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TILLKOMST 

Denna skrift utgör slutrapport för projekt G728 ”Armering av alumi-
nium”, och är framtagen av Frida Hallström, SweCast AB. 

Projektet är kollektivt finansierat av medlemsföretagen. 

De tillverkare av gods i förstärkt aluminium och de leverantörer av 
materialet som beskrivs i denna rapport har författaren på något sätt varit 
i kontakt med. Det kan finnas ytterligare företag inom området som inte 
tas upp här. 

Denna rapport gör inga anspråk på att ge en heltäckande redovisning av 
vare sig företag eller aktuella produkter inom området. Företag som 
känner sig förbisedda får gärna höra av sig till författaren på 
fh@swecast.se. 

SAMMANFATTNING 

Med hjälp av förstärkning, med till exempel partiklar eller fibrer, finns 
en möjlighet att förbättra slitmotstånd, styvhet, utmattning, hållfasthet 
vid högre temperaturer med mera och därmed öka användningsområdet 
för aluminiumgjutgods.  

Kunskap behövs kring hur långt man kommit i detta hänseende på olika 
håll i världen, vilken typ av gods som kan tillverkas och vem som gör 
vad i dagsläget. 

Målet var att kartlägga var forskningsfronten ligger vad gäller förstärkt 
aluminiumgjutgods och att kartlägga vilka detaljer som tillverkas med 
förstärkt aluminium. 

Rapporten beskriver kortfattad allmän information om armering av 
aluminium, följt av information om ett urval av leverantörer av armerad 
aluminium och gjuterier som tillverkar detaljer i materialet. 

1 BAKGRUND 

Med hjälp av förstärkning, med till exempel partiklar eller fibrer, finns 
en möjlighet att förbättra slitmotstånd, styvhet, utmattning, hållfasthet 
vid högre temperaturer. Därmed kan användningsområdet för alumi-
niumgjutgods ökas. Kunskap efterfrågas kring hur långt man kommit i 
detta hänseende på olika håll i världen, vilken typ av gods som kan 
tillverkas och vem som gör vad i dagsläget. 
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2 MÅL 

Projektets mål är att kartlägga var forskningsfronten ligger vad gäller 
förstärkt aluminiumgjutgods samt att kartlägga vilka detaljer som 
tillverkas med förstärkt aluminium. 

3 DISPOSITION 

Rapporten kommer i följande kapitel att kortfattat ge allmän information 
om armering av aluminium, följt av information om ett urval av 
leverantörer av armerad aluminium och gjuterier som tillverkar detaljer i 
materialet. 

4 ALLMÄNT OM ARMERAD ALUMINIUM 

Armerad aluminium består av aluminium som grundmassa och ett 
förstärkningsmaterial som ingår med 10-35 %. Förstärkningsmaterialet 
kan exempelvis vara kiselkarbid, aluminiumoxid eller bor, och har form 
av fibrer eller partiklar. De fyra vanligaste formerna är: 

• Kontinuerliga fibrer 

• Korta fibrer 

• Whiskers (mycket fina enkristallina fibrer) 

• Partiklar  

De produktionsmetoder som vanligen används för att gjuta armerad 
aluminium är squeezecasting, pressgjutning, sandgjutning, kokill-
gjutning, och gipsgjutning. [1] 

5 LEVERANTÖRER AV ARMERAD ALUMINIUM 

5.1 Alcan 

Alcan Inc är ett globalt materialföretag, som har 65 000 anställda i 60 
länder. Duralcan är deras varumärke för partikelförstärkt aluminium som 
produceras med deras patenterade mixteknik. Tekniken går ut på att 
blanda keramikpulver i smält aluminium. [12] 

De har även patent på hur man kan förbereda en matris med aluminium 
och magnesium för gjutning och en sorts aluminium-förstärkning för 
gjutet gods. [10] 

Den nya Lupon från Volkswagen har bromsapplikationer gjorda av 
DURALCAN. [11] 

5.2 MC-21 (Metallic Composites for the 21st Century) 

MC21 grundades 1994 med målet att minska kostnaderna för förstärkt 
aluminium. Deras speciella omrörningsteknik går ut på att begärd mängd 
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aluminium smälts och keramikpartiklar rörs ner under vakuum. 
Processen ger god vätning och stark bindning mellan partikel och metall. 
De använder även billiga råvaror. Deras utrustning är flexibel och tillåter 
flera olika kombinationer av volymfraktioner.  

Utmärkande för deras legering är: 

• Kan pressgjutas på samma sätt som aluminium. 

• Detaljer behöver ej pläteras. 

• Lödning är möjligt om konventionella gjutmetoder används. 

• Tillverkningskostnaden kan jämföras med konventionell 
pressgjutning. [10] [13] [22] 

5.3 3M 

Nextel™ kallas det material som 3M tillverkar. De har vidareutvecklat 
detta till Nextel™ Ceramic Oxide Fiber 610, som är aluminium förstärkt 
med aluminiumoxidfibrer. Fördelar med materialet är att det är icke-
magnetiskt, det har samma styrka som stål men är mycket lättare och 
fungerar bra även vid höga temperaturer. Andra fördelar är att vikten är 
50 % mindre än hos stål och gjutjärn, densiteten är liknande den för 
aluminium men styvheten är tre gånger högre. 

