
 

 

 
 
 
 
 

TILLVERKNING AV SALUTKANON 
 

Per Söderlind  

Rasmus Lundh 

EXAMENSARBETE 2009 
ÄMNE MASKINTEKNIK 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tillverkning av salutkanon 

 
Manufacturing of a salute cannon 

Per Söderlind 

Rasmus Lundh 
 

Detta examensarbete är utfört vid Tekniska Högskolan i Jönköping inom 
ämnesområdet Maskinteknik. Arbetet är ett led i den treåriga 
högskoleingenjörsutbildningen. Författarna svarar själva för framförda åsikter, 
slutsatser och resultat. 
 
Handledare: Salem Seifeddine 
 
Omfattning: 15 poäng 
 
Datum: 
 
Arkiveringsnummer: 

 

Postadress:  Besöksadress:  Telefon:   
Box 1026  Gjuterigatan 5  036-10 10 00 (vx)  
551 11 Jönköping 



Abstract 

Abstract 
 

The aim of the thesis in simulations of form filling-, solidification processes, and 
mechanical properties of cast salute cannons. Is to come up with a suitable material 
and molding process to produce a salute cannon.  
 
Sweden was the European leader of developing and manufacturing guns during the 
17th century. Many of the paragraph mills which manufactured cannons remain today. 
The cannon manufacturing has almost entirely disappeared, currently involved in 
subparagraph mills for other types of products. Historically cannons have been one of 
the casted products that have pushed the developing of the Swedish cast industry 
forward. 
 
By performing different simulations and evaluating parameters such as suction, 
porosity and turbulence, an appropriate gating system will be designed to provide a 
salute cannon that fulfill the set requirements. It is important that the salute cannon 
has no material defects, which could lead to danger when firing.  
 
The authors will study a number of different simulations, in order to compare the 
different castings and then choose the method that fulfill the set requirements.  
 
This project is done without cooperation from the cast industry, which means that it is 
given more freedom to the project team to experiment and test new solutions to the 
intended salute cannon. 
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Sammanfattning 

Sammanfattning 
 

Målet med examensarbetet omfattas av simuleringar av formfyllnads-, 
stelningsförlopp samt mekaniska egenskaper av gjutna salutkanoner. Detta för att 
komma fram till ett lämpligt material och gjutprocess för att tillverka en salutkanon. 

Sverige var Europaledande i både utveckling och tillverkning av kanoner under 1700-
talet. Många av styckebruken som tillverkade kanoner finns kvar än idag. 
Kanontillverkningen har nästan helt försvunnit, idag ägnar sig styckebruken åt andra 
typer av produkter. Kanoner har historiskt sett varit en av de gjutna produkter som 
drivit utvecklingen inom gjutning i Sverige. 

Genom att utföra olika simuleringar och utvärdera parametrar såsom sugningar, 
porbildning och turbulens kommer ett lämpligt ingjutssystem utformas för att ge en 
salutkanon som uppfyller de satta kraven. Det är viktigt att salutkanonen inte har 
några materialdefekter, vilket skulle kunna leda till fara vid avfyrning. 

Författarna kommer att studera ett antal olika simuleringar. Detta för att kunna 
jämföra de olika gjutförloppen och sedan välja den metod som uppfyller de satta 
kraven bäst. 

Examensarbete är utfört utan företagsanknytning, vilket betyder att det ges en större 
frihet till projektgruppen att experimentera och testa nya lösningar till den tänkta 
salutkanon. 

 

Nyckelord 
Gjutning  Gjutjärn  Konstruktion  

Simulering  Salutkanon  Tillverkning 

Kanon   Produktutveckling Metaller 
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1 Inledning 
Detta arbete har utförts som ett examensarbete vid en maskinteknisk 
kandidatutbildning vid Tekniska Högskolan i Jönköping under perioden januari till 
maj 2009. Detta kapitel beskriver bakgrunden till projektet samt syfte och mål. Det tar 
även upp vilka avgränsningar som gjorts för att kunna nå de uppsatta målen. 
Rapporten behandlar problematiken runt gjutning av tjockväggigt gods med hjälp av 
bland annat modern simuleringsteknik. Rapporten kommer även att innefatta olika 
gjutprocesser och material. 

Genomgående i denna rapport där ordet projektgruppen används syftas på författarna 
Per Söderlind och Rasmus Lundh. 

1.1 Bakgrund 
Dagens marknad saknar aktörer inom det lägre prissegmentet, se bilaga 1, när det 
gäller salutkanonsindustrin, därför skall projektgruppen sträva efter att ta fram en 
salutkanon som blir billigare än befintliga konkurrenters. Denna studie fokuseras på 
den svenska marknaden, men projektgruppen har även insyn i den tyska samt 
engelska marknaden; men detta beaktas ej i denna rapport. Examensarbetet ska 
förhoppningsvis bära de svenska kanontraditionerna  vidare. Uppgiften är att ta fram 
en salutkanon som skall klara av de olika påfrestningarna som uppkommer vid 
salutering. Projektet ska genomföras med hjälp av en kombination av att studera 
tidigare tillverkning och använda dagens tekniker såsom moderna 
simuleringsprogram, material- och processdatabaser. Rapporten kommer 
huvudsakligen handla om produktutveckling. 
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1.2 Syfte och mål 
Syftet är att utveckla en salutkanon som ska klara av nedanstående krav, studera 
vilken gjutprocess som passar bäst samt välja ett material som lämpar sig för att klara 
av de olika påfrestningarna som kan uppkomma vid salutering. 

1.2.1 Krav  

I beräkningarna kommer projektgruppen att utgå från en tillvekning av tio stycken 
salutkanoner. 

Hållfasthet 

• Materialet måste klara dragspänningar på minst 300 MPa. 

Homogenitet 

• Det är viktigt att materialet inte har några försvagningar runt 
explosionskammaren då detta kan leda till sprickbildning vid avfyrning. 

Pris 

• Materialkostnaden får inte överstiga 10 SEK/kg. 

• Processens fasta kostnad får inte överstiga 1000 SEK/salutkanon. 

  



Inledning 

1.3 Avgränsningar 
Examensarbetet kommer i första hand innefattas av optimering av 
formfyllnadsförloppet för att komma fram till acceptabel formfyllnad. Det kommer 
även tas upp information angående olika typer av material, gjutprocesser samt 
produktutveckling i helhet, se Figur 1. Arbetet kommer inte att innefatta några 
marknadsundersökningar och andra förstudier när det gäller marknadsföring för att nå 
ut till slutkunden. 

