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Förord 

Examensarbetet på 30 högskolepoäng är utfört som en avslutande del av vår utbild-
ning vid Lunds universitet, LTH. Arbetet utfördes i samarbete med Amtek i Floby 
och MMA i Markaryd under hösten och vintern 2016. Studien ingår i projektet 
MACS finansierat av Vinnova via LIGHTer och inom det strategiska forsknings-
området SPI@LU som är ett samarbete med Chalmers. Vidare är projektet en fort-
sättning på det tidigare bedrivna projektet SICALight II finansierat av Vinnova. 
 
Under arbetets gång har vi haft stor hjälp av ovan nämnda företag. De har bistått 
med kunskap inom sina respektive kunskapsområden och därmed hjälpt till under 
arbetet med det här projektet. 
 
Vi vill tacka våra handledare Lanny Kirkhorn och Volodymyr Bushlya samt vår 
examinator Jan-Eric Ståhl för all den hjälp och stöd vi har fått under arbetets gång.  
 
 
 
Kristoffer Lundkvist och Daniel Jarlmo-Måård  
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Abstract 

The interest of weight reduction in the automotive industry has never been greater 
than today. By replacing materials, which have long been the only choice for some 
components, a weight reduction can be obtained. Amtek Components is the com-
pany that wants to spread the knowledge and the use of Metal Matrix Composite, 
MMC. They have for some years developed a brake disk manufactured in this light-
weight composite. By spreading knowledge and use of the material, the company 
hopes to receive help to develop technologies and disseminate knowledge of the 
material. One of several companies interested in the MMC is who see the potential 
that the material can reduce the weight of their products. 
 
The scope of this master thesis is to evaluate the possibilities to, in a cost and time 
efficient way, manufacture a component in MMC, through the use of forging. The 
components properties need to adhere to the high performance mechanical proper-
ties imposed by heavy duty applications.  
 
The base of this thesis is a literature survey which the later practical work is based 
upon. 
 
It was concluded that it’s possible to forge a fairly complex geometry from a gravity 
cast billet. The forged detail can with the proper process data and planning achieve 
the same level of mechanical properties as the already available, high performing, 
break disc produced by squeeze-casting. The mechanical properties of forged 
MMC, both the tensile strength and elongation at break, improves overall after de-
formation. Another find points toward two optimums, one with regard to the in-
creasing tensile strength with a decreasing degree of deformation, and the other with 
regard towards an elongation-at-break-vs-degree-of-deformation-optimum.  
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Sammanfattning  
Intresset för viktreducering inom fordonsindustrin har aldrig varit större än idag. 
Genom att ersätta material som länge har varit de enda tänkbara för vissa kompo-
nenter i personbilar kan en viktreduktion erhållas. Amtek Components är företaget 
som idag vill sprida kunskapen och användandet av Metal Matrix Composite, 
MMC. De har under några år utvecklat en bromsskiva som tillverkas i denna lätta 
komposit. Genom att sprida kunskapen och användandet av materialet hoppas före-
taget kunna få hjälp att utveckla tekniker och sprida kunskap om materialet. Flera 
företag är intresserade av användningen av MMC för att bl.a. bedöma potentialen 
för att reducera vikten i sina produkter. MMC i den här studien kommer innebära 
en komposit av aluminium som är förstärkt med partiklar av kiselkarbid. 
 
Som en inledande del av arbetet har en litteraturstudie utförts som ligger till grund 
för det vidare praktiska arbetet. 
 
Dagens tillverkning av bromsskivor i MMC har en lång cykeltid som medför en dyr 
tillverkning. Genom att använda och utveckla alternativa tillverkningsmetoder ut-
värderar den här studien om smide av MMC är en väg att gå för att sänka tillverk-
ningskostnaderna vid tillverkning av komponenter i MMC. 
 
Syftet med arbetet är att utvärdera möjligheten att på ett mer kostnadseffektivt sätt 
producera komponenter i MMC. Genom att på ett billigt sätt gjuta ett utgångsämne 
för att sedan smida densamma finns förhoppningar att kunna uppnå goda toleranser 
hos komplexa detaljer samtidigt som dessa uppvisar goda materialegenskaper.  
 
Arbetet har visat att genom smida ett kokillgjutet material kan dess egenskaper för-
bättras. Brottförlängningen ökar kraftigt och ger möjlighet till ökad töjning innan 
brott sker. Smidet ger även upphov till en ökad brottgräns i förhållande till det ko-
killgjutna materialet om rätt deformationsgrad erhålls. Med dessa resultat har pro-
jektet visat att det är möjligt att smida relativt komplexa detaljer och samtidigt er-
hålla goda materialegenskaper.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: MMC, aluminium, kiselkarbid, komposit, smide, bromsskiva, vev-
stake, gjutning.   
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Inledning  

1.1 Bakgrund  
Introduktionen av MMC, Metal Matrix Composite, var under mitten av 90-talet ett 
hett ämne för bilindustrin. Då materialet är svårt att bearbeta och framställa med 
hög kvalitet minskade snabbt användandet och utvecklingen lades på is. I dagsläget 
har intresset åter väckts då miljömedvetenheten och viljan att bland annat viktredu-
cera dagens fordon har ökat och MMC baserat på kiselkarbidförstärkt aluminium 
(SiCAl) är högst aktuellt. 
 
Amtek Components Sweden, tidigare Volvo, är ett av de det företag som vill sprida 
användandet och öka kunskapen om MMC. I deras aktuella produktion finns en 
småskalig tillverkning av bromsskivor till personbilar som tillverkas i MMC. Om 
produktionen ska kunna möta ökande efterfrågan krävs en utveckling av tillverk-
ningsprocessen. Flera företag har visat intresse för materialet inom olika använd-
ningsområden. Detta arbete behandlar en metod som skulle kunna sänka kostnaden 
för tillverkningen avsevärt genom minskad ledtid, gjutsmide. 
 
Under arbetets gång har antagits att gravitationsgjutning följt av smide går att ge-
nomföra billigare än dagens tillverkning av MMC komponenter som sker genom 
pressmältning. 

1.2 Syfte och målsättning 
Syftet är att undersöka om det finns möjligheter att tillverka produkter i aluminium-
komposit med hjälp av smidesoperationer för att erhålla en lägre tillverkningskost-
nad och förbättrade materialegenskaper. Vidare även undersöka de ingående pro-
cessparametrarna för smidesoperationen för optimal drift. Reda ut huruvida det är 
praktiskt möjligt att producera en mer komplex detalj genom smide av kiselkar-
bidsförstärkt aluminium. 
 
Genom att smida gjutet MMC finns förhoppningar att dess egenskaper kan förbätt-
ras och uppnå de goda egenskaper som uppvisats hos de tillgängliga bromsskivorna 
som idag tillverkats av Amtek i Floby. Vidare krav på tillverkad detalj är att den 
uppfyller god formriktighet efter avslutad smidesoperation, det vill säga god form-
fyllnad vid komplexa geometrier.  
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1.3 Metod 
Arbetet inleds med en omfattande litteraturstudie. Studien ger den vägledning och 
teoretiska bakgrund som leder arbetet framåt. Efter att en teoretisk bakgrund är eta-
blerad inleds den praktiska delen av arbetet. Här utvärderas huruvida smide av 
MMC i komplexa geometrier är möjlig, både fysiskt och metallurgiskt. En utvärde-
ring av det smidda materialet ska visa om smidet förbättrar materialets egenskaper.  

1.4 Avgränsningar 
Under det här arbetet behandlas endast en materialsammansättning. Det är det 
material som idag används vid Amteks tillverkning av bromsskivor. 
 
Vid utförandet av det praktiska arbetet används den befintliga maskinparken och 
hjälpmedlen som finns tillgängliga på Lunds Tekniska Högskola att användas. Det 
innebär att vissa parametrar inte går att styra över. 
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2 Teori 
Det här avsnittet syftar till att förklara den bakomvarande teorin för tillverkning, 
bearbetning och om MMC i största allmänhet. 

2.1 MMC - Metal Matrix Composites 
En komposit är ett material som är sammansatt av två eller flera material med vars 
kemiska och mekaniska egenskaper skiljer sig åt. Anledningen till att skapa kom-
positer är att uppnå ökade egenskaper jämfört med vad materialen kan göra var för 
sig. Kompositer kan tillverkas av en stor variation av material, allt från halm och 
lera som användes för 6000 år sedan för att bygga hyddor till dagen högteknologiska 
grafen kompositer. [1] 
 
MMC eller Metal Matrix Composite som förkortningen står för är ett komposit-
material vars matris består av en metall som förstärks med olika former av partiklar. 
Dessa partiklar kan vara keramer, organiska föreningar eller andra metaller. Kom-
binationen ger upphov till ett material med betydligt bättre egenskaper än vad den 
rena metallen hade uppvisat. Förstärkningsfasen kan förstärkas med tre typer av fib-
rer, kontinuerliga, diskontinuerliga och partiklar [2]. I detta arbete kommer endast 
den sistnämnda, partiklar, att behandlas. De vanligaste partiklarna som tillsätts är 
kiselkarbid (SiC) och aluminiumoxid (Al2O3). Vilken typ av partikel beror på det 
slutgiltiga tillämpningsområdet för produkten. [3] 
 
MMC används inom fordons-, militär- och rymdindustrin [4][5]. Materialets goda 
egenskaper gör det idealt för tillämpningar som kräver högt motstånd mot 
utmattning och hög slitstyrka [6]. Just dessa två egenskaper gör att MMC är lämpligt 
för att tillverka t.ex. bromsskivor och andra komponenter som ställer höga krav på 
materialet i kombination med låg vikt. Dess låga vikt har gjort att marknaden har 
intresserat sig för bland annat bromsskivor i MMC. Den låga vikten möjliggör en 
minskad roterande och odämpad massa som reducerar bränsleförbrukningen och 
förbättrar bilens köregenskaper. Ytterligare en klar fördel är att materialet inte 
rostar, vilket kan leda till ökad livslängd och bättre estetik. 
 
Användandet av MMC för tillverkning av bromsskivor har visat sig ge en broms-
skiva med mycket goda slitageegenskaper. Materialets sammansättning gör att sli-
taget är nästintill obefintligt. Det medför att livslängden ökar avsevärt jämfört med 
en konventionell bromsskiva. Tillverkarna av dagens bromsskiva i MMC hävdar att 
dess livslängd överstiger bildens livslängd [7].  
 
Intresse finns även för användande av MMC i andra komponenter, bland annat i 
form av vevstakar till mindre tvåtaktsmotorer. Även i dessa applikationsområden är 
det fördel med en lägre rörlig massa.  
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2.1.1 Sammansättning 
Det material som kommer att användas under det här projektet är den redan befint-
liga aluminiumkompositen som används på Amtek. Materialet är sedan tidigare be-
prövat och har visat på goda egenskaper, dessutom ett mycket användbart och hög-
presterande material även för andra applikationer. Just den legeringen som tagits 
fram på Amtek innehåller 10 % kisel, 20 % kiselkarbid, 0.6 % magnesium och res-
terande andel aluminium. Vidare i rapporten kommer benämningen ”MMC” refe-
rera till just detta material. [7] 
 
När materialets egenskaper vid förhöjd temperatur är av intresse måste ett så kallat 
fasdiagram studeras. Det hade så klart varit idealt att studera ett tertiärt fasdiagram 
då materialet innehåller tre olika ämnen. Dock har inga tertiära diagram över aktuellt 
material hittats och därför kommer binära fasdiagram att studeras i två omgångar. 
Först mellan aluminium och kisel och därefter aluminium och magnesium. Detta 
kommer inte att ge en exakt sanning om hur materialet kommer att uppföra sig, men 
ge en fingervisning om vad som kan förväntas vid uppvärmning.  
 
