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Sammanfattning 
 

Att använda filter har blivit en accepterad metod för att förbättra kvalitén hos 
gjutgods. Undersökningar visar att användning av filter kan bland annat öka 
skärbarheten och höja utmattningsprestandan hos gjutna komponenter. 

Filter har generellt två funktioner. Den första är att filtrera smältan från 
inneslutningar och andra oönskade partiklar. Funktion två är att bromsa smältan 
för att undvika höga hastigheter och därmed turbulens i smältan. 

För att se filtrets påverkan på gjutningen i en simulering användes ett befintligt 
gjutsystem med filter. 

Avsikten med försöken var att under identiska förhållanden prova olika filter och 
filterlöst gjutsystem.  

 Simulering med keramiskt skumfilter 10ppi 

 Simulering med keramiskt skumfilter 20 ppi 

 Simulering utan filter 

Fysiska försök har gjorts med Contact time metoden. Detta för att utvärdera 
filtrets påverkan på formfyllnadsmekanismen. På grund av mättekniska skäl blev 
resultaten intetsägande men metoden som sådan visar potential. 

Filter har påverkan på flödet då de används i en gjutsimulering. Filtret 
åstadkommer en trycksänkning som ger ett mer harmoniskt flöde. Det blir en 
tydlig skillnad då flödet betraktas över tid och i diagramform istället för 
momentana bilder på smältans hastighet. Metoden kan utvecklas för att bli ett 
snabbt och smidigt sätt att utvärdera ett gjutsystem med avseende på 
smälthastighet och turbulens vid kritiska tvärsnitt såsom änden på ingjutkanaler 
etc. 

 

Framtida arbete är 

 Nya försök med contact time metoden för att ytterligare bekräfta filtrets 
påverkan på flödet 

 Undersöka andra metoder för att via simulering utvärdera filter 

 Andra försök för att försöka fastställa filtrets påverkan på gjutsystemet 

 

Nyckelord: 

Filter, simulering, metodutveckling 
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Summary 
 

Filters have become  an accepted method to improve quality of casted 
components. They have proven to enhance machinability and fatigue life amongst 
casted components.  

Filters have generally two functions; filter and clean the melt from inclusions and 
to reduce melt velocity to avoid turbulence in the melt. 

To evaluate the filter a casting system was used for simulation. 

The purpose of simulation was to, evaluate different filters and a filterless system 
under identical circumstances and boundary conditions. 

 Simulation of foam filter 10 ppi 

 Simulation of foam filter 20 ppi 

 Simulation of filterless system 

Experiments have been made with the Contact time method. This to evalute the 
filter effect on the metal flow. Due to technical issues no relevant data could be 
extracted but the method shows potential. 

Filter has an effect on the metal flow when used during simulation of the casting 
process. Differences can be seen when monitoring the flow over time. The filter 
seems to harmonize the flow. 

Future work could be 

 New trials using the contact time method 

 Investigate other methods by simulation, evaluate filters 

 Other experiments to establish filter effects on casting systems in general 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: 

Filter, simulation, method development 
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1 Tillkomst 

Optimering av filter är ett projekt finansierat av Gjuteriföreningen och utfört av 
Swerea SWECAST och deltagande företag. Projektbudget var 300 000 SEK. 

Projektgruppen bestod av 

Andreas Carlsson Swerea SWECAST Projektledare 

Anders Eriksson Nya Arvika gjuteri 

Robert Andersson Volvo Powertrain 

 

Rapporten är sammanställd av projektledaren. 

2 Inledning 

Att använda filter har blivit en accepterad metod för att förbättra kvalitén hos 
gjutgods. Undersökningar visar att användning av filter kan bland annat öka 
skärbarheten och höja utmattningsprestandan hos gjutna komponenter. 

Filter har generellt två funktioner. Den första är att filtrera smältan från 
inneslutningar och andra oönskade partiklar. Funktion två är att bromsa smältan 
för att undvika höga hastigheter och därmed turbulens i smältan. 

Det finns fortfarande många frågetecken kring filter. Vilken filtertyp är mest 
lämplig till vilket gjutsystem samt hur filtret ska placeras är viktiga frågor som 
inte fullt ut kan besvaras idag. 