 
Figur 1 De inringade delarna i figuren kommer pressenteras i rapporten. 

1.4 Disposition 
Kapitel 2 behandlar den teoretiska bakgrunden, där presenteras kanonens historia, 
export samt gjutprocess och materialfakta.  Efter det presenteras arbetsgången samt 
hur projektgruppen har gått till väga för att nå de uppsatta målen, detta beskrivs i 
kapitel 3 ”Genomförande”. I kapitel 4 ”resultat” presenteras resultatet från 
simuleringar, beslutsmatriser för val av material och gjutprocess. Till sist presenteras 
”slutsats och diskussion” i kapitel 5 där diskuteras och utvärderas projektet i helhet.  

1.4.1 Organisation  

Handledare: 
Salem Seifeddine, Universitetslektor komponentteknologi, inriktning gjutning, 
Tekniska Högskolan i Jönköping. 

Projektgruppen träffade handledaren efter behov, där arbetets gång diskuterades och 
utvärderas. Kontakten med handledaren intensifierades då simuleringsdelen inleddes. 
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2 Teoretisk bakgrund 

2.1.1 Historik 

Gjutning av järnkanoner hade som all annan järngjutning masugnsdrift som 
förutsättning och tog sin början i Europa under medeltiden och i Sverige under 1500-
talets senare del. Kanontillverkningen tog fart först under stormaktstiden på 1600-
talet. Under denna tid blev kanontillverkningen förlagd till ett fåtal mer specialiserade 
bruk så kallade styckebruk. Fortfarande göts kanoner även i brons (90% koppar 10% 
tenn). Dessa kanoner framhölls för att vara bättre inom det rörliga kavalleriet på grund 
av att bronset har en högre brottgräns som i sin tur medförde att man kunde göra 
tunnare gods och få en mycket lättare kanon. Det var även lättare att gjuta i brons på 
grund av att dess lägre smälttemperatur. Priset på bronset steg dock fort vilket gjorde 
att järnkanonerna tillverkades i allt större utsträckning. Under 1800-talet upphörde all 
tillverkning av gjutna kanoner av brons och övergick till järngjutning. Kanoner gjutna 
av järn var betydligt tyngre och användes därför främst som bestyckning på fasta 
befästningar, Skansar och fartyg.  Det har också förekommit försök att tillverka 
kanoner av smidesjärn men de tillverkades aldrig i någon större omfattning på grund 
av fogarna som ofta inte höll för påfrestningarna vid skjutning.[1] 

På fullgoda kanoner ställdes en lång rad av krav. Främst var hög hållfasthet och 
seghet. Därefter kom egenskaper som hårdhet, homogenitet, förmåga att motstå 
krutgasens kemiska inverkan, höga temperatur, densitet i förhållande till styrka och 
uthållighet samt priset och hur lätt det var att få tag i metallen.[1] 

Kanongjutning i järn utvecklades mycket och snabbt under 1600-talet till en svensk 
specialitet. Ny teknik kom Sverige tillhanda genom kapital och kunnande från 
Holland.[1] 

Malmen i Mellansverige visade sig passa särskilt bra till kanontillverkning. Redan 
Otto Dress (1687) påpekade att malmen borde vara något rödbräckt, dvs. svavelhaltig, 
vilket gav ett segare och starkare järn som kunde motstå krutgasen. [1] Förolagruvan i 
närheten av Nyköping ansågs hålla Sveriges bästa kanonmalm. Senare användes även 
malm från Persberg och Norbergs till kanongjutning. I regel blandades flera olika 
typer av malm i vissa proportioner för att erhålla rätt egenskaper.[1] 
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2.1.2 Exporten av kanoner från 1600-talet fram till mitten av 1800-talet 

Sverige var ledande på kanonexport under stormaktstiden vid mitten av 1600-talet i 
Europa. Det var inte alla gjuterier som erhöll privilegier för gjutning av kanoner. Ett 
gjuteri som erhöll tillåtelse att tillverka kanoner kallades för styckebruk. Mest 
framträdande var Finspång (privilegierat 1622 men produktion sedan tidigare), Åkers 
(1654 men ”Stycke” gjutning sedan 1588), se Figur 2 och Näfvekvarn (anlagt 1623, 
okänt när det privilegierat för styckegjutning). Sedan tillkom även Stafsjö (1666), 
Ehrendahl (1685), Hällefors (1659) och Svärta, även benämnt Ullaberg, (1695), 
samtidigt i Södermanland, samt i Småland Husaby (1643) och Överum (1655), se 
tabell1. Under 1700-talet uppkom även ytterligare stycke gjuterier som hade rätten till 
kanon- samt ammunitionsframtagning. År 1822 redovisades även Carlsdal, Förvisdal 
och Ymningshyttan i Örebro län, Hagelsrum i Kalmar län samt Högsjö i 
Södermanlands län. Mellan 1790-92 göt åtta olika gjuterier kanoner, men 
tillverkningen avtog mer och mer. År 1840 fanns endast tre ”Stycke” gjuterier kvar, 
Finspång, Stafsjö och Åkers. Kanonkulor kunde dock gjutas vid flera bruk. Om den 
egna statsmakten  var i behov av kanoner eller annan ammunition skulle bruken i 
första hand tillgodose dessa med gods till låga priser medan exporten fick vänta. 
Genom detta skulle inte Sveriges leveranser hindras. Vid export under krig behövdes 
särskilt tillstånd. Finspång bruk var tidigast med att börja exportera kanoner, främst 
till Nederländerna. [1] 

 
Figur 2 Drottning Kristinas privilegiebrev för kanongjutning vid Åkers Styckebruk, 
utfärdat 14 januari 1654. Ur Åkers Styckebruks bruksarkiv [2]  

 

Tabell 1 Tillverknings storlek av kanoner och kulor (ton).[1] 
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Kanonexporten sjönk under mitten av 1700-talet på grund av att kvaliteten var 
bristfällig, se tabell 2. Detta berodde på att det uppkom gallror, hål och blåsor i loppet 
samt kring galippan vilket medförde sänkt kvalité. För att slippa problem som detta, 
började man att gjuta massiva kanonrör för att sedan borrade upp kanoninloppet.  
Under 1770- och 1780-talet ökade exporten på nytt efter den nya 
tillverkningsmetoden.[1] 
 
Tabell 2 Export av kanoner från Sverige under 1700-talet (ton).[1] 
 

