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TILLKOMST

Denna rapport utgör slutrapportering av projektet ”Undersökning av
optimal användning av filter”. Arbetet har finansierats genom
företagsinsatser från norska och svenska gjuterier samt forskningsmedel
från NUTEK och Norges Forskningsråd. Rapporten är sammanställd av
Jon Nilsson, Svenska Gjuteriföreningen. Följande ledamöter har deltagit
i arbetsgruppen för projektet:

Werner Johannessen Furnes-Hamjern SCC A/S,   Ordf

Lars-Olof Almgren Kernfest Webac AB

Einar Andersson Componenta Alvesta AB

Daniel Eklund Älmhults Gjuteri AB

Gert-Ove Ellström Askania AB

Otto Halvorsen Ulstein Støperi A/S

Magnus Kihlström Valmet-Karlstad AB

Olle Nordin Mölltorps Gjuteri & Mek Verkstad AB

Jan-Erik Pehrson Foseco AB

Kjell Pettersson NovaCast AB

Michael Schröter Arvika Gjuteri AB

Olav Sunde Ulefos Jernværk KS

Per-Ove Ås Lafarge Svenska Höganäs AB

Svenska Gjuteriföreningen vill framföra ett stort tack till de företag som
deltagit i projektet genom gjutförsök i driftsskala och genom synpunkter
och kompetens, som legat till grund för projektets genomförande.

SAMMANFATTNING

Genomfört projekt har varit inriktat mot i första hand olika aspekter på
användning av filter vid gråjärns- och segjärnsgjutning. Huvuddelen av
informationen är direkt användbar även vid stål- och aluminiumgjutning.
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Litteraturstudie

Litteraturstudien och övrig insamling av information visar att
filtreringsteknikens fördelar kan sammanfattas i följande punkter:

• Minskad mängd slagg- och sandinneslutningar i det färdiga
gjutgodset.

• Minskat antal gasdefekter som orsakas av reaktioner med slagger

• Minskat antal mikroinneslutningar genom lugnare formfyllnad

• Bättre och jämnare skärbarhetsegenskaper

• Bättre mekaniska egenskaper med avseende på:
- sträckgräns
- brottgräns
- utmattningshållfasthet
- seghet

Av avgörande betydelse för filtreringsresultatet är följande:

• Korrekt val av filtertyp och filterstorlek, främst med hänsyn till
gjuttid och mängd smälta som ska filtreras.

• Rätt utformad filteranvisare i ingjutssystemet (enligt leverantörens
anvisningar).

• Riktig placering av strypning, vanligen vid övergång mellan nedlopp
och gjutkanal.

• Väl avslaggad smälta före avgjutning.

Egna gjuteriförsök

Gjutförsök i driftsskala har genomförts på 7 gjuterier. Resultaten från
gjutförsöken kan sammanfattas i följande punkter:

• Införande av filter, oavsett typ, medför kraftiga förbättringar i
gjutgodsets skärbarhet.

• Vid jämförelse av extruderade, pressade och skumfilter varierade
skärbarheten. I en del fall var extruderade eller pressade filter bäst,
medan skumfilter gav bäst resultat i andra fall.

• Magnetpulverprovning är en relativt enkel metod för bestämning av
förekomst av ytdefekter. Vid jämförelse med metallografisk
undersökning följdes defektnivåerna åt på ett tydligt sätt.

• Placering av filtren (vertikalt/horisontellt/skråställt) hade ingen
påvisbar effekt på defektförekomst.
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• Slagginneslutningar och andra typer av inneslutningar kan passera
filtren, antingen genom filtrets kanaler eller vid sidan av filtret, t ex
vid felaktig utformning av filteranvisare.

Framtida FoU

Framtida forskning bör koncentreras på följande områden:

• Fler försök bör göras med olika filtertyper med gemensamt
ingjutssystem.

• Utveckling av ett enkelt gjutprov för bestämning av filterkapacitet.
Smältans renhet kan då kopplas till filterkapacitet, vilket skulle
kunna göra det lättare att beräkna lämplig filterstorlek för olika
ingjutssystem.

• Någon form av filtermärkning bör utvecklas av filterleverantörer, för
att minska risken för sammanblandningar vid filtersättning (olika
dimensioner, porstorlekar).

• Projekt bör genomföras som syftar till att bestämma förbättringar i
skärbarhet vid filteranvändning vid jämförelse med ofiltrerat
material. Större gjutgodskunder skulle kunna medverka i
grundläggande skärbarhetsutvärdering.

INLEDNING

Kraven på gjutgods ökar ständigt. Tack vare bättre och noggrannare
konstruktionsredskap (t.ex. FEM), konstrueras gjutgods med mindre
säkerhetsmarginaler och gjutgodsets vikt minimeras. Detta gör att
defektkänsligheten ökar.

Ett led i arbetet att minimera storlek och antalet defekter är att sätta in ett
eller flera filter i ingjutssystemet. Filtren, som vanligen placeras i
gjutkanalen, har till uppgift dels att filtrera bort orenheter i smältan och
dels att minimera uppkomsten av turbulens under formfyllnad.

