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Sammanfattning 

Gjutdefekter förekommer i princip i allt gjutgods. I det här arbetet ska 

krympporositeter i pressgjutgods studeras eftersom de har inverkan på en 

komponents slutgiltiga egenskaper. Det är därför av stort intresse att med hjälp av 

simulering kunna prediktera hur mycket krympporositeter som uppstår samt var i 

komponenten de förekommer. 

När en beräkningsmodell för gjutsimulering prepareras finns möjlighet att variera 

flertalet processparametrar i mjukvaran, t.ex. gjuttemperatur, kolvhastighet m.m. 

Man måste även göra en del inställningar som är knutna till programmet, bl.a. 

välja meshstorlek.  Detta gör att resultaten från simuleringen kan variera beroende 

på hur användaren väljer att definiera sin beräkningsmodell.  

Gjutsimuleringar är vanligt förekommande idag. Målsättningen med detta arbete 

är att öka kunskapen inom industrin i hur simulering av sugningsrelaterade 

defekter skall genomföras för pressgjutgods genom att kartlägga hur olika 

parametrar påverkar simuleringsresultaten då parametrarna varierar. Utifrån det 

ska guidelines tas fram för hur en pressgjutsimulering ska sättas upp för att få mer 

tillförlitliga resultat.  

Simuleringarna har utförts i NovaFlow&Solid. Arbetet har gjorts på befintliga 

komponenter som röntgats, CT-scannats och analyserats i mikroskop. 
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Summary 

Casting defects occur in more or less all castings. The aim of this work is to study 

shrinkage porosities since they have a significant impact on the properties of the 

final component. It is therefore of great interest to be able to predict the amount 

and of shrinkage porosities and where in the component they occur. These 

predictions are done using casting simulation.  

When preparing a simulation model there are options to variate several of the 

process parameters that define the casting process, such as casting temperature, 

piston speed, etc. One also has to make settings that are linked to the software, 

e.g. choose size of the mesh. These choices can make the results of the simulation 

vary depending on how the user chooses to define the simulation model. 

Casing simulations are common practice today. The goal of this work is to 

increase knowledge in the industry about setting up a simulation model in order to 

study shrinkage porosity in high pressure die castings. This is done by analyzing 

how variations of different parameters affect the simulation results. Based on this 

study, guidelines for how to set up a high pressure die casting simulation model 

will be established in order to reach more reliable results.  

All simulations are performed in NovaFlow&Solid. All work is done on existing 

components which have been analyzed using x-ray, CT-scan and microscope. 
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1 Tillkomst 

Detta arbete syftar till att studera olika parameterar påverkar hur krympporositeter 

simuleras hos pressgjutgods. 

Arbetet finansieras av Gjuteriföreningen med 200 000 SEK. 

Deltagande företag är Swerea SWECAST AB, Husqvarna AB, Ankarsrum Die 

Casting AB, AB Mönsterås Metall AB, NovaCast Systems AB samt Scania. 

2 Inledning 

Simulering av pressgjutprocessen används idag flitigt i industrin. När en 

simulering ska genomföras måste man först ange processparametrar, 

materialegenskaper samt göra inställningar i mjukvaran. Vilka värden som matas 

in har såklart en inverkan på simuleringsresultaten ser ut. I detta arbete ska 

simulering av krympporositeter studeras och hur simuleringsresultaten påverkas 

av variationer på indatan. Hur viktigt är det att ha rätt data?  

3 Syfte och mål 

Syftet med detta arbete att att kartlägga en del av de parameterar som behövs vid 

simulering av pressgjutgods. Hur mycket påverkar de resultaten då 

krympporositeter ska simuleras. Det är inte alltid att man har all data tillgänglig 

när man ska göra en gjutsimulering och ibland måste man göra vissa antaganden 

och förenklingar, t.ex. gjuttemperatur, fylltid (skottkammare), skottkurva…etc. 

Målet med arbetet är att det ska mynna ut i en del ’guidelines’, eller riktlinjer som 

stöd för hur man sätter upp en gjutsimulering.  

4 Val av komponenter 

Tre komponenter med tillhörande ingjutssystem har valts ut av de delatagande 

företagen.  

4.1 Ankarsrum Die Casting AB 

 

Figur 1. Ankarsrum Die Casting AB, lock diameter 300mm. 
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4.2 Husqvarna AB 

 

Figur 2. Husqvarna AB, svänghjul diameter 90mm. 