Period Ton 
1741/45 510 
1746/50 917 
1751/55 714 
1756/60 831 
1761/65 552 
1766/70 515 
1771/75 498 
1776/80 667 
1781/85 1291 
1786/90 725 
1791/95 216 
1796/00 271 
1801/05 545 
1806/10 199 

2.1.3 Material och process  

2.1.3.1 Materialfakta 

De material som studeras för gjutning av en salutkanon är följande: Segjärn, vitjärn, 
gråjärn, brons och koppar. Det går att kategorisera dessa i två olika grupper, järn- och 
icke järnbaserade metaller.[3] 

Under järnbaserade metaller går segjärn, gråjärn och vitjärn. Dessa tre järntyper består 
nästan av samma sammansättning. Tre till fyra procent kol och en till tre procent 
kisel. Kolet ger hårdhet och kisel bidrar till ökad flytbarhet. Om kiselhalten är låg och 
svalningshastigheten hög bildas vitjärn, vilket är ett sprött men hårt material. Det 
består av perlit och kol som bildar cementit. Vid ökad kiselhalt bildas gråjärn, detta är 
ett segare material bestående av ferrit, perlit och kol som bildar en fjällgrafitisk 
struktur. För att få segjärn ympas järnet vid tappningen av låga halter magnesium 
(0,03-0,06 %) då bildar kolet sfärer istället för fjäll. Segjärnet har till fördel från 
gråjärnet att det inte krymper vid stelningsförloppet [3] 
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Den andra gruppen består av koppar, brons och aluminium. Aluminium är en lätt 
metall som har en bra förmåga att leda bort värme. Dess nackdel är att det blir mycket 
sprött och svagt vid låga temperaturer. Vid explosion kan det bete sig som en 
splitterbomb. Koppar är estetiskt tilltalande och har mycket bra korrosionsegenskaper 
men dock för mjukt och dyrt att använda vid större gjutgods. Koppar används 
framförallt i ledningar på grund av sin goda förmåga att leda elektricitet. Brons är ett 
samlingsnamn för ett antal legeringar med en bas av koppar. Det legeras antingen med 
tenn eller bly. Koppar- zinklegeringar går under namnet mässing och tillhör inte 
bronslegeringarna.[3] 

Salutkanonen ska klara av påfrestningarna som uppkommer vid ett salutskott. 
Krafterna som uppkommer vid ett salutskott har visat sig vara svåra att mäta. Dessa 
beror av flera faktorer såsom temperatur, tryck, kvalitén på krutet och laddningens 
storlek. Slutsatsen blir därför att salutkanonen kommer att utsättas för tryckkrafter. 
Dessa kommer att vara koncentrerade till loppets bakre del och avta gradvis närmre 
mynningen, vilket i sin tur gör att det är extra viktigt att salutkanonen inte har några 
defekter i den regionen, Se Figur 3. 

 
Figur 3 figuren visar den del av salutkanonen som utsätts för störs kraft vid en 
salutering.[4] 
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2.1.3.2 Processer  

De processer som projektgruppen anser lämpar sig bäst för tillverkning av en 
salutkanon redovisas i detta avsnitt. För mer information om processerna se bilaga 2. 

Projektgruppen har även studerat kokillgjutna processer men dessa ansågs vara 
mindre lämpliga för tillverkning av salutkanoner på grund av för höga 
verktygskostnader. Eventuellt skulle dessa kunna användas i framtiden och redovisas 
därför i separat bilaga, se bilaga 3. 

Sandgjutning 
Vid sandgjutning utgår man ifrån en modell av det önskade gjutgodset. En gjutform i 
sand packas kring modellen som sedan tas bort för återanvändning och det bildade 
formrummet fylls med smälta. Efter stelnandet erhålls en komponent med samma 
form som modellen. Modellen kan göras i trä, plast, aluminium eller stål beroende på 
slitage och seriestorlek, se Figur 4.[5]  

 
Figur 4 Sandgjutning.[5] 

 

Undertrycksgjutning 

Undertrycks gjutning påminner mestadels om sandgjutning med skillnaden att man 
inte häller i smältan och låter gravitationen fylla formen. Vid denna gjutprocess 
bevaras smältan i en trycksatt behållare och pressas in underifrån, vilket ger en väldigt 
kontrollerad formfyllnad, se Figur 5.[5] 

 
Figur 5 Undertrycks gjutning.[5] 
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Vaxursmältning 
I denna process framställs modeller av vax som sedan appliceras på en stam. Denna 
process används oftast vid mindre gjutgods upp till tre-fyra kilon. När vaxmodellerna 
är monterade på stammen doppas de ner i en flytande keram flertalet gånger. Första 
gången doppas de i en väldigt finkornig keram för att få fin yta på gjutgodset men när 
ytan är täckt, doppas de ned i en mer grovkornig keram för att bygga volym. När den 
keramiska formen är klar hettas den upp i en ugn, och vaxet får rinner ut. Sedan 
tillförs smältan, och metallen får stelna och processen avslutas med att knacka 
keramikformen sönder. Metoden används ofta till att gjuta titan och andra metaller 
med höga smälttemperaturer, se Figur 6.[5] 

 
Figur 6 Vaxursmältning.[5] 

 
Fullformsgjutning 
När denna process används fixeras en modell av ett polystyrenskum i en flaska som 
fylls med sand och därefter skakas flaskan så att sanden omsluter hela moddelen. När 
sanden ligger på plats härdas den och smältan fylls i. Metoden fungerar för de flesta 
metaller. Kravet är att smälttemperatuten måste vara tillräkligt hög för att förånga 
frigoliten, se Figur 7.[5] 

 
Figur 7 Fullformsgjutning.[5] 
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Skalformning 
Skalformning, är en process där modellen är gjord av polystyrenskum vilken sedan 
täcks med ett keramiskt lager såsom i vaxursmältning. Formen bränns i 1000˚C vilket 
leder till att modellen smälter och rinner ut. Modellen bildar sedan ett skal. Skalet 
läggs sedan i en sandbädd vid gjutningen, se Figur 8.[5] 

 
Figur 8 Skalformning.[5] 
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3 Genomförande 
Arbetet påbörjades med en litteraturstudie som omfattade, Sveriges kanonhistorik 
samt kanonhandeln med andra länder. Vidare gjordes handskisser och studier av 
tidigare kanoner för att sedan CAD rita upp ett koncept av den tänkta salutkanonen. 
Vidare studerades olika gjutprocesser vilka jämfördes med varandra. För att kunna få 
reda på vilken metod som lämpade sig bäst för salutkanonstillverkning gjordes en 
beslutsmatris. Förfarandet av hur en beslutsmatris fungerar presenteras i 3.1 
”Beslutsmatris”.  