Det binära diagrammet som visar aluminium-kisels beteende vid olika temperaturer 
visas i Figur 1 nedan. Värt att observera är att vid 10 % kisel börjar materialet gå in 
i en delvis smält fas vid 577 °C för att sedan övergå till enbart smält fas vid ca 600 
°C. 
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Figur 1 Fasdiagram över Al/Si beteende vid olika temperaturer och sammansätt-
ningar. [8] 
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Fasdiagrammet över aluminium och magnesium visar sig inte ha ett lika intressant 
uppträdande för den aktuella andelen magnesium, 0.6 %, vilket illustreras i Figur 2 
nedan. Vid den aktuella andelen magnesium övergår materialet till en delvis smält 
struktur vid ca 930 Kelvin vilket motsvarar ca 657 °C för att endast några grader 
senare övergå till att vara helt smält.  

 

Figur 2 Fasdiagram över Al/Mg beteende vid olika temperaturer och sammansätt-
ningar. [9] 

2.1.2 Kiselkarbid 
Kiselkarbid är en kemisk förening av kisel och kol och har den kemiska beteck-
ningen SiC. Kiselkarbiden utgör förstärkningsmaterialer i MMC och bidrar till dess 
goda egenskaper vad gäller hållfasthet och slitstyrka. I Figur 3 och 4 på nästa sida 
presenteras kiselkarbid av olika storlekar. 
 
Som förstärkningsfas motverkar kiselkarbidpartiklarna sprickpropagering genom 
att bilda barriärer, detta gäller främst vid lägre temperaturer så som rumstemperatur. 
Vid högre temperaturer minskar denna mekanism drastiskt, redan vid ca 150°C är 
effekterna marginella jämfört med oförstärkt aluminiumlegering [6]. 
 
Kiselkarbidpartiklar i aktuell MMC har en storlek mellan 8 - 23 µm. [7] 
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Figur 3 MMC förstärkt med partiklar i kiselkarbid med en storlek på ca 13 µm 
[10]. 

 

Figur 4 MMC förstärkt med partiklar i kiselkarbid med en storlek på ca 40 µm 
[10]. 

  



 

8 

2.1.3 Mikrostruktur 
Mikrostrukturen hos aluminiumkompositer kan variera stort beroende på tillverk-
ningsmetod och processparametrar. En homogen mikrostruktur och materialegen-
skaper är önskvärt. Undersökningar av mikrostrukturen, hos gjutna ämnen, visar på 
att det återfinns kluster, ansamlingar, med kiselkarbid skiljt av aluminiummatris 
med lågt kiselkarbidinnehåll. 
 
Kiselkarbiden har i jämförelse med aluminiumlegeringen en mycket högre värme-
utvecklingskoefficient, denna skillnad ger upphov till dislokationer kring kornen av 
kiselkarbid [10] [6]. 
 
Lågtrycksgjutning av MMC ger den klara nackdelen att kiselkarbiderna kan agglo-
merera, d.v.s. bilda ansamlingar, och på så vis inte ge upphov till önskade egen-
skaper. Dessutom ger minskad partikelstorlek på kiselkarbiderna upphov till ökad 
grad av agglomering, som i sin tur påverkar materialets hållfasthet [5]. 
 

2.2 Industriella tillverkningsmetoder 
Vid industriell tillverkning av produkter utnyttjas stor erfarenhet och kunskap för 
att på ett kostnadseffektivt sätt säkerställa en hållbar produktion och avkastning till 
aktieägarna. En mängd olika tillverkningsmetoder finns att tillgå och att välja mel-
lan, detta är inte alltid lätt. I Figur 5 nedan presenteras en tabell i vilken många 
vanligt förekommande metoder finns representerade. 
 

 

Figur 5 Översikt av tillverkningsmetoder. [11] 

 

Principiell indelningsgrunder för industriella tillverkningsmetoder

1. Gjuttekniska metoder
 Engångsformar.
 Flergångsformar.

2. Pulvertekniska metoder
 Pulverframställnings förfarande
 Press‐ och kompaktering.
 Sintring, härdning eller 

sammanbindning.
 Additiv tillverkning, 3D printing.

3. Polymertekniska formnings‐ och gjutmetoder

 Strängsprutning, extrudering.
 Formpressning.
 Formblåsning.
 Varmformning.

 Kalandrering.
 Gravitationsgjutning.
 Rotationsgjutning.
 Vakuumgjutning.
 Injektionsmetoder.

4. Plastisk bearbetning
 Valsning.
 Smidning.
 Djuppressning.
 Högenergiformning.
 ‐

5. Klippande bearbetning
 Klippning.
 Stansning.
 Klyv‐ och kilprocesser.
 ‐

6. Skärande bearbetning 7. Slip‐ och polermetoder

 Svarvning.
 Borrning.
 Brotschning.
 Upprymning.

 Hyvling.
 Fräsning.
 Driftning.
 ‐

 Slipning.
 Hening.
 Läppning.

 Polering.
 Trumling.
 Blästring.
 Vattenskärning.

8. Icke‐mekaniska metoder
 Kemiska metoder.
 Elektrolytiska metoder.
 Elektronstrålebearbetning
 Laserbearbetning.
 ‐

9. Sammanfogningsmetoder
 Smältbaserade principer.

o Svetsmetoder.
o Lödmetoder.

 Adhesiva principer.
 Mekaniska förband.

10. Ytbehandlingsmetoder
 Metalliska beläggningar.
 Organiska beläggningar.
 Oorganiska beläggningar.

14. Demonteringsmetoder
 Manuella metoder.
 Sönderdelningsmetoder.

o Mekaniska.
o Termiska.
o Kemiska.

11. Värmebehandlingsmetoder 
och härdning

 Avspänningsglödgning.
 Rekristallisationsglödgning.
 Mjukglödgning.
 Normalisering.
 Härdningsförfaranden.

o Härdning (martensithärdning).
o Bainithärdning.
o Utskiljningshärdning.
o Sätt‐ och nitrerhärdning, etc.

12. Separationsmetoder
 Magnetiska metoder.
 Densitetsbaserade 

metoder, siktning etc.
 Tvättmetoder, Flotering.  

13. Monteringsmetoder
 Manuell montering.
 Semi‐automatisk montering.
 Automatisk montering.
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2.2.1 Gjutmetoder 
Gjutning kan ske på många olika sätt, kontinuerligt eller satsvis. Nedan presenteras 
ett antal metoder som är av speciellt intresse för det här examensarbetet. 

2.2.1.1 Smältpressning  

Smältpressningen, eller squeeze-casting som metoden också kallas, är en gjutmetod 
som sker under förhöjt tryck. Metoden delas upp beroende på maskinkonfigurat-
ionen, sammanpressningen kan ske direkt eller indirekt. [11] 
 
Vid indirekt smältpressning pressas den smälta metallen in i formutrymmet av en 
kolv som bygger upp trycket inuti i formen. Kolven som pressar smältan in i formen 
verkar på smältan under hela stelningsförloppet, se Figur 6 nedan. [11] 
 

 

Figur 6 Tillvägagångssätt vid indirekt smältpressning. [11] 

Vid direkt smältpressning hälls smältan ner i formen som sedan försluts. Genom att 
formhalvorna försluts byggs trycket på smältan upp när volymen mellan formhal-
vorna reduceras. [11] 
 
Fördelen med denna gjutmetod är att porer kan minskas. Dessutom pressas slagg 
och orenheter ut mot verktygets kanter. [11] 
 
Nackdelen med smältpressning är den processtid som åtgår för att gjuta en detalj. 
Den är ofta lång och medför således en hög tillverkningskostnad. [11] 
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2.2.1.2 Kokillgjutning 

Kokillgjutning är en gjutteknik som sker i permanent form, ofta tillverkad av gjut-
järn med en keramisk beläggning på insidan. Det är en relativt simpel process där 
smältan hälls i en form och låts stelna i densamma. Metoden ger en god dimensions-
noggrannhet och lämpar sig för gjutning av stora serier. Smältan kan tillföras ovan 
eller underifrån vilket illustreras i Figur 7 nedan. [11] 
 

 

Figur 7 Kokillgjutning där smältan tillförs på två olika sätt. [11] 

Den stora fördelen med denna gjutmetod är dess låga kostnad. Formarna kan till-
verkas enkla och billiga för att göra stora serier. [11] 
 
Nackdelarna med kokillgjutning är de ingjutna luftbubblor och porer som lätt bildas 
under gjutprocessen. [11] 

2.2.2 Smidesmetoder 
Smide är en gammal bearbetningsmetod där en metall bearbetas plastiskt tills dess 
att en ny önskad form erhållits. Den nya utformningen kan vara den slutliga eller 
kräva ytterligare bearbetning. Det finns två typer av smide, smide med öppna och 
sluta verktyg, vilket kallas friforms- respektive sänksmide. Smidet kan ske genom 
både slag vilket kallas hejarsmide, och med en långsammare rörelse som pressar 
materialet. Det senare kallas av naturliga anledningar för pressmide.  

2.2.2.1 Friformssmidning 

Friformssmidning är en enklare form av smide i vilken ett ämne blir deformerat 
mellan två verktygshalvor. Dessa verktyg kan ha enklare geometrier och forma 
runda eller platta konturer. Vid smide med öppna verktyg, som kan ses i Figur 8, 
pressas arbetsstycket mellan två ofta parallella ytor och utsätts där för en tryckpå-
känning i pressriktningen men även en dragspänning vinkelrät mot kompressions-
kraften. [11]  
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Figur 8 Principiell uppställning av friformssmide. [1] 

2.2.2.2 Sänksmide 

Vid sänksmide formas arbetsstycket mellan två formhalvor och antar formen av 
dessa. Med denna metod kan mer komplexa geometrier tillverkas. Sänksmide sker 
oftast vid förhöjd temperatur för att erhålla bättre formbarhet hos arbetsstycket och 
reducera den erforderliga kraften. Denna typ av smidning kallas naturligt nog för 
varmsmide, om smidet däremot sker vid rumstemperatur kallas det för kallsmide. 
 
Vid smide i slutna verktyg är förfarandet till en början väldigt likt det vid smide med 
öppna verktyg. När kaviteten i formen senare börjar fyllas ökar trycket på ämnet 
och en detalj formas i verktygets hålrum, även kallad gravyr, se Figur 9 ovan. [11] 
[12]  
 

 

Figur 9 Principiell uppställning av sänksmide. [1] 

Vid sänksmide bildas ett lager av överflödigt material kring arbetsstycket, så kallad 
skäggbildning. Skägget hjälper till att öka trycket inuti verktygets kavitet och hjäl-
per till att fylla ut material i hela gravyren. 
 
Vid utformning av en slutprodukt måste hänsyn tas till geometriska begränsningar 
då verktygshalvorna endast kan separeras i motsatt riktning. På grund av detta måste 
även släppningsvinklar införas på ett sådant sätt att inte ämnet fastnar efter smides-
processen. 
 
