 Resultat 
4.1 Försöksomgång 1 

4.1.1 Gjutning 

För resulterande modeller och antal avgjutningar se tabell 2. 

Tabell 2: Resulterande modeller och antal avgjutningar. 

Mått, LxBxH  

(modell) 

Material  

(modell) 

Avgjutningar Smältans 

temperatur 

130x100x5 [mm] Aluminium (Al) 2st 666-670° C 

130x100x10 [mm] Aluminium (Al) 2st 666-670° C 

325x100x5 [mm] Aluminium (Al) 2st 666-670° C 

325x100x10 [mm] Aluminium (Al) 2st 666-670° C 

815x100x5 [mm] Järn (Fe) 2st 666-670° C 

815x100x10 [mm] Järn (Fe) 2st 666-670° C 

Modellernas längder baseras på toleransintervall enligt SS-ISO 8062 och 
de valda längderna ligger mitt i de valda intervallen. 
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4.1.2 Temperaturmätning 

Gipsets temperatur når upp till cirka 50-55° C omkring 10 minuter efter 
att formen fyllts upp med gipsblandningen, se figur 11. 

Figur 11: Gipsets temperatur i två olika gipsformar plottat mot tiden. 
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4.1.3 Simulering 

Enligt simuleringen värms modellen som är 815mm lång, 100mm bred 
och 10mm tjock upp av gipset. Efter ca 20 sekunder är hela modellen 
lika varm som det omgivande gipset, se figur 12. 

Figur 12: Modellens temperatur under gipsformningen plottat mot tiden. Under de 
första fem sekunderna som inte är med i figuren värms modellen upp från 22° C till 
48° C. 
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4.1.4 Mätning 

I tabell 3 redovisas mätresultat från försöksomgång 1. 

Tabell 3: Sammanställning av mätresultat och krympning i millimeter och procent 
med och utan hänsyn till modellens utvidgning vid framtagning av gipsform. 

Modell Utvidg. Tjocklek Bredd Gjutgods   Krymp Krymp   Krymp Krymp 
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]  [mm] [%]  [mm] [%] 

129,96 130,05 5 100 128,43  1,53 1,18  1,61 1,24 
129,96 130,05 10 100 128,48  1,49 1,14  1,57 1,21 

              
324,98 325,19 5 100 320,72  4,26 1,31  4,47 1,37 
324,98 325,19 10 100 320,89  4,09 1,26  4,30 1,32 

              
814,89 815,17 5 100 804,26  10,63 1,30  10,91 1,34 
814,80 815,08 10 100 804,09  10,71 1,31  10,99 1,35 

 
Se bilaga F för komplett tabell med samtliga resulterande mätvärden. I 
tabell 4, 5, 6 redovisas mätresultat inmatat i försöksplan. 

Tabell 4: Resultat försöksplan 1.0, utan hänsyn till modellernas värmeutvidgning. 

 A B AB Resultat 
1 - - + 1,18 

2 - + - 1,14 

3 + - - 1,31 

4 + + + 1,26 

Effekt 0,12 -0,04 -0,01  
A = Längd, - = 130mm, + = 325mm. 

B = Tjocklek - = 5mm, + = 10mm. 
Resultat = Krympning i procent. 

 

Tabell 5: Resultat försöksplan 1.1, utan hänsyn till modellernas värmeutvidgning. 

 A B AB Resultat 
1 - - + 1,31 

2 - + - 1,26 

3 + - - 1,30 

4 + + + 1,31 

Effekt 0,02 -0,02 0,03  
A = Längd, - = 325mm, + = 815mm. 

B = Tjocklek - = 5mm, + = 10mm. 
Resultat = Krympning i procent. 
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Tabell 6: Resultat försöksplan 1.2, med hänsyn till modellernas värmeutvidgning. 

 A B AB Resultat 
1 - - + 1,37 

2 - + - 1,32 

3 + - - 1,34 

4 + + + 1,35 

Effekt -0,01 -0,02 0,03  
A = Längd, - = 325mm, + = 815mm. 

B = Tjocklek - = 5mm, + = 10mm. 
Resultat = Krympning i procent. 

4.2 Försöksomgång 2 

4.2.1 Gjutning 

För resulterande modeller och gjutgods se tabell 7. 

Tabell 7: Resulterande modeller och antal avgjutningar. 