Trenden idag är att vi går mot ökad filteranvändning varför det också ställs högre 
krav kring kunskap om filter och dess påverkan på gjutsystemet. 

3 Syfte och mål 

Målet med rapporten och projektet är att höja den generella kunskapen om filter, 
dess roll i gjutsystemet och hur filter fungerar i gjutsimuleringsprogram. 
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4 Litteraturstudie 

Inom ramen för projektet har en litteraturstudie gjorts, Appendix A. Då 
litteraturstudien är på engelska följer här en kort sammanfattning på svenska. 

4.1 Bakgrund 

Användningen av filter i gjutindustrin är en accepterad metod för att förbättra 
produktiviteten och säkra kvaliteten i gjutna komponenter. 

Ett filter fyller två funktioner; att filtrera bort inneslutningar som finns i smältan 
men huvudsakligen att påverka smältans flödeshastighet och därmed minska 
turbulens.  

Det kan visas att filtrering höjer utmattningsegenskaper och skärbarheten hos 
gjutgods. 

4.2 Filtrering 

Ett skumfilter filtrerar smältan på tre olika sätt; screening, filter cake och deep 
bed filtration. Mekanismer illustreras i Figur 1. 

 

 

Figur 1: Tre olika filtermekanismer hos skumfilter [Appendix A]. 
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4.3 Hastighetsreducering 

Filtret fungerar som ett hinder för smältan och bromsar den. På grund av bland 
annat den lägre hastigheten hos smältan efter filtret blir flödet mindre turbulent. 
Filtrets påverkan på flödet visas i Figur 2. 

 

 

Figur 2: Filtrets påverkan på flödet [Appendix A]. 

 

Det finns en tydlig koppling mellan vätgaskoncentration i smältan och 
fyllhastigheten. Sambandet ses i Figur 3. 

 

Figur 3: Inlöst vätgas som funktion av smälthastighet [Appendix A]. 
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5 Simulering med filter 

I alla simuleringar gäller det att efterlikna verkligheten virtuellt ”tillräckligt bra”. 
Idag används filter frekvent i gjutsystem och för att höja kvaliteten i 
gjutsimuleringar kan filtrets effekt också simuleras. Det är mycket komplext att 
simulera partiklar och inneslutningar i gjutsimuleringsprogram. Därför är det i 
denna undersökning fokus på filtrets påverkan på flödet i ett gjutsystem. 

5.1 Filter i Magma 

MAGMA är ett gjutsimuleringsprogram som simulerar hela gjutförlopp, från 
smältabehandlingen till urslagning och svalning. 

I MAGMA ses ett filter som ett poröst material med permeabilitet. Permeabilitet 
är en kropps förmåga till genomsläpplighet, hög permeabilitet innebär hög 
genomsläppning och vice versa. Filtret kommer ge en trycksänkning i smältan 
som är beroende av vilken hastighet som smältan går genom filtret. Desto högre 
hastighet smältan har desto större blir tryckfallet genom filtret [1]: 

2
21 vkvkp         (1) 

Där k1 är linjär term för tryckförlusten vid laminärt flöde och k2 är förlusten vid 
turbulent flöde. Ekvation (1) ställs i riktningarna t och s då bland annat skumfilter 
har flöden i båda riktningarna (till skillnad från pressat eller extruderat filter som 
bara har flöde i s riktningen). Variablerna k är filterberoende och varierar 
naturligtvis med vilken filtertyp som väljs i programmet. k2 är liten vid låga 
hastigheter men blir mer dominerande med högre smältahastigheter. 

 

Figur 4: Flödet genom ett filter [1]. 

 

MAGMA bedriver samarbete med filterleverantörer och därför finns också data 
på alla ingående filterparametrar till respektive filter fördefinierade i MAGMA:s 
databas. I detta fall handlar det om filterdata från Foseco AB, Figur 5. 
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Figur 5 Exempel på filterdatabas (MAGMA) [1]. 

 

5.2 Försök 

För att se filtrets påverkan på gjutningen i en simulering användes ett befintligt 
gjutsystem med filter. Gjutsystemet bestod av en navkapsel med tillhörande 
ingjutsystem som tillverkas hos Nya Arvika gjuteri. I gjutsystemet finns 3 detaljer 
och 2 filter. Gjutsystemet ses i Figur 7. 