Föreliggande rapport omfattar resultat dels från en litteraturstudie och
dels från gjutförsök med varierande försöksparametrar i driftsskala för
olika filterlösningar. Gjutförsöken har genomförts på flertalet av de
gjuterier som ingår i projektgruppen.
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2 TYPER AV FILTER

Det finns flera typer av filter och det gemensamma för de olika typerna
är att de alla appliceras i ingjutssystemet. De fyra vanligaste typerna är:

• Vävda filter av SiO2

• Keramiska skumfilter

• Keramiska honeycombfilter (parallella kanaler)

• Filter kombinerade med ympmedel, behandlingslegering eller
matarhjälpmedel

2.1  Vävda filter av SiO2

De vävda SiO2-filtren kan vara svåra att få tillfredsställande resultat
med. Fixeringen av filtren innebär ett problem, i och med att filtren ej är
så styva. De behöver därför fixeras längs alla fyra sidor i gjutkanalen.
Filter som inte är tillräckligt fixerade kommer att böjas ut, av kraften
från smältan i kombination med att de blir mjukare av den intensiva
värmen, vilket leder till att smältan kan flyta förbi istället för igenom
filtret. Vävda filter kan fungerar tillfredsställande då alla fyra sidor har
fixerats. En fördel med dessa filter är att de är billiga jämfört med övriga
filter. Filtren kan även användas som brytanvisare vid rensning, t ex
mataranslutningar eller inlopp. De vävda filtrena fungerar genom ”cake-
filtration” (se bild 9).

Bild 1 Exempel på vävda filterdukar. Bilden t h visar en
förstoring av filterdukens ytstruktur

Bild 2 visar några exempel på filterplacering vid användning av vävda
filter (1). Fixeringen underlättas av om en större duk används för flera
delar av ingjutssystemet. Dubbelfitrering enligt de två mittersta bilderna
gav lägst nivå på mängden inneslutningar i den aktuella undersökningen.
Lösningen längst till höger visar hur filterväven kan underlätta
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borttagning av ingjutssystem genom att filterduken vid inloppen
fungerar som brottanvisning i samband med rensningen.

Bild 2 Exempel på filterlösningar med vävda filterdukar (1)

2.2  Keramiska skumfilter

Keramiska skumfilter, bild 3, är uppbyggda av öppencelligt plastskum
som impregneras med en keramisk slurry. Överskottsslurryn pressas ut
och sedan bränns blocket för att få bort plasten och för att få slurryn att
sintra. Maximal användningstemperatur är ca 1500 °C.

Bild 3 Exempel på olika keramiska skumfilter. Bilden t h visar en
förstoring av filtrets ytstruktur

Keramiska skumfilter är lite dyrare än övriga filter men är den enda
typen av filter som filtrerar genom ”deep bed filtration”, d.v.s. filtrerar
både på ytan och inne i filtret.

Ett problem som lätt uppstår med skumfilter är att småpartiklar kan ligga
löst i filtren vid leverans, beroende på att dess kanter är aningen ojämna
och dessa kan skava loss delar av filtren vid tillverkning, packning och
leverans. Dessutom kan ojämnheterna skava loss sand när formhalvorna
läggs ihop. En lösning på detta är att blåsa rent filtren före iläggning och
använda tillräckligt stora filteranvisare, så att de klarar av den
storleksvariation som kan förekomma hos skumfilter.
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Toleransvidden på skumfilter är generellt sett för stor och bör förbättras,
exempelvis genom att leverantörerna sågar till filtren efter
färdigtillverkning av större filterkakor.

Porositeten eller finheten på filtret benämns ppi (antal porer per tum).
Följande porstorlekar rekommenderas av leverantörer och i litteraturen:

• Segjärn: 10 - 25 ppi

• Gråjärn: 20 - 30 ppi

Val av filterporositet är en kompromiss mellan högre
filtreringseffektivitet och hur stor tvärsnittsarea man kan ha på filtret.
Finare filter kräver större tvärsnittsarea för att kompensera för det ökade
friktionsmotståndet i filtret. Genom att partiklar klibbar fast på väggarna
i filtret renas smältan från partiklar mindre än porstorleken, bild 4  (2).
Ett problem kan dock uppstå med keramiska blockfilter vid hög
restmagnesiumhalt och/eller låg gjuttemperatur då stora mängder av
magnesiumoxid kan sätta igen filtren.

Bild 4 Storlek på typiska inneslutningspartiklar som fastnar i
keramiska skumfilter med olika poröppningsstorlek (2).

2.3  Extruderade och pressade keramiska filter

Keramiska honeycombfilter består av ett block med långa genomgående
parallella kanaler, bild 5 och 6. Filtren kan antingen pressas i en form
eller extruderas i långa limpor som sedan kapas i lämpliga tjocklekar.
Kanalerna kan ha ett kvadratiskt, rektangulärt eller triangulärt tvärsnitt.
Maximal användningstemperatur är ca 1450 °C.
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Bild 5 Exempel på pressat filter (t v) och extruderat filter (t h).

Bild 6 Högre förstoring av pressat filter (t v) och extruderat filter
(t h).

Porositeten eller finheten på filtret benämns csi (antal celler per
kvadrattum). Följande porstorlekar rekommenderas av leverantörer och i
litteraturen:

• Segjärn: 100 - 150 ppi

• Gråjärn: 300 ppi

Dessa filter är något billigare än keramiska skumfilter, men fungerar
främst genom ”screening filtration”. Det har dock vid undersökningar
framgått att en kemisk reaktion sker på filterväggarna som kan ge en
fastklistring av finare slaggpartiklar.
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De extruderade eller pressade filtrena har jämna kanter, vilket minskar
risken för lösa filterpartiklar eller avskavd sand vid sättningen i formen,
som i fallet skumfilter. Toleranserna är generellt sett bättre för denna
filtertyp, jämfört med skumfilter.
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2.4 Filter kombinerade med ympmedel

Idag finns det ett antal kombinationer av filter och ympmedel/ympkropp.

Att kombinera filter och ympkropp, bild 7, är ganska nytt och främst ett
alternativ för långa serier då man har mycket stor kontroll på
tillverkningen (3).

Bild 7 Pressat keramiskt filter i två delar som kombinerats  med
en ympkropp (3).