Ett verktyg till sänksmide kan tillverkas med flertalet olika metoder som beror på 
vilka toleranser som vill uppnås. Noggrannheten hos verktyget speglar hur den slut-
giltiga produkten kommer att se ut. Exempel på tillverkningsmetoder som kan an-
vändas är gnist-, elektrokemisk- och skärande bearbetning samt prägling, vilken, 



 

12 

eller vilka, som används beror som nämnt på vilka krav på noggrannhet och ytjämn-
het som ställs på den slutgiltiga produkten, samt hur mycket vidare bearbetning som 
kommer krävas efter smideoperationen. 
 
Viktigt att tänka på vid utformningen av smidesverktyget är att gravyrens väggar 
ska ha en viss släppning, släppningsvinkel, för att säkerställa att arbetsstycket inte 
krymper fast i verktyget när det svalnar efter smidet. Det faktum att materialet krym-
per vid stelning medför även att verktyget måste göras något större för att erhålla en 
detalj i önskad storlek i de fall toleranserna är små. [13] 
 
Vid smide utsätts verktyget för stora krafter och påfrestningar. Dessa kan leda till 
slitage och formförändringar på verktyget. Flera olika typer av förslitning kan or-
saka oönskade formförändringar på verktyget. Dessa kan kategoriseras i fyra hu-
vudgrupper som visas i Figur 10 nedan. [13] 
 

 

Figur 10 Fyra typer av förslitningar som kan påverka gravyren i ett smidesverk-
tyg. [13] 

Vid masstillverkning av detaljer i MMC är materialet som verktyget tillverkas i av 
stor vikt. Valet av material kommer påverka dess livslängd i stor utsträckning. Just 
vid smide av MMC bör extra stor hänsyn tas till materialets abrasiva egenskaper. 
Karbiderna har en förmåga att slita på verktyget och ge en kraftig nötning. Risk för 
nötning som påverkar verktygets geometri finns vid tillverkning av större serier. [7]  

2.2.2.3 Smidets fördelar 

Vid plastisk deformation av arbetsmaterialet kan dess egenskaper förbättras på flera 
plan. Genom att smida materialet under högt tryck erhålls minskad porositet och 
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inneslutna blåsor i metallen undvikas. Detta leder till att materialet får en bättre håll-
fasthet och högre slagseghet. [1] 
 
Vid smide är det möjligt att metalliskt hopfoga olika arbetsstycken. Till exempel 
vid tillverkning av kättingar där de individuella länkarna kan sammanfogas med en 
smidesoperation. [1] 
 
Måttavvikelserna mellan olika komponenter som smids i samma form kommer bli 
väldigt små, ± 1 %. Det gör att arbetsmånen till senare operationer kan lämnas rela-
tivt små. [1] 

2.2.2.4 Smidets nackdelar 

Smide kräver ofta komplexa verktyg som har stora krav på en genomtänkt design. 
Dessa verktyg kostar följaktligen mycket att producera på grund av den höga bear-
betningsandelen, planeringen och genomförandet. Tillverkningen av smidesverkty-
gen är kostsam eftersom denna tar mycket tid då den måste utföras med hög press-
ion. 
 
Efter de flesta smidesoperationer krävs ytterligare bearbetning för att rensa arbets-
stycket från bland annat skägg. Detta är självklart en operations som tar tid och för-
länger smidets cykeltid. 
 
Visar det sig att deformationerna i materialet vid smidesoperationen blir över 50 % 
finns risken att materialet förlorar mycket av sina goda egenskaper. Egenskaperna 
försämras eftersom partiklarna i materialet riskerar att spricka. Spruckna partiklar 
ger upphov till ett material som inte har lika stor förmåga att bära last. [12] 

2.2.3 MMC Smide 
Undersökningar har visat att varmsmide av MMC sänker materialets hållfasthet ge-
nom introduktion av mikrostrukturella defekter. De keramiska partiklarna är även 
mer benägna att spricka och ge upphov till kaviteter då smidestemperaturen sänks. 
Troligen beror sprickbildningen på ökande inre spänningar. Den sänkta temperatu-
ren och ökande töjningshastigheter ger egenskaper som kräver högre flödeskrafter 
för deformation. [14] 
 
Det mesta visar på att varmbearbetning går att genomföra utan skador i materialet, 
dock måste temperaturen vara relativt hög och kombineras med låga töjningshastig-
heter, lägre än de som normalt används inom industrin idag. Att höja temperaturen 
till allt för höga temperaturer medför vissa problem med hanteringen av arbets-
stycket. Den fysiska förflyttningen av den varma skivan försvåras rejält med ökade 
temperatur men även det faktum att bromsskivan blir mjuk och risk finns att förstöra 
formen på skivan vid förflyttning från smidesutrustningen.  
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Försök har visat på att MMC med högre andel av kiselkarbider uppvisar högre 
sträckgräns vid enstegssmide, d.v.s. ett slag, jämfört med tvåstegssmide (två slag). 
[15]  
 
Tidigare undersökningar har visat på att MMC med kiselkarbider av mindre storlek 
(5 µm) har sprickpropagering som startar kring och i klusterformationerna av kar-
bider, oberoende av temperatur. För MMC med 20 µm förstärkt komposit sker 
sprickpropagering vid förhöjda temperatur, till följd av sprickor i kiselkarbiderna 
[6]. 
 
Tidigare studier har visat att treaxligt höjdreducerande smide ger upphov till mins-
kad porositet genom porförslutning. Vid sänksmide av MMC har det uppvisats att 
materialet erhåller en mer homogen mikrostruktur, mindre porositet och förbättrad 
hållfasthet, duktilitet och elasticitetsmodul. Dock ökar porositeten med minskande 
storlek på karbidpartiklarna. En smidestemperatur på åtminstone 500  krävs för 
att, tillsammans med låga töjningshastigheter, genomföra en lyckad smidning. [12] 

2.2.4 Deformationsgrad 
Vid smide erhålls en formförändring av materialet, en reducering i höjd ger upphov 
till en ökning av diametern. Ett mått på denna deformation är deformationsgraden. 
I den här rapporten har det valts att deformationsgraden beräknas som höjdredukt-
ionen dividerat med den ursprungliga höjden, se Ekvation 1 nedan. 
 

   Ekvation 1 

 
Där h anger detaljens höjd och index 0 syftar till det initiala värdet. 
 
För att avgöra vilken deformationsgrad som krävs vid smidet av en produkt kan flera 
faktorer vara av betydelse. Som tidigare nämnts är en av smidets fördelar att minska 
porositeten i materialet. Detta sker om deformationsgraden är tillräckligt hög. Hur 
stor grad av deformation som krävs för att uppnå en god minskning av porer i materi-
alet kan räknas ut med Ekvation 2 nedan. 
 

   Ekvation 2 

 
Där  anger den nödvändiga reduktionen för att försluta porerna i materialet.  
anger volymfraktionen porer i materialet. [24] 
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2.3 Producerbarhet 
Producerbarhet är ett relativt nytt begrepp och innefattar en övergripande helhets-
bild som beskriver produktens förmåga att tillverkas på ett konkurrensmässigt sätt. 
Alla komponenter och processer som ingår i produkten avgör tillsammans med den 
övriga marknaden om produkten har en hög producerbarhet, men även produktens 
utformning och beteende vid olika tillverkningsmetoder har stor påverkan. [11] 

2.4 Skärande bearbetning 
Skärande bearbetning är en metod där material avverkas från ett arbetsstycke i form 
av spånor. Fokus i just den här rapporten kommer ligga på svarvning då detta är den 
typ av skärande process som främst används för att efterbearbeta den smidda broms-
skivan. 

2.4.1 Processparametrar 
Vid skärande bearbetning, vare sig det gäller borrning, svarvning eller fräsning är 
processparametrarna viktiga, speciellt när det gäller material som har en låg skär-
barhet. Skärdjup, matning, skärhastighet och spånvolym är några av de parametrar 
som måste tas i beaktning vid bland annat svarvning. 
 
Ställvinkel – Ställvinkeln К är den vinkeln, sett från skärets ovansida, som bildas 
mellan skäret och den oskurna ytan. 
 
Skärdjup – Verktygets axiella eller radiella inmatning i förhållande till den obear-
betade ytan benämns skärdjup, ap respektive ae och anges i millimeter. 
 
Matning – Den längd verktyget har förflyttats, axiellt eller radiellt, under antingen 
ett varv eller under en given tidsperiod benämner matningen, f. Denna anges således 
i mm/varv eller mm/minut. 
 
Spindelvarvtal – Den hastighet i varv/min som spindeln snurrar med. Betecknas 
oftast n. 
 
Skärhastighet – Relativhastigheten mellan periferin hos arbetsstycket och skär-
verktyget anger skärhastigheten, vc. Skärhastigheten anges vanligen i m/min och 
beräknas enligt Ekvation 3. 
 

∗ ∗
    Ekvation 3 

 
Där R anger arbetsmaterialets radie i meter. 
 
Spånvolymflöde – Den volym material som avverkas under en viss tidsenhet kallas 
spånvolymflöde. Att maximera denna är oftast att föredra då den fixa spånvolymen 
kan bearbetas på kortast möjliga tid.  
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Teoretisk spåntjocklek – Den teoretiska spåntjockleken h1 är beroende av mat-
ningen f och ställvinkeln К enligt Ekvation 4 nedan. [11] 
 

∗ sin	 К    Ekvation 4 

2.4.2 Skärmotstånd 
Under en skärprocess åtgår stora mängder energi, detta då materialet ska avverkas i 
form av spånor som skärs loss från arbetsstycket. Det motstånd som arbetsmaterialet 
uppvisar per spånarea beskrivs av skärmotståndet. Skärmotståndet är inte enbart be-
roende av materialet som bearbetas utan även av verktyget geometri. Därför kom-
mer skärmotståndet att variera under verktygets livslängd. [11] 

2.4.3 Verktygsmaterial och beläggningar 
För att kunna skära en spåna krävs ett verktygsmaterial som är minst lika hårt som 
arbetsmaterialet, gärna hårdare. Ett verktyg kan vara solitt eller delvis uppbyggt av 
ett hårdare material just där den aktiva skäreggen är. Detta är en praktisk och eko-
nomisk lösning då verktygsmaterialen som används idag kan vara mycket dyra och 
företag gör allt för kostnadsbesparingar. [11] 
 
Under det senaste seklet har utvecklingen av material och dess beläggningar varit 
enormt stor. Från ett arbete som under 1900-talet början tog 100 minuter att utför 
med dåtidens skärteknik och verktyg går det idag att göra samma operation med 
dagen teknik på endast ett fåtal minuter. [11] 
 
Att lägga en tunn, skyddande, yta på skärverktyg, vanligen keramiska beläggningar, 
skyddar en skäregg mot slitage. I vissa fall kan även diamant användas som belägg-
ning. Vilka föreningar som kan används beror på vald beläggningsteknik. [16] 
 
CVD (Chemical Vapor Deposition) och innebär att genom kemiska reaktioner till-
låter beläggningsföreningen omvandlas från gasfas till fast form under inverkan av 
temperatur. Den här typen av ytbeläggning är betydligt tjockare (4 - 20 µm) än mot-
svarande lager vid PVD. Det är CVD som används i de fall ett verktyg av diamant 
(PCD) ska beläggas. [16] 
 