 

Figur 6 Gjutsystem för navkapslar. 

 

Avsikten med försöken var att under identiska förhållanden prova olika filter och 
filterlöst gjutsystem.  

 Simulering med keramiskt skumfilter 10ppi 

 Simulering med keramiskt skumfilter 20 ppi 

 Simulering utan filter. 
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Filterficka med och utan filterFilterficka med och utan filter
 

Figur 7: Filterficka för filter. 

 

5.3 Modell 

5.3.1 Uppsättning 

Som gjutsimuleringsprogram används MAGMA 5.0.0.4 build 825 vilket i princip 
är den första versionen sedan MAGMA 5 släpptes.  

Modellen består av cirka 6 miljoner element och solver 5 används. Modellen ses 
diskretiserad i Figur 8. 

 

Figur 8: Gjutsystemet efter meshning. 

5.3.2 Randvillkor 

Gjutsystemet har normalt en fylltid på cirka 22s. Eftersom avsikten är att prova 
olika filter måste förutsättningarna vara lika mellan proven, så även flödet av 
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smälta i nedloppet. Därför kördes initialt en simulering där fylltiden sattes till 22s 
och MAGMA tilläts styra smältflödet. Därefter anpassades en manuellt inmatad 
kurva till att efterlika samma fyllnad. Inflödeskurvan ses i Figur 9. 

 

Figur 9: Volym smälta i nedloppet, samma för alla simuleringar. 

 

5.4 Utvärdering 

Att utvärdera en gjutsimulering kan vara svårt, speciellt med avseende på flödet. 
Ofta finns kriterier på vilken hastighet smältan kan tillåtas ha innan turbulent 
flöde uppstår. För att se filtrets påverkan på flödet över tid tillämpas här istället en 
helt annan typ av metod.  

För att utvärdera hur filtret påverkar flödet sattes en area in i gjutkanalen. På 
arean placerades 12 stycken mätpunkter ut. Varje punkt har ett unikt nummer. I 
varje mätpunkt kan sedan bland annat smältans hastighet utvärderas, Figur 10. 

 

Figur 10: Utvärderingsupplägg, en fiktiv area i gjutkanalen med mätpunkter. 
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Ytan placerades i gjutkanalen för att enbart utvärdera filtrets påverkan i 
ingjutsystemet. Naturligtvis kan resultatet bli annat om annat ingjutsystem 
används. Noterbart för det här gjutsystemet är att det blir ett lågt baktryck från 
smältan eftersom den ”faller” ned i komponenten. 

5.5 Resultat 

För att utvärdera resultaten plottades hastigheten i varje punkt i tvärsnittet. 
Eftersom smältan skvalpar en aning och vänder tillbaka i de övre skikten är endast 
mätpunkt 1-8 redovisade. Fullständiga kurvuppsättningar finns i Appendix A.  

Resultaten visar smältans absoluta hastighet i varje mätpunkt, Figur 11. 

 

Figur 11: Gjutsystem utan filter T.V. och gjutsystem med skumfilter 20 ppi T.H. 

 

Efter en snabb anblick på resultatet ser systemet med filter mer harmoniskt ut 

Två distinkta och viktiga skillnader är dels spridningen i hastighet i tvärsnittet, 
(blå pilar, Figur 12), men även hur stor skillnaden är i tid mellan att första smältan 
når tvärsnittet tills hela tvärsnittet är fyllt. .  

Att hastigheterna i smältan är ungefär lika och inte sprider så mycket indikerar 
lägre turbulens i gjutsystemet med filter, Figur 12. Ju mindre avståndet är mellan 
de blå pilarna desto lägre inbördes hastighetsskillnad har smältan.  

 



Swerea SWECAST AB  
Rapport nr 2010-00 

 

9 

 

Figur 12: Röda och blå pilar visar skillnader i resultat. Utan filter T.V. och med 
filter T.H (20ppi, keramiskt skumfilter). 

 

Av yt- och inre turbulens hos smältan anses ytturbulensen påverka defektmängden 
mest. Den inre turbulensen hålls innesluten i smältan och kan inte på samma sätt 
föra in nya defekter i smältan. 

