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Sammanfattning 
Värmekameror används allt mer i gjuteribranschen och genom dem kommer även 

nya möjligheter. I detta projekt har syftet varit att utvärdera en 

industrialiseringsmetod vid användning av en värmekamera för styrning av 

formsmörjningen på pressgjutverktyg, med målet att verktygets yttemperatur hålls 

så jämn som möjligt. Formsmörjningens primära syfte är att tillsätta släppmedel 

på verktyget men sekundärt används den till att sänka verktygets yttemperatur. En 

jämnare verktygstemperatur innebär att verktyget klarar fler skott vilket sänker 

produktionskostnaden. Idag bygger tillsättningen av smörjmedel över 

verktygsytorna oftast på erfarenhet och provmätningar. 

I projektet har en fast monterad värmekamera använts tillsammans med en 

fristående mjukvara som kommunicerat med maskinutrustningen för att få en 

momentan styrning av smörjningen. 

Resultatet av de genomförda testerna har visat att utrustningen har styrt mängden 

släppmedel så att variationen på verktygets yttemperatur har minskat betydligt 

jämfört med att köra processen utan denna utrustning. 

Projektet har visat att värmekameratekniken fungerar för att förbättra styrningen 

av släppmedelstillsättning. Projektet har också visat att tekniken är mogen för 

industriell användning och att det också finns en fortsatt potential att undersöka 

ytterligare områden för denna teknik inom pressgjutning.  

Summary 
IR cameras are used increasingly in the foundry industry och through them comes 

more opportunities. In this project was the intention to evaluate a method for 

industrialization when using a IR camera for controling the lubrication of the die, 

with the objective of the tool surface temperature is kept as constant as possible. 

The purpose of die lubrication is mainly to achieve a good draft of the castings but 

secondary it is used for cooling the die surface. A more even die temperature 

means that the die can run more cycles which decrease the manufacturing cost. 

Today the calculation of the amount of lubricant that is needed often is based on 

experience and test measuring. 

In this project a fixed IR camera have been used with a separate software that 

communicated with the control system to receive a instant control of the 

lubrication.  

The result of the completed tests shows that the equipment have controlled the 

amount of lubricant so the variation of the surface temperature has decreased 

significantly compared to running the processwithout this equipment. 

The project has shown that the IR camera technique works to improve the steering 

of the die lubrication. The project has also shown that the technique is ready for 

industrial use but  also that there is further potential to examine more areas for this 

technique within diecasting. 
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1 Tillkomst  

Detta projekt har beslutats av forskningsgrupp Pressgjutning.  

Projektet G879P är ett fortsättningsprojekt till G840P där en första demonstrator 

med värmekamera genomfördes. 

Följande företag/deltagare har ingått i projektet:  

 

 Metallfabriken Ljunghäll AB, Tomas Karlsson  

 Husqvarna AB, Johann Berggren 

 Mönsterås Metall AB, Tomas Tegnemo  

 Termisk Systemteknik AB, Claes Nelsson 

 CompServ AB, Niclas Hornemark  

2 Inledning 

Pressgjutverktyg innebär en stor investeringskostnad vilket ställer stora krav på att 

få ut fler skott ur samma verktyg innan stort underhåll måste göras eller 

ersättningsverktyg måste tas fram. En mycket stor del av slitaget på verktyget 

uppstår genom temperaturvariationer, då upprepning av uppvärmning och 

nerkylning påverkar verktygen negativt med varmsprickor, erosion, pålagringar 

m.m. som följd. Dessa temperaturväxlingar, den termiska obalansen, genereras 

bland annat genom avbrott i produktionscykeln då verktyget kyls ner.  

Värmekameror har använts under ganska lång tid som stöd för att skapa 

smörjprogram inom pressgjutning, speciellt då nya produkter och verktyg skall 

sättas i drift, men då som en separat enhet utan koppling till pressgjutmaskinen. 

För att få en kontinuerlig styrning av mängden släppmedel, vars sekundära uppgift 

är att kyla verktygets yta, krävs att värmekameran och ett analysprogram för 

värmebilden kopplas ihop med smörjsystemet på lämpligt sätt. Genom styrning av 

formsmörjningen med hjälp av värmekameratekniken kan gjutverktygets 

yttemperatur hållas jämnare. 