Mått, LxBxH  

(modell) [mm] 

Förstyvningar Material  

(modell) 

Avgjut 

(antal) 

Smältans 

temperatur 

Brinntid 

(form) 

325x100x10 0st Al 5st 667-670° C 20min 

770x100x10 0st Al 5st 667-670° C 20min 

770x100x10 6st Al 5st 667-670° C 20min 

770x100x10 12st Al 5st 667-670° C 20min 

Modellernas längder är baserade på toleransintervaller enligt SS-ISO 
8062. Den kortare modellen ligger mitt i valt intervall medan den längre 
modellen ligger något lägre än intervallets mitt på grund av en 
materialbegränsning hos HPG. 

Figur 13 visar förstyvningarnas utformning. 

 
Figur 13: Förstyvningarnas utformning. 
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4.2.2 Simulering 

Formen fylls upp av smälta enligt figur 14, hela formen fylls innan 
någon del av gjutgodset börjat stelna.  

 
Figur 14: Smältan fyller upp gipsformen ordentligt innan något område börjat stelna. 
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Gjutgodset stelnar först längs kortsidorna och sedan kryper stelningen 
in mot detaljens centrum där också matarröret som stelnar sist är 
placerat, se figur 15. 

Figur 15: Detaljens olika stelningstider (tiden det tar för detaljens temperatur att sjunka 
från 670° C till 400° C) . 
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Gjutgodsets temperatur varierar likt stelningsförloppet enligt figur 16. 

Figur 16: Gjutgodsets temperatur beroende på tid efter formen fyllts av smältan. 
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4.2.3 Mätning 

För sammanställning av resulterande mätningar och krympning se 
tabell 8. Se bilaga G för komplett tabell med samtliga resulterande 
mätvärden. 

Tabell 8: Sammanställt mätresultat och krympning. 

 

Modell 

 

 

Modell 

[mm] 

 

Gjutgods 

[mm] 

 

Krympning 

[mm] 

 

Krympning 

[%] 
 

325 
 

 
324,88 

 
320,58 

 
4,29 

 
1,32 

 
770 

 

 
769,88 

 
758,90 

 
10,99 

 
1,43 

 
770 (6 förstyv.) 

 

 
769,88 

 
760,56 

 
9,33 

 
1,21 

 
770 (12 förstyv.) 

 

 
769,88 

 
760,42 

 
9,46 

 
1,23 

 
I tabell 9 nedan redovisas den procentuella krympskillnaden mellan 
gjutgodset från de olika modellerna. 

Tabell 9: Procentuell krympskillnad mellan gjutgodset från de olika modellerna. 

 
Jämfört gjutgods 

 

 
Effekt 

 
325 ---> 770 

 

 
+ 0,11 % 

 
770 --> 770 (6 förstyv.) 

 

 
- 0,22 % 

 
770 --> 770 (12 förstyv.) 

 

 
- 0,20 % 
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4.3 Slutgiltig utvärdering 

4.3.1 Standardavvikelser, toleranser och kapabilitetsindex 

För standardavvikelser, toleranser och kapabilitetsindex rörande 
försöksomgång 1 se tabell 10. 

Tabell 10: Standardavvikelser, toleranser och kapabilitetsindex försöksomgång 1. 

Modell 
[mm] 

Standardavvikelse 
[mm] 

Toleransvidd 
[mm] 

Kapabilitetsindex 

130x100x5 0,13 0,88 1,11 

130x100x10 0,05 0,88 2,61 

325x100x5 0,15 1,1 1,18 

325x100x10 0,12 1,1 1,57 

815x100x5 0,12 1,4 1,98 

815x100x10 0,14 1,4 1,59 

 
För standardavvikelser, toleranser och kapabilitetsindex gällande 
försöksomgång 2 se tabell 11. 

Tabell 11: Standardavvikelser, toleranser och kapabilitetsindex försöksomgång 2. 

Modell 
[mm] 

Standardavvikelse 
[mm] 

Toleransvidd 
[mm] 

Kapabilitetsindex 

325x100x10 0,19 1,1 0,98 

770x100x10 0,64 1,4 0,36 

770x100x10-6F 0,82 1,4 0,29 

770x100x10-12F 0,86 1,4 0,27 
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4.3.2 Modell för krympkompensering 

I figur 17 redovisas en modell för krympkompensering innehållande 
funktionsgraf, ekvation och R-värde [18]. 