 

 

Figur 13: Gjutsystem utan filter 
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Figur 14: Gjutsystem med keramiskt filter, 10 ppi. 

 

Figur 15: Gjutsystem med keramiskt skumfilter, 20 ppi. 

 

Om smältfronten betraktas ses en skillnad i hastighet mellan ett filterlöst och 
filtrerat gjutsystem, Figur 16 och Figur 17. Med ett filter ser smältfronten mer 
sammanhållen och kontollerad ut och har dessutom en lägre hastighet. Detta 
bäddar för lägre ytturbulens och därmed färre inneslutningar i smältan. Det är 
dock svårt att jämföra gjutsystemen på detta sätt då tiden och fyllnadsgraden 
skiljer sig åt vid jämförandet. 
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Figur 16: Smältfrontens utseende vid passering av den fiktiva ytan, filterlöst 
system. 

 

Figur 17: Smältfrontens utseende vid passering av den fiktiva ytan, keramiskt 
skumfilter, 20 ppi. 
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5.6 Diskussion 

Den enda skillnaden mellan systemen är filtren. Hur kommer det då sig att en 
trycksänkning, som är det enda som filtret påverkar, ändå ger en relativt stor 
påverkan på resultatet? En intressant fråga blir också om det är möjligt att 
åstadkomma samma resultat för ett filterlöst system som ett system med filter med 
en omkonstruktion av ingjutsystem?  

Tänkvärt är också att hastigheten ska naturligt vara differentierad mellan de olika 
punkterna i gjutkanalen på grund av väggfriktion etc. För en newtonsk fluid är 
hastigheten noll vid formväggen och växer till sitt max i mitten av kanalen vid 
laminär strömning. 
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6 Fysiska experiment 

6.1 Inledning 

Som tidigare nämnts har smältans hastighet geonom gjutsystemet stor påverkan 
på det slutliga gjutna resultatet. En hög hastighet ökar turbulensen vilket i sin tur 
leder till att fler inneslutningar ”bakas” in i smältan. 

I samma gjutsystem som simulerats ovan skulle det därför vara intressant om 
smältans position vid olika tider men även dess hastighet kunde mätas. För att 
göra detta kan Contact-time metoden vara lösning.  

Metoden innebär att man formar in ett antal enkla givare som har som uppgift att 
endast ge signal vid kontakt med smältan. En givare som kallas ”allmän givare” 
formas in i gjutkanalen och kopplas till anoden på batteriet, Figur 18. Alla andra 
givare formas in i gjutformen och kopplas till katoden på batteriet. En av ledarna 
är placerad i inloppet och fungerar som en startledare. När smält metall hälls ner i 
gjutformen kommer den först i kontakt med den ”allmänna givaren”. Därefter, när 
den smälta metallen fortsätter sin framfart och kommer i kontakt med ledaren i 
inloppet, skapas en krets tack vare att smält metall är en god elektriskt ledare. 
Kretsen avger en signal som registreras av en mätutrustning.  

Den smälta metallen fortsätter att flyta in i formen och allt eftersom den kommer i 
kontakt med givarna registreras givarens nummer och tid. Genom att analysera 
tiden som varje givare gett vid kontakt med smältan kan formfyllnaden studeras.  

 

Figur 18 Schematisk bild av Contact Time metoden. 

 

Contact Time metoden är en billig mätmetod. Har man väl ett mätsystem är den 
enda materialkostnaden kabel för försöken. Det bäddar för att kunna göra många 
försök till en låg kostnad om metoden visar sig fungera. 

Många försök för att utvärdera filter är gjorda i laboratoriemiljö och ibland med 
vatten som medium för att se hur filtret påverkar flödet. Det har även tillsats 
partiklar för att se hur slagg påverkar filtreringen. För projektet valdes istället att 
göra mycket industrinära försök. Försöken nedan utfördes på Nya Arvika gjuteri 
AB. 
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6.2 Genomförande 

Speciellt med dessa mätningar är att vi valde att mäta på en produktionslinje. Det 
ställer krav på mobilitet och tålighet hos mätsystemet. För att mätsystemet skulle 
kunna åka med på linjen skaffades ett batteripack som kunde driva systemet 
genom hela mätningen. 

