
 
 
 
 
 
 
 
 

Trukne og kaldflytpressede 

 Al-produkter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Henning Johansen 



Lettvektdesign              Trukne og kaldflytpressede Al-produkter 

© 2008 Henning Johansen                       side 2 

0 INNHOLD 
 side 
1  TRUKNE / DYPTRUKNE PRODUKTER 

1.1  Generelt 
1.2  Verktøy 
1.3  Metode 
1.4  Materialer for trekking / dyptrekking 
1.5  Teknikken ved trekking / dyptrekking 
1.6  Dyptrekking med strekking 

 
2  KALDFLYTPRESSEDE PRODUKTER 

2.1  Prosessen 
2.2  Matematisk modellering 
2.3  Modellforsøk 
2.4  Fordeler og ulemper 
2.5  Eksempler 

 
3  REFERANSER 
 

3 
3 
3 
3 
5 
5 
12 
 

14 
14 
16 
16 
17 
19 
 

20 
 

 
 
 
 
 
 
Copyright © 2008 Henning Johansen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sist revidert 8.10.2008 
 
 



Lettvektdesign              Trukne og kaldflytpressede Al-produkter 

© 2008 Henning Johansen                       side 3 

1  TRUKNE / DYPTRUKNE PRODUKTER 
 
1.1 Generelt 
 
Trekking er en plastisk bearbeidingsmetode der et platemateriale omformes til et koppformet 
materiale (hulkar) i kald tilstand. Emnet skjæres eller klippes ut fra bånd eller en plate. 
Trekking er en av de viktigste prosessene til forming av deler fra bånd eller en plate. 
Prosessen gir stor frihet i valg av form og den er meget rask. Verktøykostnadene er ofte meget 
store. Derfor egner metoden seg best til produksjon av store serier og 
masseproduksjon av hule produkter i emballasjeindustrien, bilindustrien o.l. 
Dyptrekking kalles metoden når ”koppens” høyde er så stor at det må brukes påhold på platen 
for å hindre at den krøller seg ved formingen. 
Under samme begrepet finner vi også spesielle metoder som gummipressing, væskepressing, 
magnetisk forming og eksplosjonsforming. 
 
 
1.2 Verktøy 
 
Dyptrekking av aluminium krever verktøy med jevn og glatt overflate. Det er ofte nødvendig 
å anvende en høyere overflatefinhet enn ved forming av stålplater. Materialet i verktøyet er 
vanligvis i stål, ofte med innlegg av hardmetall eller stål belagt med titankarbid. Vanligvis bør 
ikke verktøy av støpejern benyttes. Hardt tre og plastbelagt betong kan av og til benyttes ved 
små serier. Hardmetall eller titan karbidbelegging av stålet i verktøyet medfører at påkladding 
av aluminium minsker. Dette fører til detaljer uten riper og færre avbrudd i produksjonen for 
rengjøring og vedlikehold av verktøyet. 
 
 
1.3 Metode 
 
Ved trekking / dyptrekking presses materialet av et stempel gjennom en trekkring. Det 
benyttes en mekanisk eller hydraulisk presse. Utgangsmaterialet er et emne, en rondell, et 
rundt platemateriale. Den kraften som stempelet utøver på materialet er ikke større enn at det 
kan gli ned gjennom trekkringen. En eneste trekking er ikke alltid nok, prosessen må av og til 
gjøres i flere operasjoner. 
 
Figur 1.1 viser prosessen. 
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A          B          C 

Figur 1.1 
Dyptrekking, prosessen (1) 

A På holdet holder rondellen fast. 
B Trekkstempelet trekker platen ned i trekkringen. 

C I siste fase av trekkingen går påhold og trekkstempel tilbake og en avstrykeranordning 
skyver hullegemet av trekkstempelet. 