 

4.3 Mönsterås Metall AB 

 

Figur 3. Mönsterås Metal ABl, kolv diameter 160mm. 

 

5 Undersökning fysiska komponenter 

Förutom att genomföra simuleringar har de utvalda komponenterna genomgått 

röntgen, datortomografi samt analys i mikroskop. Resultaten från 

undersökningarna jämförs sedan med resultat från simuleringarna. 

5.1 Röntgen 

Vid den röntgen som genomförts på dessa detaljer fås en bild där porositeter syns 

som ljusa partier. Porerna kan befinna sig på olika djup i komponenten. Det går 

väldigt snabbt att få en överblick över var krympporositeter finns. 

5.1.1 Ankarsrum Die Casting AB 

I Figur 4 ses porer på röntgenbilden som ljusa punkter. 
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Figur 4. Ankarsrum Die Casting AB, röntgen. 

 

 

Figur 5. Ankarsrum Die Casting AB, röntgen. 

 

5.1.2 Husqvarna AB 

Figur 6 visar röntgenbild på svänghjul från Husqvarna, på bilden syns inga 

defekter. 
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Figur 6. Husqvarna AB, röntgen. 

 

5.1.3 Mönsterås Metall AB 

Figur 7 visar röntgenbild på svänghjul från Mönsterås, på bilden syns inga 

defekter. 

 

Figur 7. Mönsterås Metall AB, röntgen. 

 

5.2 CT-scan 

CT (Computed Tomography), datortomografi på svenska har genomförts på alla 3 

komponenter. Med hjälp av CT får man en mycket mer tydlig bild av spridningen 

av defekter i gjutgodset. Man kan titta i varje enskilt snitt och undersöka 

förekomsten av krympporer och andra defekter.  

5.2.1 Ankarsrum Die Casting AB 

I Figur 8 och Figur 9 framgår tydligt förekomsten av krympporer i markerade 

områden. De mindre runda porerna är sannolikt gasporer.  

 

Figur 8. Ankarsrum Die Casting AB, CT-scan. 
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Figur 9. Ankarsrum Die Casting AB, CT-scan. 

 

 

5.2.2 Husqvarna AB 

I Figur 10 framgår tydligt förekomsten av krympporer i markerat område. 

 

Figur 10. Husqvarna AB,CT-scan. 

 

5.2.3 Mönsterås Metall AB 

I Figur 11 framgår tydligt förekomsten av krympporer i markerat område. 
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Figur 11. Mönsterås Metall AB,CT-scan. 

 

5.3 Mikroskop 

Komponenter från Ankarsrum och Husqvarna har kapats och analyserats i 

mikroskop för att undersöka hur krympporerna ser ut och jämföra med bilder från 

röntgen och CT-scanning. Analysen från de kapade bitarna stämmer väl överens 

med CT-scanning. 

5.3.1 Ankarsrum Die Casting AB 

Som man kan se i Figur 12 så förekommer krympporer i kritiska områden. I Figur 

13 ses gasporer från undersökningen. 

 

Figur 12. Kapade bitar, detalj från Ankarsrum. 
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Figur 13. Kapade bitar, detalj från Ankarsrum. 

 

5.3.2 Husqvarna AB 

Även på svänghjulet från Husqvarna framkom porerna tydligt vid provtagning, 

Figur 13. 

 

 

Figur 13. Kapade bitar, detalj från Husqvarna. 
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6 Simulering 

Simulering är ett kraftfullt verktyg då pressgjutna komponenter ska konstrueras. 

Med hjälp av simulering kan man optimera komponenters geometri, 

ingjutssystem, placering av avluftningar och processparameterar genom att 

studera stelningstider, temperaturer, smältahastigheter, flödesvägar mm. 

Detta gör att man på ett tidigt stadium i produktutvecklingen kan identifiera och 

åtgärda de mest kritiska problemområdena vilket bidrar till att utvecklingstider 

kortas och kassationer reduceras. 

Detta arbete fokuserar på simulering av krympporositeter. 

6.1 Indata 

För att genomföra en gjutsimulering krävs indata för beräkningsmodellen som är 

en förenkling av verkligheten. Ju mer detaljerad man gör beräkningsmodellen 

desto mer noggranna blir simuleringsresultaten men även beräkningstiden. 

Beräkningstiden är också styrt av vilken storlek på mesh som används i modellen.  

Nedan ges exempel på olika indata som man kan mata in beroende på hur 

detaljerad simulering man vill genomföra. Förutom dessa parametrar kan man 

välja vissa inställningar såsom meshstorlek. 