PVD (Physical Vapor Deposition) och är en process då beläggningsföreningen läggs 
på substratet i form av plasma under högt tryck och temperatur. Processen har den 
klara fördelen att det går att styra var det ska finnas beläggning och var det skall 
undvikas. Tjockleken på det skikt som bildas är mycket tunnare än vad motsvarande 
CVD har och ligger vanligtvis mellan 1 - 5 µm. [16] 
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2.4.4 Skärande bearbetning av MMC 
Att bearbeta MMC och bibehålla låga tillverkningskostnader kräver noga utvalda 
metoder och verktyg. Bland annat eftersom karbidpartiklarna i materialet är kraftigt 
abrasiva. Den abrasivitet som materialet uppvisar utgör den största delen av verk-
tygförslitningen. [17] [25]  
 
Flertalet verktygsmaterial är möjliga att använda vid skärande bearbetning av 
MMC. Såväl hårdmetall som diamant och verktyg av bornitrid kan användas. Alla 
material har sina fördelar och nackdelar. Diamant är enorm hårt och slitstarkt men 
har en stor nackdel, det klara inte så höga temperaturer. Däremot kan kubisk borni-
trid (cBN) stå emot högre temperaturer och har dessutom bättre kemiska egenskaper 
än diamant, däremot är cBN inte lika hårt. [11]  
 
Skärverktyg tillverkade av polykristallin diamant, PCD, har visat sig fördelaktiga 
vid bearbetning av matallkompositer, så även för MMC. Även om hårdmetall kan 
beläggas med en beläggning av diamant ger detta inte samma slitstyrka som ett skär-
verktyg tillverkat i PCD. Beläggningen ger endast en marginell minskad förslitning 
då den inte kan motstå nötningen. Den stora fördelen för PCD kommer från dess 
hårdhet som gör att verktyget motstår den abrasiva förslitningen bäst och kan där-
med ge en god ytjämnhet längre och därmed öka livslängden. [18] 
 
Även polykristallin bornitrid (PCBN) är en stark kandidat för bearbetning av MMC. 
Dessa verktyg har påvisat en god förmåga att motstå den abrasiva förslitningen och 
har en god styrka emot spricka. Trots PCBN-verktygens goda förmåga har det visat 
sig att PCD har de bästa egenskaperna just för att bearbeta aluminium förstärkt med 
kiselkarbider tack vare sin högre brottseghet och förmåga att motstå MMC:s 
abrasiva uppträdande. [19]  

2.5 Induktiv värmning 
Värmning av metaller kan ske på många olika sätt och av olika anledningar. Vid 
uppvärmning av större metallstycken kan svårigheter finnas att snabbt få en homo-
gen temperatur. Genom att använda en teknik som kallas induktion kan uppvärm-
ningstiden reduceras i jämförelse med gaslåga eller elektriska värmare. Under detta 
arbete kommer smidesverktygen att värmas med induktiv värmning. [20]  
 
Elektromagnetisk induktion är en teknik där en ledare, ofta i koppar, lindas runt den 
komponent som ska värmas. Ledaren behöver inte vara i kontakt med detaljen som 
ska värmas utan isoleras vanligen av säkerhetsskäl. En växelström skickas genom 
ledaren för att bilda ett magnetfält i detaljen som ska värmas upp. Det magnetiska 
fältet gör att detaljen värms upp utan att värma ledaren. Ledaren kan i vissa fall ändå 
behöva kylas då värmestrålning från den varma detaljen riskerar att ledaren smälter. 
Kylningen sker ofta invändigt med vatten som kylmedium. En schematisk bild av 
uppställningen kan ses i Figur 11 nedan. [20] 
 



 

18 

 

Figur 11 Schematisk bild av uppställningen vid induktiv värmning. [20] 

 

2.6 Tillverkning av bromsskivor 
Historiskt sett har de flesta bromsskivor till personbilar tillverkats i gråjärn med 
konventionella metoder. Tillverkningen av bromsskivor i MMC är ytterst begränsad 
och produktionsanläggningarna kan i många fall ses som primitiva och småskaliga. 
[26] 

2.6.1 Aluminium MMC – tillverkningen idag 
Vid Amtek:s produktion i Floby smälts konventionella aluminiumtackor innehål-
lande kisel ned tillsammans med extra tillsats av magnesium för att sedan under 
omrörning mixas med kiselkarbider, med en genomsnittlig storlek mellan 8-23 µm. 
Efter att smältan blandats väl pressas denna in i en förvärmd gjutform där en broms-
skiva gjuts under ökat tryck, så kallad indirekt smältpressning. Det ökade trycket 
ger minskade inneslutningar och ger kärnan goda egenskaper. Vidare svarvas 
bromsskivan för att uppnå de slutgiltiga dimensionerna.  
 
Processen som den ser ut idag har personalen i Floby utvecklat under en lång tid 
och har visat sig ge en högpresterande bromsskiva som har mycket goda material-
egenskaper och hög slitstyrka. [7] 
 
Den ovan beskrivna processen ger ett högpresterande material som har visat sig ha 
goda materialegenskaper. Detta beror troligtvis på den valda gjutprocessen. När 
MMC gjuts av Amtek med kokillgjutning finns risker att partiklarna av kiselkarbid 
får en ojämn fördelning i smältan då avkylningen sker långsammare och på ett annat 
sätt än vid gjutförloppet som sker vid tillverkningen av bromsskivor. Den ojämna 
fördelningen av karbider beror på att partiklarna har en tendens att sjunka i smältan 
så fort som ingen omröring sker. Det finns även en risk för att det uppstår luftblåsor 
inuti götet då smältan hälls ner i formen och turbulens kan uppstå. Förhoppningsvis 
kan dessa oönskade materialdefekter repareras genom smide. [7] 
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3 Experiment 
I det här avsnittet beskrivs den experimentella uppställningen och den utrustning 
som används för att utföra dessa. 

3.1 Uppställning/konfiguration 
Till att börja med beskrivs det tänkta tillvägagångssättet och den teoretiska förbere-
delserna som krävs för det praktiska utförandet. 

3.1.1 Analys av tidigare smide 
Som en förstudie kommer några av de provämnen i aluminium-MMC som tidigare 
har smidits på Markaryds Metallarmatur, MMA, studeras. Dessa har först kokillgju-
tets i Floby för att sedan smidas i befintliga verktyg hos MMA. Testsmidet som nu 
ska analyseras gjordes som ett experimentellt test under tidigare studie av MMC. 
 
Genom att såga ut tre mindre segment ur ett av smidesproverna, för att sedan polera 
dessa, kan en bild av materialstrukturen efter smide analyseras. Som referens till de 
smidda proverna sågas två prover ut ur en bromsskiva som tillverkats på Amtek i 
Floby. Proverna från bromsskivan sågas ut på två olika ställen, det ena från broms-
planet och det andra från navet av bromsskivan. 
 
Proverna kommer att undersökas optiskt med hjälp av Alicona Infinite-Focus syste-
met som finns tillgängligt på Lunds tekniska högskola. Preliminära undersökningar 
under provförberedelser sker med optiskt standardmikroskop av märke Canon. 

3.1.2 Friformssmide av testkutsar 
För att bilda en ökad förståelse för hur MMC uppträder vid smide i olika tempera-
turer görs tester där kutsar med måtten, Ø 40 mm och höjden 50 mm pressats på 
prov i en mindre hydraulisk press. Kutsarna sågas ut från tidigare gjutningar som 
skett i långa rör. För att erhålla korrekt höjd och plana ytor svarvas alla kutsar till 
rätt mått efter sågningen. Noggrannheten på höjdsvarvningen antas kunna vara ± 
0.2 mm.  
 
Smidet kommer ske i en mindre press med maxkapaciteten 70 ton. Kutsarna värms 
upp till önskad temperatur i mindre ugnar och pressas sedan tills 50 tons tryck upp-
nås, om de klarar lasten utan att deformeras totalt. Provkutsen placeras mellan två 
parallella, horisontella plana ytor som sedan sakta pressas mot varandra.  

  



 

21 

3.1.3 Sänksmide av testkutsar  
För att närmare undersöka materialets egenskaper vid smidning innan det fullskaliga 
testet äger rum kommer ett test med ett mindre och slutet verktyg att utföras. Målet 
med testet är att undersöka vilken deformationsgrad materialet tål och undersöka 
dess förmåga att fylla ut kavitetens mer svåråtkomliga utrymmen.  

3.1.3.1 Verktyget 

Utformningen av verktyget fokuserar på en enkel geometri som kan visa på materi-
alets flytbarhet och svårigheterna att fylla ut mindre håligheter i verktyget. Testgeo-
metrin som togs fram kan ses, som CAD-modell, i Figur 12 nedan och är en plan 
platta med diametern 80 mm och som tunnast 5.5 mm. De upphöjda kanterna ska 
visa på hur stora svårigheterna är att fylla ut hela gravyren i verktyget.  
 

 

Figur 12 Enkel geometri för ett inledande test av sänksmide. 

Verktyget är tänkt att svarvas ut ur en cylindrisk stång av seghärdningsstålet SS-
2541, en legering konstruerad att motstå höga påkänningar i medelgrova till grova 
konstruktioner [21]. En avvägning angående eventuell värmebehandling gjordes 
och resulterade i beslutet att ingen värmebehandling behövs då verktyget endast ska 
hålla för ett mindre antal smidesförsök. Dessutom gör en ökad godstjocklek att kon-
struktionen bör klara belastningen.[22] 
 
För att lätt kunna få ut detaljen ur verktyget efter smidning kommer ett flertal åtgär-
der vidtas. Formhalvorna kommer strykas med en blandning av olja och finkornig 
grafit. Dessutom kommer kaviteten i den övre formhalvan förses med en släppning-
svinkel på 2 grader. För att ytterligare säkerställa att den smidda detaljen lätt och 
smidigt går att få ut ur verktyget konstrueras ett system med en utskjutningspinne i 
kaviteten. Konstruktionen ser ut som Figur 13 på nästa sida och består av en cy-
lindrisk tapp (grön) som placeras genomgående i centrum på den övre formhalvan. 
Den slipade fasen på tappens ovansida gör det möjligt att knacka med en rektangulär 
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pinne (röd) från 90 graders vinkel för att åstadkomma en kraft som verkar på den 
smidda detaljen. Hål för tappen och ett spår för pinnen bearbetas i den övre form-
halvan med svarv och fräsmaskin. Hela tappen och spetsen på pinnen härdas för att 
klara av belastningen som bildas vid smidning och utstötning av detaljen. Härdning 
av tappen sker vid 900 � i en ugn för att sedan släckas i vatten. Eftersom endast 
pinnens spets är i behov av härdning har denna och stäcks likt tappen i vatten. 
 

 

Figur 13 Snitt i övre verktygshalva med konstruktion för manuell utstötare. 

Pressen som de två verktygshalvorna placeras i är en Fjällman med en maxkapacitet 
på 350 tons tryckkraft via den hydrauliska cylindern. Pressen är utrustad med elekt-
riska värmare för att kunna värma verktygshalvorna. Problem kan dock uppstå dessa 
endast värmer verktygshalvorna till 150  vilket är för lite för vår applikation. 