 
Når trekkstempelet trekker platen ned i trekkringen, må materialet altså skyves over kanten på 
trekkringen og utsettes for en kraftig plastisk bøyning under innvirkning av en radiell 
strekkspenning. Dette kan føre til en viss fortynning av platematerialet i bunnen og spesielt i 
overgangen mellom bunn og sylindervegg. Dersom bunnen har en avrundet form, vil 
tykkelsesreduksjonen i bunnen bli mer utpreget. 
Ved videre pressing minsker diameteren på flensen. Dette fører til at flensen stukes i 
tangentiell retning, tykkelsen øker og materialet blir hardere. 
Dersom forholdet mellom rondelldiameteren og stempeldiameteren blir for stort, kan 
deformasjonsmotstanden i flensen bli så stor at det oppstår brudd i den sylindriske delen. 
Hvor stort trykkforholdet (forholdet mellom rondelldiameter og stempeldiameter) kan være, 
avhenger av platematerialet, verktøyets utforming, smøremidlet, trekkhastigheten o.l. 
For de mest brukte aluminiumlegeringene i glødet tilstand kan vi tillate trekkforhold på 
maksimalt 1,9-2,0 i en trekkoperasjon. For de etterfølgende prosessoperasjonene blir det 
maksimale trekkforholdet lavere. 
 
Figur 1.2 viser formendring og flytforløpet i 3 etterfølgende pressinger. 
 

 
Figur 1.2 

Formforandring og flytforløp ved dyptrekking i 3 pressinger. (2) 
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1.4 Materialer for trekking / dyptrekking 
 
Tabell 1.1 viser de vanligste legeringer og materialtilstander som benyttes. 
 
LEGERING EGENSKAPER TILSTAND 
Al99,7-Al99,5-Al99,0-AlMn1-AlMg2,5 ikke herdbare O1), H, H12, H14, H16, H18 
AlSi1MgMn herdbare O, T2) T4 
AlCu4SiMg -AlZn4,5Mg1  O, T2) 

 
1) før stangpressing 
2) innherdet  

Tabell 1.1 
Legeringer, med egenskaper og tilstand, som vanligvis benyttes for trekking / dyptrekking. 

Trekking/dyptrekking stiller flere krav til materialet: 
1. Materialet må ha god formbarhet. Store formendringer kan skje uten å benytte 

mellomgløding. Aluminiumlegeringer har veldig god formbarhet i mykglødet tilstand, men 
trekking / dyptrekking kan også utføres i hard tilstand. 

2. Materialet må ha så like mekaniske egenskaper som mulig i ulike retninger i plateplanet. 
Det vil hindre så kalte ører ved trekking. 

3. Materialet skal ha kornstørrelse som ved pressing ikke fører til en grov flate, 
”appelsinoverflate”, på detaljen. 

4. Materialet skal ha høy overflatekvalitet. Riper og overflatedefekter aksepteres ikke og skal 
ikke forekomme. Disse kan også forårsake ujevnheter i materialets flyting og friksjon ved 
trekking. 

5. Variasjoner i tykkelse må ikke være så store at de forårsaker skjev trekking. 
 
De fleste egenskapene under disse punktene påvirkes av tilvirkningsgangen og krever ofte 
spesielle tilvirkningsprogram for å bli optimale. Alle legeringer som forekommer som 
plateprodukter, kan anvendes for trekking. Det finnes også spesiallegeringer i renaluminium. 
Renaluminium kan i noen tilfeller ha altfor lav strekkfasthet i glødet tilstand. Det fører til at 
detaljen sprekker opp til tross for at formbarheten er veldig god. I disse tilfellene er det bedre 
å anvende et hardere utgangsmateriale. Vi oppnår da en god fasthet også i de deler av detaljen 
som ikke blir bearbeidet under trekking. 
For herdbart materiale er det ofte lurt å utføre formingen i innherdet tilstand og før materialet 
kaldutherder i noen grad. Det er da bare nødvendig å varmutherde etter trekking for å oppnå 
høyest fasthet. Vi slipper også risikoen for formendringer som følger med innherding av en 
ferdig detalj. 
 