I ett av Renault Le Mans gjuterier i Frankrike infördes filter med
ympkropp, vilket gav goda resultat (6). De prövade även med att
segjärnsbehandla med kombinerat filter + behandlingskropp. Strukturen
blev godkänd och i något fall minskade t.o.m. mängden karbider
(vitstelnande). Variationer i fylltid minskade, genom att filtrena inte
sattes igen av slagger från magnesiumbehandling och ympning.

Bild 8 visar en annan typ av lösning där ett filter impregnerats med
ympmedel (skum, 10 ppi) kombinerats med ett finare filter (20 ppi) utan
ympmedel (7). Det finare filtret ska ta hand om eventuellt oupplöst
ympmedel och ge en ytterligare filtrering av slagginneslutningar.
Resultat från gjutningar i segjärn visar, jämfört med ympkroppar, att
mikrostrukturen förbättras liksom mekaniska egenskaper, framför allt
brottförlängningen.

Kostnaden för dessa filter är högre än för övriga filtertyper. Detta beror
främst på att tillverkningsvolymen för denna filtertyp är lägre i
dagsläget. Med ökad användning kommer priserna att sjunka. Fördelar
med denna lösning kan t ex vara produktivitetsvinster, genom att både
filter och ympkropp sätts i samma arbetsmoment.
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5 
cm

Bild 8 Dubbelfilterlösning med ympmedelshaltigt
10 ppi filter till vänster och rent 20 ppi filter till höger (5)

2.5 Filter kombinerade med matarhjälpmedel

Filter kombinerade med matarhjälpmedel används då man vill gjuta ner
genom en matare och samtidigt undvika för mycket turbulens. I dessa
fall kan man sätta in en matarhylsa med ett filter i botten av hylsan.
Detta förfarande är t ex lämpligt för skalformat gods, där nedloppet ofta
har en matningsfunktion och där utrymmet för filter i kanaler är
begränsat.
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3 FILTRET I ARBETE

Ett filter har två huvuduppgifter – att filtrera bort sand- och
slaggpartiklar samt att lugna ner smältan under formfyllnaden, dvs
minska turbulens.

3.1 Filtrera bort partiklar

Schmahl och Aubrey (6) har delat upp hur ett filter fungerar som
partikelfiltrerare i tre olika filtreringssätt (se bild 9):

• Screening filtration – filtrering på ytan av filtret

• Deep bed filtration – filtrering inne i filtret

• Cake filtration – filtrering genom partiklar som fastnat på filtret

Bild 9 De olika filtreringssätten – screening, deep bed och cake
filtration (6).

Screening filtration innebär filtrering på den yta som smältan först
stöter på. Slaggpartiklar och sandkorn som är större än hålen i filtret
stoppas upp och täpper till hålen. Därmed finns risken att filtret sätter
igen. I detta skede övergår filtreringsmekanismen till s k cake filtration
(se nedan).

Deep bed filtration innebär att filtret inte bara filtrerar på ytan, utan
även inne i filtret. Keramiska skumfilter arbetar på detta sätt och vid
analyser av filterförsök (7) har man funnit svavelrester (slagger) inne i
skumfilter, vilket tyder på att de filtrerar i hela sin volym. I vissa
undersökningar anges att motsvarande effekt kan uppnås även med
extruderade filter och filterduk.
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Cake filtration uppstår om tillräckligt med partiklar har fastnat på
filterytan så att det inte längre är filtret som filtrerar smältan utan
”partikelkakorna”. I detta läge är det mycket nära att filtret sätter igen
och att smältans flöde helt stoppas upp. Vävda filter arbetar i huvudsak
genom cake filtration.

3.2 Metoder att analysera filterförsök

Följande sätt används normalt för att utvärdera filterförsök (7):

Kemisk analys
Anses vara en opraktisk och osäker metod. Försöks har gjorts med att
analysera filtrerat och ofiltrerat järn, men det har visat sig att osäkerhet
orsakad av bl.a. makrosegringar är mycket större än analysskillnaderna.

Metallografisk undersökning – ljus- och svepelektronmikroskop
(SEM)
Mycket bra för analys av specifika områden och defektkarakterisering,
men en ogynnsam metod för att analyser hela filterblock och gjutgods.

Defektmätning i gjutgodset
Utförs oftast med hjälp av oförstörande provning, t ex ultraljudsprovning
(bearbetade ytor) eller magnetpulverprovning (även obearbetade ytor).
Metoden är enkel att använda men noggrannheten kan variera beroende
på bl a operatörens skicklighet.

Mätning av utmattningshållfastheten
Utmattningsprovstavar med gjuthud är mycket känsliga för defekter,
men det krävs ett stort antal provstavar för att få tillförlitliga resultat.
Samtidigt påverkas utmattningsegenskaperna av flera andra parametrar i
gjutprocessen än bara antalet defekter.

Skärbarhet
Gjutgodsets renhet utvärderas genom att mäta verktygsslitage från
skärande bearbetning. En bra metod som dock kräver ett ganska stort
provunderlag samt noggrann utvärdering av verktygsslitaget.

Densitetsmätningar
Denna metod bygger på skillnaden mellan den gemensamma filter- och
järndensiteten och den verkliga densiteten. Skillnaden kan översättas till
inneslutningsmängd. Det har dock visat sig att osäkerheten i järnets
teoretiska densitet överstiger mätmetodens osäkerhet och metoden
används därför nästan aldrig.

Svaveltryck
Svavel förekommer nästan i alla reaktionsprodukter som förekommer i
gjutjärn. Det reagerar mycket lätt med magnesium, mangan m. fl. och
bildar sulfider och/eller oxider. Svaveltrycket utförs genom att ett
tvärsnitt av gjutgodset utsätts för en svag syra, samtidigt som ett
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fotopapper läggs på ytan. När fotopappret framkallas kommer alla
områden med svavel att bli mörka och man kan sedan uppskatta
tvärsnittets svavelinnehåll, bild 10. Med hjälp av ett bildanalysprogram
blir resultaten mer exakta. Denna metod är en vanlig metod för att
utvärdera olika filters filtreringseffekt.

