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SAMMANFATTNING

Inom projektet 1791 ”Energisnål gjut- och formningsprocess” har en
förstudie genomförts. Förstudien är uppdelad i två delar, erfarenhets
insamling i form av studiebesök och litteraturstudie.

Stora delar av förstudien består av litteratursökningar för att kontrollera
vilket arbete som redan har utförts inom området gjutning underifrån.
Denna rapport redovisar denna litteraturinsamling tillsammans med
erfarenheter från några gjuterier.

Generellt så finns det inte mycket litteratur om gjutning underifrån, utan
stora delar i denna delrapport har tagits från rapporter från gjuterier som
rapporterar utifrån sina erfarenheter med att gjuta underifrån

Sammanfattningsvis har följande fördelar med att gjuta underifrån angivits
[2-16]:

• Bättre utbyte och därmed minskade energikostnader p g a minskat
gjutsystem. Kan formen roteras 180 grader efter gjutningen så kan
ännu bättre utbyte erhållas.

• Möjligheter att kunna gjuta tunnare gods bl a p g a mindre
värmeförluster under formfyllnaden.

• Lägre gjuttemperatur jämfört med gravitationsgjutning.

• Bättre nyttjandegrad av brättet då ingjutssystemet inte tar någon plats,
vilket ger möjlighet till ökad produktionskapacitet.

• Kontrollerad fyllning med mindre gjutdefekter genererade av
fyllförloppet vilket ger bättre kvalitet och därmed minskad kassation.
Detta ger även förbättrade mekaniska egenskaper, framförallt seghet
och utmattningsegenskaper.

• Högre automatiseringsgrad möjlig med spårbarhet och god
repeterbarhet som följd.

• Minskade emmisioner till omgivningen med förbättrad arbetsmiljö
och minskande behov av ventilation som följd.

• Bättre dimensionsnoggrannhet, finare ytor och minskat
rensningsbehov p g a färre dynamiska tryckvågor under
formfyllnaden och lägre temperaturer.

De nackdelar och frågetecken som rapporteras är följande:

• Vakuumteknik har en begränsning i hur långt man kan lyfta smältan
med hjälp av trycket. Det är dessutom svårt att optimera
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tryckuppbyggnaden, bland annat p g a kompenseringen av formgaser
(luft och vattenånga som bildas/finns i formen).

• Många metoder har en begränsning i dagsläget när det gäller
materialval. De flesta metoderna har utvecklats för aluminium.

• Det kan vara svårt med denna teknik att optimera produktionsflödet. För
en del metoder har produktiviteten varit en begränsande faktor.

Det finns i dagsläget inget som tyder på att gjuta underifrån har några
tekniska begränsningar. Det finns exempelvis metoder för ympning av
gjutjärn. Gjutning underifrån har samma fördelar som gjutning från sidan.
Det som är gemensamt är att man eftersträvar en tryckuppbyggd och lugn
formfyllnad.
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1  INLEDNING
Sänkta produktionskostnader och minskad vikt på komponenter har alltid
varit en utmaning för gjuteriindustrin. Särskilt fordonsindustrin har tryckt
på kraftigt de senaste årtiondena. Här kan minskade godsvikter innebära
kraftigt sänkta bränsleförbrukningar och ökad nyttolast under ett fordons
livslängd.

Minskade godsvikter kan åstadkommas på flera sätt men de två
dominerande är troligen minskade väggtjocklekar på gjutgodset samt bättre
materialegenskaper för gjutlegeringarna. Metallurgin för gjutlegeringar får
anses väl utvecklad och fokus bör istället riktas mot att kunna utnyttja
materialets potential vad gäller mekaniska egenskaper genom att inte
introducera några gjutdefekter under själva gjutprocessen [1]. Att samtidigt
kunna gjuta mer tunnväggigt som man höjer kvaliteten på gjutgodset vore
därför önskvärt. Här har det visat sig att gjutning underifrån uppvisar en
intressant potential.

Gjutning underifrån erbjuder många fördelar jämfört med konventionell
gravitationsgjutning. För att ställa om till gjutning underifrån krävs
naturligtvis en avsevärd investering. För att få ”pay-back” för investeringen
krävs det dels att man kan locka nya kunder samtidigt som man har kunder
som är beredda att betala för bl a höjd kvalitet.