 

3 Syfte och mål 

Projektets syfte har varit att genom demonstratorer utvärdera hur färdig den 

testade värmekameratekniken är för att industriellt styra formsmörjningen så att 

en jämnare yttemperatur kan hållas. Målet har varit att genom bättre styrning av 

verktygstemperaturen bidra till en ökad livslängd av verktyget och på så vis till 

lägre kostnader. 

 

4 Metoder vid försöken 

4.1 Allmänt 

Försöken genomfördes i pressgjutningsmaskiner som körde löpande produktion. 

Två gjutmaskiner i två olika gjuterier användes.  
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4.2 Utrustning för temperaturmätning 

All värmekamerautrustning som har använts i projektet har tillhandahållits av 

Termisk Systemteknik som också installerat och konfigurerat dem. 

Använd utrustning:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. FLIR A300 

 Kamera: FLIR A300, se figur 1..  

 Upplösning: 320*240 

 Detektor: Bolometer (okyld) 

 < 50 mK temperaturkänslighet 

 Synfält 25 grader -> ca 2 mm pixelstorlek på 2 m avstånd.  

 Bildtakt 3 Hz 

 Ethernet.  

 

 

Den mjukvara som användes för att hantera information från kameran och styra 

formsmörjningen var IR Control, se figur 2. I programmet delar man in 

verktygsytan som skall läsas av i lämpliga områden, så kallade AOI, Area Of 

Interest, se figur 2. Man kan konfigurera gränsvärden för de olika AOI med till 

exempel 

 ett godkänt temperaturområde (BÖR-område),  

 temperaturområden som gränsar till BÖR-området  

 övriga icke godkända temperaturområden  

Typ av värde inom område kan väljas, t ex högsta, lägsta medel, etc. Beroende på 

vilket villkor som uppfylls skickas en digital signal ut till mottagare, i detta fall 

smörjsystemet.  
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Figur 2. IR-control, värmebild med AOI-zoner 

 

 

 

Figur 3. IR-control, analyslista med villkor för beräkning. Röd markering betyder 

att villkoret är uppfyllt. 

Som standardprogram kan IR-control supporta 14 digitala utgångar (IO). Vid 

försöken (se avsnitt 5) användes varierande antal portar för varje AOI.  

I ena fallet var användes en IO för varje villkor, se figur 3, dvs för låg temperatur, 

för hög temperatur och temperatur inom BÖR-området. I det andra fallet, se figur 

6, användes IO endast till för hög respektive för låg temperatur. 

 

 

 

 

  

4.3 Konfiguration av gjutmaskin/värmekamerautrustning 

Försöken genomfördes på två olika gjutmaskiner. Kameran var inbyggd i ett 

skyddshus med skyddsglas framför kameralinsen, se figur 4. Framför skyddshuset 

Listpriser för använd utrustning: 

Kamera FLIR A300 ca 50 000:- 

IR-programvara ca 35 000:- 

Komplett installation/igångkörning av ett system ca 250 000:- 
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fanns ett förlängningsrör och in i röret var tryckluft framdraget. Tryckluften 

fungerade som en ridå framför skyddsglaset för att minimera påbyggnad av smuts. 

 

Figur 4. Skyddshus för värmekamera. 

Under körningarna monterades kameran på ena sidan av den fasta verktygshalvan, 

se figur 5, och läste alltså av värmebilden på den rörliga halvan. 

  

Förenklat kan man dela in automatiserad formsmörjning av pressgjutverktyg i ett 

antal olika huvudkonfigurationer. Nedan beskrivs tre konfigurationer som är 

vanligt förekommande ute på pressgjuterierna.   

A: ”ABB-robot” + smörjsystem med fåtal fasta munstycken, dvs roboten flyttar 

sig runt verktyget vid smörjning 

B: ”ABB-robot” + smörjsystem med verktygsanpassat smörjhuvud med många 

munstycken, dvs roboten rör sig normalt ganska lite runt verktyget under 

smörjningen 

C: Linjärrobot + smörjsystem med verktygsanpassat smörjhuvud med många 

munstycken, dvs roboten rör sig bara lite under smörjningen 

 Figur 5. Värmekamera monterad på gjutmaskin. 