3.1.3.2 Arbetsmaterialet 

Materialet som kommer används under experimentet av småskaligt sänksmide gjuts 
i långa rör med en innerdiameter på 72 mm. Dessa gjutna stavar svarvas sedan till 
önskad diameter och kapas i rätt längd för att erhålla önskad volym. 
För att kunna utvärdera olika deformationsgrader och deformationsgradens påver-
kan på materialet kommer kutsar i olika höjd och diametrar att tillverkas. Det alla 
kutsar har gemensamt är volymen. Kutsarnas volym motsvaras av den slutgiltiga 
detaljens volym plus tio procent. Detta för att kunna bilda skägg och därmed bygga 
upp ett större tryck i kaviteten. Genom att välja diametrarna på kutsarna mellan 45 
och 70 mm kunde kutsarnas höjd beräknas. Tabell 1 nedan visar de kutsar som 
ingick i testet och dess mått, samt erhållen deformationsgrad efter smide. 

Tabell 1 Kutsarnas höjd vid given diameter för att erhålla rätt volym. 

  

Diameter [mm] Höjd [mm]  Deformationsgrad

45 22,6 0,76

50 18,3 0,70

55 15,1 0,64

60 12,7 0,57

65 10,8 0,49
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3.1.4 Smide av bromsskiva 
Smidet av den fullständiga bromsskivan planeras att delats upp i två steg. Till att 
börja med förbereds smide av bromsskivans nav för att säkerställa att utrustningen 
klarar av den stora geometrin. Skulle det visa sig att smidet av navet faller väl ut 
kan verktyget justeras med vidare fräsning av en kavitet för bromsplanet i samma 
verktyg. Den fullskaliga bromsskivan visas i Figur 14 nedan. 
 

 

Figur 14 CAD-modell av bromsskiva. 

3.1.4.1 Utgångsämne 

För att få de bästa förutsättningarna vid smidet krävs ett väl utformat utgångsämne. 
Därför konsulterades MMA vid utformning och storleksval av ämnet. Smidesexper-
ten på MMA rekommenderade ett enkelt och lättproducerat utgångsämne som för-
hoppningsvis kommer passa bromsskivans utformning väl och även ha en hög pro-
ducerbarhet i ett större perspektiv. Viktigt att poängtera är att personalen på MMA 
inte har någon tidigare erfarenhet av smide av MMC utan endast andra material så 
som mässing. Dessutom är de detaljer som de dagligen smider mycket mindre än 
den större geometrin som det här arbetet behandlar. 
 
Ämnet som kommer användas vid smidet av bromsskivan är en cylindrisk kuts. 
Höjden justeras likt tidigare nämnt så att ämnets volym är 10 % större än den smidda 
skivans volym. Detta för att en del av materialet ska kunna bilda skägg och därmed 
öka trycket inuti kaviteten. Diametern på kutsen rekommenderades hålla så stor som 
möjligt förutsatt att de får plats att ställa på botten av kaviteten i underdelen av smi-
desverktyget.  



 

24 

3.1.4.2 Verktyg 

Vid framtagning av verktyget stod en CAD-modell av den färdiga skivan som ut-
gångspunkt. Genom att addera material till ytor som måste bearbetas efter smid-
ningen kan en smides-solid tas fram. De ytor som material har adderats för framtida 
svarvning är bromsplanets båda sidor och anläggningsytorna mot nav och fälg. Var-
dera yta har adderats en millimeter extra material, förutom anläggningen mot navet 
som endast har en halv millimeter arbetsmån. För att komma fram till dessa mått 
har jämförelse gjorts med de arbetsmåner som lämnas vid dagens tillverkning. Ar-
betsmånen på bromsplanet har dock minskats något då smide inte ger lika stora yt-
defekter som smältpressning har en tendens att göra.  
 
När formen och dimensionerna på den slutgiltiga smidda bromsskivan är bestämda 
gjordes ovan nämnda korrigeringar på den redan färdiga CAD-modellen i Creo Pa-
rametric 3.0. För att erhålla en modell med enbart navet avlägsnades nästan hela 
bromsplanet. En kant på 3 millimeter lämnades för att undvika en helt skarp och 
vass kant på den smidda detaljen. Se Figur 15 nedan för CAD-modell av navet. Värt 
att påpeka är att, som syns i bilden, inga hål för hjulbultar och nav kommer tillverkas 
vid smidningen. En tunn skiva lämnas där navhålet senare kommer svarvas ut och 
inga anvisningar för de senare hålen för hjulbultarna kommer finnas med på det 
smidda navet. 

 

Figur 15 Navet till initialt försök av fullskaligt smide av bromsskiva. 
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För att generera ett smidesverktyg till navet användes funktionen ”Mold” i Creo. 
Där konstruerades ett verktyg i två delar för att till en början kunna smida navet.  
 
Den färdiga modellen på verktygshalvorna skickades till MMA för att CAM-bere-
das då verktyget är planerat att fräsas i deras 5-axliga fräs. Verktygsmaterialet som 
användes för att tillverka verktyget är ett verktygsstål som levereras av Uddeholm 
och benämns Sverker 21. Enligt Uddeholm lämpar sig materialet till verktyg som 
ska användas till medellånga serier där verktyget utsätts för abrasiv nötning [23]. 
 
Vid leverans av verktygsmaterialet är det mjukglödgat och uppkapat i dimension-
erna som rekommenderats av MMA, 430x430x120 mm. De angivna dimensionerna 
säkerställer att minst 50 mm extra material finns utanför kaviteten för att ge ett verk-
tyg som kommer hålla för de stora krafter verktyget ska motstå.  

3.1.4.3 Smide av nav 

Som tidigare nämnts planeras som ett första steg i smidesprocessen att smida en 
mindre del av skivan för att säkerställa processen och vara säkra på att den tillgäng-
liga pressens kapacitet är tillräcklig för att utföra smidet av detaljen. Därför väljs att 
till en början endast smida mitten av bromsskivan, navet. Att endast smida navet 
reducerar ytan som ska pressas avsevärt och möjliggör att ett högre tryck kan byggas 
upp på den kvarstående ytan.  

3.1.5 Smide av vevstake 
Smidet av vevstaken behöver inte delas upp i flera delmoment likt bromsskivan då 
denna geometri är betydligt mindre och inte lika komplex.  

3.1.5.1 Utgångsämne och utformning av komponent 

Utgångsämnet för att smida vevstakar behöver utformas för att på ett effektivt sätt 
fylla gravyren. För att utvärdera hur formen på ett effektivt sätt fylls kommer några 
olika geometrier att testas. Med erfarenheten från tidigare utformning av ämnet till 
bromsskivan, är en enkel geometri att föredra. De två framtagna alternativen är an-
tingen ett platt eller rotationssymmetriskt utgångsämne. Tillverkningen av dessa be-
höver i framtiden inte skilja sig åt nämnvärt då båda går att gjuta och på den rest-
värme som finns efter gjutningen sedan smida detaljen till en vevstake. Utgångsäm-
nets volym, oberoende av form ska liknande som för bromsskivans utgångsämne ha 
tio procent större volym än den slutgiltiga smidda produkten för att erhålla ett skägg 
som ger ökad formfyllnad. 
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Den cylindriska geometrin utformas så att tre olika diametrar bildar en stav. De tre 
olika segmenten är individuellt anpassade så att dess volymer motsvarar vardera del 
av kaviteten, livet och de två ändarna som är avsedda för infästning av kolv och 
vevaxel. I Figur 16 nedan visas en CAD-modell av det cylindriska utgångsämnet. 
 

 

Figur 16 En CAD-modell av det cylindriska utgångsämnet. 

Det platta utgångsämnet utformas mer likt den slutgiltiga detaljen. Denna utform-
ning av utgångsämnet kommer resultera i en mindre deformation men förhopp-
ningsvis bättre formfyllnad. Denna geometri kan ses i Figur 17 nedan. 
 

 

Figur 17 En CAD-modell av det platta utgångsämnet. 

3.1.5.2  Verktyget 

Även vid framtagningen av verktyget för att smida vevstakar fanns en CAD-modell 
av den slutgiltiga produkten tillgänglig. Denna modell ska endast efterbearbetas i de 
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två hålen som ska förbinda vevstaken med vevaxeln och kolven. Arbetsmånen som 
krävs vid dessa operationer är redan tillagd på den CAD-modell som tillhandahålls 
av produktägaren. Geometrin för vevstaken produceras idag och är aktuell i deras 
produktion. Den vevstake som produceras idag tillverkas i stål och därför är den 
tillgängliga CAD-modellen dimensionerad efter detta och inte MMC. Då geometrin 
redan är anpassad för smide med väl tilltagna släppningsvinklar och en symmetri 
kring centrumplanet behövs inga förändringar av geometrin för att kunna anpassa 
produkten till smide. Eftersom vevstaken är symmetrisk kan två likadana verktygs-
halvor tillverkas. 
 
Det arbetsstycke som smidesverktyget kommer tillverkas av är av samma typ och 
dimensioner som vid testet av sänksmidet. Detta arbetsstycke planeras att bearbetas 
i befintlig maskinpark vid institutionen för industriell produktion, främst med hjälp 
av en 4-axlig Sajo HMC40. Eftersom verktyget tillverkas i samma ytterdimensioner 
som det vid sänksmidet kan samma uppvärmningsanordning användas igen 
 
Genom att utgå från modellen från kunde ett verktyg utformas med hjälp av funkt-
ionen ”mold” i Creo. En skäggspalt med höjd på en halv millimeter i vardera verk-
tygshalva som är 5 millimeter bred ska som tidigare beskrivits öka trycket i gravy-
ren. Denna skäggspalt avslutas med ett skäggrum där överflödigt material kan sam-
las efter att det passerat skäggspalten. [13] 
 
För att sammanföra de två verktygshalvorna i rätt position har två styrpinnar place-
rats, en på vardera sidan om gravyren. Hålen i verktygshalvorna har anpassats på 
sådant sätt att styrpinnarna i den ena verktygshalvan har en greppassning och spel-
passning i den andra. Vardera med ett grepp respektive spel på 0.04 – 0.06 mm.  

3.1.6 Utvärdering av materialegenskaper 
För att utvärdera materialegenskaperna hos detaljerna som producerats med de olika 
tillverkningsmetoderna dragprov att utföras. Dragproverna kommer kunna visa 
vilka egenskaper som MMC har beroende på vilken tillverkningsmetod som detal-
jen har producerats med.  
 
Genom att ur detaljerna, som tillverkas vid sänksmide, bearbeta ut provstavar kom-
mer olika deformationsgraders påverkan på materialet kunna utvärderas. Som refe-
rens används provstavar från en bromsskiva som Amtek har tillverkat genom smält-
pressning. Dessa bromsskivor uppfyller kraven för att monteras på personbilar och 
antas därför ha goda materialegenskaper. Även det gjutna materialet kommer att 
studeras. För att kunna avgöra vilken påverkan smidet har på det gjutna materialet 
kommer dragprovstavar att tillverkas ur den gjutna stången.  
 
Alla smidda dragprovstavar kommer gnistas ut ur den något begränsade geometrin 
hos sänksmidet som endast tillåter att dragprovstavarna är 68 mm långa. Trots be-
gränsningarna designas provstavarna så gott de går enligt ISO 6892-1. En ritning 
över utformningen av dragprovstavar finns i Bilaga A. 
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3.2 Förväntningar 

3.2.1 Analys av tidigare smide 
Då ingen information angående tillvägagångssättet vid varken smidning eller gjut-
ning av de detaljer som fanns tillgängliga vid det här projektets början hade doku-
menterats gjordes denna analys mest för att få en bild av möjligheterna hos smide 
av MMC. Förhoppningarna är att se en homogen spridning av karbidpartiklarna och 
lite eller ingen sprickbildning i de smidda proverna.  