Mätutrustningen bestod vid dessa försök av en INTAB som gjorde en mätning var 
60:e millisekund.  

 

Figur 19: Mätsystem från INTAB 

 

Fokus var att mäta smältans hastighet i gjutkanalen. Avståndet från filtret ska vara 
så pass långt att lokala effekter inte kommer med men ändå så nära att filtrets 
effekt kan uppfattas. Givarnas placering och numrering ses i Figur 20. 

 

 

Figur 20: Givarplacering i gjutsystemet 

 

För att få ned givarna borrades hål i formen. Givarna träddes sedan ned i hålen för 
att komma ned i formutrymmet, Figur 21. 
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Figur 21: Borrning i formen. 

 

Mätsystemet flyttades sedan upp på linjen och ställdes mellan de två flaskorna 
som skulle mätas. Det var ganska besvärligt att trä ned kablarna i de borrade hålen 
och det var viktigt att kablarna kom hela vägen ned i gjutkanalen. Efter att alla 
kablarna var nere skyddades mätsystemet med låda och isolering för att stänga ute 
värmen, Figur 22. 

 

Figur 22: Mätsystemet riggat och klart. Systemet isolerades för att motstå värmen 
bättre. Blå kablar är givarna som sticker upp ur formen. 

 

Det mättes två gjutsystem efter varandra. Först ett system med filter och sedan ett 
system utan filter. 

6.3 Resultat 

Resultaten från den här typen av försök är relativt svårtolkade. Speciellt vid 
mätning av snabbare förlopp såsom i gjutkanalen. En översikt över 
resultatkurvorna ses i Figur 23. 
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Figur 23: Resultat från mätning. Spänning på Y-axeln och och tid på X-axeln. 

 

Om kurvorna i Figur 23 betraktas ses att metoden som sådan verkar fungera. Vid 
någon tidpunkt kortsluts kretsen och spänningen går upp till 10V för alla givarna.  

Efter att ha analyserat kurvorna närmare upptäcktes dock ett fatalt fel. Det visade 
sig att mätutrustningen inte alls loggade värden var 60:e millisekund utan närmare 
1 värde per sekund (1 Hz). Det är alldeles för långsamt för att se de intressanta 
effekter som filtret har på flödet i smältan. 

Det har trots allt skapats en del erfarenheter kring denna typ av mätningar: 
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7 Slutsatser 

Filter har påverkan på flödet då de används i en gjutsimulering. Filtret 
åstadkommer en trycksänkning som ger ett mer harmoniskt flöde. Det blir en 
tydlig skillnad då flödet betraktas över tid och i diagramform istället för 
momentana bilder på smältans hastighet. Metoden kan utvecklas för att bli ett 
snabbt och smidigt sätt att utvärdera ett gjutsystem med avseende på 
smälthastighet och turbulens vid kritiska tvärsnitt såsom änden på ingjutkanaler 
etc. 

Då filtrets effekt på flödet kan påvisas kan också gjutsystemet förändras så att 
flödet i ett filterlöst system närmar sig ett system med filter. 
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8 Framtida arbete 

 Nya försök med contact time metoden för att ytterligare bekräfta filtrets 
påverkan på flödet 

 Undersöka andra metoder för att via simulering utvärdera filter 

 Andra försök för att försöka fastställa filtrets påverkan på gjutsystemet 
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Appendix A Litterturstudie 

 

INTRODUCTION     

The use of filters in the casting industry it is a well-accepted method for 
improving the productivity and ensuring the quality of the castings products [1].  

During the filling procedure the ladle slag can be entrained into the melt and also 
non metallic inclusions are formed into the liquid iron as a result of the reaction 
between the alloying elements and the entrapped atmospheric air. Those 
impurities can generate different kind of defects in the casting part. The use of 
filter incorporation into the gating systems it is a well establish method for the 
control of the slag and particles entrainment into the melt. The main role of filter 
is to affect the flow behavior of the melt by reducing turbulence and to remove 
slag and inclusions particles which are entrained within the iron melt. It has been 
found that filtration enhance the fatigue properties and the machinability of the 
castings [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8].   