Figur 17: Modell för krympkompensering. 

4.3.3 Bakomliggande orsaker för krympning 

För bakomliggande orsaker till krympning och påverkansfaktorer till 
gjutgodsets slutgiltiga mått se figur 18. 
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Figur 18: Ishikawa diagram angående gjutgodsets slutmått och dess påverkansfaktorer. 
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5 Diskussion 
5.1 Genomförande 

Arbetet har hela tiden gått framåt och i stort följt den ursprungliga 
tidsplanen. En del förändringar har kommit till under projektets gång 
jämfört med den ursprungliga planeringen. Dessa förändringar har 
genomförts baserat på resultat och observationer och varit nyttiga för 
projektet, gett nya kunskaper och samtidigt varit hanterbara inom 
projektets tidsramar. Då försöken varit delvis beroende av 
produktionen på HPG har en viss tidsförskjutning skett gällande 
försöksomgångarna. Under dessa väntetider har projektet ändå kunnat 
fortgå framåt genom litteraturstudier, diskussioner, experiment och 
rapportskrivning. Överlag har projektet gått bra och varit en lärorik och 
intressant period. Då jag mestadels varit positionerad på fabriken i 
Hackås har det inte hunnit bli så många möten med min handledare. 
Däremot har jag under hela projektet haft ett bra stöd från HPG och hela 
tiden vetat vad jag skulle göra för att komma framåt i projektet. 

5.2 Försöksomgång 1 
Denna försöksomgång var lärorik och gav både erfarenhet och 
fördjupad kunskap inför kommande arbete. Att själv få ta fram 
gipsformar och utföra diverse efterbearbetning på detaljerna gav 
erfarenhet, insikt i arbetet och nya frågeställningar gällande processen 
började ta form. Kvalitén på formar och slutgiltigt gjutgods skulle 
kanske blivit bättre om personal på HPG utfört arbetet, men på 
bekostnad av min fördjupade förståelse och mina frågeställningar runt 
processen.  

Exempelvis fick jag vissa modeller i aluminium och andra i järn, vilket 
ledde mig in på att undersöka temperaturen i gipset och dess påverkan 
på modellens utvidgning under formningarna. Då modellerna var 
relativt små och enkla spelade utvidgningen ingen betydande roll 
beroende på vilken gipsform i ordningen som togs fram. Skulle det 
däremot handla om en större modell som inte hinner värmas upp och 
kylas ned fullt ut mellan formningarna under en dags arbete kan dessa 
ge måttvariationer i formarna beroende på när under dagen formen tas 
fram. Detta eftersom modellens temperatur efter ett antal formningar 
har gått upp jämfört med de första formningarna. För att lösa detta 
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skulle modellerna kunna värmas upp redan innan första formningen för 
att undvika att modellens mått varierar under en arbetsdag. Ett annat 
alternativ kan vara att modellerna tas fram i ett material som antingen 
leder värme dåligt eller bra för att undvika variationer i modellens 
temperatur beroende på vilken form i ordningen som tas fram under en 
arbetsdag. Se figur 19 för en aluminiummodells temperatur beroende på 
tjocklek och tid. 

Figur 19: En aluminiummodells temperatur vid framtagning av gipsform beroende på 
tjocklek och tid. 

Gipsets temperatur mättes med termoelement, största anledningen till 
detta var att det fanns tillgängligt på HPG då mätningen beslutades 
genomföras. Valet kan även motiveras med att det är en enkel 
mätmetod som kan mäta i ett stort temperatursintervall och registrera 
temperaturer med korta tidsintervall. Dessutom tillåter metoden 
användande av givare med en liten diameter vilket var önskvärt för att 
påverka gipsformen så lite som möjligt. Ett exempel på en alternativ 
metod som kunde användas är mätning med resistanstermometer, dock 
är dessa dyrare och känsliga för fukt. 

