
V A R M S M I D N I N G
O C H  L Å G T RY C K S -
G J U T N I N G
Varmsmidning - eller varmpressning som den ibland även
benämns - är en för flera kopparlegeringar mycket vanlig
bearbetningsmetod, som förenar god tillverknings-
ekonomi med goda materialegenskaper. Ett på senare år
allt vanligare alternativ är lågtrycksgjutning, som möjlig-
gör tillverkning av finkornigt gods med dimensioner nära
den slutliga.

NORDIC BRASS
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Varmsmidningen erbjuder många fördelar framför andra
bearbetningsmetoder. De viktigaste är följande.
- Man utgår i regel från en strängpressad eller valsad

produkt. Detta betyder att materialet efter smid-
ningen har genomgått två mycket kraftiga plastiska
formningar. Det är därför tätt och har en mycket
gynnsam struktur, vilket medför hög hållfasthet samt
god duktilitet och seghet. Figur 1 visar exempel på
hur materialets ”tåga” följer detaljens form.

- En smidd detalj har en god ytfinish och håller snäva
dimensionstoleranser.

- Graden av maskinbearbetning på en smidd detalj kan
ofta hållas mycket låg.

- Skrotfallet är litet.
- Invecklade former med fina detaljer kan tillverkas.
- Metoden är ekonomisk och lämplig för massproduk-

tion.

För detaljer i kopparlegeringar tillkommer ytterligare för-
delar.
- Legeringarna har god korrosionshärdighet. Det finns

legeringar med speciellt goda egenskaper i detta avse-
ende, lämpliga för användning i korrosiva medier, tex
varmt vatten.

- Bearbetbarheten med skärande verktyg är mycket god
för de legeringar som innehåller bly.

- Legeringarna är lätta att metallisera, tex förnickla och
förkroma.

- De flesta legeringarna kan utan svårigheter hård- och
mjuklödas.

INLEDNING
Formning i varmt tillstånd, tex varmsmidning, grundar
sig på att de flesta kopparlegeringarna är lättare att forma
vid hög temperatur än vid rumstemperatur. Förutom att
materialet i regel är mycket formbart vid hög temperatur,
är den kraft som erfordras för formningen lägre, och dess-
utom hårdnar ej materialet utan formningen kan utföras
med mycket höga reduktionsgrader.

Legering Struktur vid 20°C Smidning Rel. Användning
Temp °C smidbarhet

CF004A 0009 kopparfas (α-typ) 750-900 70 Vid behov av koppar
CW607N 1261 (α+β)-fas+bly-fas 650-775 80 Vid krav på god kallformbarhet och god skärbarhet
CW617N 1458 (α+β)-fas+bly-fas 650-775 100 Vid krav på mycket god smidbarhet och lägre

Pb-halt än i SM 1658.
CW608N 1461 (α+β)-fas+bly-fas 650-775 80 Vid krav på god kallformbarhet och god skärbarhet

CW614N 1658 (α+β)-fas+bly-fas 650-775 100 Normal smidesmässing
CW713R 2158 β-fas+ngt α-fas+ 650-750 90 Vid krav på mycket god nötningshärdighet

mangan- järn-
och kiselrik fas

2264 β-fas-ngt α-fas+ 625-725 90 Vid krav på högsta hållfasthet
järnrik fas

CW602N 2862 (α+β)-fas+bly-fas 775-850 80 Esmatur E vid krav på avzinkningshärdighet.

Fig. 1. Varmsmidd detalj. Snittet visar hur materialets tåga
följer detaljens form på ett ur hållfasthetssynpunkt gynnsamt
sätt

Tabell 1. Legeringar för varmsmidning – egenskaper och användning
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Fig. 2. Tillståndsdiagram koppar-zink med strukturbilder.