 

I projektet beslöts det att köra demonstratorer på två av de vanligast 
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förekommande, typ B och C (på typ A kördes en demonstrator i projekt  

G840P). 

 

Demonstrator 1 kördes på konfiguration ”B”, se ovan, som följde en 

programmerad bana längs verktyget under smörjningen. I detta fall 

kommunicerade IR-control med robotens styrsystem för att reglera smörjhuvudets 

hastighet. Robotens hastighet styrde alltså mängden släppmedel på gjutverktyget. 

 

Demonstrator 2 kördes på en konfiguration ”C”, se ovan, där släppmedel läggs på 

över hela verktyget från en ganska fast position. I detta fall kommunicerade IR-

control med smörjutrustningens styrsystem som beroende på temperatur valde 

olika delprogram som i sin tur innebar varierande smörjtid. 

  

IR Control fick i båda fallen en signal från styrsystemet vid varje avslutad 

smörjcykel och beordrade då en bildtagning av den rörliga verktygshalvan. Denna 

bild (ÄR-värdena) bearbetades i programmet som gav styrsystemet direktiv om 

ändrad hastighet respektive smörjprogram inom respektive AOI för 

nästkommande cykel. Hastigheten respektive valt smörjprogram kunde alltså vara 

oförändrad eller ändrad beroende på avläst temperatur. 

De ovan beskrivna signalutbytena var digitala. En extra analog signal 

registrerades utöver detta vid demonstratorn, för att bedöma om det går att få ut 

mer information ifrån värmekameran för ytterligare reglering.  

Försöken pågick i sammanlagt i 10 dagar respektive 2 dagar. 

4.4 Styrning av släppmedelsmängden 

Vid demonstrator 1 styrdes mängden släppmedel genom reglering av robotens 

hastighet. Om temperaturen var högre än BÖR-området inom ett AOI så sänktes 

robotens hastighet nästa cykel med t ex 5 eller 10 % i medan den höjdes om 

temperaturen var lägre än BÖR-området.  

Vid demonstrator 2 styrdes mängden släppmedel genom att variera 

smörjsystemets program. Kallt verktyg innebar ett kortare smörjprogram 

respektive tvärtom. Förutom tid kunde även avstånd till verktyg, slaglängd för 

rörelser och vätsketryck varieras. 

 

5 Resultat 

5.1 Demonstrator 1 

Två olika produkter kördes under detta försök. Den första produkten, se figur 5, 

var indelad i fem värmezoner, AOI1-5 (AOI0 är för test av analog signal). 
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Figur 5. Värmebild och gränsvärden från IR-control. 

 

Figur 6. IR-control, analyslista med villkor för beräkning. 

 

I figur 6 visar kolumn ”Value” att önskad temperatur, BÖR-område, för varje AOI 

är uppfylld och i detta fall innebär det att de övriga villkoren, för hög eller för låg 

temperatur, är ej är uppfyllda och därmed grönmarkerade. Diagrammet med 

värmekurvorna för detta verktyg, se figur 6 och 7, visar hur varje AOI styrs in mot 

de fastställda BÖR-områdena för yttemperatur för gjutverktyget efter varje gång 

som maskinen har haft ett stopp. 
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Figur 7. Diagram med värmekurvor från i dygns körning. 

 

Figur 8 visar ca 45 minuters körning från det dygn som visas i figur 7. Efter 

uppstart från ”kallt” verktyg, tar det ca 7 cykler innan samtliga AOI har uppnått 

BÖR-området. 

 

Figur 8. Diagram med värmekurvor efter stopp i maskin. 

 

Det gjordes också en jämförelse mellan körning med och utan styrning med hjälp 

av värmekameran, se figur 9. Den visar att tydligt skillnaden i hur konstant 

temperaturen håller sig över tid. Med styrning ligger temperaturen inom 

gränsvärdena och utan styrning stiger temperaturen sakta hela tiden.   
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Figur 9. Jämförelse med och utan styrning mha värmekamera 

5.2 Demonstrator 2 

Detta försök kördes på en produkt, se figur 2 och 3. Diagrammet med 

värmekurvorna för detta verktyg, se figur 10 och 11, visar hur varje AOI styrs in 

mot de fastställda BÖR-områdena för yttemperatur för gjutverktyget efter varje 

gång som maskinen har haft ett stopp. 