3M designar gärna detaljer avsedda för deras material. Deras process 
börjar med Finita Element Metoden (FEM) för att bestämma var 
fiberförstärkning behövs, innan detaljen tillverkas. För vissa detaljer 
krävs endast 5 % förstärkning. När designen börjar bli klar bestämmer 
man hur man bäst utnyttjar fiberförstärkningen. Nextel™ Ceramic Oxide 
Fibers fungerar ihop med nästan all gjutbar aluminium, och går att gjuta 
med de vanligaste metoderna så som squeeze- och pressgjutning. [14] 

6 GJUTERIER SOM TILLVERKAR DETALJER I ARMERAD 
ALUMINIUM 

Armering av aluminium är inte något nytt, men det verkar inte ha slagit 
igenom stort i världen. Flera kontaktade företag som har tittat på 
armering med fibrer eller partiklar anser att merkostnaden inte kan 
motiveras av de fördelar som uppnås hos kunden. Detta har då medfört 
att planerad produktion inte har blivit av. 

Flera företag har också meddelat att de jobbar med armering av 
aluminium, men att de är i ett tidigt utvecklingsstadie och kan inte 
avslöja mer om detta. 

Dessa två orsaker har lett till att studien avslutas i förtid. De företag som 
tas upp här har författaren varit i kontakt med. Detta betyder att fler 
företag inom ämnet antagligen finns, men att de var svåra att få kontakt 
med. Detta är ett urval av företag, som förhoppningsvis kan leda till en 
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slutsats angående vilka produkter som gjuts i, och som är lämpliga att 
gjuta i, armerad aluminium. 

6.1 Mahle GmbH  

Det tyska företaget Mahle GmbH tillverkar kolvar för personbilsdiesel-
motorer (se bild 1). Utveckling och produktion av kolvar och kolvsystem 
har alltid ingått i deras kärnverksamhet. Kolvarna ska helst vara så lätta 
som möjligt och samtidigt ha hög hållfasthet. Ny utformning av 
vevstakar och deras teknologi Ecoform® gjorde att kolvvikten kunde 
reduceras med 12 % bara mellan år 2000 och år 2004.  

Vid den så kallade förbränningszonskanten på kolven förbättras 
hållfastheten genom ingjutning av keramiska fibrer. Här används korta 
fibrer av aluminiumoxid som pressas till så kallade preforms. Dessa 
fibrer blir helt genomdränkta av smälta vid gjutning. För att gjuta 
detaljer med ingjutna fiber använder de squeezecasting. [2] [15] 

Bild 1  Kolv från Mahle [16] 

6.2 Nihon Ceratec Co 

Det japanska företaget Nihon Ceratec Co tillverkar detaljer i aluminium 
förstärkt med partiklar av kiselkarbid. Förstärkningsmaterialet ingår med 
upp till 30 %. 

Detaljer de tillverkar är bland annat en arm till en robot, ram till 
mekanisk utrustning, skenor och höljen av olika slag. [3] 

6.3 Swan Metal Composites 

Det amerikanska företaget Swan Metal Composites har specialiserat sig 
inom design och tillämpning av högkvalitativa armerade detaljer.  

De planerar, utvecklar och tillverkar detaljer till sina kunder. De har 
även utvecklat och patenterat en lågkostnadsmetod för direkt gjutning av 
gods med höga koncentrationer av partiklar.  

Av armerad aluminium gör de skivbromsar till Harley Davidson 
motorcyklar (se bild 2). [5] [10] [17] 
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Bild 2  Skivbroms [5] 

 

6.4 O'Fallon Casting 

O'Fallon Casting (tidigare the Nonferrous Division of Hitchiner 
Manufacturing) är ett gjuteri i Missouri, USA, som gjuter 
partikelförstärkt aluminium med vaxursmältningsmetoden. Kiselkarbid 
ingår i deras komponenter med 20-40 %. De tillverkar bland annat 
elektriska komponenter, delar till helikoptrar (se bild 3) och detaljer till 
militären (se bild 4-6). De använder sig av en patenterad gjutmetod, som 
de kallar Counter-Gravity casting. Delen till en spegel i bild 7 är en 
state-of-the-art applikation som måste fungera vid extremt höga 
temperaturer. [6] [10] [18] 

 
Bild 3  Del i EOSS Targeting System [6] 

 
Bild 4  Del till ett Military Tank Night Vision System [6]  
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Bild 5  Del i höghastighetsmaskin [6]  

 
Bild 6  Del i höghastighetsmaskin [6]  

 
Bild 7  Del i en spegel [6]  

 

6.5 Composite Metal Technology 

Composite Metal Technology (CMT) som tillverkar rörformiga 
komponenter, är beläget i Storbritannien. De gjuter till stor del i 
aluminium armerad med fibrer av aluminiumoxid. Denna förstärkning 
görs med Nextel™ från 3M. 