Gällande försöksplanerna och de olika effekterna noteras att gjutgodsets 
längd procentuellt krympt mellan ca 1,2 och 1,3 % beroende på 
ursprungslängd och tjocklek. Om modellens längd ändras från 130mm 
till 325 mm ökar den procentuella krympningen med 0,12 %. En tjockare 
modell verkar minska krympningen marginellt (0,04 %). Samspelet 
mellan modellens längd och tjocklek kan i detta försök försummas då 
effekten av en längre och tjockare modell ser ut att bli en minskning av 
krympningen med 0,01 %. 
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Ändras längden på modellen från 325 till 815 mm fortsätter 
krympningen öka procentuellt. Ökningen av gjutgodsets krympning 
verkar dock avta och den procentuella ökningen blir 0,02 % i detta fall. 
Den tjockare modellen verkar krympa något mindre än den tunnare 
(0,02 %). Samspelet mellan längd och tjocklek ger störst effekt i detta 
försök och en längre och tjockare modell ger en ökad krympning med 
0,03 %. 

Noterbart även att när längden ökas från 325 till 815 mm samtidigt som 
tjockleken hålls på 10 mm sker en ökning av krympningen med ca 0,05 
% medan samma ökning av längd men med tjockleken 5 mm istället 
verkar ge en marginellt minskad krympning med 0,01 %. 

Tas hänsyn till modellernas material och värmeutvecklingskoefficient 
samt gipsets temperatur fås lite annorlunda effekter som bör ligga 
närmare verkligheten gällande krympförhållanden. Den tydligaste 
skillnaden fås när längden ändras från 325 till 815 mm, effekten blir då 
att det längre gjutgodset procentuellt krymper något mindre (ca 0,01 %) 
än de kortare. 

Dessa effekter bör dock betraktas som osäkra och att dra några större 
slutsatser utifrån detta resultat vore riskabelt då de är baserade på ett 
fåtal mätningar och detaljer. 

Resultatet kunde även ha utvärderats i programmet "Mini-tab" där 
diagram, tabeller och mer detaljerad information kan tas fram. 
Anledningen till att detta inte gjordes var för att det ansågs 
tidskrävande och utvärderingen upplevdes tillräcklig som den var. 
Hade försöket vart mer omfattande och innehållit fler faktorer skulle en 
utvärdering i "Mini-tab" vara mer relevant. 

5.3 Försöksomgång 2 
Efter att ha utvärderat den första försöksomgången och ny information 
kommit fram påbörjades framtagning utav en mätanordning för att 
undersöka gipsets utvidgning vid formningen. Mätanordningen blev 
dock klar först i projektets slutskede och några resultat från expermintet 
hann ej inkluderas i denna rapport. Tendenser i inledande experiment 
visade att gipsets utvidgades under brinntiden vilket är intressant då 
formarna idag plockas isär allt från 10 minuter till 10 timmar efter att 
formen fyllts upp med gipsblandningen. Detta kan leda till att vissa 
formar fortsätter utvidgas efter det att modellen plockats ur och andra 
formar inte. Dessutom verkar gipset krympa lite då det torkas i ugn 
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innan gjutning vilket kan vara något att fundera över för att uppnå en 
bättre måttnoggrannhet. Gipsets utvidgning och krympning verkade 
också vara olika beroende på gipsblandning, därav kan det vara 
intressant att undersöka olika blandningar för att hitta en optimal 
blandning och även säkerställa att blandningen alltid blir lika. 

Simuleringarna i ”NovaFlow” var intressanta då de gav en tydlig bild 
på vad som händer i formen efter att den fyllts av smälta. Enligt 
simuleringen stelnar detaljen först i ytterkanterna längs kortsidorna och 
fortsätter sedan vandra mot detaljens centrum där matningsröret var 
placerat. Detta bör leda till att eftermatningen blir sämre längre ut i 
detaljen och således krymper de längre detaljerna mer än de mindre. 
Detta ger indikationer på att eftermatningen har stor betydelse för att 
undvika krympning och kan beskrivas enligt figur 20 nedan. 

Figur 20: Eftermatningens krymppåverkan. 

 I programmet ”NovaFlow” finns en tilläggs funktion (som inte HPG 
har licens för) där programmet räknar ut detaljens krympning vilket 
hade vart intressant att titta på och jämföra med det verkliga fallet. 
Detta kan ge den information som behövs vid krympkompensering på 
HPG. 
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Det verkar som att förstyvningarna har en tydlig påverkan på 
krympningen vilket tyder på att en detaljs form är av stor betydelse för 
krympningen. Detaljerna med förstyvningar hade en procentuellt 
mindre krympning med 0,1 % jämfört med de kortare detaljerna. 
Jämförs en längre detalj med och utan förstyvningar krymper den med 
förstyvningar ca 0,2 % mindre än detaljen utan, se figur 21. Detta leder 
tillbaka till en av projektets avgränsningar, nämligen att krympningen 
är ett tredimensionellt problem där fler faktorer än längden spelar in i 
en detaljs krympmån. 