6.1.1 CAD 

Geometrin läses in i olika filformat varav STL är vanligast. Komponentens 

geometri är givetvis ett minimum om man ska göra en stelningssimulering. Man 

kan dessutom läsa in geometri på: 

 tablett, gjutkanal och inlopp 

 avluftningssystem för evakuering av innesluten luft 

 fyllkammare 

 pressgjutverktyget med tillhörande kylkanaler 

6.1.2 Materialdata 

För gjutsimuleringar krävs att man har materialdata som en funktion av 

temperatur. För att räkna på spänningar i komponent och verktyg krävs mer 

materialdata än för gjutsimulering. Vanligast förekommande material finns oftast i 

mjukvarornas materialdatabas. De flesta programmen tillåter även att man 

modifierar materialdata om det är nödvändigt.  

Vid simulering av krympporositeter har densitetskurvan stor betydelse för 

resultatet, [1].  

Om det är det är stor skillnad på densitet vid fylltemperatur och densitet vid 

stelningstemperatur, ökar förekomsten av krympporositeter. Det är därför av vikt 

att man har korrekta materialparameterar vid simulering. 

6.1.3 Processparametrar  

Pressgjutning är en väldigt komplex tillverkningsmetod med många olika 

parametrar som påverkar den slutgiltiga komponentens egenskaper. Simulering 

gör att man på ett snabbt och effektivt sätt kan studera de olika parametrarnas 

inverkan. Nedan ges exempel på processparametrar som kan matas in: 

 smältatemperatur 

 gjutflöden 
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 skottkurva 

 eftermatningstryck 

 cykeltider 

 värmeöverföringstal mellan olika komponenter i simuleringen 

 CLF-värden 

CLF står för ”critical liquid fraction” och anger när smälta slutar mata i vissa 

regioner, Figur 14. Det finns två olika värden, CLFup som styr makromatning i 

komponenten och CLFdown som styr mikromatning.  

 

 

Figur 14. Förklaring av CLF-faktorn, Novacast. 

 

6.2 Olika typer av pressgjutsimulering 

Simulering av pressgjutning kan genomföras på olika detaljnivå beroende på vad 

som ska analyseras. 

6.2.1 Stelningssimulering 

Vid stelningssimulering tas ingen hänsyn till formfyllnadsförloppet och man 

behöver därför ingen geometri på ingjutssystemet. Simuleringen startar med fylld 

form och där hela smältan antas ha sa samma temperatur. Denna typ av simulering 

går förhållandevis snabbt och många iterationer kan göras för att hitta en geometri 

på komponenter med bra förutsättningar med avseende på krympporositeter. 

Kvaliteten på komponenter förbättras sedan ytterligare med väl utformat 

ingjutssystem. 

6.2.2 Tablettsimulering 

Vid tablettsimulering antas fyllkammaren redan vara fylld och man startar med 

andrafasen. Till skillnad från enbart stelningssimulering får man i det här fallet 

varierande temperatur på smältan i olika delar av komponenten då stelning och 

svalning initieras och därmed ändras sugningsbilden också. 
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6.2.3 Fullprocessimulering 

Vid fullprocessimulering tas även fyllkammaren med förstafasens inverkan med i 

beräkningarna. Det som är av stort intresse att studera i förstafasen är hur vågen 

ser ut då smältan komprimeras och förbereds för andrafasen. Risk finns att stora 

mängder luft förs in i kaviteten som blir till defekter. Vågens utseende påverkas i 

hög grad av skottkurvan som styr kolvens hastigen i förstafasen. Här finns stora 

möjligheter att optimera förstafasen för att minimera luft som förs in i kaviteten. 

En annan viktig faktor som kan studeras är det temperaturfall som sker i 

skottkammaren.  

Ytterligare en skillnad jämfört med tablettsimulering är att det vid 

tablettsimulering tillförs smälta med angiven temperatur under hela 

fyllnadsförloppet. Då fyllkammaren är med räknas temperaturen fram på smältan 

som passerar tabletten, Figur 15. 

 

 

Figur 15. Temperaturfördelning vid tablettsimulering vs. fyllkammarsimulering. 

. 

7 Resultat 

Pressgjutning är väldigt komplex process med många olika parameterar som 

inverkar på kvaliteten hos slutprodukten. De flesta parametrar går att variera då 

simulering genomförs. I det här arbetet har följande parameterar varierats en åt 

gången för att studera hur sugningsbilden ändras. 