Bild 10 Svaveltryck av två olika filter. Svärta indikerar förekomster
av svavel. Vänstra filtret  är ett skumfilter (31 % svärta)
och högra filtret är ett extruderat keramiskt filter (12 %
svärta) (7).

Aktiv neutron analys
Genom att utsätta ett gjutgods för ett bombardemang av
högenergineutroner så kommer neutronerna att reagera olika beroende
på vilket ämne de träffar. Om neutronen t. ex. träffar en syreatom
absorberas neutronen. För att syreatomen skall återfå stabilitet skickar
den iväg en proton eller någon annan partikel med bestämd energi och
intensitet. Protonerna kan sedan mätas och mängden protoner av en viss
sort kan översättas till mängden inneslutningar. Syre, svavel och
magnesium är några av ämnen som man kan utvärderas. Denna metod är
dock relativt dyr.

3.3 Skumfilter kontra extruderade filter

K C Taylor och I N Delaney (7) har gjort jämförelseförsök mellan
skumfilter och extruderade filter. Gjutförsöken utfördes genom att
använda en form med en gjutskål som två ingjutssystem utgick ifrån. På
så sätt kunde två olika filter utvärderas med exakt samma smälta, bild
11.
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Bild 11 Ingjutssystem för utvärdering av två olika filter med
samma smälta (7).

Filter och plattor utvärderades sedan med penetrantprovning på
bearbetade ytor, med svaveltryck och med aktiv neutron analys.
Resultaten kan sammanfattas enligt följande:

• skumfiltrena innehöll 2,6-3,7 gånger mer svavel

• genom att höja bassmältans svavelinnehåll från 0,011% till 0,015%
ökade mängden svavel i skumfiltrena med 50% och med bara 9% i
de extruderade filtrena

• penetrantprovningen på bearbetade ytor gav att gjutgods filtrerade
med skumfilter visade på signifikant mindre antal defekter

• den aktiva neutron analysen gav att skumfiltrena innehåll 1,96-3,0
gram syre medan de extruderade filtrena innehöll bara 0-0,12 gram

• för magnesium var motsvarande siffror 1,2-2,25 gram för skumfilter
och 0-0,4 gram för extruderade filter.

Rapporten visar på att skumfilter filtrerar bort partiklar och slagg mycket
bättre än vad extruderade filter gör. Rapporten säger däremot inget om
vilket filter som lugnar ner smältan bäst och ger bäst lamellärt flöde på
smältan.

En annan undersökning (8) visar också att filter kan vara mycket
effektiva att minska slaggmängderna i segjärnsgjutgods. Genom
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magnetpulverprovning och visuell bedömning av tvärsnitt genom godset,
bild 2, fann man dock i detta fall att extruderade filter (kvadratiska
porer) med 100 csi var effektivast följt av extruderade med 200 csi och
pressade (runda porer) med 50 csi. Sämst effekt uppvisade skumfilter
med 10 ppi.

Bild 12 Klassificering av defektförekomst för olika filtertyper.
Ofyllda staplar är från magnetpulverprovning och
linjerade staplar från visuell bedömning (8)

Utmattningshållfastheten utvärderades för de olika varianterna i form av
förhållandet mellan utmattningsgräns och brottgräns (endurance ratio),
bild 13. Även i detta fall uppvisade extruderade filter bäst resultat (100
csi) medan skumfiltren med 10 ppi uppvisade den lägsta ökningen i
förhållande till ofiltrerat material.

Bild 13 Utmattningshållfasthet (Wöhler-kurvor) för olika filtrerade
varianter (8).
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3.4 Materialflöde genom ett filter

Ett filter har till uppgift att filtrera bort eventuella partiklar och slagger i
smältan, därav namnet filter. En annan uppgift som lätt glöms bort är att
filtret har en stor positiv inverkan på flödet av smältan. Smältan lugnas
ner och man får ett mer lamellärt flöde, vilket minskar risken för erosion
av sand samt reaktioner med luften som lätt resulterar i slaggbildning.

Bild 14 visar hur mängden filtrerad smälta genom ett filter minskar med
tiden, vilket är ett mått på hur mycket inneslutningar som har samlats
upp i filtret (8). I början fastnar slagger och dylikt på ytan av filtret med
en jämn takt och flödet är konstant genom filtret. Detta sker linjärt i
början och man har ett jämt flöde genom filtret, steg I. Därefter börjar
mer slagg fastna, steg II,  och filtreringen börjar övergå i ”cake
filtration” (se ovan). Till slut har så mycket slagg fastnat att flödet
stoppas upp helt, steg III. Om steg III uppnås resulterar detta i en icke
fullständigt fylld form och därmed ett kasserat gjutgods. Detta innebär
att smältan behöver slaggas av bättre och/eller att större filterarea måste
användas (alternativt grövre filterporositet).

Bild 14 Flödet genom ett filter (8).

Även hålstorleken på filtret påverkar flödet genom filtret.  Vattenförsök
utförda av Schmahl och Aubrey (6) visar att tryckminskningen över ett
filter blir olika beroende på filtrets porstorlek, bild 15. Även
areaförhållandet filter/strypning påverkas av porstorleken. Vid liten
skillnad mellan filterarean och strypningsarean (Af/As<4) har
porstorleken en påverkan och filtret fungerar som strypning. Vid större
förhållande (Af/As>6), dvs. mycket strypning, förlorar filtret sin
strypningseffekt och porstorleken har ingen betydelse för strypningen.
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Bild 15 Filtrets hålstorleks påverkan på flödet (6).