MATERIAL
Koppar och vanliga kopparlegeringar är med undantag för
vissa tennbronser lämpliga för varmsmidning.
Tabell 1 anger de av Nordic Brass legeringar som normalt
är av intresse i smidningssammanhang. Tabellen visar att
huvuddelen är mässingar. Bland mässingarna finns en
grupp som är mycket lättformbar och därför innehåller de
för varmsmidning vanligaste legeringarna. Den vanligaste
av de i tabellen angivna legeringarna från denna grupp är
SM 1658, som är lämplig för många användningsområden.
För ändamål som kräver god kallformbarhet efter
varmsmidningen kan SM 1261 användas.
SM 1458 med lägre blyhalt än SM 1658, men för övrigt
med ungefär samma egenskaper, finns även.
Tabellen upptar 3 specialmässingar, 2862 Esmatur E,
SM 2158 och SM 2264. Esmatur E är godkänd enl.
Svenskt Byggodkännande AB för användning i vattenled-
ningsarmatur. SM 2158 används då man önskar högsta
nötningshärdighet och SM 2264 för högsta hållfasthet. I
tabellen har även medtagits SM 0009. För speciella ända-
mål kan även denna legering komma ifråga för varm-
smidning.
Som nämnts är en grupp mässingar speciellt lämplig för
varmsmidning. En översikt av egenskaperna hos denna
grupp lämnas i det följande. Figur 2 visar en del av till-
ståndsdiagrammet för koppar-zink-systemet. Det framgår
av diagrammet att strukturen består av sk alfa-fas från ren
koppar och fram till mässing med ca 38 % zink. Alfa-fasen
är mycket lättformbar och duktil i kallt tillstånd men har
sämre varmformbarhet. Vid zinktillsatser över ca 38 %

uppträder ytterligare en strukturbeståndsdel, den sk beta-
fasen, och man får en blandning av alfa-fas och beta-fas,
dvs alfa-beta-mässing. Med ökande zinkhalt ökar mängden
beta-fas, och strukturen består vid tillräckligt hög zinkhalt
av enbart denna fas. Beta-fasen har dålig kallformbarhet
men är i gengäld mycket lätt att varmforma. Dess varm-
formbarhet jämfört med alfa-fasens framgår av figur 3.
Deformationsmotståndet minskar och formändringsför-
mågan ökar med ökande mängd betafas.
Gränsen för beta-fasens uppträdande och mängdförhållan-
det alfa/beta-fas är som framgår av figurerna 2 och 4 bero-
ende av temperaturen. Med ökande temperatur ökar
mängden beta-fas. Av figur 4 framgår även hur deforma-
tionsmotståndet minskar med ökande temperatur. Anled-
ningen till detta är att beta-fas-mängden ökar och tempera-
turen höjs, vilket minskar deformationsmotståndet i alfa-
och betafasen.
Diagrammet i figur 2 gäller för koppar-zink-legeringar utan
tillsatser. Lägena för gränslinjerna mellan de olika faserna
förändras vid legeringstillsatser och förskjuts i regel mot
lägre zinkhalter, dvs åt vänster i figuren. Olika ämnen har
här olika stark inverkan på förskjutningens storlek.
Av de skäl som lämnats har mässingar för varmsmidning i
regel en sammansättning som vid varmsmidningstempera-
turen ger övervägande beta-fas i strukturen och vid rums-
temperatur alfa-fas i mängder över ca 60 %.

Temperatur °C SM 1658

Viktprocent zink

1.  beta-fas

2.  ljus fas = alfa, mörk fas = beta

3.  alfa-fas ca 150x



5

VARMSMIDNING

1) Termisk avzinkning uppkommer vid hög temperatur genom att zink
förångas från ämnesytorna.

Fig. 4. Inverkan av temperaturen på mängd beta-fas och
deformationsmotstånd vid varmsmidning. SM 1658.

Fig. 3. Inverkan av zinkhalt (mängd beta-fas) på deforma-
tionsmotstånd och relativ formändringsförmåga vid varm-
smidning. Temperatur 725 °C.

FORMVAROR
Man använder som utgångsmaterial för varmsmidning
lämpligen strängpressade formvaror. Rundstång är den
vanligaste formen, men man bör även beakta möjligheten
att använda profil och även ämnesrör.
Som påpekas i inledningen är det en fördel att utgå från
ett strängpressat, dvs tidigare plastiskt format material.
Förutom den gynnsamma inverkan av två plastiska form-
ningar, tillkommer även att man vid smidningen ej är så
beroende av att en genomarbetning sker av ämnet, som
man är om man använder ett enbart gjutet utgångsmate-
rial. Stång, profil och ämnesrör levereras antingen i enbart
pressat utförande eller i pressat och draget utförande.
Bägge utförandena kan användas. Det kan finnas fall där
man har sådana krav på viktstoleranser för smidesämnet
att det är lämpligt att använda ett draget utgångsmaterial,
som har snävare dimensionstoleranser än ett enbart pres-
sat. Formvaror i både strängpressat och draget utförande
har en ytkvalitet som uppfyller de höga krav som man bör
ställa på att utgångsmaterialets yta är fri från inneslut-
ningar, ojämnheter, veckbildningar, etc.