3.2.2 Friformssmide av testkutsar 
Förväntningarna på friformssmidet är att få en bild av hur lätt materialet spricker 
och vilken inverkan smidestemperaturen har på risken att få sprickor i materialet vid 
höga deformationer. Detta ger en mer samlad bild av materialegenskaper för fort-
satta tester av sänksmidet. 

3.2.3 Sänksmide av testkutsar 
Då geometrin är av ett relativt enkelt slag väntas inga problem med att fylla ut hela 
kaviteten. Att verktyget arbetar i en djup kavitet där materialet inte har någon chans 
att smita ut antas vara till stor hjälp under smidet.  
 
Risk för att den gjutna detaljen fastnar i verktyget ses som en risk, trots att verktygen 
smörjs och utstötaren är inbyggd i den övre verktygshalvan.  

3.2.4 Sänksmide av vevstake 
Den största svårigheten väntas vara att kunna fullt ut fylla hela gravyren och erhålla 
en fullgod form på vevstaken. Risken finns att de utgångsämnen som planerats an-
vända inte är tillräckligt väldesignade för att tillverka denna mer komplexa geome-
tri.  
 
Då samma modell har använts för MMC-smide som för den konventionella staken 
förväntas den, av författarna till denna rapports, smidda vevstake att uppvisa en 
lägre hållfasthet till följd av skillnaden i mekaniska egenskaper mellan stål och alu-
minium. 
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3.3 Resultat och slutsats 

3.3.1 Analys av tidigare smide 
De tidigare smidda detaljerna jämförs med en gjuten skiva. Figur 18 och 19 nedan 
visar mikrostrukturen hos den smidda detaljen respektive den gjutna bromsskivan.  
 

 

Figur 18 Amtek:s smältpressade bromsskiva i 100x förstoring.  
Provet är taget från skivans nav. 

Som kan ses i figuren ovan är karbidpartiklarna relativt jämnt fördelade, men det 
finns en viss tendens för klusterbildning i den gjutna skivan. Det går även att kon-
statera att alla karbider är hela och har inte utsatts för så pass stor påfrestning att de 
har gått sönder. En mer omfattande analys av trasiga karbider har skett på ett antal 
studerade områden. Inga trasiga karbider har påträffats.  
 
Vid jämförelsen av provet som tagits på bromsplanet och det i navet på skivan har 
inte någon skillnad i mikrostruktur kunnat påvisas. En homogen mikrostruktur är att 
föredra då bromsskivan kommer uppvisa homogena egenskaper. 
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Figur 19 Smidd detalj från tidigare experiment i 100x förstoring. 

Vid analysen av det tidigare smidet ses att en bättre spridning av partiklarna har 
åstadkommits. Detta då materialet under deformationen rör på sig och sprider par-
tiklarna. Dock ses även att ett antal av karbidpartiklarna har gått sönder under smi-
det. Detta kan som tidigare nämnts bero på en allt för stor deformation vid smides-
förloppet. Alternativt en för låg smidestemperatur som medför att materialet har 
svårt för att omforma sig och allt för stora inre påfrestningar uppstår, vilket har ti-
digare omnämnts i teorin. 
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3.3.2 Friformssmide av testkutsar 
Initialt testades kutsar vid temperaturer mellan 350 – 600 , i steg om 50 °C för att 
närmare bestämma rätt smidestemperatur. Diagrammet i Figur 20 nedan visar de 
höjdskillnader som uppvisades efter att kutsen pressats under 50 tons tryck i en ma-
nuell hydraulisk press. Dock uppstod ett oväntat beteende hos den kutsen som pres-
sades vid 600 . Den kutsen havererade totalt och klarade inte att bära lasten. Vi-
dare tester försöker utröna om detta resultat beror på temperaturen eller gjutningen. 
 

 

Figur 20 Diagram över hur höjden varierar vid smide till 50 tons tryck. 

Bortsett från den sista kutsen visar testerna på att en ökad temperatur ger en ökad 
deformation vid givet tryck. Resultatet visar på att materialet har en ökad formbarhet 
vid ökad temperatur. Ett undantag finns, kutsen som har temperaturen 400  defor-
merades aningen mer än kutsen som värmdes till 450 . Dock handlar skillnaden 
endast om några tiondelar och kan ha att göra med uppvärmning av verktygen som 
varit ojämn, då dessa inte har fått svalna helt mellan smidet av varje kuts. Ytterligare 
en faktor som ger upphov till osäkerhet är hur värmefördelningen i ugnen förhåller 
sig. Under försökens gång gjordes inga anteckningar angående kutsarnas placering 
i ugnen. 

3.3.2.1 Utvärdering av havererad kuts 

För att undersöka fenomenet med den sista kutsen valdes att göra ytterligare ett test. 
Här testas endast de högre temperaturerna, 500 – 600 , med flera kutsar från olika 
delar av stången. För att kunna avgöra vilken kuts som kommer från olika höjd på 
stången krävs att dessa märks med en siffra som indikerar kutsens tidigare läge i 
stången. 
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Även denna gång pressas provkutsarna till 50 tons tryck. Inför det här testet lämna-
des kutsarna i ugnen under en längre tid för att säkerställa att de erhåller önskad 
temperatur. Kutsarna värmdes till respektive temperatur i cirka 1 timme.  
 
Som illustreras i Figur 21 nedan sprack flera av kutsarna under det nya testet. Det 
visade sig att kutsarna som värmts till de högsta temperaturerna hade lättare för att 
haverera vid friformssmidet. Detta beror på att materialet vid dessa temperaturer 
uppvisar en semisolid fas som gör att kutsen har svårt att hålla samman som en solid 
kuts. Den sista kutsen som hade plats fyra, längst upp i staven, som värmdes till 600 

 smälte helt och kunde därmed inte smidas. Anledningen till att just den kutsen 
smälte tros vara den temperaturskillnad som eventuellt finns i ugnen. Den smälta 
kutsen var placerad längst bak i ugnen där den förmodade högsta temperaturen upp-
nås. En indikation av den lägre temperaturen längst ut i ugnen kan ses då en av 
kutsarna som värmts till 600 	klarade	smidet	utan	att	spricka.	Det	var	kutsen	
på	plats	1	i	staven	som	var	placerad	längts	ut	i	ugnen,	närmast	dörren	där	det	
mest	troligt	är	som	kallast.	 
 

 

Figur 21 Matris över friformssmide vid olika temperaturer och kutsens placering i 
gjutstaven. Placering 1 innebär placeringlängst ner i staven vid gjutning och 
placering 4 längst upp. 

Vilken del av de gjutna stavarna som kutsarna är tagna från visar sig spela mindre, 
eller ingen roll alls för det slutgiltiga smidesresultatet. Av större vikt är den verkliga 
temperaturen på kutsen. Därmed inställd temperatur och placeringen i ugnen. 
 
Resultatet från det här testet gör att 500  ses som en bra smidestemperatur för 
kommande tester, eftersom materialet inte riskerar att spricka vid denna temperatur. 
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3.3.2.2 Materialets smälttemperatur 

Vid uppvärmningen som skedde vid friformssmidet gjordes även ett test av materi-
alets smälttemperatur. Genom att sakta öka temperaturen i ugnen och med jämna 
mellanrum kontrollera huruvida provkutsen är i fast eller flytande fas kunde smält-
temperaturen fastställas med tio graders noggrannhet. Den aktuella legeringens 
smälttemperatur bestämdes till ca 600 . Denna smälttemperatur avser då materi-
alet är fullständigt smält och består av endast en smält fas. 

3.3.3 Sänksmide av testkutsar  
För att säkerställa att det material som är tänkt att användas till sänksmidet är av god 
kvalité valdes att göra en mikroskopistudie av materialet. Genom att såga ut tre 
mindre segment, en från botten, en från toppen och en från mitten av den gjutna 
stången kan mikrostrukturen studeras. Proverna polerades och det tidigare använda 
mikroskopet användes för at ta bilder av proverna. I Figur 22 nedan kan ses att en 
relativt god fördelning har uppnåtts vid gjutningen. En jämförelse på tre höjder i den 
gjutna staven, botten, mitten samt i toppen visar att ingen eller väldigt liten sedi-
mentering av karbidpartiklarna har skett vid gjutningen, dessa tre bilder kan ses i 
Bilaga B. 
 

 

Figur 22 Prov från gravitationsgjutet ämne som senare används för sänksmide. 
Bilden är tagen med 25x förstoring. 

För att erhålla ämnen i olika dimensioner som tidigare nämnts valdes att i en manuell 
svarv svarva en trappa av den gjutna staven. För att bearbeta ut skivor i vardera 
diametern monterades den långa staven i en gnistmaskin. Anledningen till att valet 
föll just på gnistbearbetning beror på materialets låga skärbarhet. Det visade sig vid 
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svarvningen att det är mycket svårt att i svarven med hjälp av ett stickstål sticka av 
dessa skivor. 
 
Gnistmaskinen som användes är en Brother HS-350 och programmeras med tradit-
ionella G-koder. Av varje diameter kapades två skivor upp för att kunna göra två 
smidesförsök på varje deformationsgrad. Gnistmaskinen programmerades för att 
kapa ut de tidigare nämnda tjocklekarna av varje diameter.  
 
Under tidigare tester har det visat sig att en hög men inte allt för hög smidestempe-
ratur är att föredra. För att inte riskera att kutsarna kollapsar helt under smidet, som 
tidigare skett vid friformssmidet, valdes att smida vid 500 . 
 
För att kunna värma verktygen vid smidet konstrueras en induktionsvärmare med 
två i serie kopplade ledare. Dessa ledare lindas sex varv runt vardera verktygshalva 
för att ge en snabb uppvärmning. Ledarna tillverkades av bromsrör i koppar som 
kläddes med en isolerande strumpa av glasfiber. Inuti varje ledare spolades kranvat-
ten för att kyla ledarna från den värmestrålning som de utsätts för. Ena änden av 
varje ledare kopplas sedan till ett kraftelektronikskåp som tidigare är byggt av per-
sonal på Lunds Tekniska Högskola. De andra två ändarna kopplas sedan samman 
med varandra för att få en sluten seriekopplad krets.  
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Genom att skicka 30 ampere med en switchfrekvens på ca 34 kHz genom ledarna 
värms verktygen till den önskade temperaturen snabbt. För att inte smideskutsen ska 
svalna för mycket under smidet valdes verktygstemperaturen till ca 400 	då	det	
tidigare	har	visat	sig	ge	goda	resultat. Verktygstemperaturen kontrollerades kon-
tinuerligt under testernas gång med en värmekamera.  
 
De resterande proverna som gjorts på deformationsgrad finns beskrivna tidigare i 
Tabell 1 under avsnitt 3.1.3.2. 

3.3.3.1 Mikrostruktur hos smidda prover 

I Figur 23 nedan ses det prov som smitts med högst deformationsgrad i testserien 
och en kan enkelt urskilja ett randigt mönster av karbider och avsaknaden av dessa. 
Provet är taget från kanten av testgeometrin där materialet har svängt för att bilda 
den vågräta sargen. Fenomenet med det randiga mönstret återfinns i något mindre 
utsträckning även i tester med lägre deformationsgrad, se Figur 24 till 27 nedan. 
 