 

• Meshstorlek 

• Materialdata 

• Gjuttemperatur 

• CLF (critical liquid fraction) 

• Stelningssimulering vs. fyllnadssimulering 

• Tablettsimulering vs. fullprocessimulering 
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7.1 Ankarsrum 

Simuleringarna har gjorts med följande grundinställningar.  

Material    47100 

Verktyg    Uddeholm Dievar 

CLFup     70% 

CLFdown    30% 

Kolvhastighet 1:a fas   0.11 m/s 

Kolvhastighet 2:a fas    4m/s 

Smältatemperatur ner i fyllkammare 680°C 

Smältatemperatur vid tablett  590°C 

Eftertryck     300 Bar 

7.1.1 Meshstorlek 

Simulering har genomförts med meshstorlek 10, 4 respektive 2 mm.  

Det visade sig att minskningen av meshens storlek från 10 till 4 mm hade stor 

inverkan på resultatet, vidare minskning ökade beräkningstiden utan att markant 

de mer detaljerad information, Figur 16.  

 

 

Figur 16. Krympporositet, t.v. 10 mm mesh, mitten 4 mm mesh, t.h. 2 mm mesh. 

Beräkningstiden är ~5min, ~35min respektive ~5h35min.  

 

7.1.2 CLF 

CLF visade sig ha stor betydelse på hur krympporositeter presenteras i 

simuleringsprogrammet. Framför allt har värdet på CLFup stor inverkan. Enligt 

[2] är rekommenderat värde på CLFup 40 % samt 30 % på CLFdown. Det resultat 

som visas i Figur 17 bekräftar detta då det mest överensstämmer med bilderna 

från CT-scanningen. Krympporositeter finns i motsvarande områden, övriga 

resultat visar också samma beteende men med större och mer sammanhängande 

områden med defekter. I detta fall används grundinställningar och 4 mm mesh. 
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Figur 17. Resultat krympporosite med varierande värden på CLF.  

 

7.1.3 Fyllnadssimulering vs. stelningssimulering 

Som tidigare nämnts så har fyllnadssimulering också inverkan på hur 

krympporositeter presenteras i programmet eftersom det påverkar 

temperaturbilden då stelning börjar. Figur 18 visar att då man tar hänsyn till 

fyllnadssimuleringen blir sugningsbilden mer lik CT-bilderna. Vid enbart 

stelningssimulering uppstår stora sammanhängande delar med hög andel 

krympporositeter. Stelningssimuleringarna har gjorts med en 

begynnelsetemperatur av 590°C samt 560°C. Variationen i temperatur uppvisar 

inte några större skillnader. 

 

 

Figur 18. T.v fyllnadssimulering, mitten stelningssimulering med inital temperatur 

590°C, t.h. initial temperatur 560°C.  

 

7.2 Husqvarna 

Simuleringarna har gjorts med följande grundinställningar.  

Material    4250 
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Verktyg    Uddeholm Dievar 

CLFup     70% 

CLFdown    30% 

Kolvhastighet 1:a fas   0.23 m/s 

Kolvhastighet 2:a fas    3,38/s 

Smältatemperatur ner i fyllkammare 670°C 

Smältatemperatur vid tablett  580°C 

Eftertryck     900 Bar 

 

7.2.1 Meshstorlek 

Simulering har genomförts med meshstorlek 10, 4 respektive 2 mm.  

Det visade sig att minskningen av meshens storlek från 10 till 4 mm hade stor 

inverkan på resultatet, vidare minskning ökade beräkningstiden utan att markant 

de mer detaljerad information, Figur 19-Figur 21. Enligt CT-bilder så uppstår 

sugningar nedanför magnet i inringat område i Figur 19. Dessa finns inte med i 

resultaten från simulering med 10mm mesh. De kommer fram först då meshens 

storlek minskas till 4mm. 

10 mm mesh ger totalt 35 000 celler varav 3000 är smälta, beräkningstiden är ~20 

min.  

 

  

Figur 19. Krympporositeter och detalj, simulering 10mm mesh. CT-scan.  

 

I Figur 20 kan man se att simuleringarna överensstämmer mer med den fysiska 

komponenten till följd av minskad storlek på meshen. 4 mm mesh ger totalt 

546 000 celler varav 22 000 är smälta, beräkningstiden är ~45 min.  
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Figur 20. Krympporositeter och detalj, simulering 4mm mesh.  