 
1.5 Teknikken ved trekking / dyptrekking 
 
Emnedimensjon 
Det bør ikke velges større emnestørrelse enn det den formede detaljen krever. Et for stort 
emne krever unødig stor presskraft, sprekker lettere og gir også mer kapp. 
Figur 1.3 viser noen eksempler på hvordan beregne nødvendig emne-, rondell-, diameter. 
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Figur 1.3 

Noen formler for bestemmelse av rondelldiameter ved trekking / dyptrekking. (2) 
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For kvadratiske og rektangulære detaljer anvendes vanlige kvadratiske / rektangulære emner, 
oftest med avklippet hjørne. For kvadratiske detaljer kan vi også benytte rondeller. 
Emnestørrelsen må beregnes så den blir stor nok til å dekke ferdig detalj. 
Figur 1.4 viser teoretisk emneform og ferdig trukket detalj. 

 
Figur 1.4 

Teoretisk emneform og presset detalj, et rektangulært kar. (2) 
 
Forholdet mellom emnediameter og trukket detalj, eller diameterne hos detaljen før og etter 
trekking ved forming i flere trekkoperasjoner, anvendes vanligvis som et mål for 
formendringen. Forholdet kalles trekkforholdet D/d. 
 
Ved alt for store trekkforhold blir trekkraften som trengs så stor at materialpåkjenningen 
forårsaker sprekker. Det passende trekkforholdet bestemmes først og fremst av materialets 
egenskaper og emnets tykkelse. Detaljens form og også andre faktorer påvirker trekkforholdet 
i større eller mindre grad. Det er derfor vanskelig å angi verdien på passende trekkforhold 
som kan benyttes. Tabell 1.2 viser retningsverdier på trekkforhold for de legeringer som 
vanligvis benyttes ved trekking / dyptrekking. 
 
LEGERING EGENSKAPER TILSTAND TREKKFORHOLD D/d 
   Trekkoperasjon 
   1 2 3 4 
Al99,7  Al99,5  Al99,0 ikke herdbare O1), H12, 

H14, 
1,9-2,0 1,4 1,34) 1,24) 

AlMn1  AlMg2,5  O2), H2)     
  H16, H18 1,4 1,3   
AlSi1MgMn herdbare O, T3) 1,9-2,0 1,4 1,3 1,2 
  T4 1,6 1,3   
AlCu4SiMg  AlZn4,5Mg1  O, T3) 1,8 1,3 1,2  

 
1) Al99,7  Al99,5  Al99,0  kan i noen tilfeller være for myke i denne tilstanden for å kunne gi angitt trekkforhold i trekkoperasjon 1. 
2) før stangpressing 
3) Innherdet  
4) AlMg2,5 krever som regel mellomgløding 

Tabell 1.2 
Trekkforhold, retningsverdier, for legeringer som vanligvis benyttes for trekking / 

dyptrekking. 
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Figur 1.5 viser et eksempel på utforming av de ulike trekkingene ved forming av en enkel 
sylindrisk detalj. Den ønskede formen er ofte mye mer komplisert enn i dette eksempelet. 

 
Figur 1.5 

Eksempel på utforming av 3 ulike trekk ved dyptrekking av en sylindrisk detalj. (2) 
trinn 1: D/d1 = ca. 2,0 - trinn 2: d1/d2 =ca. 1,4 - trinn 3: d2/d3 =ca. 1,3 

Totalt: D/d1 · d1/d2 · d2/d3 = ca. 3,5 
 
Dersom vi ønsker et høyere trekkforhold enn 1,9-2,0, kan vi oppnå det ved å presse i flere 
operasjoner. Som Tabell 1.2 viser, kan det noen ganger være nødvendig å mellomgløde. 
 