När ovannämnda delar var avklarade tog projektgruppen ett beslut om vilka material 
som skulle lämpa sig bäst, baserat på beslutsmatrisen. Studier mellan vitjärn, gråjärn, 
segjärn, brons, koppar och aluminium gjordes. När valet av gjutprocess och 
materialen var bestämda, påbörjades simuleringsarbetet av olika ingjutssystem. 
Ingjutssystemen skilde sig åt genom olika varianter på ingjutskanaler, fällornas 
utformning samt matarnas placering och storlek. För mer information om 
ingjutssystem, se bilaga 4. 
 

3.1 CAD geometri  
Först studerades gamla traditionella kanoner samt nya repliker för att finna inspiration 
till den tänkta salutkanonen. När tillräkligt mycket information hade samlats in 
skissades det fram ett koncept för att sedan CAD rita upp den till en slutgiltig 3D 
modell. 

 

3.2 Beslutsmatris 
Beslutsmatris är ett verktyg som används för att rangordna olika koncept. Ett antal 
kriterier väljs ut och viktas utefter hur betydelsefulla de är. Viktningen sker i en skala 
från 1-10, där 10 är det viktigaste kriteriet. Koncepten sätts in i beslutsmatrisen och en 
referens (R) väljs ut. Resterande förslag jämförs mot referensen och värderas med 
symbolerna (ev. text), +,-,0 beroende på om de är bättre, sämre eller lika bra. Efter 
jämförelsen är gjord räknas totalsummorna ut för vardera av koncept. Ett nettovärde 
fås ut och en rangordning kan göras, rangordningen går ifrån 1< där 1 är det bästa 
alternativet.  

3.3 Material 
Genom att använda material- och processdatabasen CES har lämpliga material till 
projektet valts ut. Dessa värderades utefter de egenskaper som skulle vara önskvärda 
vid tillverkning samt för den färdiga salutkanonen. Parametrarna som kommer att 
studeras är följande Pris, Densitet, Sträckgräns, Smälttemperatur, Min 
användningstemperatur, Max användningstemperatur, Gjutbarhet, Maskinbearbetning 
och E-modul. Alla värden kommer att viktas efter grad av betydelse och sättas in i en 
beslutsmatris. De olika materialen jämförs och rangordnas efter lämplighetsgrad. För 
mer information om materialen se bilaga 5 

  



Genomförande  

16 

3.4 Gjutprocess 
Olika gjutprocesser kommer att studeras. Variablerna för gjutprocesserna som 
kommer att studeras är massintervall, tjockleks intervall, toleranser, verktygskostnad 
och verktygs livslängd. Massintervall är det intervall som anger mängden smälta som 
går att gjuta med tekniken. Tjockleks intervall är det intervall som bestämmer hur 
tunna respektive tjocka godstjocklekar som godtas. Med toleranser avses ytfinheten. 
Verktygskostnad är en fast kostnad som delas på antalet producerade enheter. 
Verktygs livslängd är ett mått på hur många enheter som går att tillverka med 
verktyget. Gjutprocesserna kommer sedan att rangordnas med hjälp av en 
beslutsmatris. Processen som får mest poäng i beslutsmatrisen kommer att bli den 
process som kommer att studeras med hjälp av simuleringarna.  

 
3.5 Simulering 
Geometrin som simuleringarna bygger på är ritade i CAD programmen IronCAD och 
SolidWorks. Metoden som kommer att simuleras är den metod som ges från 
beslutsmatrisen, se tabell 3. Tre modeller kommer att simuleras i första läget. På dessa 
kommer formfyllnadsförlopp, matning och porbildning samt den resulterande 
hållfasthet att studeras. Salutkanonens känsligaste område kommer att prioriteras, för 
att se salutkanonens känsligare område, se Figur 3. Efter detta kommer det 
ingjutssystemet som visar bäst resultat på ovan nämnda kriterier att väljas ut. Vidare 
utfördes stelningssimuleringar av de två bästa materialen från beslutsmatrisen, se 
beslutsmatris för material. Baserat på hur de olika materialen stelnar erhålls det olika 
mikrostrukturer som i sin tur bestämmer hur hållfastheten byggs upp. 

 



Resultat 

4 Resultat 
4.1 Salutkanonens geometri 
Inspiration togs från tidigare tillverkade gjutjärnskanoner och 
ett kanonrör skissades fram för hand för att ge en känsla av hur den tänkta 
salutkanonen skulle se ut, se Figur 9. 

 
Figur 9 handskiss av salutkanonsröret.  

 
Vidare bestämdes geometrier, dessa valdes för att ge salutkanonen en känsla av en 
massiv pjäs men som även skulle gå lätt att flytta för en enskild individ, se Figur 10.  
 

 
Figur 10 De måttsatta geometrierna i mm. [4] 
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Efter geometrierna var bestämda ritades salutkanonröret upp i IronCad med ett 
emblem av en krona utpräglat framför fänghålet, det slutgiltiga resultatet presenteras i 
Figur 11. 

  
Figur 11 Slutgiltig CAD-modell av salutkanonsröret. [4]  
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4.2 Utvärdering av gjutprocesser 
Utvärdering  av de gjutprocesserna projektgruppen ansåg vara tänkbara redovisas 
nedan. 
 

Sandgjutning 
Denna process passar oss väldigt bra eftersom vi inte har tänkt att tillverka så många 
salutkanoner och inte har så höga krav på toleranser och ytjämnhet. Processen klarar 
av storleken samt väggtjockleken. 
 

Undertrycksgjutning 
Denna process skulle medföra väldigt fina salutkanoner med bra struktur. Det skulle 
dock bli dyrare än sandgjutna salutkanoner. Kvaliteten från antigravitations 
sandgjutningen är nog så bra för tillverkningen av salutkanonen om man gjuter på ett 
rätt sätt. 
 

Vaxursmältning 
Den salutkanon som projektet avses är för stor för denna teknik. Det är tekniskt 
möjligt men maskinen som formar vaxmodellerna klarar i regel inte så stora modeller, 
detta skulle medföra att modellen skulle behövas specialtillverkas vilket skulle leda 
till för höga kostnader. 
 
Fullformsgjutning 
 
Metoden klarar inte av gjutgotts över 25kg, detta medför att den ej går att applicera i 
detta projekt. 
 