Figur 21: Förstyvningarnas effekt på krympkompenseringen. 

En förklaring till varför detaljerna med förstyvningar krymper mindre 
kan vara att förstyvningarna hjälper till med en viss eftermatning till 
detaljens yttre områden.  

Förstyvningarna verkade dock ställa till det för måtten på detaljernas 
längder. Detta kan förklaras av att det uppstått sugningar i 
förstyvningarna under stelningsförloppet som påverkat ytorna på 
kortsidorna. Dessutom har förstyvningarna inte haft samma positioner 
på de olika detaljerna då dessa placerats ut för hand vid 
formframtagningen och därefter även flyttats en aning av 
gipsblandningen när den hällts ned i formen. Detta kan ha medfört att 
detaljerna med förstyvningar fått varierade positioner och således 
resulterat i en varierad krympning. 

I denna försöksomgång användes inte någon försöksplan för 
utvärdering. Detta för att försöksplanen i denna omgång upplevdes 
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överflödig då faktorerna som undersöktes enklare utvärderades var för 
sig för att sedan jämföras med varandra. 

5.4 Övrigt 
Mätningarnas trovärdighet kan diskuteras då en större serie hade gett 
säkrare resultat och således skulle även starkare slutsatser kunnat dras. 
Detta gäller medelvärden, standardavvikelser, kapabilitetsindex och 
modell för krympkompensering. Exempelvis kräver metoden för 
kapabilitetsindex mätningar från minst 25st detaljer. Viss kompensation 
för de färre antalet uppmätta detaljer gjordes genom att tre längder 
mättes på varje detalj och olika trender kunde identifieras. 

Mätmaskinen som användes för att mäta gjutgodset mäter med prob, 
idag finns mätutrustning som med laser skannar av mätobjektet och ger 
många fler mätpunkter vilket ökar chansen för ett korrekt medelvärde 
och en högre mätnoggrannhet överlag. Dock fanns inte sådan 
utrustning tillgänglig i detta projekt. 

Gällande simuleringar är det viktigt att komma ihåg att det är en 
uppskattning av verkligheten där randvillkor används för att efterlikna 
verkligheten så bra som möjligt. En simulering är inte exakt likvärdig 
det verkliga fallet och detaljer i resultatet bör betraktas med viss 
försiktighet. 

Modellen för krympkompensering är begränsad till att endast fungera 
för gjutning som utförs enligt samma metod som godset i detta projekt 
och gods med liknande geometriskt utseende. Detta eftersom 
eftermatningen och en detaljs form verkar påverka krympningen 
betydande. Uppfattningen är att eftermatningen bör säkras innan 
gjutning (förslagsvis genom simulering) för att en detaljs slutmått ska bli 
som önskat och för att krympkompenseringen ska fungera på ett bra 
sätt. Finns det osäkerheter kring eftermatningen och detaljens 
stelningsförlopp är min uppfattning att träffsäkerheten gällande en 
detaljs slutmått blir dålig och toleranser kan missas. 

Idag görs mycket gällande gipsformningen på känsla och egna 
erfarenheter i produktionen vilket dels gör det svårt att kvalitetssäkra 
formningen och det gör det även svårt för en ny och oerfaren person att 
lyckas med formningen. Jag tror att det genom tester och försök går att 
standardisera delar av formningsprocessen för att öka kvaliteten på 
gipsformarna. Detta skulle även kunna förbättra detaljers 
måttnoggrannhet där detta är särskilt viktigt. 
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6 Slutsats 
6.1 Faktorer som påverkar krympningen 

Ishikawa diagrammet som presenteras i kapitel 4.3.3 redovisar alla de 
faktorer som identifierats av författaren genom detta arbete.  