 

Figur 10. Diagram med värmekurvor från ett dygns körning. 
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Figur 11. Diagram med värmekurvor efter stopp i maskin. 

 

Även vid detta försök gjordes en jämförelse mellan körning med och utan styrning 

med värmekamera. Här jämfördes hur snabbt verktyget nådde önskad temperatur 

efter stopp, det vill säga från ”kallt” verktyg. Enligt uppgift från processtekniker i 

gjuteriet tog det från ”kallt” verktyg ca 3 cykler att nå önskad yttemperatur med 

styrning av värmekameran. Resultatet utan styrning var 8-10 cykler, alltså mer än 

dubbla tiden. 

5.3 Sammanfattning av resultaten 

Det kan alltså konstateras att styrningen av formsmörjningen med hjälp av 

värmekameran innebär en besparingspotential både i operationstid och 

förbrukning av släppmedel. Förbättringen vid uppstart från kallt gjutverktyg är 

påtaglig. Variabel smörjtid innebär möjlighet till minskad förbrukning. 

Vid igångkörning av nya verktyg innebär tekniken stora fördelar under 

igångkörnings- och intrimningsfasen. 

6 Diskussion 

Vilka är de möjliga felkällorna vid användning av värmekameratekniken? Den 

största osäkerheten rör emissiviteten hos den smorda verktygsytan. Möjligen finns 

det också en känslighet för vinkel mellan kamera och verktyg. Verktygsytans 

kaviteter visar upp ytor i olika riktningar mot kameran. Vinkelrät yta har högre 

emissivitet. Noggrannheten i kamerans kalibrering är ett mindre problem. 

Analysrutornas position påverkar också. I ett permanent system gäller det att ha 

koll på att kameran inte flyttas ur sitt läge. 

Det finns en stor förbättringspotential i programmering och fintrimning av 

styrsystemen för att uppnå en exaktare och snabbare styrning. Under försöken 

utfördes detta arbete av respektive företags personal och detaljerna om hur 

styrsystemen programmerades kommer inte att publiceras då det är 
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företagsspecifik specialkunskap. Denna del av en driftsättning blir mer unik 

beroende på exakt vilken smörjutrustning och vilket styrsystem som används. 

Exempel på förbättringar som diskuterats i projektet är exaktare styrning av 

smörjningen då verktyget inte har uppnått önskad drifttemperatur, dvs efter 

verktygsbyte eller annat stopp. Det kan vara uppstartprogram som, beroende på 

vad starttemperaturen är vid en igångkörning, reglerar robothastighet eller 

släppmedelsmängd i större steg för att snabbare nå BÖR-området. 

Det i projektet använda programmet IR-control kan ses som ett standardprogram 

att utgå ifrån men mer skräddarsydda program, t ex för ökad operatörsanvändning, 

är ett annat område där utvecklingspotential finns.  

Testtiden på totalt cirka två veckor, och den begränsade mängden gjutverktyg som  

användes innebär i sig att kunskapen fortfarande är ganska låg om ytterligare 

möjliga vinster och fallgropar. Dessa kan bara identifieras och utvärderas under 

fortsatt användning. 

Hur mängden släppmedel påverkas med värmekameratekniken finns inga 

uppgifter om från projektet men det innebär dock en mer optimerad förbrukning. 

 

7 Slutsats 

Utifrån de uppnådda resultaten vid de genomförda försöken så kan det konstateras 

att värmekameratekniken är färdig att börja användas på ett aktivt sätt vid 

pressgjutning och att ett användande skulle innebära en stor möjlighet till ökad 

optimering av pressgjutprocessen. 

Det övergripande målet med projektet har varit att genom bättre styrning av 

verktygstemperaturen bidra till en ökad livslängd av verktyget och på så vis till 

lägre kostnader. Med denna teknik finns dessutom möjlighet att korta ner 

uppstarttiden för att få fram korrekta detaljer. 