 

Figur 23 Kuts med högst deformationsgrad, 45 mm ursprungsdiameter. Provbit 
tagen från kanten av detaljen med 25 gångers förstoring. 
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Figur 24 Kuts med 50 mm ursprungsdiameter. Provbit tagen från kanten av detal-
jen med 25x förstoring. 

 

Figur 25 Kuts med 55 mm ursprungsdiameter. Provbit tagen från kanten av detal-
jen med 25x förstoring. 
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Figur 26 Kuts med 60 mm ursprungsdiameter. Provbit tagen från kanten av detal-
jen med 25x förstoring. 

 

Figur 27 Kuts med 65 mm ursprungsdiameter. Provbit tagen från kanten av detal-
jen med 25x förstoring. 
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Även andelen och storleken av porer och kaviteter har minskat något i jämförelse 
med gjutna prover, som kan ses i Figur 28 nedan, görs. Storleksmässigt kan ses att 
kaviteterna generellt har minskat i storlek och även antalet kaviteter har reducerats. 
 

  

Figur 28 T. v. prov från gravitationsgjutet ämne som senare används för sänk-
smide. T.h gravitationsgjutet ämne som smidits. Bilderna är tagen med 50x försto-

ring. 

Fördelningen av kiselkarbider tycks ha förbättrats efter smidesoperationen. En 
mindre andel agglomering av karbidpartiklarna kan dock fortfarande urskiljas. An-
delen matrismaterial utan karbider har minskat, där av kan smidningen anses ge en 
förbättrad fördelning av karbider. 

3.3.4 Sänksmide av bromsskiva 
Beredningen av smidesverktyget för bromsskivan har gjorts inom ramen för detta 
arbete. Komplexiteten och storleksordningen på smidesverktyget till bromsskivan 
gör att tillverkningen måste utlokaliseras och komma att ske på MMA i Markaryd. 
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3.3.5 Smide av vevstake 

3.3.5.1 Verktygstillverkning 

För att tillverka verktyget för smidning av vevstaken framställdes först en CAM-
beredning för tillverkning i nämnd Sajo HMC40. Under denna process fastställdes 
lämpliga bearbetningsmetoder, verktyg och skärdata. 
 
Fräsning är den bearbetningsmetod som uteslutande användes för att skapa verkty-
gens gravyr och hålen till styrpinnarna. Borrningsoperationer undveks i största möj-
liga utsträckning då vid konsultation med personal vid avdelningen för industriell 
produktion på Lunds Tekniska Högskola framgick att risken för maskinrelaterade 
problem var stor i den aktuella maskinen vid borrcykler. De olika bearbetningarna 
delades upp i grov och finbearbetning. Grovbearbetningen genomfördes med fräsar 
av större dimensioner, en planfräs på 50 mm och en 10 mm pinnfräs i snabbstål. 
Finbearbetningen utfördes med en 4 mm fullradiefräs i hårdmetall. Diametern 4 mm 
valdes då radier i kaviteten kräver en fräs av denna storlek eller mindre. Finbearbet-
ningen av kaviteten stod för ca 80 % av den ca 6 timmar långa maskintiden för att 
tillverka en verktygshalva.  
 
Verktygsvalen kopplas direkt till de olika fräsningsoperationerna som valts, samt de 
geometriska begränsningar som gravyren ställer. Dessa begränsningar är främst 
kopplade till de minsta radierna på 2 mm. 
 
Skärdata fastställdes genom beräkningar av lämpliga parametrar som presenterats 
under 2.4.1 kombinerat med rekommenderade data från verktygstillverkarna av de 
aktuella verktygen. 
 
Pinnfräsen i snabbstål visade sig vara mindre lämplig att bearbeta under aktuella 
förhållanden och var helt utsliten efter tillverkning av båda verktygshalvorna. Denna 
utslitning beror till stor del på att skärhastigheten var för högt programmerad och 
därför gick verktyget varmt under ingreppet. Vidare sänktes matningen för fullradi-
efräsen för att undvika verktygshaveri, detta ökade drastiskt cykeltiden för tillverk-
ningen.  
 
De styrpinnar som säkerställer verktygshalvornas position svarvades i en manuell 
svarv till rätt dimensioner för att sedan pressas in i ena verktygshalvan med hjälp av 
en hydraulisk press. Den andra änden av styrpinnen försågs med en äntringsfas på 
2ᵒ och en diameter något mindre än hålen i den andra verktygshalvan. Det uppmätta 
spelet visade sig till slut vara 7 respektive 9 hundradelar av en millimeter. 
 
Efter bearbetning av första halvan stod det klart att NC-koden behövde ändras för 
att lämna kvar mer bearbetningsmån till finbearbetning och lägre matningshastighet 
vid ingångsfasen i materialet. Detta då fräsningen resulterat i en allt för grov yta 
som delvis genererats av grovbearbetningen. För att undvika samma fenomen i den 
andra verktygshalvan ökades arbetsmånen som lämnas mellan grovbearbetning och 
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finbearbetning. Ändringen resulterade i bättre yta direkt efter bearbetningen och ett 
mindre manuellt efterarbete i den andra verktygshalvan, se Figur 29 nedan trots ett 
större behov av manuellt slipande och polerande av gravyren i den första verktygs-
halvan kunde även denna räddas. 
 

 

Figur 29 Färdigbearbetad verktygshalva för smide av vevstake. 

Efter att kaviteterna i de två verktygshalvorna har polerats, monteras dessa i den 
hydrauliska pressen. Samma utrustning för induktionsvärmning, som tidigare an-
vänts vid tester av sänksmide, installeras även på dessa verktyg. 

3.3.5.2 Ämnestillverkning 

Till ett inledande smidesförsök av vevstakar svarvades två rotationssymmetriska te-
stämnen i en manuell svarv. Dessa ämnen svarvades från stångmaterial i MMC och 
visas i Figur 25 nedan. Ämnenas olika segment är som tidigare beskrivits anpassade 
på ett sådant sätt att de individuella volymerna motsvarar vardera volymen i den 
färdiga vevstaken, tillsammans med ett överskott på 10 % för att bilda skägg. 

 

Figur 30 Ämnen för inledande smidestester av vevstakar. 
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Vid smidet användes den tidigare nämnda pressen av märket Fjällmans fulla verk-
liga kapacitet, 300 ton, och verktygen smörjdes med den tidigare använda bland-
ningen av olja och finkornig grafit som applicerades med en pensel. Smidesämnena 
värmdes i ugn till 500  och verktygen värmdes med induktionsvärmning till 400 

. Smidesförsöket resulterade i två detaljer, varav en visas i Figur 31 nedan. 
 

 

Figur 31 Initialt smidesförsök med rotationssymmetriskt smidesämne, dock med 
vissa uppenbara defekter. 

 
Som tydligt kan ses i Figur 31 ovan har gravyren inte fyllts ut helt och materialet 
har haft svårigheter att bilda en fullgod vevstake. En anledning till den dåliga form-
fyllnaden skulle kunna vara formen på utgångsämnet. För att verifiera detta togs 
därför en ny geometri fram. Denna bearbetades med hjälp av trådgnistning då geo-
metrin är aningen mer komplex. 
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Det platta ämnet gnistades ut ur en bromsskiva som tidigare har tillverkats på Am-
tek:s fabrik i Floby. Bromsskivan är tillverkad genom smältpressning och har därför 
redan goda materialegenskaper och en utvärdering av vevstakarna som tillverkats 
av detta material är därför inte relevant. Tillverkningen av ämnen från en gjuten 
bromsskiva sker endast för att utvärdera om geometrin på ämnet lämpar sig bättre 
för smide av vevstaken. Det färdiga ämnet kan se i Figur 32 nedan och är utformat 
mer liknande som den färdiga produkten. På liknande sätt som vid tillverkningen av 
de rotationssymmetriska ämnena har det nya, platta, ämnet volymer som motsvarar 
den färdiga vevstakens delar plus 10 % för skägg. 
 

 

Figur 32 Platt ämne för smide av vevstake. 

De inledande smidesförsöken med de platta ämnena utfördes med 300 tons tryck 
och verktygen värmdes till 400 . Ämnena värmdes i ugn till 500  innan de pla-
cerades mellan verktygen, det vill säga samma data och procedur som tidigare för-
sök. Verktygshalvorna smordes med samma blandning av olja och grafit som tidi-
gare använts med hjälp utav en pensel.  
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Som kan ses i Figur 33 och 34 nedan var försöken med de platta ämnena mer lyck-
ade. Figurerna visar olika sidor av samma vevstake. Materialet har fyllt ut kaviteten 
på ett bättre sätt än med det rotationssymmetriska utgångsämnet och skägg har bil-
dats runt hela vevstaken. 
 

 

Figur 33 Initialt försök med platt utgångsämne, formad av övre verktygshalva. 

 

Figur 34 Initialt försök med platt utgångsämne, formad av nedre verktygshalva. 
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Utvärdering av det platta utgångsämnet visade på en fördelaktig geometri vid smi-
desoperationen, därför fastställdes den för vidare tester. Dock kan vissa problem 
med smörjningen ses på den sidan av vevstaken som formats av den undre verktygs-
halvan. Det är tydligt att allt för mycket smörjmedel har applicerats vid smidet av 
komponenten vilket har gett upphov till en ofullständig formfyllnad.  
 
För att undvika den tidskrävande gnistbearbetningen, och för att utvärdering av smi-
dets påverkan på gjutet material vid den aktuella geometrin ska vara möjlig tillver-
kas fler ämnen. Den här gången genom gravitationsgjutning i stålkokiller. Stålko-
killerna tillverkades egenhändigt i en manuell fräs på ett sådant vis att bottnen är 
avtagbar och därvid kan det gjutna ämnet avlägsnas åt valfritt håll. Se Figur 35 
nedan för utformning av gjutformarna. 

 

Figur 35 Stålkokillens samtliga delar för gravitationsgjutning av smidesämne. 

De gravitationsgjutna ämnena smiddes med samma inställningar på pressen som 
tidigare försök. För att försöka erhålla en god smörjning samtidigt som tidigare 
nämnt problem med allt för mycket smörjmedel i nedre verktygshalvan inte ska 
uppstå testades att applicera oljeblandningen med en airbrush. Denna metod möj-
liggör en mycket tunn beläggning samtidigt som ett jämnt lager kan läggas över hela 
gravyren utan att fysisk kontakt med den varma formen krävs.  
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Inför det första testet med den nya smörjmetoden applicerades oljeblandningen in-
nan verktygen värmts upp. Appliceringen med airbrush-sprutan gick bra och gav ett 
mycket jämnt och fint lager med smörjmedel. Smidesförsöket med den nya smörj-
metoden föll väl ut och en vevstake kunde smidas. Vid nästkommande test, direkt 
efter det första uppstod problem med smörjningen. Svårigheter vid appliceringen på 
redan varma verktyg visade sig vara påtagande. När smörjmedlet sprutades mot 
verktygshalvorna förångades oljan innan den nått till ytan och grafiten blåste således 
bort i luftströmmen.  
 
För att kunna smörja gravyren med ett tunt lager smörjmedel innan smidet, med 
såväl varma som kalla verktyg, användes till slut en stålborste med tunna och mjuka 
borst i rostfritt stål. Denna smörjmetod möjliggör smörjning med varma verktyg 
samtidigt som ett tunt lager av smörjmedel kan appliceras.  
 
