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DISA FLEX 70 

Af Peter Windfeld Rasmussen 

 

„De har brug for en ny maskine i Indien” sagde chefen. „Hvad kommer det mig ved”, sva-
rede jeg, men inden der var gået kort tid vidste jeg alt om det, for det blev mit ansvar at få 
den til at virke! 
Virke, således at forstå, at designe et hydrauliksystem og den overordne styring hertil. 

Baggrunden 

 
Disa har solgt maskiner i Indien flere gange, og der er til den voksende bilindustri brug 
for mere og mere støbejern. Men andre kunder trænger sig også på, og vores første kunde  
til den ny maskine viste sig såmænd at være leverandør til en stor dansk maskinfabrik! 
Maskinen vi skulle udvikle til det indiske marked skulle ikke fremstilles i Danmark, men 
derimod i Indien, hvor Disa i mange år har haft en maskinfabrik der producerer slyngren-
seanlæg og mindre støbemaskiner. Som et joint venture stod vi i Danmark for 3D model-
len og Inderne for 2D og alt hvad der i øvrigt skal til for at en maskine med 1000 dele kan 
fremstilles, monteres, afprøves og endelig installeres hos kunden. I baggrunden stod vi så 
som partnere og sikkerhedsnet. 

Teknologi 

 
Skal der tages hensyn til at der er meget langt fra producenterne til kunderne, eller særlige 
hensyn til de muligheder for vedligeholdelse som gør sig gældende i 3. verdens lande? 
Svaret blæser mest i vinden. Inderne vil selv gerne have ny teknologi og producerer også 
en del, men der er ofte fysisk meget langt mellem parterne, og man tager altså bare ikke 
lige bilen og smutter ”derover” når gennemsnitsfarten i bil sjældent kommer over 40 km i 
timen! 
Vi valgte en pragmatisk løsning hvor besværlige komponenter blev sendt direkte fra 
Danmark, og ellers valgte vi leverandører der var gængse eller erstattelige. Men ellers 
blev maskinen udrustet med de komponenter der var mest optimale for processen og med 
et teknologisk niveau, der er det samme som alle vore øvrige maskiner. 

Maskinen 

 
Traditionel støbeteknik anvender såkaldte kasser. Hver kasse er delt i to, og formindtryk-
ket sidder i de flader der spændes imod hinanden. Kasseanlæg svinger i størrelse fra nogle 
få kasser der fyldes og stampes manuelt til meget store anlæg med hundredvis af kasser, 
der fyldes, presses og transporteres automatisk. Formfladen kan have dimensioner fra ½ 
m2 til flere m2 så op til flere motorblokke kan støbes i samme form. Et kasseanlæg opbyg-
ges af en række enkeltmaskiner, der stilles op i en lang række. 
Den aktuelle opgave gik ud på at konstruere en ny formmaskine, hvor kasserne fyldes 
med sand, presses og sendes videre til næste operation. Der fremstilles en form halvpart af 
gangen. Figur 1 viser den færdige maskine før montage hos kunden. Det nederste stativ 
skjules under gulv (se figur 6). 
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Figur 1. Formmaskinen ved afsluttet montage og før levering 
 

 

De vigtigste operationer ved fremstilling af en formhalvpart på et kasseanlæg er: 
 
1. En tom kassehalvpart ruller ind i maskinen. 
2. Bordet kører op, henter kassen og derefter ned igen. På bordet sidder den aktuelle 

modelhalvpart. 
3. Når bordet er i bund svinges kasse og model ved hjælp af rundbordet ud af maski-

nen og ind under et rør til fyldning med sand. 
4. På rundbordets anden side sidder den modsatte modelhalvpart. Denne er fyldt med 

sand, og bordet kører den op til anslag mod skud og pressehovedet. 
5. Med trykluft komprimeres sandet over formen, efterfulgt af en efterkomprimering 

med pressecylinderen. 
6. Bordet kører ned og afleverer den færdige form på den rullebane der løber igen-

nem maskinen. Bordet fortsætter et stykke ned for at frigøre modellen fra formen, 
så denne kan rulles ud af maskinen. 
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Hydrauliksystemet 
 
Som det fremgår af operationslisten, så er der stort set ingen overlappende bevægelser, og 
det er nu engang det nemmeste at gå til. Det betyder. at hver eneste aktuator og ventil kan 
optimeres både hvad angår dimension og ydelse. Kort sagt kan tryk og volumenstrøm op-
timeres. En yderligere fordel er at der kan skiftes frit mellem tryk og volumenstrømstyring 
som det passer til den aktuelle operation. Figur 2 viser det principielle hydrauliksystem. 
 