Skalformning  

 
Denna process har för höga verktygskostnader för att kunna användas i detta projekt. 
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4.3 Beslutsmatris för gjutprocess 

Val av gjutprocess 

Utifrån beslutsmatrisen, som beskrivs i kap 3.1 visar det sig att den gjutprocess som 
bäst lämpar sig när det gäller gjutning i mindre upplagor, samt har en rimlig 
verktygskostnad är sandgjutning, se Tabell 3. Den sand som används i projektet är 
Furansand med alfaset som härdare. Detta ger en bra bindning som även är lätt att 
forma kring modellen i flaskhalvorna. Alfaset härdar i kontakt med luft, efter 20-40 
minuter är det stelt nog för att plocka bort modellen och flaskhalvorna. Furansanden 
hålls rumstempererad medan smältan håller en temperatur av 1400°C. Sandgjutningen 
ger även en klassik ytstruktur. 

 
 

Tabell 3 Beslutsmatris för gjutprocess. 
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4.4 Beslutsmatris för material 

Val av material 

Utifrån beslutsmatrisen, som beskrivs i kap 3.2 av material kom projektgruppen fram 
till att det material som lämpar sig bäst för salutkanoner är segjärn. Detta på grund av 
sina goda egenskaper att klara av och stå emot stora dragkrafter. Dessutom har det en 
bra gjutbarheten och maskinbearbetning, vilket som är viktigt när det gäller att gjuta 
ett säkert gods. Det näst bästa materialet blev gråjärn, se Tabell 4. Därför kommer 
även simuleringar med gråjärn att utföras. 

 

Tabell 4 Beslutsmatris för material. 
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4.5  Simuleringar 
Utifrån vald CAD geometri och en lämplig process- och materialval simulerades de 
olika faserna en produkt går igenom i verkligheten såsom formfyllnadsförlopp för att 
beskriva hur det smälta materialet fyller kaviteten, hur materialet stelnar samt de 
resulterade mekaniska egenskaper. Projektgruppen utförde ett tjugotal olika 
formfyllnadssimuleringar, men valde dock att presentera extremer på olika 
formfyllnadstekniker samt en möjlig lösning för tillverkning av kanoner. Baserade på 
formfyllnadsstudien samt vald ingjutssystem utfördes stelningssimuleringar där både 
gråjärn och segjärn jämfördes med varandra med hänsyn tagen till både 
defektbildning och mekaniska egenskaper. 

4.5.1 Formfyllnadsförloppet 

I detta stycket kommer tre olika ingjutssystem pressenteras, varje system är uppdelat i 
två olika studier ”smältans hastighet” samt ”turbulens”. Genom dessa studier kommer 
ett ingjutssystem väljas ut och studeras vidare. 

4.5.1.1 Liggande salutkanon 

Smältan kommer in i salutkanonen med en hastighet på runt 200 cm/s, se Figur 12. På 
grund av den något höga hastigheten kommer en vis turbulens uppstå vid 
ingjutskanalen, se Figur 13.  

 Figur 12 Smältans hastighet, liggande salutkanon (Segjärn). [6] 
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Figur 13 Turbulens, liggande salutkanon (Segjärn). [6] 

  

23 



Resultat 

 

4.5.1.2 Stående salutkanonen med mynningshålet nedåt 

Smältan uppnår en hastighet på cirka 250 cm/s, se Figur 14. Turbulensen som 
uppkommer redovisas i bilden nedan, se Figur 15. 

 
Figur 14 Smältans hastighet, stående salutkanon med mynningshålet nedåt (Segjärn). 
[6] 
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Figur 15 Turbulens, stående salutkanon med mynningshålet nedåt (Segjärn). [6] 
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4.5.1.3 Stående salutkanonen med mynningshålet uppåt 

Smältans hastighet in i salutkanonen är cirka 350cm/s, se Figur 16. Mycket turbulens 
uppkommer på grund av smältans höga hastighet, se Figur 17.  

26 

 
Figur 16 Smältans hastighet, stående salutkanon med mynningshålet uppåt (Segjärn). 
[6] 
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Figur 17 Turbulens, stående salutkanon med mynningshålet uppåt (Segjärn). [6] 

4.5.2 Val av ingjutssystem 

Vid val av ingjutssystem valdes den liggande salutkanonen, detta på grund av att 
smältans fallhöjd blev kortare vilket i sin tur medförde att smältans hastighet blev 
lägre. Den visade även en viss uppkomst av turbulensen men denna ansåg 
projektgruppen vara acceptabel. Eventuellt skulle ett filter kunna appliceras i 
ingjutssystemet för att sänka turbulensen, se bilaga 6. 
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4.5.3 Materialval 

4.5.3.1 Defektbildning 
Porositet är en typ på defekter som normalt uppstår vid stelning av material. Detta 
uppkommer genom att materialet stelnar olika fort beroende på hur snabbt godset kyls 
ned. Smältan krymper under stelningsförloppet vilket medför att mängden smälta i 
kaviteten inte räcker till då det stelnat.    
Nedan presenteras det valda ingjutssystemets porbildning med materialen gråjärn 
respektive segjärn. Porbildningens uppkomst beror på de olika materialens 
krympegenskaper. 
Segjärnet krympte 0.5% mindre än gråjärnet eftersom kolet bildade en sfärisk struktur 
medans gråjärnet bildar en fjällgrafitisk struktur. För att se det valda ingjutssystemets 
porbildningen, se Figur 18 & 19. För mer information om vilka legeringar som 
använts vid simuleringarna se bilaga 7. 

 
Figur 18 Liggande salutkanon (Segjärn). [6] 

28 



Resultat 

 
Figur 19 Liggande salutkanon (gråjärn). [6] 
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4.5.3.2 Matare 
Det vanligaste sättet att bli av med porer är att placera en matare i närheten av det 
portäta området. Mataren fungerar på så sätt att den stelnar långsammare än den del 
på gjutgodset där porbildningen uppkommer. Oftast placeras mataren på toppen av 
gjutgodset, detta på grund av att  gravitationen medför att material från mataren sugs 
in i gjutgodset. När allt har stelnat kapas resterande delar av mataren bort, detta 
medför att mataren alltid bör placeras på jämna ytor där det går lätt att göra mekaniska 
bearbetningar. 
Mataren som användes på den liggande salutkanonen visade sig vara för liten och 
därför har mataren konstruerats om till det slutgiltiga förslaget, se Figur 20 & 21. De 
testade matarförslagen pressenteras i bilaga, se bilaga 8.  
 