I en rapport från P.R. Kahn m fl (8) har olika typer av filter jämförts för
segjärnsgjutning med hjälp av en provkropp. Bild 16 visar totalflöde i kg
för olika filtertyper som funktion av tiden. Resultaten motsvarar det
principiella utseendet som visas i bild 14.

Bild 16 Totalvikt genom filtret i kg som funktion av tiden för olika
filtertyper. Extruderade filter med kvadratiska celler på
50-400 csi och skumfilter med 10 ppi (8).

Totalvikt genom filter och flödeshastigheten sjönk med ökande antal
porer per ytenhet (finare porer). Från 50 till 200 porer var sänkningen i
flödeshastighet kraftig och i princip linjär. Från 200 till 400 var
sänkningen lägre, bild 17 och 18.
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 Porstorlek, csi

Bild 17 Initial flödeshastighet i kg/s som funktion av filtrets
porstorlek (csi). Linjen har anpassats till medelvärdet för
respektive porstorlek  (8).

Porstorlek, csi

Bild 18 Mängd filtrerat järn i kg som funktion av filtrets
porstorlek, csi. Linjen har anpassats till medelvärdet för
respektive porstorlek  (8).

Som framgår av bilderna motsvarar skumfilter med 10 ppi
extruderade/pressade filter med 150 csi.

Om hänsyn tas till filtertypernas olika aktiva filterarea (OPA) och
cellernas omkrets (P) vid samma filtertjocklek, så visar det sig att
initialflödet (R) genom olika filtertyper och cellstorlekar är i princip
detsamma, bild 19 (Den standardiserade flödeshastigheten definieras
som R*P/OPA). Man kan alltså inte jämföra filterkapacitet mellan filter
med lika area och porstorlek utan att ta hänsyn till filtertypen.
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Porstorlek, csi

Bild 19 Standardiserad flödeshastighet som funktion av porstorlek.
Hänsyn har tagits till de olika filtrens öppningsarea och
skillnader i cellväggarnas ytstruktur (8).

A.L. Matthews m fl (10) har också undersökt flödeshastighet och
kapacitet hos olika filtertyper med arean 50x50 mm. Följande tabell
visar egenskaper hos de undersökta filtertyperna.

FILTERVARIANTEGENSKAP
PRESSAT EXTRUDERAT SKUM

Cellstorlek Ø2 mm 100 csi 10 ppi
Cellform cirkulär kvadratisk sfärisk
Material Mullit/kristobalit Mullit/corderit SiC/Al2O3

Tabellen nedan visar tid och kg till igensättning av respektive filter vid
olika gjuttemperaturer och gjuthastigheter. Strypningen förlades efter
filtret och filtret var horisontellt placerat.
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VARIABELKOMBINATION FILTERVARIANT
GJUTHAST GJUTTEMP

IGENSÄTTNING
EFTER PRESSAT EXTRUDERAT SKUM

Tid, s 60 60 551350 °C
Vikt, kg 66 72 59
Tid, s 87 80 95

2 kg/s

1450 °C
Vikt, kg 97 96 95
Tid, s 35 33 321350 °C
Vikt, kg 64 73 48
Tid, s 38 25*/48 80

4 kg/s

1450 °C
Vikt, kg 76* 36*/105 102

*) Skänkslagg följde med i början av gjutningen

Följande tabell visar maximal flödeshastighet för respektive filter och
variabel.

VARIABELKOMBINATION MAXIMAL FLÖDESHASTIGHET, kg/s
GJUTHAST GJUTTEMP PRESSAT EXTRUDERAT SKUM

1350 °C 1,86 1,99 1,812 kg/s
1450 °C 2,18 1,99 1,81
1350 °C 3,45 3,4 2,834 kg/s
1450 °C 3,45 3,36/3,54 3,08

Bild 20 och 21 visar igensättningen hos de undersökta filtren vid olika
gjuttemperaturer och med en gjuthastighet på 2 kg/s. Totalt flöde i kg
har avsatts mot tiden. När kurvan helt har planat ut har igensättning
skett.

Bild 20 Igensättning av filter vid gjuttemperatur på 1350 °C (10).
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Bild 21 Igensättning av filter vid gjuttemperatur på 1450 °C (24).

Resultaten visar att vid 1350 °C ger skumfilter ett sämre totalflöde än
övriga filtertyper medan skillnaden är liten vid 1450 °C. Vidare ger en
ökad gjuttemperatur en ökad filterkapacitet i kg och en längre tid till
igensättning.

I en annan undersökning (8) konstaterades också att sänkt gjuttemperatur
(från 1410 till 1270 °C) minskade flödeshastigheten och totalt flöde
genom filtret.

Ovanstående undersökning (10) visade också att gjuthastigheten, vid
nivåer på 2 – 4 kg/s, hade liten effekt på filterkapaciteten, med övriga
parametrar konstanta. Bild 22 visar resultat för extruderat filter som
visar att kapaciteten i kg uppnås olika snabbt men att den ligger på
samma nivå (72-73 kg i aktuellt fall).

Bild 22 Totalt flöde genom ett extruderat 50x50 mm filter med
100 csi för olika gjuthastigheter (10).
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En faktor som har mycket stor effekt på filtrets kapacitet är
slaggrenheten i gjutskänken. Bild 23 visar resultat för ett extruderat
50x50 mm filter med 100 csi som gjutits vid 1450 °C med olika
slaggrenhet i skänken. Resultaten visar att kapaciteten sjönk med upp till
60 %.

Bild 23 Totalt flöde genom ett extruderat 50x50 mm filter
med 100 csi för olika slaggrenhet i gjutskänken (10).
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4  PLACERING AV FILTER

4.1  Litteraturdata

Det finns många teorier om var och hur ett filter skall placeras. Yang och
Maeda (11) har undersökt flera olika filterplaceringar genom
vattenförsök och datorsimuleringar. De kom fram till att genom att
placera filtret horisontellt och gjuta upp genom filtret (”pattern 2”, bild
24) så utnyttjas filtrets flödesegenskaper maximalt. Inga ”döda zoner”
där filtret inte utnyttjas och det är därmed det bästa sättet för att ta bort
partiklar. Nackdelen med denna placering är att man gjuter upp genom
filtret, vilket ökar risken för igensättning av filtret.