De senaste åren har det utvecklats ett antal gjutmetoder som alla bygger på
principen att trycka in smältan från undersidan av formen eller från sidan.
Variationen är inte jättestor men några principiella skillnader finns. En del
metoder suger upp smältan med vakuumteknik medan de flesta trycker upp
smältan med ett lågt övertryck på smältytan och med ett stigrör
transporteras smältan till formrummet. Motsvarande teknik utnyttjas då
man ansluter smältan från sidan av formen så att stigande gjutning uppnås.
De första metoder som utnyttjades byggde på principen att låta smältan vara
i kontakt med formen tills inloppet alternativt gjutgodset hade stelnat med
låg produktionstakt som följd [5]. En vidareutveckling har lyckats stoppa
tillbakaflödet av smälta mot smältugnen så fort formrummet fyllts bl a
genom att skjuta in en sandkärna i inloppet [10]. Den senaste utvecklingen
har visat att om man direkt efter fyllnaden kan rotera formen 180 grader så
kan utbytet förbättras ytterligare och bättre matningsegenskaper erhålls
genom att den varmaste smältan hamnar i mataren.

Denna förstudie har avgränsats till att bara behandla gjutning underifrån
eller från sidan i engångsformar företrädesvis i sand.
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2  METODER
Denna studie har undersökt vilka etablerade gjutmetoder som existerar eller
har existerat och som använder sig av principen gjutning underifrån eller
från sidan. Det finns en rad olika metoder som fyller formen underifrån
antingen med pump eller tryckdifferens. Tryckdifferensen kan uppbringas
antingen med undertryck genom att suga upp metallen eller med ett
övertryck på smältan för att trycka upp metallen i gjutformen, sk
lågtrycksgjutning. Tekniken är inte ny men har utvecklats successivt de
senaste 30 åren. En av de första metoderna var Hitchener-processen som
tryckte ned formen i smältan och använde sedan vakuum för att suga upp
smältan i formen. Metoden kallas även CLA (counter-gravity low pressure
casting) och utvecklades framförallt för precisionsgjutning eller
vaxursmältningsteknik. En variant av denna metod är ”The Loose Sand
Vakuum Assisted Casting” (LSVAC) processen. Med denna metod är
formen placerad i en vakuumkammare med nedloppet placerat nertill.
Kammaren som är fylld med torr sand, satt under vakuum, skjuts ner i
smältan.  Metallen transporteras sedan in i formen och fyller gjutgodset.
Efter en kort hålltid, tills inloppen har stelnat, lyfts vakuumkammaren bort
och återstående metall i ingjutssystemet åker tillbaka ner i smältugnen, se
bild 1.

Bild 1   Principen för ”The Loose Sand Vakuum Assisted Casting”
(LSVAC) – processen [21]

De flesta metoder bygger dock på principen att trycka upp smältan i
formen. En av de tidigaste metoderna var FM-processen som både
trycksätter smältan och evakuerar luft från gjutformen samtidigt. FM står
för Fonte-Mince som betyder tunt järn och utvecklades framförallt för att
kunna gjuta tunnväggigt järngjutgods med god gjutbarhet. En annan metod
använde en metallpump som pumpade in smältan i gjutformen från
undersidan. Metoden kallas Cosworth-processen och utvecklades för att
kunna gjuta komplext aluminiumgjutgods av mycket hög kvalitet.

Det senaste årtiondet har formmaskintillverkarna utvecklat egna eller
varianter av befintliga tekniker att fylla formarna med smälta underifrån
eller från sidan. Detta har visat sig lyckat då man optimerar tekniken utifrån
förutsättningarna för formtillverkningen. Exempel på detta är Injectafill-
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tekniken som utvecklats av HWS (Heinrich Wagner Sinto) och Active
filling utvecklat av George Fischer DISA.

Principiellt har vakuumtekniken begränsningar i hur långt man kan lyfta en
smälta med ett undertryck samt svårigheterna att kompensera för de gaser
som bildas under fyllförloppet [21]. Lågtrycksgjutningstekniken verkar
vara den som står sig i längden.

Generellt har tekniken förfinats de senaste åren och idag erbjuder de flesta
metoder möjligheter att gjuta gjutgods med mycket hög kvalitet och god
repeterbarhet [20]. Kostnadsaspekterna har kommenterats av flera
maskintillverkare eller gjuterier och har kunnat visa på intressanta kalkyler
som bygger på förbättrat utbyte, mindre kassation, minskat rensningsbehov,
bättre arbetsmiljö mm som väl motsvarar den investering som krävs för att
ställa om produktionen till gjutning underifrån [3,9,10,18].