UTRUSTNING OCH UTFÖRANDE
Kapning
Konventionell utrustning för sågning kan användas.
Verktygsutformningen bör vara sådan att så små grader
som möjligt bildas. Verktyget bör vara väl skärpt. Man
undviker på så sätt att få översmetningar och bristningar i
den sågade ytan.
Vanligen kapar man utan skärvätska. I den mån en skär-
vätska används bör man välja den så att kvarvarande rester
ej ger missfärgningar vid värmningen av ämnena.

Värmning
Ugnsutrustning. Valet av ugnsutrustning är viktigt.
Ugnstemperaturen bör kunna ställas in och regleras med
god noggrannhet kring den temperatur som valts inom
föreskrivet temperaturområde. Ugnen bör ha en jämn
temperatur i hela ugnsrummet. Man bör sålunda undvika
förbränningsugnar där lågan tillåts slå ner mot godset.
Hålltiden i ugnen bör vara kort, den bör överstiga upp-
värmningstiden med max 10-20 min.
Det är här viktigt att chargeringsanordningar etc till ugnen
är så utformade att en del ämnen ej blir liggande kvar
lång tid i ugnen. Individuell värmning av ämnena, tex i
induktionsugn, är ett bra sätt att undvika detta.
Ugnsatmosfären bör vid smidning av mässing ej vara
starkt reducerande eftersom detta orsakar onödigt kraftig
termisk avzinkning1) i ytskiktet hos ämnena. Denna med-
för sämre smidbarhet med sprickor i ytan av den smidda
detaljen som följd. Vid smidning av syrehaltig koppar
(SM 0009) får överhuvudtaget ej reducerande atmosfär
användas – materialet blir i så fall mer eller mindre

obrukbart på grund av s k vätesjuka. För information om
lämpliga ugnar, se ref 1.

Inverkan av värmnings-temperatur och -tid
Inverkan på alfa- och beta-fasmängden. Tidigare har på-
pekats att de vanligaste smidesmässingarna har en struktur
som består av alfa-beta-fas. Det har även visats i figur 2 och
4 att mängden beta-fas i dessa legeringar ökar med ökande
temperatur. Går man tillräckligt högt upp i temperatur,
försvinner all alfa-fas och man får en ren beta-fas-struktur.
Denna struktur är i och för sig den bästa för varmsmidning
och har mycket lågt deformationsmotstånd, som framgår
av figur 4. Det är emellertid så att om beta-fasen föreligger
ensam och ej är uppblandad med alfa-fas, så har kornen av
beta-fas en större tendens att växa till, och man får lättare

Deformationsmotstånd
N/mm2

Mängd beta-fas
%

Temperatur °C

Deformationsmotstånd
N/mm2

Formändringsförmåga
relativvärde

% zink
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Fig. 5. Kutsar, varmsmidda vid olika temperaturer. A-B vid
för hög, C-D vid normal, E-F vid för låg temperatur.

en grovkornig struktur i den rena enfaslegeringen än om
en viss mängd alfa-fas finns kvar i strukturen. En grovkor-
nig struktur är ogynnsam vid varmsmidning och förorsakar
att materialet brister om kornen är för stora. Ett exempel
på temperaturens inverkan visas i figur 5.
De två mellersta kutsarna i figuren har smitts inom det re-
kommenderade temperaturområdet och är hela. De detaljer
som smitts vid de högre temperaturerna är brustna på ett
för grovkornigt material karaktäristiskt sätt. Bristningar
finns även i de detaljer som smitts vid lägre temperaturer
än de rekommenderade. Orsaken till detta är att materialet
vid dessa låga temperaturer innehåller en hög halt av den
mindre formbara alfa-fasen som är känslig för sprickning
bl a på grund av blyhalten. En låg temperatur kräver även
en hög presskraft (se fig 4) och kan även medföra att mate-
rialet ej kommer att flyta ut och fylla verktyget i alla dess
delar.