Bild 24 Flöde genom olika filterplaceringar när ett stabilt flöde
har uppnåtts, i detta fall ca 1,25 m/s (11).

För att underlätta uppsamling av slagger vid filteranvändning kan en så
kallad slaggficka placeras uppströms filtret. Man kan säga att
slaggfickan är en upp och nedvänd motsvarighet till oljesumpen på en
bilmotor, där slagg hindrad av filtret uppsamlas. Slaggfickan ska ha
tillräcklig höjd så att föroreningarna flyter fria från övrig smältaström.
Vinklingen på filtret, se bild 25b, ska hjälpa till att skapa en virvelström
som för upp slaggen i slaggfickan (även om flödet genom filtret strävar
efter att hålla kvar slaggen på filtrets yta).
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Bild 25 (a) Slaggficka; (b) slaggficka placerad
precis uppströms ett vinklat extruderat filter.

En annan undersökning (9) visar att filterplacering enligt bild 25 ger en
ökad mängd filtrerat järn genom filtret. I detta fall jämförde man med
horisontellt liggande filter.

4.2  Ingjutssystemets utformning

Som ett praktikexempel kan nämnas att i ett av Fords gjuterier i USA göt
man vevaxlar i segjärn (14). Vevaxlarna göts horisontellt i
maskinformade råsandsformar och man hade en kassationsnivå på upp
till 2,4 % i början på 1990-talet.

Ett kvalitetsteam tillsattes, som började att arbeta med att få ner
kassationen. Ingjutssystemet ändrades om och ett horisontellt ställt
extruderat keramiskt filter sattes in. Filtret placerades direkt efter
nedloppet och smältan föll ner genom filtret och sedan upp på sidorna ut
i två gjutkanaler.

På detta sätt reducerade man kassationen ner till 0,12 %, dvs. en
sänkning på ca 93 %.

Vad man samtidigt gjorde var att gå från ett trycksatt ingjutssystem till
ett öppet/expanderade system. Tidigare hade man areaförhållandet
nedlopp : gjutkanal : inlopp 5 : 2,5 : 1 och man bytte till ett
areaförhållande 1 : 1,2 : 1,2. Det gjorde att man gick från teoretiska
inloppshastigheter på ca 7 m/s till inloppshastigheter på ca 1 m/s.
Troligtvis ligger en stor del av kassationssänkningen i utformningen av
ingjutssystemet. Detta illustrerar vikten av ett korrekt utformat
ingjutssystem.

Generellt sett ger följande förhållanden bäst resultat vid filtrering av
järnsmältor:
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• Filtret placeras helst i gjutkanalen eller vid inloppen, men ej i
nedloppet.

• Öppna gjutsystem är att föredra framför trycksatta. Areaförhållanden
(nedlopp:kanal:inlopp) på 1:1,1:1,2 och 1:2:2 respektive 1:2:4 har
visat sig fungera bra.

• Vid öppna ingjutssystem ska inloppen placeras i överflaskan, så att
kanalen fylls helt innan inloppen börjar fyllas.

• För horisontellt placerade eller lutade filter ger gjutning ned genom
filtret bäst resultat, eftersom risken för igensättningar minskar.

• En väl utformad gjutskål/gjutbox minskar slaggmängden ned i
ingjutssystemet och därmed risken för igensättningar.

• Filtret ska inte fungera som strypning utan strypningen förläggs
lämpligast före filtret i anslutning till nedloppets bas. På så sätt fylls
nedloppet snabbt, vilket underlättar för avgjutaren att hålla
gjutskålen fylld under hela avgjutningen.

• Gjutkanalen bör placeras i underflaskan och inloppen i överflaskan.

• Vid utformning av filteranvisarna ska filterleverantörens
rekommendationer i möjligaste mån följas.

4.3  Vertikal delning av formar (typ blockformning)

Vid Waupacka har man funnit att bäst resultat erhålls om filtret placeras
nära nedloppsbasen (12). I detta fall arbetade man med extruderade
filter. En svag strypning förlades i detta fall till inloppen.

Även försök vid Foseco har visat att filterplacering nära nedloppsbasen
är att föredra (13).

Generellt sett är variationerna större i utformning av ingjutssystem och
filterplacering vid vertikal delning av formen än vid horisontell delning.
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5  FÖRSÖK VID GJUTERIER

5.1  Inledning

Inom projektet har försök genomförts på gjuterier i driftsskala. Olika
varianter av filter (skum, extruderade, pressade, duk), filterplaceringar
(vertikalt, horisontellt, skråställt) och ingjutssystem (öppet, strypt) har
utprovats. Samtliga gjutna detaljer har utvärderats genom
skärbarhetsförsök vid bearbetningsverkstäder.

Förutom bearbetningsförsök har förekomst av inneslutningar
(ytdefekter) utvärderats med magnetpulverprovning och i vissa fall
genom metallografisk utvärdering.

Följande tabell visar en översikt av gjutförsöken.