Vi kan noen ganger benytte en spesiell prosess, VENDEPRESSING, som gjør det mulig å 
utføre 2 formendringer i en operasjon og på den måten oppnå et høgt totalt trekkforhold. 
Vendepressing er en metode hvor et hulkar presses til et nytt hulkar med mindre diameter i en 
prosess, en såkalt dobbeltprosess. Figur 1.6 viser en prinsippskisse av prosessen. 
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Figur 1.6 

Dyptrekking, vendeprssing (1) 
Maksimale trekkforhold: 
 trinn 1: D/d1 =ca. 1,9 
 trinn 2: d1/d2 =ca. 1,4 

Totalt: D/d1 · d1/d2 = ca. 2,7 
 
Fordelen med vendepressing er at to pressoperasjoner utføres i en maskinoperasjon. 
Eksempelet viser at vi kan regne med et totalt maksimalt trekkforhold, hvis vi går ut i fra 
material i myk tilstand, på ca. 2,7. Trekking av hulkar gjøres i en mekanisk eller hydraulisk 
presse. Mer kompliserte operasjoner som vendepressing, krever nøye innstilling av 
pressparametrene og en hydraulisk presse er derfor å foretrekke. 
Kombinasjonsverktøy for 1. og 2. presstrinn blir ofte kompliserte og krever presser med flere 
funksjoner. Verktøyets utførelse er av stor betydning for prosessen. Spesielt er trekkradien 
viktig for at arbeidsstykket skal kunne gli med minst mulig friksjon. Blir friksjonen for stor, 
vil emnet lett kunne overbelastes og sprekke. En større trekkradius vil gjøre prosessen lettere. 
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Innvirkning på materialegenskaper 
Ved trekking fastner materialet, med resultat at hardheten øker. Ved bruk av flere 
trekkoperasjoner ved fremstilling av en detalj, bør ikke den totale reduksjonen deles opp i like 
store trekkoperasjoner hvis vi ikke foretar mellomgløding mellom hver operasjon. 
For å unngå bruk av mellomgløding, bør trekkoperasjonene deles opp i operasjoner med 
lavere trekkforhold i hver operasjon se Tabell 1.2. 
 
Anbefalt trekkforhold for trekking av kvadratiske og rektangulære detaljer er noe lavere enn 
de som er angitt i Tabell 1.2.  
 
Innvirkning på tykkelse 
Materialtykkelsen påvirker også anbefalt trekkforhold. Er tykkelsen liten i forhold til 
diameteren, må det benyttes større påholdstrykk for å motvirke unnaglidning. Dette fører til 
større påkjenninger i materialet, og det anbefalte trekkforholdet settes lavere. 
 
Eksempel: 
LEGERING D/t TREKKFORHOLD D/d 
 t = tykkelse Trekkoperasjon 
  1 2 3 4 
Al99,7  Al99,5  Al99,0 180 1,9 1,4 1,3 1,2 
AlMn1  AlMg2,5 220 1,8 1,35 1,3 1,2 
 330 1,7 1,3 1,25 1,15 
 400 1,6 1,25 1,2 1,1 
 
Radius på trekkring og stempelende 
Trekkring og stempel må ikke utformes med altfor liten radius. Det kan lett medføre brudd i 
detaljen. Radius på trekkring må heller ikke gjøres for stor. Materialet styres da dårlig og kan 
lett få ”rynker”. Passende radius ligger på mellom ca. 20t (t = materialtykkelsen) for tynt 
materiale (t = ca.0,1mm) og ca. 5t for tykkere materiale (t = ca.3mm). En dyp detalj krever 
større radius enn en grunn. 
Anbefalt minste radius på stempelende er (4 – 10)t. Radien bør ikke gjøres mindre enn 
1,5mm. 
Ved trekking av firkantede former blir materialflyten jevnere hvis radius på trekkring og 
stempelende er større i hjørnene enn på sidene. 
 