 

Figur 21 visar resultaten från simulering med 2 mm mesh som ger totalt 4 445 000 

celler varav 130 000 är smälta, beräkningstiden är ~2h 45 min. Resultaten skiljer 

sig väldigt lite från simulering med 4 mm mesh. 

 

 

Figur 21. Krympporositeter och detalj, simulering 2mm mesh.  

 

7.3 Mönsterås 

Simuleringarna har gjorts med följande grundinställningar.  

Material    4250 (46000) 

Verktyg    Orvar Supreme 
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CLFup     70% 

CLFdown    30% 

Kolvhastighet 1:a fas   0.15 m/s 

Kolvhastighet 2:a fas    4,00/s 

Smältatemperatur ner i fyllkammare 680°C 

Smältatemperatur vid tablett  580°C 

Eftertryck     300 Bar 

 

7.3.1 Meshstorlek 

Simulering har genomförts med meshstorlek 10, 4, 2 samt 1mm, Figur 22.  

Det simuleringsresultat som bäst överensstämde med undersökning med CT-scan 

var simuleringen med 10mm mesh, vilket var anmärkningsvärt. Orsaken är inte 

fastställd. Resultaten från simuleringar med meshstorlek 4, 2 och 1 mm mesh var 

liknande då krympporositeter analyseras. Men fyllnadsförloppet blir mycket mer 

detaljerat vid simulering med finare mesh, Figur 23. 

10 mm mesh ger totalt 17 000 celler varav 2 400 är smälta, beräkningstiden är ~1 

min.  

4 mm mesh ger totalt 275 000 celler varav 30 000 är smälta, beräkningstiden är 

~10 min.  

2 mm mesh ger totalt 2 165 000 celler varav 216 000 är smälta, beräkningstiden är 

~2h 10 min. 

1 mm mesh ger totalt 16 805 000 celler varav 1 590 000 är smälta, 

beräkningstiden är ~36h 42 min. 

 

 

Figur 22. Simulering av krympporositeter, 10, 4, 2 samt 1mm mesh.  
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Figur 23. Simulering av fyllnadsförlopp, 10, 4, 2 samt 1mm mesh. Resultaten 

visar förloppet vid 40% fylld form. Skalan visar solid phase.  

 

7.3.2 Material 

Om materialdata ändras vid simulering får man ett annat beteende på 

krympporerna. I Figur 24 visas hur krympporositeten ändras vid byte av material 

från 46000 till 47000. Detta beror på att materialen har olika densitetskurvor. 

Sugningsbilden blir mer lik fysisk komponent med snävare stelningsintervall men 

fortfarande skiljer den sig mycket åt. I fysisk komponent finns inte dessa 

sugningar alls. Vidare undersökning om orsaken är önskvärd.  

 

 

Figur 24. Resultat från simuleing av krympporer. Endast materialdata är ändrad.  

 

8 Slutsats 

Vid simulering av pressgjutprocessen är det manga parametrar som behöver tas i 

beaktande. Vissa parametrar är mer känsliga för variation än andra. Det är ett 

omfattande arbete att analysera och kartlägga hur olika parametrar påverkar 

varandra. Med ökat antal variabler ökar kombinationsmöjligheterna stort.  
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Följande resultat iakttogs vid simuleringar som genomfördes. Dessa synpunkter 

gäller simulering av krympporositeter. 

 

 Meshstorlek har initialt stor betydelse då den ändras från grov till mindre. Vid 

minskad mesh till fin mesh ökar beräkningstiden markant medan resultaten inte 

ändras så mycket. Man behöver därför vara försiktig med att simulera med 

alltför fin mesh då det är tidskrävande.  

 

 CLF-värdena har signifikant betydelse på sugningsbilden då de beskriver hur 

makromatning och mikromatning ska modelleras under simuleringen.  

 

 Fyllnadssimulering bör inkluderas i simuleringen då det ger en mer korrekt 

beskrivning av temperaturbilden då stelning påbörjas vilket är viktigt eftersom 

det är under stelning som krympporositeter bildas på grund av förhindrad 

matning. Samtidigt så ger en stelningssimulering relativt snabbt en bra överblick 

över vilka områden i en komponent som kan vara kritiska med avseende på 

sugning. 

 

 Korrekt materialdata är av vikt då densitetskurvan har stor betydelse på hur 

krympporer bildas.  

 

9 Fortsatt arbete 

Fortsatt arbete består av att genomföra ett stort antal simuleringar där olika 

parametrar varieras för att studera hur sugningsbilden ändras.  
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