Mikrobild 1 visar en grovkornig struktur med sprickor i
gränserna mellan de grova beta-fas-korn som funnits vid
smidningen. Bild 2 visar en normal smidesstruktur för
smidesmässing (t ex SM 1658). Bild 3 visar en struktur där
huvuddelen av alfa-fas-kornen funnits kvar vid smidningen
och orsakat bristningar.
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Korntillväxten påverkas ej enbart av temperaturen utan
även av hålltiden vid temperatur. Av bl a denna anledning
är det viktigt att värmningstiden är kort.
Inverkan på blyfasen. En för hög temperatur och en för
lång hålltid har även en annan ogynnsam effekt på lege-
ringar som innehåller bly, dvs samtliga vanliga smideslege-
ringar. Blyet föreligger som små korn i strukturen. För att
ge bästa möjliga skärbarhet är det väsentligt att blykornen
är små och tätt liggande samt så jämnt fördelade som möj-
ligt. Blykornen har vid hög temperatur en tendens att dif-
fundera ihop till större och färre korn. Omfattningen av
detta ökar med ökande temperatur och även med ökande
hålltid vid temperaturen. Man får således vid för hög värm-
ningstid och för lång hålltid en försämrad skärbarhet hos
materialet; dessutom påverkas själva smidbarheten i någon
mån ogynnsamt av en grov blyfördelning.
Övrig inverkan. En hög temperatur eller lång tid är
ogynnsam på så sätt att ämnets oxidation blir större liksom
även graden av den termiska avzinkning som alltid uppstår
i ytskiktet.
Smidesverktyget förslits även snabbare vid en hög tempe-
ratur än vid en låg.

Smidning
Smidesmaskiner. Utrustningen är den för varmsmidning
normala och omfattar hejare, friktionspressar, excenter-
pressar och ibland även hydrauliska pressar.
Stukmotståndet ökar något med ökande verktygshastighet.
Inverkan är dock obetydlig för normalt förekommande
hastigheter, varför man i regel ej behöver ta hänsyn till
hastighetens inverkan.
För information om smidesmaskiner, se ref 2 och 3.
Verktyg och verktygsutformning. Valet av verktygs-
kvalitet sker lämpligen i samråd med stålleverantören.
Verktygen bör ha släta ytor för att ge en jämn material-
flytning och en god yta hos detaljen. Se vidare ref 4 och 5.
Verktygsutformningen är mycket viktig för resultatet av
smidningen. I ref 6 och även 7 och 8 finns riktlinjer och
exempel på hur Verktygsutformningen bör vara och vilken
verktygsdelning som är den gynnsammaste med tanke på
bl a hållfastheten hos den smidda detaljen.
Utförande. Smidningen bör ske så snart som möjligt efter
det att ämnet tagits ut ur ugnen, så att man kan innehålla
avsedd smidestemperatur eller undvika att ha en över-
temperatur i ugnen. Man bör använda smörjmedel för att
dels uppnå en lättare utflytning i sänket och dels undvika
påkladdningar med åtföljande sämre yta på detaljen och
större verktygsförslitning. Smörjmedel är tvål, fett och
grafit upplösta i vatten eller olja. Se vidare ref 5, 9 och 10.
Alltför riklig mängd eller olämpligt smörjmedel kan orsaka
att smörjmedelsrester bränns fast på detaljen.

Svalning
Detaljer i mässing bör efter smidningen tillåtas luftsvalna.
Man bör undvika vattenkylning – dels undertrycker man
vid vattenkylning omvandlingen från beta-fas till alfa-fas
och dels riskerar man i vissa fall att få sprickor i detaljerna.
Detaljer i koppar kan med fördel vattenkylas.

EGENSKAPER HOS SMIDDA
DETALJER
Struktur
Som tidigare påpekats får man vid smidningen en mycket
tät struktur med god hållfasthet. Figur 1 visar i makroskala
hur materialets tåga följer detaljens form, vilket är gynn-
samt ur hållfasthetssynpunkt. Strukturbild 2 i figur 5 visar
mikrostrukturen hos SM 1658 i smitt utförande.