Trekkspalte 
Når trekkoperasjonen skrider frem, øker tykkelsen på den enda ikke formede delen av emnet 
eller detaljen. For at ikke alt for høye spenninger skal oppstå i materialet når det passerer 
gjennom trekkspalten, kreves det derfor at spalten mellom trekkring og stempel er større enn 
materialtykkelsen før operasjonen. Som regel anbefales spaltestørrelser som gir en liten 
tykkelse minskning i trekkspalten. 
Ved trykking av firkantede detaljer, blir tykkelse økningen størst i hjørnene. Spalten i disse 
bør derfor være større enn på sidene. 
 
Påholdskraft 
Påholdskraften må være tilstrekkelig stor så det ikke oppstår unnaglidning, men ikke så stor 
att detaljen sprekker p.g.a. att materialet låses fast i påholdet. Den passende påholdskraften er 
avhengig av trekkforholdet, materialegenskapene, platetykkelsen og smøremiddelets 
egenskaper. Den øker med trekkforholdet, materialets strekkfasthet og minkende tykkelse. Et 
bra smøremiddel muliggjør en større påholdskraft. 
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Noen ganger, spesielt ved liten platetykkelse, kan intervallet for anvendbar påholdskraft være 
lite og kreve nøye innstillinger. Innstillinger ved sirkulære former er som regel relativt enkle. 
Ved uregelmessige former er det ofte nødvendig å anvende underlag for å oppnå passende 
trykk på alle deler av omkretsen. Den beste måten å bestemme påholdskraften, er å prøve seg 
frem. 
 
Presshastighet 
Presshastigheten har en viss innvirkning på formbarheten. Anbefalt trekkforhold kan noen 
ganger være noe lavere ved høg hastighet enn ved lav. En lav hastighet kan gi en mer likt 
fordelt deformasjon. Lav hastighet vil derfor være mer fordelaktig enn høg hastighet ved dype 
trekkinger på store plater og ved kompliserte forminger. Presshastighet bestemmes best ved 
forsøk. 
 
Smøremiddel 
Det må som regel anvendes smøremiddel ved trekking. Smøremiddelets egenskaper har stor 
betydning for resultatet. Et godt smøremiddel gjør at et større trekkforhold kan benyttes, 
samtidig som påholdskraften kan økes for å minske risikoen for unnaglidning. Mange typer 
oljer og emulsjoner anvendes. 
Det kan også anvendes plast som smøremiddel. Plasten påføres enten som folie eller ved 
dypping. 
Tykke plater, stort trekkforhold og små radier på trekkring- og stempelende krever et mer 
tungtflytende smøremiddel enn tynne plater. 
Emnets overflateruhet har også stor betydning. Under spesielt krevende trekkoperasjoner med 
store belastninger, er ru overflate å foretrekke fordi den holder bedre på en 
friksjonsreduserende smørefilm. Smøreolje med høy viskositet som tåler store flatetrykk, vil 
gjøre vanskelige trekk lettere. 
 
Mellomgløding 
Noen ganger må det foretas en mellomgløding for å gi detaljen dens endelige form. Det er 
viktig å anvende de temperaturer og tider som angis for den respektive legering. For høg 
temperatur gir en grovkornet struktur, som igjen fører til at det oppstår en ”appelsinoverflate” 
ved fortsatt forming. I deler av detaljen som har fått liten deformasjon før mellomgløding, 
oppstår ofte en grovkornet struktur. 
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1.6 Dyptrekking med strekking 
 
Ved ren dyptrekking endres veggtykkelsen forholdsvis lite. Det er imidlertid vanlig å 
kombinere dyptrekking med etterfølgende reduksjon av veggtykkelse, kalt dyptrekking med 
strekking. Koppen trekkes av stempelet gjennom et antall trekk som suksessivt reduserer 
veggtykkelsen med opp til 75%. 
Metoden kalles iblant Keller-metoden, på engelsk ”draw and wall ironing” (DWI) 
Denne metoden benyttes ved produksjon av mineralvann- og ølbokser, kokekar, hylser o.l. 
Figur 1.7 viser metoden. 
 