Casting simulation programs give an accurate vision of the reality and therefore 
they are a quick and inexpensive process method for testing different gating 
parameters and improvise the metal filing procedure [3, 9].  

 

2   LITERATURE SURVEY 

2.1 Formation of inclusions-related defects in cast irons 

Inclusions-related defects are one of the main types of defects in iron casting 
production. This type of defects can be classified as, inclusions, gas holes and 
porosities and they caused by the non-metallic inclusions (sand-slag-dross) or by 
the gas bubbles which are entrapped into the melt. Sand, slag and gas bubbles are 
exogenous materials which mean that are entrained into the liquid iron during the 
pouring procedure while dross are endogenous particles that form in the liquid 
metal. [4, 5, 7]. 

The non-metallic inclusions in gray iron are primarily products of the oxidation 
reaction between the molten iron with the air and other impurities. Gray iron slag 
is typically composed by SiO2-FeO-MnO or Al2O3-SiO2-FeO+MnO (Figure 1a) 
[4]. In nodular iron the non metallic inclusions are slag, with the same 
composition as before, and dross which is products of the nodulization process 
and consist of complex compounds of magnesium oxides (Figure 1b) [10].    
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  a)         (b) 
Figure 1. Appearance of (a) slag defects in gray iron [4] (b) dross in ductile iron 

[10]. 

Entrapped gases in the melt are the cause for the formation of gas defects in irons 
castings [11]. The gases taking part in the production of gas holes defects come 
from many sources such as rejection of dissolved gas by the metal, evolved gases 
from coatings and binders and from the reaction of carbon in the metal with 
oxygen or oxides [5]. Furthermore the entrained slag can act as nucleus for the 
formation of gas defects [7]. 

In many studies [3, 4, 6, 11, 13] it is shown the importance of controlling the mold 
filling velocity for avoiding entrapment of gases and eliminating the occurrence of 
gas defects. 

Experimental results [6] indicate that the turbulence in the gating system formed 
the oxides that react with the carbon in the iron to cause the CO gas defects. 

Orlenius et al [13] investigated the influence of the filling velocity on the 
dissolved hydrogen level in an iron melt (Figure 2). The result of this study shows 
that there is clear correlation between the metal flow velocity and the 
concentration of hydrogen in the melt.  

 
Figure 2. Hydrogen concentration in the gray iron melt as a function of filling 

velocity [13]. 

In another study where different type of filters have been studied [8] it have been 
found that there is a relationship between the number of the surface defects in the 
castings and the average pouring times (Figure 3).  
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Figure 3. Average number of surface defects as a function of filling time[8]. 

It has been reported that the use of filters improves the fatigue strength as well as 
the machinability of castings [8, 14]. The latter can be attributed to the higher 
number of the foreign inclusions found in the bad filtrating castings which posses 
a high hardness values (Figure 4).  

 
Figure 4. Hardness of non-metallic inclusions in different temperatures [15]. 

2.2 Filtration Mechanisms 

Filtering of the molten metal it is a widely accepted method for reducing the 
amount of slag and dissolved gasses in the liquid metal and decreases or 
eliminates the amount of defects in the castings. During the filtration of the liquid 
iron, the containing foreign non-metallic inclusions and the slag are prevented 
mechanically from passing through the filter. The filtration mechanism can 
divided into three mechanisms (Figure 5): screening, in which large particles are 
physically trapped by the filter, deep bed filtration, in which fine inclusions make 
contact and sinter to the filter walls and cake filtration, in which fine inclusions 
are trapped by build-up filter-cake [4]. 
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Figure 5. The three broad categories of filtration based on mode of inclusion 

capture [4]. 

The second and probably most important benefit of the filter is to control the 
metal flow velocity by introducing a pressure drop, which reduces the flow rate of 
the liquid metal [11]. Turbulent pouring of melt usually causes the entrained of air 
bubbles or mould gases into the liquid having as result the formation of gases 
porosities during the solidification [8, 14]. In Figure 6 it is illustrating the 
cleaning effect and flow smoothing of filters. 

 
Figure 6. A schematic view of the cleaning effect and flow smoothing of filters 

[16]. 