Eftermatningen har enligt simulering och försök en stor krymppåverkan 
gällande en detaljs stelningskrympning och en detalj bör i första hand 
ha ett matnings system som ger god eftermatning. Även en detaljs form 
verkar påverka krympningen betydande.  Därutöver är de faktorer som 
undersökts närmast i detta arbete kopplat till gipsformningen, 
innefattande modellens temperatur, gipsets temperatur vid isärtagning 
av form och gipsets brinntid. För bästa resultat bör modellen ha samma 
temperatur vid samtliga formningar och plockas isär då gipsets 
temperatur börjat avta, alternativt när gipset slutat utvidgas. 

Resterande påverkansfaktorer i Ishikawa diagrammet grundar sig på 
litteraturstudier och diskussioner och har inte utvärderats närmare 
genom experiment eller försök i detta arbete. 

6.2 Krympning och slutmått i förhållande till SS-ISO 8062 
Detaljerna har krympt mellan 1,14 till 1,43 % av sin ursprungliga längd 
och har enligt mätningarna standardavvikelser mellan 0,19 till 0,86 mm. 
De kortare detaljerna har krympt minst och klarat toleranserna enligt 
SS-ISO 8062 medan de längre krympt mer och inte klarat toleranserna. 
Att de längre krympt mer och inte klarat toleranserna beror 
förmodligen i denna undersökning främst på en bristande eftermatning 
under stelningskrympningen. 

6.3 Modell för krympkompensering 
För gods som är geometriskt liknande och gjuts likt detaljerna som 
tagits fram i detta projekt kan krympkompensering ske enligt formeln 
som presenteras nedan: 

( ) 4116,0ln1579,0 += xy  

Där y motsvarar kompensationsfaktor i procent, och x motsvarar önskat 
slutmått på detaljens längd. 
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6.4 Förslag på framtida arbete 
I första hand rekommenderas företaget att säkerställa att eftermatningen 
fungerar bra innan en gjutning påbörjas genom förslagsvis simulering 
av stelningsförlopp i programmet "NovaFlow". 

Fortsatt arbete för att ta fram en för företaget passande metod gällande 
optimal gipsformning. Detta innefattar gipsets brinntid och utvidgning, 
modellens temperatur- och materialberoende utvidgning  samt typ av 
gipsblandning. Detta bör resultera i nya rutiner som ökar 
måttnoggrannheten i en serie gjutgods och att kunder med höga krav på 
måttnoggrannhet blir mer nöjda med produkterna. 

Företaget rekommenderas undersöka programmet ”NovaFlow” och 
dess tilläggs funktion "Shrinkage" och jämföra simuleringen med verklig 
krympning för att se hur väl dessa överensstämmer. Om dessa stämmer 
överens bör det övervägas att införa rutiner där krympningen simuleras 
innan modellframtagning för att få en korrekt krympkompenserad 
modell. 

HPG rekommenderas slutligen genomföra försök och experiment 
baserade på Ishikawa diagrammet för att förbättra måttnoggrannheten 
och kvaliteten på gjutgodset. Ett första steg för att bestämma vad som 
ska undersökas kan vara att vikta de olika krymppåverkansfaktorerna i 
Ishikawa diagrammet. 
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Bilaga A: Tolkning av SS-ISO8062 [2] 

Förskjutningar 

En förskjutning skall, om inte annat anges, hålla sig inom toleransnivån 
som anges i CT-tabellen. Maximal förskjutning motsvarar således 
detaljens maximala tillåtna storlek subtraherat med detaljens minimala 
tillåtna storlek, se figur A1. 

 
                          Figur A1: Förskjutning. 
 

 

I specifika fall där förskjutningen behöver hållas lägre än så skall den 
maximalt tillåtna förskjutningen anges på ritningen. 

Väggtjocklek 

Väggtjockleken på en detalj erhåller en toleransgrad högre än detaljens 
generella toleransgrad. En ritning på en detalj med den generella 
toleransgraden CT6, ger toleransgraden CT7 på detaljens 
väggtjocklekar. Detta gäller såvida inget annat är bestämt eller angett i 
det specifika fallet.  
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Avfasningar 

En detalj med en avfasning skall toleransen appliceras symmetriskt 
längs med detaljens yta. Ritningen skall specificera om material skall 
läggas till, tas bort eller både tas bort och läggas till avseende 
avfasningen, se figur A2.  