 
 
 

 
Figur 1.7 

Dyptrekking med strekking. (1) 
 
Figur 1.8 viser produksjon av en mineralvannboks. Utgangsmaterialet er aluminiumbånd i 
legering AA 3004-H19 i tykkelse fra 0,30 – 0,35mm, avhengig av boksens ferdige volum. 
Etter 2 trekkprøver, utføres veggtykkelsesreduksjon i 3 trinn slik at endelig veggtykkelse blir 
0,10 – 0,12mm. Etter renskjæring, vasking, lakkering og dekorering, krages boksens overdel 
inn til samme diameter som lokket. Samtidig skjer en utbøying av over delen slik at det senere 
oppstår en tett sammenføyning når lokket falses på etter fylling i bryggeriet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lettvektdesign              Trukne og kaldflytpressede Al-produkter 

© 2008 Henning Johansen                       side 13 

 

 

 

 
Figur 1.8 

Tilvirkning av mineralvann boks. (2 og 3) 
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2  KALDFLYTPRESSEDE PRODUKTER 
 
2.1 Prosessen 
 
Kaldflytpressing er en prosess der materialet i kald tilstand settes under et så høyt trykk at det 
flyter og formes i et verktøy. Det kan formes både hule og massive legemer. Stort sett har 
metoden vært benyttet til produkter med enkle geometrier og i svært store serier. I de senere 
år er kaldflytpressing blitt benyttet til mer kompliserte geometrier, og også i mindre 
seriestørrelser. 
Prosessgangen er som følger: 
- Utgangspunktet ved kaldflytpressing er ofte en ekstrudert bolt. 
- Denne bolten kappes først i passende lengder. 
- Deretter forbehandles disse emnene. 

En viktig forutsetning for prosessen er at emnet har fått en riktig forbehandling, for 
eksempel mykgløding, fosfatering og tilføring av smøremidler. 
- Når emnet som benyttes er mykglødet, har det lavest mulig flytemotstand i 

utgangstilstanden. 
- Fosfatering går i korthet ut på å rense materialet ved hjelp av flere kjemiske bad. 

Overflaten etterlates med et fosfatskikt som er porøst slik at det kan ta til seg nok 
smøremidler.  

- Smøremiddel tilføres emnene for at de ikke skal klebe i verktøyet. Smøremidlene består 
som regel av såpeprodukter. 

- Emnet legges kaldt ned i en matrise og utsettes for trykk ved hjelp av et trykkstempel. 
Trykket er så høyt at metallet begynner å flyte og presses ut i åpningen mellom 
trykkstempel og matrise eller fyller formen.  

- Mange typer produkter er slik utformet at emnene må mykglødes, smøres og formes 
gjentatte ganger før de oppnår sin endelige utforming. 

- Før produktet går videre til maskinering, kan det varmebehandles for å øke styrken i 
materialet. Varmebehandlingen består av innherding og utherding.  

 
Kaldflytpressing kan foregå etter flere forskjellige prinsipper: 
- Bakoverflyt 
- Foroverflyt 
- Strekking 
- Tverrflyt 
- Kombinasjonsflyt, kombinasjoner av de ovenfor nevnte prinsippene 
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a) Bakoverflyt og Foroverflyt 
 

b) Bakoverflyt illustrert med 
rutemønster 

c1 og c2) Foroverflyt (Finete Element Method, FEM) 
 

Figur 2.1 
  Kaldflytpressing etter prinsippene med ”Bakoverflyt” og ”Foroverflyt”. (1 og 3) 

 

 
Figur 2.2 

”Kaldflytpressing” etter prinsippet Strekking. (1) 
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Figur 2.3 

Kaldflytpressing etter prinsippet ”Tverrflyt”. (1) 
 
Kaldflytpressing stiller store krav til verktøyutforming og verktøyoverflate, til valg av 
legering, til riktig varmebehandling og til overflatebehandling av emnet før pressing. 
 