2.3 Filter types 

There are many different types of filter used in castings. Each of them has a 
different effect in the iron melt flow characteristics and different ability to remove 
the inclusions. The three most common types of filters are the ceramic foam 
filters, the extruded and the pressed filters (Figure 7).  

   
Figure 7. Close view of pressed filter (left) extruded filer (middle) and foam 

ceramic filter (right) [17]. 

Screening Filtration

Deep Bed Filtration

Cake Filtration

Metal Flow Direction  
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During the use of the foam ceramic filter the filtration mechanisms are combined 
(Figure 8). For this reason the foam ceramic filters are the most effective for the 
filtration on the foreign inclusions and the stabilization of liquid iron flow but on 
the other hand in foam ceramic filters the melt inclusions can blockade more 
easily the melts flow compare to the other filter types [4]. As can been seen in 
Figure 9 the ceramic foam filter have also the greatest smoothing effect on the 
water steam. 

 
Figure 8. Illustration of the different filtration mechanisms in a foam ceramic 

filter [18]. 

 

Figure 9. Water modeling illustrates the reduction of turbulence aerated water 
passing through various ceramic filters [4]. 
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2.4 Design of the gating systems and filling simulation 

As it has been shown in the previous paragraphs the gating system it is a major 
contributing factor for controlling the occurrence of gas-slag defects in the 
castings. Therefore the design of the gating system as well as the correct 
positioning of the filter, are crucial factors for obtaining the maximum benefits 
from the use of filters [6].  

In literature are described certain rules for the design of the optimal gating system 
[20]. The role of the gating system is to introduce the liquid metal into the mould, 
inducing as little turbulence as possible and preventing slag to flow into the 
casting cavity. The conventional gating systems use chokes or flow control at the 
ingates for retain the slag. But this localised flow constriction increase the filling 
velocity and having as a result a turbulent filling. By using filter for trapping the 
slag the design of the gating system can change in order to provide more even and 
less turbulent flow [1]. In Figure 10 it is depicted the area ratios in a gating 
system (a) and the various filter arrangements (b). 

 

 

Figure 10. (a) Schematic illustration of filter position and running systemarea 
ratios; (b) Variants on filter arrangement shown in (a) [21]. 

In another paper it is shown by the use of water flow simulation tests that the slag 
flotation chamber which is positioned above of the filter face can keep trapped the 
coarse slag (Figure 11) [1]. 
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Figure 11. Water flow pattern in front of and behind a foam filter [1]. 

Nowadays the use of a casting simulation program it is the most efficient mean for 
evaluating and improving the performance of the gating-filter system in the 
castings.  

In many studies [3, 9, 22] the metal filling of the mold cavities have been 
examined with both simulation and experiment and the results shows high 
accuracy between the simulation and the experimental results (Figure 12).  

 
Figure 12. Real-time x-ray and simulation fluid contours of mold fill in the 

vibration dampener casting [3]. 

The filling simulation can provides information concerning the melt flow path, the 
melt velocity, indicates areas where air entrapments and high air pressures occur, 
illustrates the effect of the chokes and/or filters on the flow of the liquid metal and 
it can predict the occurrence of turbulence where air is entrained. In figure 13 is 
depicted some of the different filling results can be calculated from a simulation. 

   
(a)   (b) 
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 (c) 

Figure 13. Different simulation results. 

In Figure 14 it is presented an example of how the casting simulation can used for 
improving the gating system and therefore providing castings with no inclusions 
related defects. In this work two different designs of the gating system were 
simulated. The Design#1 was the original gating system which was used in the 
real production and the Design#2 was resulting after several simulations which 
made in order to reduce the metal turbulence and splashing. As can be seen from 
the Figure 10 initially the calculated from the simulation surface contact area 
integral, was over 8 m2sec. The modification of the gate reduces the exposure to 4 
m2sec. The surface contact area integral indicates the time and the area of metal 
contact with air during mold filling which control to formation of the inclusions 
defects. The oxide defect scrap rate on the block with the original production 
gating was about 5%. When gate changes were incorporated the oxide defects rate 
dropped to 0% [3].  

 
Figure 14: Plot of liquid surface area vs. fill fraction for an engine block with two 
different gating systems [3]. 
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