 
Figur 20 Liggande salutkanon med omformad matare (segjärn). [6]  
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Figur 21 Liggande salutkanon med omformad matare (gråjärn). [6] 

 
Salutkanonen blev porfri med både segjärnet och gråjärnet. Dock har segjärn högre 
sträckgräns 410 – 830 MPa[5] medan gråjärn har en sträckgräns mellan 140 – 448 
MPa[5]. Genom ovannämnde studier bestämde sig projektgruppen att använda sig av 
segjärn vid en kommande salutkanonstillverkning.   
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4.5.4 Hållfasthet 

Här presenteras utvidgningen av salutkanonen vid en salutering där trycket är satt till 
1000N/mm^2. Det maximala trycket som salutkanonen klarar av är 1214kN/mm^2 
om materialet är segjärn och inga defekter förekommer, se Figur 22. 

 
Figur 22 Femberäkning. [4] 
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5 Slutsats och diskussion 
Målet med examensarbetet var att utveckla en salutkanon som skulle klara av de satta 
kraven. Studera vilken gjutprocess som skulle passa bäst samt välja ett material som 
lämpade sig för att klara av de olika påfrestningarna som kan uppkomma vid 
salutering. Vidare studera ingjutssystem där tester gjordes på olika 
formfyllnadsförlopp så som turbulens samt smältans hastighet. Målet har uppfyllts då 
salutkanonen uppfyller de krav som vi har satt.    

Efter ett antal olika simuleringsexperiment visade det sig att det var svårt att få en låg 
hastighet utan turbulens i inloppskanalen. Olika tester av kanaler och fällor har 
utformats för att få ett känsla av hur smältan beter sig vid gjutningen. Att gjuta 
salutkanonen liggande visade sig ge den lägsta hastigheten på smältan, se Figur 12. 
Det uppkom dock problem med matningen vilket ledde till att vi var tvungna att byta 
till en större. Med den nya mataren lyckades vi skapa en salutkanon som var fri från 
porer och andra defekter. Detta ledde till att vi valde den liggande modellen till vårt 
slutgiltiga koncept.  

Vi simulerade med två stycken olika material, gråjärn och segjärn. Det visade sig att 
det inte blev någon markant skillnad i porbildningen, dock sög gråjärnet mer material 
ifrån mataren. Av detta kan slutsatsen dras att segjärnet är lättare att gjuta med utan att 
porbildning uppkommer vid stelningsförloppet. 

Vidare gjordes studier på hur sträckgränsen var beroende av vilket material som 
valdes. Gråjärnet gav en sträckgräns på 190 MPa medans segjärnet gav en sträckgräns 
på 380 MPa. Skillnaden på priset mellan gråjärn och segjärn är ca 1SEK/kg. Av denna 
studie kom vi fram till att segjärnet var det material som lämpade sig bäst.  

Vi har varit begränsade med ingjuts systemen utformande pga. gjutmodellens storlek, 
se bilaga 9. Ett bättre resultat skulle kunna uppnås om vi göt salutkanonerna massiva 
och sedan borrade upp inloppet. Men denna variant föll utanför examensarbetets 
ramar pga. för dyra tillverkningskostnader. 

Materialvalet är en stor del av det visuella intrycket av salutkanonen. Därför har även 
detta simulerats med hjälp av renderingsprogrammet ImageStudio direkt på CAD 
geometrin. Resultaten av dessa renderingar redovisas i bilaga 10. 

Avslutningsvis är författarna nöjda med resultatet. Vi har lärt oss mycket av att arbeta 
med detta projektet. Vi fått bra kunskap om MAGMAsoft men även hur man skriver 
en projektrapport. 
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7.1 Nuvarande produkter på marknaden 
 

Salutkanon Vasa 1:4 eldrör i brons, lavett i ek med handsmidda beslag. Skala 1:4 

Vikt: 35kg, längd: 73 cm  

Pris: 30 000kr [7] 

 

Dansk fältkanon patinerat rödgods, lavett i ek med handsmidda beslag. Skala 1:1 

Vikt: 86kg, längd 135cm 

Pris: 38 000kr [7] 

 

Salutkanon Vasa 1628 eldrör i brons, lavett i ek med handsmidda beslag, skala 1:4  

vikt: 30 kg, längd: 73 cm 

Pris: 15 950kr [8] 

  



Bilagor 

37 

7.2 Processdata 

7.2.1 Sandgjutning 

7.2.1.1 Processdata  
Massintervall 0.01 - 10000 kg 
Väggtjockleks intervall 3 - 999 mm 
Tolerans  0.8 - 3 mm 
Verktygs kostnad 650 - 6500 SEK 
Verktygs livslängd 100 - 1000 st 
[5] 

7.2.1.2 Tekniska noteringar 

I princip så kan alla ej reaktiva metaller som har en smältpunkt under 1800 grader 
Celsius sandgjutas. [5] 

7.2.1.3 Typiska användningsområden 

Motorblock, värmeväxlare och cylinder huvud [5] 

7.2.2 Undertrycks gjutning  

7.2.2.1 Processdata 
Massintervall 0.2 - 50 kg 
Väggtjockleks intervall 4 - 100 mm 
Tolerans  0.15 - 3 mm 
 Verktygs kostnad 3200 - 20000 SEK 
Verktygs livslängd 10000 - 1000000 st 
[5] 

7.2.2.2 Tekniska noteringar 

Processen utvecklades ursprungligen för aluminium gjutning men i princip så kan 
man använda alla gjutbara metaller. Processen behöver minimalt efterarbete samt att 
den ger ett mycket homogent resultat. [5] 

7.2.2.3 Typiska användningsområden 

Detaljer till flygplan, vapen och cylinderhuvuden [5] 
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7.2.3 Lågtrycks kokillgjutning 

7.2.3.1 Processdata 
Massintervall 5 - 25 kg 
Väggtjockleks  intervall 4 - 10 mm 
Toleranser  0,4 - 0,8 mm 
Verktygs kostnad 31700 - 95100 SEK 
Verktygs livslängd 3000 - 10000 st 
[5] 

7.2.3.2 Tekniska noteringar 

Metoden är passande för gods med låga smälttemperaturer, framför allt för 
aluminiumlegeringar. Den ger fin gods yta samt lägger sig kornen i en finare struktur 
än t.ex. high pressure die casting. [5] 

7.2.3.3 Typiska användningsområden 

Fälgar för bilindustrin, cylinderhuvuden, växellådor. [5] 