2.1  Mönsteråsmetoden

Tekniken bygger på att smältan sugs upp genom ett sk sugrör. Hela
sandformen är innesluten i en tät kammare. Sandens permeabilitet utnyttjas
för att evakuera luften i formrummet. Sanden är bunden med ett kemiskt
kallhärdande bindemedel. Metoden har endast använts för aluminium och
är endast i drift i begränsad omfattning idag. Fördelar som rapporterats med
metoden är snäva toleranser, möjligheten att gjuta tunt gjutgods
(ned till 1mm), fina ytor, goda mekaniska egenskaper samt mycket tätt
gods.

Bild 2   Mönsteråsmetoden [källa:  Mönsterås Metall]

2.2  FM metoden

FM står för fonte mince eller tunt järn och har utvecklats av Pont-a-
Mousson. Tekniken utnyttjar både ett övertryck på smältan och ett
undertryck i formen (se figur nedan). Metoden kan användas till alla
gjutmetaller även om den tagits fram särskilt för legeringar med hög
smältpunkt. I stort sett alla formmaterial kan användas i processen [19].
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Bild 3   FM metoden [19]

2.3  Cosworth processen

Cosworthprocessen är en av de tidigaste metoderna för att gjuta underifrån
och principen är enkel. Metallen trycks in i formen underifrån eller ifrån
sidan med hjälp av en elektromagnetisk metallpump. Metoden har använts
uteslutande med aluminium [3,18].

Bild 4   Cosworthprocessen [3,18]

2.4 Injectafill/MPS (HWS)

HWS har utvecklat en utrustning som automatiserar avgjutningen och som
lämpar sig för såväl aluminium som gjutjärn. Metoden är en variant av
lågtrycksgjutning med stängning av gjutkanalen efter formfyllnad och
formrotation. Formrotation har visat sig vara en viktig parameter för att
höja utbytet och för att erhålla matning med gravitationens hjälp då den
varmaste smältan kommer högst upp i mataren. HWS har även visat att
ympningen av gjutjärnssmältor går att lösa med denna metod [4,7,9,10].
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Bild 5   MPS metoden [7]

Bild 6   MPS metoden [7]

2.5  Active filling (DISA)

Bild 7   Active Filling [källa:  GF Disa]

Aktiv fyllning är DISA:s variant av kontrollerad fyllnad från sidan. Med
denna metod trycks metallen in från sidan genom att sätta ett övertryck på
smältan och leda upp smältan genom ett stigrör, se figur nedan. Metoden
utnyttjar liksom HWS:s strypning av kanalen efter formen är fylld med
hjälp av en sandkärna som trycks in. Här används inte formrotation utan
aktive matning utnyttjas genom att föra in en lans i mataren och trycka in
en gas för att uppnå ett övertryck i mataren. Metoden har endast använts för
aluminium.



SweCast AB 8

2.6  Hitchener-processen

Metoden som också kallas ”counter gravity low pressure assisted casting”
(CLA) bygger på vaxursmältningsmetoden. Metoden som visas i figur
nedan utnyttjar undertryck för att suga upp smältan direkt från smältugnen
genom ett sugrör med gjutformen placerad i en tät kammare [5].

A controlled vacuum is created inside the 
mold, sucking up the metal that climbs 
without turbulences nor splaterring, filling 
the cavities of the mold properly.
Vacuum forces the extraction of gas, which 
eases mold filling. 

Clean metal is sucked under the 
surface of the melt, directly from the 
melting crucible, under permanent 
temperature control.

CLA PROCESS:
Principle

Vacuum is maintained while the parts solidify, and 
is released before the central stick becomes solid: all 
the liquid metal falls back to the melt. 

Bild 8   Hitchener-processen [5]

2.7  Lorapour filling

Loramendi, ett spanskt företag som tillhandahåller gjuteriutrustning har
utvecklat en variant av gjutning från sidan. I figuren nedan visas principen
för tekniken. (A) Läget vid avslutad formfyllnad. (B) Dockningen av
avgjutningsutrustningen. (C) Tömning av överflödig smälta. (D) Läget
under påfyllning från skänk. (E) Läget då formen är fylld. Lorapour-
systemet är framtaget i syfte att höja gjutgodsets kvalitet, öka
produktiviteten genom bättre utnyttjande av formutrymmet samt öka
utbytet. Lorapourtekniken liknar vaggjutning med en rörlig avgjutningsdel
och en stilla sandform. Fyllningen sker från sidan i ett ingjutssystem som
liknar DISAs active filling system. Det finns inget rapporterat om matning
med formrotation eller stängning av ingjutssystemet efter fyllning. [2].
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Bild 9 Lorapour filling [2]
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3   DISKUSSION/SLUTSATS