Da kun en aktuator kører af gangen, kom valget af styreform til at se således ud: 
 

• Pressecylinder 
o Volumenstrømstyring under transportslag. Tryk og effektregulering under 

presning. 

• Bordcylinder 
o Volumenstrømstyring under transportslag. Trykstyring under anslag mod 

skudhoved (overlap med presning). 

• Rundbord 

o Krumtapbevægelse, trykstyring under hele forløbet. 
 

Konklusionen herpå var altså at lade alle ventiler være on-off ventiler og pumpen den 
eneste analogt styrbare komponent. Figur 3 viser pumpestationen, der er integreret på top-
pen af formmaskinen. 

Figur 2. Hydraulikdiagram 



 4

 

Figur 3. Pumpestation og pressecylinder 
 
Pumpestyringen 

 
Den valgte pumpe har feedback fra både tryk og skråskivevinkel, hvorfor det er muligt i 
styringen at tilføje effektregulering når og hvis man vil.  
En særlig feature ved pumpestyringen er lækagekompenseringen. Denne er udformet som 
en linear trykafhængig tilvækst af styresignalet til volumenstrøm som funktion af trykket. 
Især ved lave volumenstrømme og acceleration/deceleration undgår man at bevægelsen 
går i stå før tid. fordi lækagen i pumpen er større end forbruget. Det giver i den sidste en-
de de sidste tiendedele i positioneringsnøjagtighed og højere gentagelsesnøjagtighed fordi 
lækage primært ændres som funktion af temperatur.. 
 
Bagdelen ved pumpestyringen er, at der er mere olie under kompression, og det kommer 
nemmere til lavfrekvente tryksvingninger end hvis der var anvendt proportionale ret-
ningsventiler. Tryksvingerne må undertrykkes, hvis de er for store eller på anden vis 
uhensigtsmæssige. Dette kan ske enten ved at placere filtre (kombinationer af siderørsvo-
lumner og tilledningsrør til disse) på udvalgte steder, eller ved at skabe trykfald i syste-
met, så størsteparten af energien i tryksvingningerne omsættes til trykfald. Den sidste me-
tode er nemmest, når det som her drejer sig om et anlæg, der kun har én hastighedsprofil. 
Der må eksperimentelt findes nogle passende steder at anbringe blender, der skaber det 
fornødne trykfald. Dette er dog som regel ikke meget højere end 5 til 10 bar ved de største 
volumenstrømme. Vigtigst er det, at finde stedet som ofte vil være efter retningsventilerne 
og inden aktuatoren. 
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Dekompression 

 
En formmaskine kan i nogen henseender minde om en presse, og der er tilsvarende store 
mængder olie, der skal komprimeres. Dekompressionen efter presning er voldsom når op 
mod 60 liter olie skal fra 250 til 20 bar. Med en standard-kompressibilitet på 1,2·109 N/m2 
bliver kompressionsvoluminet 1150 cm3. Det lyder måske ikke af meget, men forestiller 
man sig, at trykket frigøres på de ca. 10 millisekunder det tager for glideren i en retnings-
ventil at ændre stilling, så bliver volumenstrømmen op mod 5000 l/min, og der frigøres 
kortvarigt en effekt, der overstiger 500kW – meget store energier som ville have en de-
struerende effekt på systemet såfremt det skete. Metoden til at undgå denne tilstand er 
fantastisk enkel. Man lader simpelthen pumpen suge olie fra systemet i stedet for fra tan-
ken. Dette gøres med den valgte pumpe ved at lade sætpunktet til tryk ændres rampefor-
migt fra de 250 til de 20 bar. Pumpen svinger så over nul og fortrænger olien til tanken. 
Holdes rampetiden fornuftigt, og standses der passende over nul, er der ingen problemer 
med kavitation o.l. 
 