GJUTERI INGJUTSSYSTEM FILTERTYP LUTNING/
PLACERING

LEVERANTÖR

Arvika
Gjuteri

Öppet Skum/extrud Vertikalt Foseco/Askania

Componenta
Alvesta

Skum/pressat Horisont Foseco/Scandicore

Furnes-
Hamjern

Öppet-strypt Skum Vert/lutat Foseco

Mölltorps
Gjuteri

Öppet Skum/extrud Vert/Horisont Foseco/Askania

Ulefos
Jernværk

Öppet Skum/extrud Horisont/Vert Foseco/Dyno

Ulstein
Stöperier

Öppet Duk/extrud NovaCast/Dyno

Valmet-
Karlstad

Öppet-strypt Delta/konv
extrud

Hor Askania

Componenta
Älmhult

Öppet-strypt Skum/pressat Hor Foseco/Scandicore

5.2  Arvika Gjuteri AB

Valet för Arvika Gjuteri blev ett fjäderfäste i material motsvarande SS
0717, bild 26 och 27. Detta ämne bearbetas på den egna verkstaden i
Norrahammar. Ämnet valdes eftersom det tidigare göts ofiltrerat, och
man gjuter 600 st/vecka. Genom att man har egen bearbetning, kunde
man får en rättvis bedömning av verktygsslitaget.
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Bild 26 Fjäderfäste som undersökts

Bild 27 Brättupplägg för underflaska (t v) och överflaska (t h)

Följande försöksparametrar valdes:

• Ingjutssystem = öppet

• Filtertyp = inget/skum/extruderat

• Placering = vertikalt

• Leverantör = Foseco/Askania

Kontakt togs med filterleverantörerna, och det beslutades gemensamt att
använda storlek och placering enligt följande:

• Foseco Sedex 75*75*22 10 ppi vertikalt/ stående.

• Askania Corning 75*75*12,5 100 csi vertikalt/ stående.

Följande tabell ger gjutdata för de tre försöksvarianterna.
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Filter Gjutdatum Behandling nr/Flasknr Gjuttemp, °C Gjuttid, s

Inget 99.11.24 62/2 1409 15,9

Skum 99.12.02 67/16 1418 15,9

Extruderat 99.12.06 48/51 1370 16,5

Flaskorna med extruderat filter göts vid lägre temperatur än övriga.
Gjuteriets iakttagelse var att när gjuttempen kom under 1390° C, så blev
många ämnen ej fullgjutna.

Bild 28 visar var på fjäderfästet prov togs ut för utvärdering av
defektförekomst i ljus- och svepelektronmikroskop och genom
magnetpulverprovning.

3 gjutna ämnen per försöksvariant har undersökts. Undersökningen i
ljusmikroskop genomfördes i tvärsnitt av godset med följande
förutsättningar:

• Defekter i ytzon 0-3 mm från godsyta har undersökts

• Total mätlängd per detalj var 100 mm

• Endast defekter större än 0,2 mm har registrerats

Provbit
från
denna
yta

Bild 28 Läge för uttag av prov för
magnetpulverprovning och
metallografisk utvärdering
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Resultat av bearbetningsförsök visade att båda filtrerade varianterna gav
30% fler bearbetade ämnen per bearbetningssats. Bild 29 visar resultat
av utvärdering i ljusmikroskop och med magnetpulverprovning.

Bild 29 Antal registrerade defektindikationer med
magnetpulverprovning sam genom utvärdering i
ljusmikroskop

Resultaten visar att magnetpulverprovning ger ett relativt mått,
jämförbart med metallografisk utvärdering.

Man har även gjort ett försök med skumfilter och extruderat filter i
samma flaska. Bild 30 visar ett tvärsnitt genom nedloppsbasen och de
båda gjutkanalerna med respektive filtertyp.

Bild 30 Tvärsnitt genom nedloppsdelen med skumfilter till vänster
och extruderat filter till höger (filtren inramade)
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Metallografisk utvärdering vid Svenska Gjuteriföreningen visar att
slaggpartiklar passerar genom båda filtertyperna. Bild 31 visar exempel
på slagginneslutningar vid utgångssidan på filtren och från godsytan i
gjutkanalen efter filtren. De gjutna ämnena har kontrolleras med
magnetpulverprovning i Arvika och man fann dock inga defekter i
gjutgodset, utan bara i gjutkanalerna.

Bild 31 Exempel på slagg från filterutgångar. De större mörka
områdena i bildhörnen är själva filtret.

Arvika Gjuteri AB har gjort följande egna observationer och iakttagelser
vid filteranvändning:

• Strypning bör vara före filtret.

• Gjut helst ner genom filtret.

• Mindre turbulens vid filteranvändning.

• Vid rätt utformat filtersystem skall gjuttiden vara lika, med eller utan
filter.

• Hålltiden efter behandling är viktig för avslaggningen.

• Viktig att allt slaggbindemedel borttages, annars finns det risk för
filterblockering.

• Vid användning av keramiska skumfilter för segjärn bör svavelhalten
ej överstiga 0,015% i bassmältan, annars finns det risk för att filtret
klibbar igen.

• Jämnare gjuttider har uppnåtts genom övergång från skråställd till
vertikal filterplacering.

5.3  Componenta Älmhult AB

Val av försöksämne föll på ett motorfäste (9470819) i material
motsvarande SS 0727 med en ämnesvikt av 0,47 kg, bild 32.
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Bild 32 Brättupplägg för undersökt motorfäste.

Följande försöksparametrar valdes:

• Ingjutssystem = öppet

• Filtertyp = skum/pressat

• Placering = horisontellt

• Leverantör = Foseco/Hamilton

Kontakt togs med filterleverantörerna, och det beslutades gemensamt att
använda storlek enligt följande:

• Foseco Sedex 40*40*15 mm, 10 ppi

• Hamilton 50*50*12 mm

Följande tabell ger gjutdata för de två försöksvarianterna.