Den sist nämnda smörjmetoden visade sig vara den med bästa smidesresultat. I Fi-
gur 36 nedan visas två smidda komponenter till höger och ett utgångsämne längst 
till vänster. Vid smidet av de detaljerna användes den senaste beskrivna smörjning-
smetoden med goda resultat.  
 

 

Figur 36 En smidd vevstakes tre stadier under smidesprocessen. 

Som kan ses i Figur 36 ovan krävs en del efterbearbetning av den smidda detaljen. 
Förutom att ett hål saknas i vardera änden måste skägget avlägsnas. 
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3.3.6 Utvärdering av materialegenskaper 
Det material som smiddes under sänksmidet av testkutsar visades sig räcka till att 
göra två dragprovstavar av varje deformationsgrad. Genom att skriva ett program 
till den tidigare använda gnistmaskinen som motsvarar den ritning på dragprovsta-
var som finns tillgänglig i Bilaga A kunde provstavar tillverkas. 
 
Dessa provstavar monterades sedan i testutrustningen som finns tillgänglig på av-
delningen för hållfasthet på Lunds Tekniska Högskola. Utrustning griper tag om 
vardera änden på provstaven för att sedan med antingen ökande kraft eller en kon-
stant draghastighet sträcka provstaven tills den går av. Uppspänningen av dragprov-
staven kan ses i Figur 37 nedan.  
 

 

Figur 37 Dragprovstav monterad i testutrustning. 
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Över provstavens liv är en töjningsgivare monterad. Denna kan med hög noggrann-
het mäta längdförändringen som sker över dess utgångslängd om 12.5 mm. Töj-
ningen kan sedan beräknas genom att dividera den uppmätta förlängningen med den 
ursprungliga längden.  
 
Vid dragproverna valdes att använda den konstanta draghastigheten 0.5 mm/min 
samtidigt som datapunkternas samplades med 1 kHz. Genom att plotta den ingen-
jörsmässiga spänningen mot den ingenjörsmässiga töjningen kan en dragprovkurva 
erhållas för varje dragprov. Resultatet av dragproven redovisas i Figur 38 nedan. 
 

 

Figur 38 Sammanställning av dragprov i MMC för bromsskiva, gravitationsgjutet 
och smitt material. I de fall förklaringen består av mått anger dessa utgångsämnes 
höjd innan smide. 

Diagrammet visar på att olika materialegenskaper kan erhållas beroende på tillverk-
ningsmetod och vald processdata. Referensmaterialet, bromsskivan från Amtek, 
uppvisar en hög brottgräns, ca 210 MPa, men en relativt låg brottöjning på drygt 0.7 
%. Samma brottöjning uppvisas av de gravitationsgjutna proverna, men här är brott-
gränsen ca 25 % lägre. 
 
Testet av de smidda proverna visar på att både sträck- och brottgränsen ökar jämfört 
med det ursprungliga, gjutna ämnet, men även här skiljer sig testerna åt. Vissa slut-
satser kan dras från resultaten av dragproven. Smide av ett gjutet ämne ökar dess 
brottöjning kraftigt, oberoende av deformationsgrad. Brottgränsen är däremot bero-
ende av deformationsgraden och enligt de tester som utförs ger en minskad deform-
ationsgrad en ökad brottgräns.  
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En av anledningarna till de förbättrade egenskaperna hos det smidda materialet jäm-
fört med det gravitationsgjutna kan vara den porförslutning som sker vid smidet. 
Genom att sluta porer minskar antalet punkter där spänningskoncentrationer upp-
står.   
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4 Diskussion  
En teori om att temperaturen i ugnarna inte är homogen lades fram och verifierades 
med hjälp av en värmekamera. Resultatet visade på att närmst ugnsluckan är tem-
peraturen lägre än närmre värmeelementen mot baksidan. En visuell undersökning 
av friformsmide av testkutsar stödjer teorin att de första proverna, som stått längst 
ut ugnen, i var serie håller lägre temperatur än nästkommande provsmidningar. 
Detta kan eventuellt bero på läckage vid luckan till ugnen och en dålig värmesprid-
ning inne i ugnen.  
 
Teorin angående porförslutning som tidigare redovisats är skriven i avsikt att gälla 
stål. Om det samma gäller för aluminium och dess legeringar med tillhörande kom-
positer är inte klart. Mikroskopiska undersökningar av materialet före och efter 
smide har dock visat på en god porförslutning. Där av antas MMC sluta porer med 
liknande svårighet eller lättare än stål. Att anmärka är att de tester som utförs har en 
relativt hög deformationsgrad vilket leder till att en stor andel porer kan tillåtas i det 
gjutna materialet. I de fall en minskad deformationsgrad önskas kan en inte allt lika 
stor del porer slutas.  
 
Vid de dragprov som utfördes under detta arbete påvisades att brottgränsen för smitt 
MMC ökar med minskad deformationsgrad. Resultatet är något som antas gälla till 
viss utsträckning. Vid minskad deformationsgrad kommer till slut materialet inte 
deformeras alls och den gjutna strukturen kvarstår. Med en allt för liten deformation 
kommer väldigt liten homogenisering av karbidstrukturen att ske samtidigt som po-
rerna förblir öppna. Genom att ha en allt för liten deformationsgrad bör brottgränsen 
återgå till samma nivå som hos det gjutna materialet. 
 
Av de två faserna som bildas vid stelning av götet är den eutektiska den mer hållfasta 
av de två. En förklaring till de förbättrade egenskaperna skulle kunna vara en upp-
brytning av den eutektiska fasen i materialet. En större deformation skulle kunna ge 
upphov till en större förändring av den eutektiska fasen som minskar hållfastheten. 
 
Att övergå till ett platt ämne istället för ett rotationssymmetriskt som relativt enkelt  
kan bearbetas fram genom svarvning, visade sig vara ett gynnsamt beslut då det blev 
enklare att justera varje materialallokeringen inom smidesämnets olika delar. Vid 
en industrialisering kommer ämnet att gjutas i vilket fall som, vilket nämnts tidigare, 
och vilken geometri som väljs spelar därför mindre roll. Dock kan ett icke-rotations-
symmetriskt manipuleras i höjd och bredd istället för endast diametern. 
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Vikten av smorda verktyg har visats sig spela en markant roll i huruvida smides-
komponenten lossnar eller inte, och till vilken formfyllnadsgrad operationen får. 
Vid för lite smörjning fastnar smidesdetaljen, om för mycket smörjning appliceras, 
fylls inte gravyren ut tillräckligt. Geometrin på smideskomponenten spelar även en 
viss roll, kan släppningsvinklar tilltas så är det något positivt. Smörjningsproblema-
tiken skulle vara mindre om verktyget försetts med utstötare. Då detta jobb endast 
har varit små serier, har utstötare inte varit ett alternativ då dessa gör verktyget mer 
komplext, men vid en senare massproduktion är det ett måste och skulle underlätta 
smidet av t.ex. vevstakar. 
 
Under smidet av vevstakarna har en del efterarbete krävts. Att avlägsna skägg för 
att erhålla den slutgiltiga formen har skett för hand med tänger och fil. Självklart är 
det ett tillvägagångssätt som inte är hållbart i en större produktion. Vid produktion 
i en större skala finns möjligheten att utforma ett stansverktyg som avlägsnar allt 
skägg med hög pression på att snabbt och effektivt sätt. 
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5 Slutsats 
Flertalet intressanta slutsatser kan dras från de upptäckter som gjorts under det här 
arbetet. Till att börja med har de tester som genomförts visat på att en relativt kom-
plex detalj kan smidas utan direkt observerbar nedbrytning av kiselkarbider.  
 
Att smida vid rätt temperatur, 500  har visats vara avgörande. Det ger upphov till 
en god formfyllnad då materialet har en god förmåga att flyta ut i hela gravyren utan 
att riskera att materialet smälter. 
 
Valet och designen av smidesämnet styr direkt vilket slutresultat en komponent får, 
som visats tidigare i rapporten måste allokeringen av material ske på ett sådant sätt 
att rätt mängd finns att tillgå i anslutning till slutlokaliseringen. Det vill säga materi-
alet skall inte behöva transporteras genom hela gravyren. Att smörja formarna har 
även visats sig ligga stor vikt vid, och framför allt i rätt mängd. Materialegenskap-
erna som erhålls vid smide har visat sig vara starkt kopplade till den deformations-
grad som uppstådd under smidesprocessen. Därför är utformningen av utgångsäm-
net av stor vikt för att erhålla önskade egenskaper hos den smidda detaljen.  
 
Då applikationsområdena är varierande och kan kräva hög presterande egenskaper, 
ställs höga krav på materialet. Smide av detaljer i MMC har visat sig kunna öka 
både brottgränsen och brottöjningen om rätt processparametrar används. Brottgrän-
sen hos de smidda detaljerna varierar och kan med stor sannolikhet kopplas till hur 
stor deformationen är, med minskad deformationsgrad, erhålls ökad brottgräns. 
Brottöjningen går att öka flerfaldigt jämfört med både gravitationsgjutna och smält-
pressade detaljer. Här finns inget direkt enkelt samband att finna, men ett mönster 
tyder på att optimum går att finna. 
 
Som nämnts tidigare verkar det inte som att kiselkarbiderna spricker vid smidesop-
erationerna, vilket är en klar fördel som talar för smide. Vidare tyder genomförda 
undersökningar på att kaviteter och hålrum i det gjutna materialet går att minska i 
andel och storlek genom en smidesoperation. Detta tyder på att ett bättre presterande 
material har tillverkats, ett påstående som backas upp av de dragprov som gjorts.  
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6 Fortsatt arbete 
Fortsatt arbete bör ske med framställning av ett smidesverktyg för en fullskalig 
bromsskiva. För att i ett senare skede kunna säkerställa att den smidda bromsskivan 
är funktionsduglig och kan användas tills sitt ändamål måste ett test i en testrigg ske. 
Ett sådant test kan visa om den smidda bromsskivans kvalité uppfyller de krav som 
ställs för att kunna monteras på personbilar.  
 
Vidare tester av kvalitén på den smidda vevstaken bör göras för att kunna utvärdera 
om den klarar de utmattningskrav som ställs från produktägaren. Med stor sanno-
likhet måste vevstakens geometri justeras för att klara av de krav som ställs och 
kompensera för skillnaden i hållfasthet mellan stål och MMC. 
 
Fler tester på det smidda materialet bör göras för att avgöra vilken den optimala 
deformationsgraden är med avseende på brottgräns respektive brottförlängning. 
Tester med minskad deformationsgrad kan påvisa att när deformationsgraden går 
mot noll, med andra ord det gjutna materialet knappt förändras vid smidet, går drag-
provkurvan mot den för gravitationsgjutet MMC. 
 
En undersökning om vas som händer med de olika faserna vid smide av MMC kan 
visa på om de eutektiska fasen förstörs vid deformationen av materialet. Genom att 
utföra en sådan studie skulle en mer exakt optimal deformationsgrad, ur den mikro-
strukturella aspekten, kunna bestämmas. 
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Bilaga B 

 
Prov från botten av gravitationsgjutet stångämne, 25x förstoring. 

 
Prov från mitten av gravitationsgjutet stångämne, 25x förstoring. 



 

 

 
Prov från toppen av gravitationsgjutet stångämne, 25x förstoring. 