Tekniken att gjuta underifrån eller från sidan är inte ny utan har funnits i ca
30 år. Antalet metoder är många och gjuterier som använder tekniken är
fler. En del metoder har inte fått något riktigt genombrott även om det
uppvisat god potential att lyckas. Mycket handlar om tekniskt kunnande
men även om marknadsaspekter dvs hur kan man locka nya
kunder/användare som är beredda att satsa på ny teknik och betala för den
höjning av kvalitet som metoderna erbjuder. Dels kan man erhålla bättre
mekaniska egenskaper samtidigt som man kan gjuta tunnare gods dvs man
kan utnyttja materialet på ett för bl a konstruktörer nytt sätt. Om man kan
göra lättare och starkare komponenter är fokus inte i första hand på kilopris
för gjutgodset.

Tekniken med gjutning underifrån eller från sidan är idag så pass fulländad
att den är beredd att konkurrera med konventionella gjutmetoder. Skall
produktionen finnas kvar i höglöneländer måste man kunna erbjuda bättre
kvalitet och/eller högre teknisk kunnande.

Frågan är bara vem skall ta initiativet till detta för svensk
gjuteriindustri så viktiga tekniksprång, är det gjuterierna själva,
gjutgodsköparna eller är det någon annan ?
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4   FORTSATT UTVECKLING

Professor John Campell har nyligen i ett samarbete med kollegor från USA
påbörjat ett utvecklingsarbete av en variant av gjutning underifrån.
Arbetsnamnet på metoden är Alotech-processen och har ännu inte
kommersialiserats men utlovar en unik möjlighet att fylla en gjutform med
god kontroll. Vidare har man löst kylningen av gjutgodset på ett nytt sätt
vilken ger en fin struktur på materialet med goda mekaniska egenskaper.
Metoden anges även vara mycket snäll mot miljön [20]. Det får därför med
dessa löften som bakgrund anses vara värt att bevaka denna metod.

De olika leverantörerna kommer också att fortsätta utvecklingen inom
området och det som ligger närmast är troligen utveckling inom gjutjärn.
Exempel på det är det arbetet som sker inom detta projekt (energisnål gjut-
och formningsprocess).
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HWS (HEINRICH WAGNER SINTO)

Adress: Bahnhofsstrasse 101, D-57334 Bad Laasphe

Företag: Ca 300 anställda
Omsätter ca 40-50 millioner Euro
Tillverkar maskiner för vakuum (V-process), formmaskiner, MPS system
mm.

Övrigt: Har idag sålt 3 st MPS (Multi Pouring System). Dessa är för aluminium och
mässing. Porsche har en aluminiumkomponent som är tillverkat med MPS-
tekniken. Den tillverkas idag i ca 3000 st om året.

MPS=MULTI POURING SYSTEM

Allmänt: Utrustning för att gjuta underifrån.

Många fördelar gentemot traditionell gravitationsgjutning, t ex lugnare
flöde.

Går att optimera matningen genom att gjuta in genom mataren och sedan
vända på formen.

Fördelar med MPS: Kan kontrollera formfyllnaden vilket ökar möjligheten till att gjuta tunt
gjutgods och erhålla bättre gjutgodskvalitet. Temperaturförlusterna blir
också mindre vilket ger minskade energiförluster.

Referenser (MPS system):

Idag finns 3 st MPS system på marknaden. Alla är för aluminium och
mässing.

-  Firma Firmago
  Aluminium
  840 x 680 x 250/250 mm
  60 st/h
  max 640 kg.

-  KK Backert
      Aluminium

   1250 x 800 x 300/300 mm
   50 st/h
   650 kg

-  Viegener
   Mässing
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Viegener har en speciell lösning på hur ingjutssystemet ska utformas.

Efter formfyllnaden upphör trycket och metallen stannar och rinner tillbaka
till ugnen. Detta medför att man slipper rensning m.m.

Maskinen/Utrustning:

Allmänt: MPS systemet går att koppla till den befintliga HWS
maskinen så det blir inga stora extra investeringar.

Flaskorna: Det går att använda samma flaskor som för den befintliga
HWS maskinen. Det gör  inget om formarna är öppna i parten, eftersom
inte trycker är så stort.