Hållfasthet
Hållfastheten hos smidda detaljer är ungefär desamma
som för strängpressade formvaror.

Dimensioner
Den minsta lämpliga botten- eller väggtjockleken vid smid-
ning beror bl a på detaljens dimensioner och ökar med
dessa.

Dimensionstoleranser
Flera faktorer påverkar de dimensionstoleranser som är
möjliga att innehålla. De viktigaste är följande.
- Verktygets måttriktighet och grad av nerslitning
- Smidestemperaturen – vid svalning till rumstemperatur

krymper detaljen och storleken på krympningen kan
vara svår att beräkna

- Dimensionen
- Materialets sammansättning

Man skiljer vid toleranssättningen mellan formbundna
mått som i regel är mått vinkelrätt mot slagriktningen, dvs
mått inom sänkhalvan, och icke formbundna mått som
ligger i slagriktningen och sträcker sig över båda sänkhalv-
orna. Toleranserna för de förra kan i regel hållas något
snävare. Toleranserna är i regel av storleksordningen IT 15.
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Inledning
Som ett alternativ och komplement till varmsmidning har
lågtrycksgjutning fått allt större omfattning. Maskiner för
lågtrycksgjutning utvecklades först för aluminium och
zink. Bättre verktygskvaliteter gjorde det möjligt att även
gjuta kopparlegeringar. Gjutmetoden möjliggör tillverk-
ning av gods med former och dimensioner nära den slut-
liga. Detta innebär, att maskinbearbetning, slipning och
polering kräver mindre arbetsinsats än normalt gjutgods.
Maskinleverantörer, materialtillverkare och forskningsin-
stitut har lagt ner stort arbete på att utveckla tacklege-
ringar, vilka uppfyller högt ställda krav på framförallt flyt-
barhet, finkorning struktur, polerbarhet och avzinknings-
härdighet.

Material
Sammansättningen hos tackor avsedda för lågtrycksgjut-
ning är i huvudsak varianter av mässing med en smält-
punkt nära 900 oC. Tabell 2 redovisar sammansättningen
och hållfasthet hos legeringar från Nordic Brass. Tillstånds-
diagrammet, fig 2, visar SM 1658:s sammansättning.
Gjutlegeringarna ligger något till höger om denna. Små
tillsatser av tenn och aluminium görs samt av antimon för
att ge avzinkningshärdighet. Antimon ersätter arsenik
eftersom avbrännan vid smältning av tackor är lättare att
hålla under kontroll. Som framgår av fig 2 är stelnings-
intervallet litet, 5-10 oC. Detta är en förutsättning för att
tätt gods utan mikroporositet skall erhållas.
Kravet på avzinkningshärdighet medför att den effektiva
kopparhalten x) bör ligga inom intervallet 61-62 %.
Kopparhalter större än 63 % innebär, att det primära
stelnandet utgörs av alfafasdendriter mellan vilka betafas-
stråk bildas. Mängden betafas i det stelnade materialet blir
för stor och därmed risken för avzinkning, då kopparhalten
är mindre än 60 %. Stelningsstrukturen i de tre fallen åter-
finns på mikrobild 4 till 6.
Kornförfining av metallsmältor genom tillsats av korn-
förfinare, som ger en jämn kärnbildning och därmed ett
finkorningt gods har undersökts intensivt i många år. Den
mest kända tillämpningen är kornförfining av aluminium
med titandiborid. Tacklegeringen har en tillsats av korn-
förfiningsmedel, som gör att färdigt gods blir finkorningt.

Flytbarhet och stelnande
Smältans flytbarhet är mycket viktig för att den perma-
nenta kokillen skall fyllas ordentligt. Bild 7 visar svalnings-
och svalningshastighetskurvor för mässing med Cu

eff
 =

61,1 %, vilket är en sammansättning, som ger ideal struk-
tur, bild 5. Kurvorna är tagna från finska undersökningar,
referens 12 och 13. En förutsättning för god flytbarhet är
ett litet stelningsintervall. Ur tillståndsdiagrammet kan det
uppskattas till 5-10 oC. Svalningskurvan i bild 7 ger ett

betydligt större värde, ca 40  oC. Detta beror på att smältan
underkyls.
Flytbarheten eller formfyllningsförmågan beror av ett stort
antal faktorer: viskositeten, 3,8 mNs/m2 för koppar, före-
komst av ytoxider och inneslutningar, gjuthastighet, över-
temperatur, kokill-temperatur och -yta, d v s smörjning.
Det är således en blandning av materialegenskaper och
kvalitet på tackmaterial på ena sidan och smält- och gjut-
betingelser vid tillverkningen av den gjutna detaljen på
den andra.