 

Figur A2: Avfasningar. 
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Ersättning för efterbearbetning - RMA 

En detalj som skall efterbearbetas skall även kompenseras för detta 
genom att dimensioner ökas enligt en tabell. Detta värde gäller, såvida 
inget annat är bestämt eller angett, hela detaljen och alla dess ytor. 
RMA-värdet bestäms av detaljens största slutmått.  Ritningens största 
mått för gjutningen ska inte överstiga den färdiga detaljens mått plus 
det sammanlagda RMA-värdet och CT-värdet, se figur A3.  

 
Figur A3: RMA. 

Basmått 

En detaljs basmått designas med gjuttolerans symmetriskt fördelad 
enligt figur A4. 

   
                             Figur A4: Basmått. 
 
Om ett avtal mellan tillverkare och kund görs kan toleransen fördelas 
asymmetriskt över detaljens basmått men då skall toleransen 
bestämmas individuellt enligt basdimensionen.  
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Tabell RMA 

Tabell A1 visar nödvändigt materialtillägg i millimeter för 
efterbearbetning. 
 
                        Tabell A1: nödvändigt materialtillägg för efterbearbetning.  
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Tabell CT 
Tabell A2 visar gjuttoleransvidden för olika godsdimensioner. 
 
                                        Tabell A2: Gjuttoleranser. 

 

Siffrorna i tabellen anger toleransvidden, står det 1,6 i tabellen innebär 
det att slutmåttet tillåts vara antingen 0,8mm mindre eller 0,8mm större 
än ritningsmåttet.  
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Bilaga B: SMART  

Syfte och Mål 

Syfte: Utvärdera och beskriva krympning i aluminiumgjutgods gjutet i 
gipsformar 

• Mål 1. Beskriva faktorer som påverkar krympningen hos godset.  

• Mål 2. Undersöka krympmån för aluminiumgjutgods gjutet i 

gipsformar i förhållande till SS-ISO 8062. 

• Mål 3. Ta fram en enkel modell för krympkompensering vid 

dimensionering av gjutform.  

Metod 

En litteraturstudie genomförs om faktorer som påverkar krympning hos 
aluminium (t ex form, legeringsämnen, gasinneslutning och avsvalning), 
samt vilka defekter ojämn krympning i aluminium kan ge. Dessutom 
ska standarden SS-ISO 8062 återges och tolkningen av den. En muntlig 
intervju baserat på en enklare enkät görs vid behov med anställda vid 
HPG AB. Därefter görs en försöksdesign för ett antal gjutförsök där ett 
antal gjutningar görs för att utvärdera krympning vid olika längder på 
gjutgodset. Längderna mäts med en mätmaskin hos HPG AB. Eventuellt 
kan scannerutrustning vid Miun användas (om den är i funktion). 
Baserat på resultatet görs en förenklad modell för krympkompensering 
vid olika gjutgodslängd. Därefter utformas ett pålitlighetstest där nya 
modeller tas fram för att ge ett antal önskade längder på gjutgodset. Ett 
flertal gipsformar tas fram för att göra ett repetitionstest vid gjutning av 
flera detaljer med efterföljande utvärdering av måttavvikelser med 
medelvärden och standardavvikelser. Baserat på resultat så bedöms var 
måttoleranserna är i förhållande till toleransgrader i SS-ISO 8062. 
Resultaten och metoder diskuteras och ifrågasätts med stöd från 
litteraturstudie och intervjuer, slutsatser dras och förslag på framtid 
arbete ges. För att ta fram modeller och gjutgods kommer resurser hos 
HPG AB att användas.  
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Avgränsningar 

Krympningen är ett tre dimensionellt problem, eftersom gjutobjekten är 
komplexa strukturer. Då gipset inte krymper i någon större utsträckning 
när aluminiumet stelnar så uppkommer krympskillnader i olika delar av 
strukturen, som i sin tur orsakar spänningar som kan leda till 
deformationer. Dessa kommer inte utvärderas experimentell i detta 
arbete, utan arbetet kommer att inrikta sig på endimensionell 
krympning. Arbetet kommer inte göra någon undersökning om vilka 
ekonomiska konsekvenser krympningsfenomenet ger. 
Tillverkningsmetoderna vid gjutning innehåller ett flertal påverkande 
faktorer på gjutresultatet, en avgränsning är att man kommer använda 
sig av den tillverkningsmetodik som HPG AB väljer för försöken.  