Positionering 

 
Bordcylinderen skal under sin bevægelse skifte hastighed flere gange, fordi de tunge kas-
sedele skal samles op fra rullebanen eller sættes af på rundbordet. Dette skal foregå smi-
digt og uden for stort tidsforbrug. I figur 4 ses forløbet når bordet først kører op for at 
hente kassen fra rullebanen. Der køres med 600 mm/sek op til ca. 4 mm før kassen hvor 
hastigheden sænkes til 50 mm/sek, 8 mm efter accelereres igen og der køres igen 80 mm 
op, hvor den øverste kassepart, fylderammen, hentes under decelerationen. Herefter åbnes 
rullebanen, og der køres med 500 mm/sek ned i nederste stilling, hvor kasse og model 
sættes af i rundbordet. 

 
Figur 4. Positioneringsforløb for bordcylinder. Først op, herefter ned. 
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At ramme den ønskede position med en acceptabel gentagelsesnøjagtighed kan gøres på 
mange måder. I det aktuelle system styres oliestrømmen ved en tilgangsregulering, og 
passive modholdeventiler (mærket A i figur 2) giver et modtryk, der er tilstrækkeligt til at 
opnå den ønskede decelerationskraft. Samtidig sikrer ventilerne, at cylindrenes position 
fastholdes under andre operationer eller stilstand. 
Tryk-sætpunktet er under denne del af bevægelsen sat til maksimum, og der er tale om ren 
volumenstrømstyring, som tidligere nævnt. 
 

Rundbordet 
 
Når rundbordet kører, er der tale om en krumtapbevægelse, hvor cylinderen først trækker 
bordet i gang. Idet den når midtstilling skifter ventilen stilling, og cylinderen køres ud i 
yderstilling. Opbremsningen i yderstilling opnås ved en til formålet designet bremse i cy-
linderen. Bremsen virker som en simpel drøvleventil, der lukkes proportionalt med cylin-
derens bevægelse. 
I denne fase af maskinens drift styres der på trykket i stedet for volumenstrømmen. Figur 
5 viser faktisk og ønsket tryk og flow. Flowsætpunktet virker som en hastighedsbegræn-
ser, og det ses hvordan trykket begrænses omkring de 21,5 sec, fordi volumenstrømmen 
når op på maksimale 80 l/min. I den første fase er trykket sat til knap 100 bar. Det faktiske 
tryk kommer op på sætpunktet og holdes indtil kort før midtstilling, hvor der ønskes så 
små og få tryksvingninger som muligt. Derfor sænkes trykket, og efter at have passeret 
midtstilling rampes trykket ned på et lavt niveau. Den store inerti i rundbordet sørger for 
at cylinderen kommer ud i yderstilling, og da arealforholdet i cylinderen er 1:1,7 må driv-
trykket ikke være for højt, når cylinderen kommer ud, da der ellers bliver for megen tryk-
forstærkning i cylinderen, og således ikke så meget kraft tilbage til at skabe opbremsnin-
gen. 

Figur 5. Tryk og volumenstrømsforløb i drejebordcylinderen 
 
 
Langt væk hjemmefra 
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Indien er for den udenforstående et paradoksernes land, hvor både uendelig rigdom og 
ufattelig fattigdom trives side om side. Den praktiske betydning heraf er, at man ved in-
stallationen kommer ud for at sidde ved sin bærbare computer og monitorere maskinens 
kørsel samtidig med, at en række kvinder bærer jord og beton frem på byggepladsen fem 
meter væk. Transporten foregår i små portioner, og alt bæres på hovedet. Afstanden kan 
næppe blive større uanset hvilken målestok man bruger. 
Billederne i figur 6 viser arbejdsforholdene på godt og ondt. Ting må slæbes, bæres eller 
skubbes frem til maskinen efter at den er monteret.  
 

 

 
Figur 6. Arbejdsforhold som de kan være i Indien 