 
2.2 Matematisk modellering 
Det finnes kommersielle dataprogrammer som kan simulere flytpressing. Disse programmene 
gir oss en forståelse av materialflyt, trykk, tøyning, varmeutvikling m.m. i det emnet formes. 
Programmene har i første rekke vært aktuelle for rotasjonssymetriske emner og enkle 
produkter. Gode empiriske data, bl.a. friksjonsforhold, er ofte en mangelvare ved bruk av 
disse dataprogrammene. 
 
 
2.3 Modellforsøk 
I utviklingsfasen kan det ofte være en stor fordel å benytte modellforsøk. Ved hjelp av et lett 
deformerbart modellmateriale og utforming av verktøy i tre- eller plastmaterialer, kan 
prosessen simuleres. På den måten kan beregningsmodeller for formingsprosessen testes. 
Modellene demonstrerer hvordan materialet flyter i verktøyet og gir viktige startdata til en 
riktig verktøyutforming. 

 
Figur 2.4 

Modellforsøk ved Kaldflytpressing. (1) 
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2.4 Fordeler og ulemper 
 
Kaldflytpressing er en prosess med mange fordeler: 
- Produktene får gode materialegenskaper. 
- Prosessen er økonomisk ved masseproduksjon. 
- Lave verktøykostnader da det er lang levetid på verktøyet p.g.a. aluminiums gode 

formbarhet. 
- Stor deformasjonsgrad i en operasjon 
- Det er en sikker prosess. 
- Strekkfasthet og hardhet øker ved kaldflypressing. Det er mulig å bruke høyfaste 

legeringer (AA7000-serien med Zn, Mg og Cu) og dermed oppnå svært gode 
styrkeegenskaper. 

- Gode fasthetsegenskaper. 
 Hos ikke utherdbare legeringer, kan de høyest oppnåelige verdier nås. 
 Hos utherdbare legeringer, opptil 60% av fastheten som oppnås ved utherding. 
- Karakteristisk for kaldflytpressing er at fiberstrukturen, flytlinjene, følger delens konturer. 

Godset er porefritt og overflaten glatt. Dette gir mindre kjervvirkning og bedre 
utmattingsfasthet. 

- Materialutnyttelsen er meget god. Det største materialtapet er ofte i forbindelse med 
kapping av emnet. 

- Prosessen er enkel å automatisere og svært produktiv. Den egner seg derfor spesielt godt 
ved store serier. Minimum stykktall vil avhenge av vekt / dimensjoner og alternative 
prosesser. Generelt kan vi si noen tusen deler for store deler, og helst flere ti-tusen for 
mindre. 

- På grunn av snevre måltoleranser og fin overflate, kan maskinering ofte sløyfes eller 
reduseres til et minimum. 

- Kaldflytpressing er en svært stabil prosess som reduserer behovet for kontroll. 
- Formingsmuligheten er blitt veldig god og gir mulighet for å fremstille komponenter som 

tidligere ble produsert i flere deler, i ett stykke. Dette gjør metoden ytterligere egnet til 
fremstilling av deler der det stilles store krav til sikkerhet. 

 
Kaldflytpressing har også ulemper: 
- Måltåleransene er snevre, mellom 0,2 og 0,02mm alt etter formen på delen. Fine toleranser 

reduserer levetiden til verktøyet fordi det tillates mindre slitasje før produktet faller utenfor 
toleransekravene. 

 
Figur 2.5 viser noen eksempler på kaldflypressede detaljer. 
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Figur 2.5 

Kaldflytpressede detaljer. (1) 
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2.5 Eksempler 
 
Figur 2.6 viser et utvalg av konstruksjonseksempler. Kaldflytpressede detaljer er veldig 
forskjellig fra smidde detaljer, og kan i veldig få tilfeller være en konkurrent til disse. 
 

 
Figur 2.6 

Eksempler på geometrier på konstruksjoner som med fordel kan fremstilles ved kald 
flytpressing. (4) 
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