Resultat 

• Ett Ishikawa diagram som återger faktorer som påverkar slutlig 

dimension hos ett objekt (detta blir ett resultat av litteraturstudie, 

intervjuer och försök). 

• Krympningsmätningar med angiven måttavvikelse med 

medelvärde och standardavvikelse.  

• Gjutgodstolerans orsakad av krympning i förhållande till SS-ISO 

8062. 

• Modell för krympkompensering vid dimensionering av gjutform. 

 Tidsplan 
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Initiering 1 innefattar: 

En litteraturstudie angående faktorer som påverkar krympning hos 
aluminium (t ex form, legeringsämnen, gasinneslutning och avsvalning), 
samt vilka defekter ojämn krympning i aluminium kan ge. Standarden 
SS-ISO 8062 återges liksom tolkningen av den. En muntlig intervju 
baserat på en enklare enkät görs med anställda vid HPG AB vid behov. 
 
Mätomgång 1 innefattar: 
Försöksdesign för ett antal gjutförsök där ett antal gjutningar görs för 
att utvärdera krympning vid olika längder på gjutgodset. Baserat på 
resultatet görs en förenklad modell för krympkompensering vid olika 
gjutgodslängd. 
 
Initiering 2 innefattar: 
Ett pålitlighetstest utformas där nya modeller tas fram för att ge ett antal 
önskade längder på gjutgodset. 
 
Mätomgång 2 innefattar: 

Ett flertal gipsformar tas fram och ett repetitionstest vid gjutning av 
flera detaljer genomförs. 
 
Utvärdering innefattar: 
Utvärdering av måttavvikelser med medelvärden och 
standardavvikelser. Resultat och metoder diskuteras och ifrågasätts med 
stöd från litteraturstudie och intervjuer, slutsatser dras och förslag på 
framtid arbete ges.
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Bilaga C: Teknisk data ”Saphir 10-6”  
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Bilaga D: Programkod ”Saphir 10-6” 
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Bilaga E: Simulering av 
värmeöverföring 
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Bilaga F: Mätresultat omgång 1  
Tabell F1 visar samtliga uppmätta resultat från försöksomgång 1. 
 
Tabell F1: Mätdata från försöksomgång 1. 

              

      RÅDATA     

              

              

Modell 130   Modell 325   Modell 815-5   Modell 815-10 
129,971   324,982   814,867   814,817 

129,957   324,982   814,898   814,921 

129,968   324,983   814,916   814,675 

            

            

Gjut 5mm   Gjut 5mm   Gjut 5mm   Gjut 10mm 
128,508   320,799   804,107   804,099 

128,209   320,877   804,22   804,052 

128,339   320,828   804,223   804,116 

            

128,49   320,652   804,467   804,265 

128,558   320,71   804,276   803,833 

128,492   320,451   804,261   804,181 

            

Gjut 10mm   Gjut 10mm        

128,461   320,987        

128,523   320,834        

128,473   321,053        

            

128,413   320,734        

128,562   320,903        

128,432   320,821        
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Bilaga G: Mätresultat omgång 2  
Tabell G1 visar samtliga uppmätta resultat från försöksomgång 2. 
 
Tabell G1: Mätdata från försöksomgång 2. 

              

   RÅDATA      

              

              
Modell 325   Modell 770   Modell 770-6F   Modell 770-12F 

            
324,99   769,764   769,764   769,764 

324,984   769,98   769,98   769,98 

324,656   769,904   769,904   769,904 

            
Gjutgods   Gjutgods   Gjutgods   Gjutgods 

           

320,52   758,72   757,97   759,29 

320,71   759,12   759,81   759,53 

320,65   758,76   760,64   760,26 

            

320,69   759,72   760,16   760,86 

320,55   759,73   760,60   761,49 

320,67   759,70   761,13   761,49 

            

320,75   758,73   761,08   760,95 

320,57   759,22   761,02   760,90 

320,78   759,25   761,10   761,16 

              

320,02   758,68   761,16   758,90 

320,80   758,89   761,12   759,40 

320,75   758,85   760,42   760,24 

             

320,49  758,68  760,59  759,77 

320,38  758,18  760,92  761,12 

320,43  757,23  760,63  760,97 

              

 