7.2.4 Vaxursmältning 

7.2.4.1 Processdata 
Massintervall 0.001 - 100 kg 
Väggtjockleks intervall 1 - 75 mm 
Tolerans  0.05 - 0.25 mm 
 Verktygs kostnad 300 - 3200 SEK 
Verktygs livslängd 1 - 6 st 
[5] 

7.2.4.2 Tekniska noteringar 

Ursprungligen användes metoden för guld, silver, koppar och brons. I dag används 
den mest till att gjuta nickel, Cobalt, och järnbaserade legeringar. [5] 

7.2.4.3 Typiska användningsområden 

Smycken, tandproteser, metallskulpturer och turbinblad för högtemperaturs 
gasturbiner [5] 
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7.2.5 Pressgjutning 

7.2.5.1 Processdata 
Massintervall 0,01 - 50 kg 
Väggtjockleks intervall 0,5 - 12 mm 
Toleranser  0,15 - 0,5 mm 
Verktygs kostnad 28500 - 412000 SEK 
Verktygs livslängd 20000 - 100000 st 
[5] 

7.2.5.2 Tekniska noteringar 

Två typiska metoder används: varm eller kall. Vid varmgjutning  häls den smälta 
metallen ned i en container där den sedan pumpas upp till presskammaren. Vid 
kallgjutning häls den smälta metallen direkt in i presskammaren. [5] 

7.2.5.3 Typiska användningsområden 

Videochassin, motorramar, hus för små applikationer, elektriska komponenter och 
växelhus. [5] 

7.2.6 Kokillgjutning 

7.2.6.1 Processdata  
Massintervall 0,5 - 50 kg 
Väggtjockleks intervall 5 - 45 mm 
Tolerans  0,25 - 2 mm 
Verktygs kostnad 19000 - 76100 SEK 
Verktygs livslängd 1000 - 10000 st 
[5] 

7.2.6.2 Tekniska noteringar 

Tillverknings metoden används framför allt för aluminiumlegeringar men också 
betydelsefull för koppar, magnesium och zinklegeringar samt gjutjärn. [5] 

7.2.6.3 Typiska användningsområden  

Kolvar inom bilindustrin, växelhus, kylarvingar och hjul. [5] 
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7.2.7 Fullformsgjutning 

7.2.7.1 Processdata 
Massintervall 0.5 - 25 kg 
Väggtjockleks intervall 3.5 - 100 mm 
Tolerans  1 - 2.5 mm 
Verktygs kostnad 300 - 1300 SEK 
Verktygs livslängd 3 - 30 st 
[5] 

7.2.7.2 Tekniska noteringar 

Nästan alla metaller går att gjuta med denna metoden. Alla som har tillräckligt hög 
temperatur för att förånga modellen. Några som inte går att gjuta med denna metoden 
är bly, ten och zink. Tekniken tillåter avancerade geometrier [5] 

7.2.7.3 Typiska användningsområden 

Cylinderhuvuden, motorblock och avancerade rör kopplingar [5] 

7.2.8 Skalformning 

7.2.8.1 Processdata 
Massintervall 1 - 50 kg 
Väggtjockleks  intervall 3 - 75 mm 
Toleranser  0,25 - 0,5 mm 
Verktygs kostnad 6340 - 63400 SEK 
Verktygs livslängd 1000 - 10000 st 
[5] 

7.2.8.2 Tekniska noteringar 

Metoden används för en vid bredd av legeringar. Men tillämpas framför allt för 
stålgjutning. Är passande för låga legeringar och rostfritt stål. [5] 

7.2.8.3 Typiska användningsområden 

Valv gjutning och Militära applikationer. [5] 
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7.3 Gjutprocesser som ansågs orimliga 

7.3.1 Lågtrycks kokillgjutning 

Vid lågtrycks kokillgjutning pressas smältan under ifrån upp i formen med hjälp av 
trycksatt gas. Formen fylls sakta uppåt vilket medför minimala mängder turbulens. 
Denna typ av gjutmetod har bättre formfyllnad än traditionella gjutmetoder, samt att 
de även kan bli värmebehandlade. Gjutformarna är oftast tillverkade av gjutjärn vilket 
är billigt och lätt att maskinbearbeta. Verktygsstål används då stora produktioner av 
komplexa modeller ska gjutas. Metoden kan enbart tillämpas vid gjutning av låga 
smälttemperaturer < 950 C, se Figur 23.[5]  

 
Figur 23 Lågtrycks kokillgjutning.[5] 

7.3.2 Pressgjutning 

Framförallt tillverkas små aluminium-, zink-, samt magnesiumkomponenter med 
komplexa formar, exempelvis kamerahus. Vid tillvekningen injekteras den smälta 
metallen under högt tryck in i metallformarna. Trycket bevaras tills komponenten har 
stelnat, när formarna öppnas kan komponenten lossas. Formarna är pressions 
maskinbearbetade från värmetåligt stål, se Figur 24.[5] 

 
Figur 24 Pressgjutning. [5] 
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7.3.3 Kokillgjutning 

Vid kokillgjutning hälls den smälta metallen under gravitationskraft ner i en metall 
form där den hålls tills den stelnat. Formhalvorna separeras och detaljen kan plockas 
ut. Formhalvorna är oftast tillverkad av gjutjärn, låghaltigt karbonstål och 
verktygsstål. Metall och sandkärnor används när hålrum önskas. Formerna är relativt 
enkla med likformiga vägg tjocklekar. Kan maskintillverkas, se Figur 25.[5] 

 

 
Figur 25 Kokillgjutning. [5] 
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7.4 Ingjutssystem 
 

Efter att ha studera  olika alternativ så kunde vi tidigt se att det var bäst att gjuta 
salutkanonen med kulan uppåt. Då kunde kulan verka som en matare till 
explosionskammaren och på så vis säkerställa att salutkanon skulle hålla för 
salutering, se Figur 26. De negativa effekterna av detta är att sugningar på kulan kan 
uppkomma, men dom kommer endast att påverka salutkanonens estetik. 

 
Figur 26 Sugning. [6] 
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För att undvika sugningar i  kulan kan kulan matas med en separat matare. Matare bör  
helst placeras på plana ytor för att det skall gå enkelt att kapa av dem. Eftersom 
formen inte erbjuder några sådana ytor måste mataren placeras på kulan, se Figur 27. 
Skulle salutkanonen gjutas med kulan nedåt så kan en ringformad matare appliceras 
vid mynningen, men detta skulle medföra en mer komplicerad montering av kärnan. 