Bilden nedan visar ovansidan av flaskan Metallen stannar precis vid
översidan.

FILT

INGJUTSSYS
GJUTGODS

vändare

stigarrör

stoppare som trycks in
efter gjutningen
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Kontakt : Det behövs ingen speciell tätning mellan formen och ugnen
utan det räcker med tyngden från formen.

Stigarrör: För aluminium kan man använda sig av stålrör. För gråjärn tror
HWS att enda lösningen är grafitrör. Men de är väldigt skeptiska att det ska
fungera med gråjärn p g a de höga temperaturerna. De tror dessutom att det
blir problem eftersom det blir stora temperaturskillnader i röret, d v s nedre
och övre delen, p g a att en viss del av röret ligger i smälta och en viss del i
luften. Induga säger dock att det är fullt möjligt att gjuta gråjärn.
Bilderna nedan visar hur HWS stigarrör ser ut.
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Filter: Filter placeras i formen för att förhindra att sand åker ner i ugnen
efter gjutningen. HWS använder extruderade filter med storleken 10 ppi.

Bilden nedan visa filtret placerat på stigarröret.

Bilden nedan visar hur filtret läggs i formen innan hopläggning.

Filter
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Vändare: En vändare finns för att enkelt vända formen. Denna kan också
användas efter gjutningen för att öka matningen genom att matningen sker
genom inloppet.

Stoppare: Direkt efter gjutningen stöts en stoppare in genom formen och
ser till att metallen stannar i hålrummet. Trycket kan därefter sänkas och
resterande metall åker ner i ugnen.
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Styrning: Bilderna nedan visar styrningssystemet.
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Parametrar:

Trycket: Trycket är väldigt noggrant, men det finns inga uppgifter på hur
stor noggrannheten är. Trycket är ca 1,1-1,2 bar men kan gå upp till 1,5 bar.
Generellt kan man säga att trycket är ca 0,1 bar/dm. Efter formfyllnaden
hålls trycket konstant för att ge lite matning.

Ympning: Svårt att utföra i ugnen. Försök har gjorts med skänkympning.

Gjuttemperatur: Har inte mycket lägre temperaturer än vid traditionell
gjutning p g a att slaggbildningen ökar vid lägre temperaturer

Sand: HWS rekommenderar olivinsand men har också gjort försök med
zirkon. (För vilket material ?)

Tid: Normal fylltid är ca 15 s. Det går att gjuta väldigt fort, t ex
2 s. Tiden måsta vara längre om man använder ”inmould” tekniken.

Inloppshastighet: Inloppshastigheten är oftast väldigt låg. Normalt ca 0,1
m/s.

Övrigt

Segjärn: Är möjligt att gjuta segjärn genom ”inmould” tekniken

Bromsskiva: De rekommenderar att gjuta Volvos bromsskiva horisontellt,
framförallt p g a kvaliteten.

Nozzle: För att inte metallen ska tappa så mycket i temperatur under
formfyllnaden fyller man upp ”the nozzle” med metall precis innan
gjutningen för att värma upp den.

Ingjutssystem:  Dimensioneras enligt liknande teorier som för
pressgjutning och lågtrycksgjutning. Arena ska vara densamma eller
minska från ugnen till inloppet.

Metall
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Försök på University of Duisburg

Försök har utförts på plattor i gjutjärn med olika tjocklekar.
Plattorna hade tjocklekarna 3.5, 2.5, 1.5 och 1 mm och var 220 x 80 mm.

Alla plattor fylldes utan den som var 1 mm tjock som endast fylldes delvis.

De försök som de genomfört i Duisburg är genomförda med en
induktionsugn.

Varför har inte ”gjutning underifrån tekniken” slagit igenom för gråjärn?

Enligt HWS beror detta på att man måste tänka annorlunda när man
utformar ingjutssystem. Ingjutssystemet ska utformas mer som vid
pressgjutning och/eller lågtryckskokillgjutning. Detta tankesätt finns mer
inarbetat för aluminiumgjuterierna än för gråjärnsgjuterierna.

Många tror på tekniken men tyvärr är det inget gråjärnsgjuteri som vill vara
först.

Övriga bilder:
Exempel på uppslagen form.

Exempel på ett typiskt ingjutssystem.
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Exempel på ett tunnväggigt grenrör. Godstjockleken är ca 3 mm.

Exempel på modellupplägg.