Polerbarhet
De flesta av de gjutna detaljerna slipas och poleras för att
sedan ytbehandlas. Hårda inneslutningar i godset, bild 8,
kan ge upphov till ytfel, ofta kallade kometer. De syns
mycket tydligt efter ytbehandlingen. Vid Tekniska Univer-
sitetet i Berlin har gjorts en hel del undersökningar av hur
och varför inneslutningarna bildas, referens 14. För höga
järn- och kiselhalter i kombination med låg hålltemperatur
kan leda till bildning av Fe

3
Si. Krom och järn kan ge hårda

partiklar i kombination med kornförfiningstillsatsen.
Mangan och kisel bildar Mn

5
Si

3
, järn och kol FeC. Partik-

larna kan vara dendritiska eller sfäriska med en storlek på
upp till 6 mm. De stora partiklarna bildas redan i smältan,
spec om temperaturen är låg.
Man undviker hårda partiklar genom att minimera
inblandning av stålspån, användning av kiselhaltigt fluss
och att se till att kontaminering från ugnsinfodring ej sker.
De hårda partiklarna kan i viss utsträckning avlägsnas ur
smältan. Fe-Si partiklar kan flyta upp till ytan och tas upp
i slaggen. Detta är en tidskrävande process. Överhettning
av smältan följd av lång hålltid kan ge påtaglig minskning
av mängden hårda partiklar. Med hjälp av filtrering genom
keramiska filter kan en del partiklar avlägsnas.

x)  Cueff = 100xCu

100-Pb+5xAl+Sn-0,1Fe-0,5Mn-2,3Ni
alla halter i %
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Bild 7 Exempel på svalnings- och svalningshastighetskurvor
för mässing med effektiva kopparhalten 61,1% 1:smältpunkt
(likvidus), 3: montektisk reaktion mellan koppar och bly, 4:
stelningspunkt (solidus) 5:α/β-reaktion.

migu
Textruta
x)Cueff =(100xCu)/(100-Pb+9xSi+5xAl+Sn-0,1xFe-0,5Mn-2,3xNiAlla halter i %

nias
Textruta
x)Cueff =(100xCu)/(100-Pb+9xSi+5xAl+Sn-0,1xFe-0,5xMn-2,3xNiAlla halter i % 



9

LÅGTRYCKSGJUTNING

1 mm

100 µm

10 µm

Bild 4
Effektiv kopparhalt 63,5 % α-fas dendriter
med långa β-stråk.

Bild 5
Effektiv kopparhalt 61-62 %.
Optimal blandning av α och β-fas

Bild 6
Effektiv kopparhalt ≤ 60 % β-fashalt ~50 %.

Bild 8
Hård partikel som ger upphov till komet vid polering.
X650

100 µm
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Brottgräns 0,2% sträckgräns Förlängning Hårdhet
N/mm2 N/mm2 % HB

SM 2561 (340) (215) (5) (110)

SM 2061 (340) (215) (5) (110)

SM 2058 (350) (250) (4) (110)

1) Kornförfiningstillsats, max medelkornstorlek 150 µm
2) Motsvarar CB 754S

Tabell 2. Tacklegeringar för lågtrycksgjutning, sammansättning % och hållfasthet enl EN 1982:1998

Al As Cu Fe Mn Ni P Pb Sb Si Sn Zn Cueff

SM 25611) min 0,3 - 61,0 - - - - 1,0 0,03 - 0,1 rest 60,5

max 0,6 0,04 62,5 0,2 0,1 0,2 - 2,0 0,06 0,02 0,3 61,5

 SM 20611) min - - - - - - - 0,9 - - - - 60,5

max - - - - - - - 1,1 - - - - 61,5

SM 20582) min - - 58,0 - - - - 1,0 - - - rest

max 0,8 - 61,0 0,5 0,5 0,8 0,02 2,2 - 0,05 0,9 -
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