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Konstruktion för rensning 
Rensning av gjutgods är trots ökande mekanisering fortfarande ett nödvändigt 

processteg för att avlägsna ingjutssystemet, matare och grader uppkomna vid 

partytor och kärnanvisare. Rensningsarbete utförs till stor del manuell med tunga 

arbetsmoment och en tuff arbetsmiljö. Det används maskiner, handhållna och i 

stativ, som är energikrävande. Rensning av gjutgods är därför en ganska stor del 

av den totala framställningskostnaden. 

 Projektet tar fram en sammanställning över svenskt och utländskt material 

som behandlar rensningsförebyggande åtgärder. 

 Projektdeltagare samlas i en workshop för identifiering av hinder för ett 

rensningsförebyggande arbete med komponentval och en 

processgenomgång. 

 Material tas fram för artikel till tidskrift och för utbildning. 

Resultatet av arbetet på workshop gav att rensningen i princip kunde elimineras på 

studerade komponenter vilket står för 15-20% av totalkostnaden. 

Konstruktion, inköp, gjuteri och bearbetning har möjlighet att tillsammans 

minimera rensningbehovet med motivet att totalkostnad för komponenten 

minimeras. 

Summary 
Fettling is despite increasing mechanization still a necessary process for removing 

gating system, feeders and burrs at part lines and core positioners. Fettling is 

mainly manual heavy work with a tough work environment. It uses energy 

consuming machines, hand-held and with fixed mounting. Fettling is a fairly large 

portion of the total production cost. 

 The project produces a list of Swedish and international material dealing 

cleansing prevention.  

 Project participants gather in a workshop to identify barriers to fettling 

preventative work with component selection and a process review.  

 Written material is developed for an article and for education.  

The result of the work of the workshop gave the cleansing could in principle be 

eliminated for studied components, which account for 15-20% of total cost. 

Design, procurement, casting and machining are able to jointly minimizing 

fettling need with the motive of that the total cost of the component is minimized. 
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1 Syfte och mål 

Rensning av gjutgods är trots ökande mekanisering fortfarande ett nödvändigt 

processteg för att avlägsna ingjutssystemet, matare och grader uppkomna vid 

partytor och kärnanvisare. Resningsarbete utförs till stor del manuell med tunga 

arbetsmoment och en tuff arbetsmiljö. Det används maskiner, handhållna och i 

stativ, som är energikrävande. Rensning av gjutgods är därför en ganska stor del 

av den totala framställningskostnaden. Med rensningen som en större del av ett 

gjutstyckes framställningskostnad är det en faktor som gör att några 

gjutgodsköpande företag väljer att låta sina produkter tillverkas i låglöneländer. 

Resultatet av projektet bör leda till bättre förståelse för att konstruera gjuttekniskt 

med ökad lönsamhet vid gjutgodsframställningen genom att förebygga kostnader i 

rensningen.  

Guidelines för att på konstruktionsstadiet minimera potentiella områden för 

rensningsarbete blir ett uppslagsverk med idéer på hur man gör. Ett annat resultat 

bör bli förbättrad arbetsmiljö med lägre frånvaro som följd. Ett tredje bör bli 

reducerade kostnader vid rensningen av gjutna komponenter. 

Materialet som sammanställs skall användas vid utbildning av konstruktörer i 

egna och förhoppningsvis andra Swerea avdelningars utbildningar riktade mot 

konstruktörer. 

2 Genomförande 

Projektet genomförs i tre huvudaktiviteter. 

2.1 Sammanställa litteraturundersökning 

Projektet tar fram en sammanställning över svenskt och utländskt material som 

behandlar rensningsförebyggande åtgärder. 

2.2 Workshop 

Projektdeltagare samlas i en workshop för identifiering av hinder för ett 

rensningsförebyggande arbete med komponentval och en processgenomgång. 

2.3 Framställa material 

Material tas fram för artikel till tidskrift och för utbildning. 

3 Resultat och diskussion 

3.1 Litteraturundersökning 

I referenslistan finns utländskt material som framkommit under 

litteraturundersökningen. Appendix 1 visar lista på 23st Gjuteriföreningsskrifter 

eller artiklar i Gjuteriet. 

3.2 Workshop 

Behovet av att minimera rensningen är främst ekonomisk, den kan stå för upp till 

15-20% av totalkostnaden för en gjuten komponent samtidigt som bemannings 

problematiken tilltar, det är helt enkelt svårt att få tag i personal som är villig att 

arbeta i renseriet. 
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Det anses i generella drag finnas tillräcklig kunskap när det gäller 

rensningsförebyggande åtgärder, problemet är att kunskapen går till spillo, den når 

helt enkelt inte rätt person. Litteraturundersökningen visar även den en på en stor 

mängd samlad kunskap. Litteraturundersökningen och workshopen visar därmed 

ett behov av kunskapsöverföring, för att den ska finnas tillgänglig där den behövs. 

Kunskapsöverföringen är ingen ny problematik. I kedjan, Konstruktion -> Inköp -

> Gjuteri -> Bearbetning (eller Konstruktion -> Inköp -> Bearbetning -> Gjuteri) 

finns kunskap som behöver överföras sinsemellan och användas för att minimera 

rensningsbehovet. 

De komponenter som studerades under workshopen kallas för ”tapp” och ”kon”, 

dessa kan ses i Figur 1 och Figur 2. Detaljerna gjuts ungefär 2000 st/år. 

”Tapp” och ”Kon” kostar ca 4SEK var i rensning (kapning från ingjutsystem 

inräknat), bearbetningstiden för tapp är 0,75min och för kon 0,68min. 

Figur 3 visar att det har förekommit överdriven slipning i rensningen, där 

funktionsyta rensats bort och därmed en kassation. 

 

Figur 1. T.v. obearbetad “tapp” T.h. bearbetad ”tapp”. 

 

Figur 2. T.v. obearbetad “kon” T.h. bearbetad ”kon”. 
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Figur 3. Överrensad "kon". 

Resultatet av arbetet på workshop gav att rensningen i princip kunde elimineras på 

”tapp” och ”kon” vilket representerar en sänkning av komponentkostnad innan 

bearbetning med 3-4SEK/komponent vilket i detta fall representerar 15-20% av 

totalkostnaden.  

4 Slutsats 

För att ha möjlighet till att konstruera för ett minimalt rensningsbehov behövs 

specifik kunskap från gjuteri och bearbetning. Den specifika kunskapen är 

beroende av respektive maskinpark och processer. Gjuteri och bearbetning 

behöver i sin tur kunskap angående komponentens funktioner och krav för att ha 

möjlighet att ge den specifika kunskapen till konstruktion. Denna process som 

visas i Figur 4 drivs av inköp med motivet att totalkostnad för komponenten 

minimeras. 

  

Figur 4. Kunskapsflöde.  

 

 

5 Fortsatt arbete 

Ett utökat utbildningsmaterial för att minimera  rensningsarbete kommer att ingå i 

kursmaterialet i kurser som riktar sig mot konstruktörer och inköpare. 

 

6 Referenser 

[1] Shea Gibbs, 5 Ways to Fix Your Finishing Room (Without Changing Your 

Finishing Room), Modern Casting, Januari 2012, 38-40, (2012)  
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