 
Figur 27 Matare. [6] 
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Nedan visas ett standard ingjutssystem applicerat på en salutkanonen, men eftersom 
salutkanonen är så pass lång så blir smältans hastighet så hög att det finns risk för att 
den kommer att riva med sig allt för mycket sand från väggarna som skulle följa med 
in i salutkanonen och försvaga den, se Figur 28. 

 
Figur 28 Ingjutskanal. [6] 

Hastigheten på smältan varierar med tvärsnittsarean om konstant tryck råder i 
systemet. Enligt formeln nedan, se Figur 29.   

 
A1 • v1 = A2 • v2 

Figur 29 Hastighetsberäkning. [9] 
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Ett försök med kurvformad ingjutskanal gjordes för att se om smältans hastighet 
skulle påverkas. En fara med att sänka hastigheten för mycket är att smältan kan 
stelna i ingjutskanalen innan den når kaviteten, se Figur 30.  

Det är också viktigt att smältan inte har för hög fart in i salutkanonen. Om detta sker 
uppkommer turbulens vilket också försvagar materialet. Rekommendation är att 
smältan inte skall fylla formen med en hastighet som överstiger 50 cm/s. 

 

 
Figur 30 Ingjutskanal. [6]  
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För att få bort den första smältan som ofta innehåller slaggprodukter samt håller en 
lägre temperatur kan en fälla placeras i slutet av ingjutssystemet , se figur 31. Fällor 
utformas ofta som kilar för att kunna kyla den första smältan så den ej når in i 
salutkanonen.  

 

 
Figur 31 Fälla. [6] 
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Nedan studeras turbulens samt tiden som gåt sedan smältan tappats in i 
ingjutssystemet. I detta fallet uppstår det en del turbulens i den främre delen av 
salutkanonen, se figur 32. 

 

 
Figur 32 Turbulens. [6]  
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7.5 Materialdata 

7.5.1 Segjärn  

 
Pris  4,41 - 4,86 SEK/kg 
Densitet  7,05e3 - 7,25e3 kg/m^3 
E-modul  165 - 180 Gpa 
Sträckgräns  410 - 830 Mpa 
Smälttemp  1,13e3 - 1,25e3 °C 
Max användnings temp. 350 - 450 °C 
Min användnings temp. -98,2 - -38,2 °C 
Gjutbarhet  5 - 5 
Maskinbearbetning 4 - 4 
[5] 

7.5.2 Gråjärn 

 
Pris  3,61 - 3,97 SEK/kg 
Densitet  7,05e3 - 7,25e3 kg/m^3 
E-modul  80 - 138 Gpa 
Sträckgräns  140 - 448 Mpa 
Smälttemp  1,13e3 - 1,38e3 °C 
Max användnings temp. 350 - 450 °C 
Min användnings temp. -150 - -50 °C 
Gjutbarhet  5 - 5 
Maskinbearbetning 4 - 4 
[5] 

7.5.3 Vitjärn 

 
Pris  3,86 - 4,25 SEK/kg 
Densitet  7,6e3 - 7,8e3 kg/m^3 
E-modul  185 - 215 Gpa 
Sträckgräns  230 - 460 Mpa 
Smälttemp  1,13e3 - 1,32e3 °C 
Max användnings temp. 450 - 500 °C 
Min användnings temp. -15 - 15 °C 
Gjutbarhet  -   
Maskinbearbetning - 
[5] 
  



Bilagor 

50 

7.5.4 Brons 

Pris  44,9 - 49,4 SEK/kg 
Densitet  8,5e3 - 9e3 kg/m^3 
E-modul  70 - 105 Gpa 
Sträckgräns  210 - 730 Mpa 
Smälttemp  887 - 1,04e3 °C 
Max användnings temp. 170 - 200 °C 
Min användnings temp. -273   °C 
Gjutbarhet  4 - 5 
Maskinbearbetning 4 - 5 
[5] 

7.5.5 Koppar 

Pris  42,7 - 47 SEK/kg 
Densitet  8.93e3 - 8,94e3 kg/m^3 
E-modul  112 - 148 Gpa 
Sträckgräns  100 - 400 Mpa 
Smälttemp  984 - 1,08e3 °C 
Max användnings temp. 180 - 300 °C 
Min användnings temp. -273   °C 
Gjutbarhet  3 - 5 
Maskinbearbetning 4 - 5 
[5] 

7.5.6 Aluminium 

Pris  16,4 - 18,1 SEK/kg 
Densitet  2,5e3 - 2,9e3 kg/m^3 
E-modul  72 - 89 Gpa 
Sträckgräns  65 - 386 Mpa 
Smälttemp  475 - 677 °C 
Max användnings temp. 130 - 220 °C 
Min användnings temp. -273   °C 
Gjutbarhet  4 - 5 
Maskinbearbetning 4 - 5 
[5] 
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7.6 Filter 
Keramiskt silfilter är designat för att fungera som en strypning av smältan. 20-45% av 
filtrets främre area är öppet. Enbart stora partiklarna fastnar i filtret. Detta gör att det 
väldigt sällan används.  

Keramiskt skumfilter finns med olika porositet, se Figur 33. Keramiskt skumfilter har 
en öppen frontarea på 60-85%. Turbulensen i smältan blir mycket mindre än med 
keramiskt silfilter. 

 
Figur 33 Tre keramiska filter med olika porositet. [10] 

Filtrets placering är viktig, den skall placeras så sent som möjligt i ingjutskanalen. För 
att se var filtret skulle placeras, se Figur 34. 

 
Figur 34 Filtrets placering.  
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7.7 Legeringar 

 
Figur 35 Gråjärnets sammansättning samt sträckgräns vid olika temperaturer     
(GJL-250). [6]  

 

 
Figur 35 Segjärnets sammansättning samt sträckgräns vid olika temperaturer      
(GJS-600). [6] 
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7.8  Bilaga10 

 
Figur 36 GJS-600 utan aktivt filter [6] 

 
Figur 37 GJS-600 utan aktivt filter [6] 
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Figur 38 GJS-600 utan aktivt filter [6] 

 
Figur 39 GJS-600 utan aktivt filter [6] 
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Figur 40 GJL-250 med aktivt filter [6] 

 
Figur 41 GJL-600 med aktivt filter [6] 
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Figur 42 GJS-600 utan aktivt filter [6] 
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7.9 Salutkanons modell 

 
Figur 43 Modellhalvorna. 
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7.10 Renderingar 

 
Figur 44 Svärtat segjärn.[11] 

 
Figur 45 Gjutjärn. [11] 
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Figur 46 Lackat stål. [11] 

 
Figur 47 Polerad mässing. [11] 
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