De gjutna detaljerna tillverkas med en metod de kallar för Advanced 
Liquid Pressure Forming (ALPF). I metoden placeras en preform av 
fibrer i gjutflaskan, metall hälls i och ett tryck appliceras.  

Exempel på deras detaljer är rotorrör (se bild 8) och kolvbultar (se bild 
9). [7] [10] [19] 

  
Bild 8  Rotorrör [19] 
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Bild 9  Kolvbultar [19]  

6.6 Kolbenschmidt  

Kolbenschmidt Aluminum Technology är en världsledande producent av 
motorblock i aluminium.  

De serietillverkar följande produkter i armerad aluminium [23] [24]: 

Kolvar med fiberförstärkta kanter (se bild 10), cylinderblock med 
cylindrar partikelförstärkta med kisel (se bild 11) och bromstrummor 
med kiselkarbidpartiklar från Duralcan (se bild 12). 

 
Bild 10  Kolv 

 

 
Bild 11  Cylinderblock 
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Bild 12  Bromstrumma 

6.7 Eck Industries 

Eck Industries Inc är ett privatägt familjeföretag, som har jobbat i 
aluminiumbranschen i över 55 år. De har cirka 250 anställda. De gör 
både prototyper och långa serier, enkel design och mer komplexa former 
(se bild 13-15). Storlekar de klarar av är från 0,250 kg till 1000 kg. De 
gjuter allt från A356 till högpresterande förstärkt aluminium. [20] [21] 

Bild 13  Kamring 

 
Bild 14  Bromsskiva till Plymouth Prowler 
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Bild 15  Skena till koordinatmätmaskin 

 

6.8 Ohm & Hähner Metallwerk och Thoni Aluminiumguß GmbH 

Thoni Aluminiumguß GmbH och Ohm & Hähner Metallwerk i Tyskland 
gör båda bromsskivor (se bild 16) till tåg och tunnelbanor i armerad 
aluminium. Dessa ersätter tidigare versioner som gjordes i järn.  

 
Bild 16  Bromsskivor [4] 

Ohm & Hähner tillverkar en hjulmonterad bromsskiva gjord av 
Duralcan, som ersätter en tidigare version i järn till tunnelbana och 
järnväg. De sandgjuter dessa bromsskivor med vikter mellan 20 och 85 
kg, med mått upp till 800x160 mm. Bromsskivorna är kiselkarbid-
förstärkta för att öka styvhet och hållbarhet. Viktbesparingen jämfört 
med de tidigare i järn är 65 %, och det sparar energi vid varje inbroms-
ning och acceleration. 

Dessa bromsskivor ingår i ett bromssystem från KNORR Bremse Ltd. 
[4] [8] [9] [25]  

7 DISKUSSION 

Även om armerad aluminium har varit under utveckling i åtminstone 20 
år har det inte slagit igenom i större omfattning. De detaljer som främst 
gjuts med metoden är delar till bilar, såsom bromsskivor och kolvar. Det 
är främst högt påkända detaljer som tillverkas idag. 
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Det finns flera tillverkare av armerad aluminium, som alla har sina egna 
materialkombinationer. Armering av aluminium erbjuder unika 
möjligheter att kombinera egenskaper. Sammansättningen av själva 
metallegeringen, volym och form av armeringsmaterialet, var det tillsätts 
och vilken gjutmetod som används kan anpassas efter kundens krav. 
Detta gör att materialet får unika egenskaper och kan lösa problem som 
annars kräver andra tillverkningsmetoder. 

Fördelen med detaljer gjutna i armerad aluminium är att de är billiga 
både i materialkostnad och tillverkningskostnad jämfört med andra 
armerade material. Trots detta finns det idag ingen stor marknad för 
detaljer gjutna i armerad aluminium. Fler detaljer kan dock vara under 
utveckling eftersom det verkar som om många företag tittar på metoden 
även om de idag inte har någon serieproduktion.  

8 FRAMTID 

Framtiden för gjutna detaljer i armerad aluminium ser relativt ljus ut. 
Flera av materialleverantörerna utvecklar nya, bättre och billigare 
metoder att ta fram materialet. Även nya varianter av gjutmetoderna tas 
fram, eftersom materialet kan vara lite besvärligt att gjuta.  

Ett problem som måste beaktas internt i gjuterierna är att det armerade 
materialet inte får blandas med exempelvis andra aluminiumlegeringar 
när man hanterar återgång i form av ingöt, övergöt, tabletter etc. 
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SYFTE 
Syftet med rapporten är att kartlägga var forskningsfronten ligger vad 
gäller armering av aluminium och att kartlägga vilka detaljer som 
tillverkas med materialet. 

 
INNEHÅLL 

Rapporten tar upp en kartläggning av vilka detaljer som tillverkas med 
armerat aluminium. Detta med avseende på både partiklar och fibrer. 
Även de dominerande tillverkarna och leverantörerna beskrivs. 

 
ÄMNESOMRÅDE 

Armering av aluminium 

 
NYCKELORD 

Armering 

Partikelförstärkt 

Fiberförstärkt 