Filter Behandlingsvikt, kg Gjuttemp, °C Gjuttid, s

Skum 500 1395-1415 6,5

Pressat 500 1390-1425 7,5

2100 ämnen göts per variant. 15 ämnen per variant har undersökts med
magnetpulverprovning. Magnetpulverprovningen utfördes på såväl över-
som sidoytor av godset och 4 indikationer registrerades per
försöksvariant, dvs inga skillnader kunde detekteras.
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Verktygsförbrukningen undersöktes, vilket gav följande resultat:

Filtertyp Detaljer per frässkär Detaljer per gängtappar

Skum 160 450

Pressat 300 800

Skillnad 88% 78%

De pressade keramiska filtren gav alltså 88 resp. 78 % fler bearbetade
ämnen per skär än skumfiltren. Uppmätt hårdhet gav inga skillnader
mellan de två varianterna.

Vid Componenta Älmhult AB har man upplevt att hanteringen av filter
skiljer sig åt mellan pressat filter och skumfilter. Skumfiltren upplevs
som vassa och vid filtersättningen upplevs risken för lossrivningar av
sand som större för skumfilter.

5.4  Furnes Hamjern SCC as

Furnes Hamjern SCC as har genomfört försök med skumfilter där dessa
placerats på olika sätt i ingjutssystemet och där strypningen i
ingjutssystemet har varierats. Den filtertyp som har använts
genomgående i försöken är skumfilter, Sedex 50*100*22 mm. Följande
varianter har undersökts:

• Vertikalt och skråställt filter.

• Öppet och strypt ingjutssystem.

Som försöksobjekt valdes en axeltapp som man också bearbetar i den
interna verkstaden, bild 33.

Bild 33 Undersökt objekt. Axeltapp i segjärn
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Försök med filterplacering

Bild 34 visar brättuppläggen för de två varianterna av filterplacering.

Bild 34 Brättupplägg för de två varianterna av filterplacering.
Vertikalställt till vänster och skråställt till höger.

Följande tabell ger gjutdata för de två försöksvarianterna.
Gjuttemperaturen uppmättes i skänk före första avgjutning.

Filter Behandlingsvikt, kg Gjuttemp, °C Gjuttid, s

Vertikal 1000 1395 saknas

Skrå 1000 1395 saknas

220 ämnen göts med skråställt filter och 211 med vertikalställt filter. 2
ämnen för vertikalt placerat filter och 7 ämnen för skråställt filter har
undersökts med magnetpulverprovning och i 2 fall metallografiskt.
Magnetpulverprovningen utfördes på överytan av axeldelen. Bild 35
visar resultat av utvärderingen.
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Furnes-Hamjern
Vertikalställt - skråställt filter
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Bild 35 Resultat av magnetpulverprovning och metallografisk
utvärdering av defektförekomst för vertikalställt respektive
skråställt skumfilter.

Med det begränsade försöksunderlaget kan konstateras att inga större
skillnader i defektförekomst kunde konstateras. Ett ämne (skråställt
filter) uppvisade ett större antal defektindikationer, men detta beror
troligen på andra orsaker. Övriga skråställda ämnen gav en låg och jämn
defektförekomst.

Verktygsförbrukningen undersöktes för de två varianterna, vilket gav
följande resultat:

Filterplacering Detaljer per
verktyg 1

Detaljer per
verktyg 2

Detaljer per
verktyg 3

Vertikalställt 55 28 28

Skråställt 53 26 26

Som framgår av tabellen kunde inga tydliga skillnader i verktygsslitage
påvisas för de olika filterplaceringarna.

Försök med strypt och öppet ingjutssystem

Efter den föregående försöksomgången gick detta objekt ur produktion.
För att göra uppdraget så fullständigt som möjligt göts, med vertikalställt
filter, ett mindre antal ämnen med öppet och strypt ingjutssystem (6 per
variant). Bild 36 visar brättupplägg för över- och underflaska som
användes för de två varianterna av strypning.
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Bild 36 Brättupplägg för över- respektive underflaska för de två
varianterna av ingjutssystem. Överflaska till vänster och
underflaska till höger.

Följande tabell ger gjutdata för de två försöksvarianterna.

Filter Behandlingsvikt, kg Gjuttemp, °C Gjuttid, s

Strypt 1000 1395 saknas

Öppet 1000 1395 saknas

Samtliga 6 ämnen per variant har undersökts med
magnetpulverprovning. Magnetpulverprovningen utfördes på överytan
av axeldelen. Bild 37 visar resultat av utvärderingen.
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Bild 37 Resultat av magnetpulverprovning för detektering av
defektförekomst för strypt respektive öppet ingjutssystem.

Totala antalet defektindikationer var 18 för strypt system och 24 för
öppet system. Underlaget är dock något tunt för att kunna dra några
generella slutsatser. I det aktuella fallet tycks dock inte de olika
varianterna på strypning spela någon större roll för defektförekomst.
Möjligen kan strypt system vara något mer fördelaktigt i detta fall.
Normalt sett brukar man dock rekommendera öppna ingjutssystem.

En sammanfattande iakttagelse på gjuteriet är att verktygsslitaget
minskade med 50-60% efter att man infört filter i ingjutssystemen,
jämfört med ofiltrerat system.

5.5  Ulefos Jernværk KS

Val av försöksämne föll på två bromsdetaljer i segjärn (SjK 450).
Detaljernas utformning och brättupplägg framgår av bild 38 och 39.

Bild 38 De två varianterna av bromsdetaljen.



SVENSKA GJUTERIFÖRENINGEN 37

Bild 39 Brättupplägg för en av bromsdetaljerna.

Följande försöksparametrar valdes:

• Ingjutssystem = öppet

• Filtertyp = skum/extruderat

• Placering = Horisontellt

• Leverantör = Foseco/Askania

Kontakt togs med filterleverantörerna, och det beslutades gemensamt att
använda storlek och placering enligt följande:

• Foseco Sedex 50x75x22, 10 ppi vertikalt/ stående.
• Askania Corning 81,3x81,3x12,5 100csi vertikalt/ stående.

Gjuttemperaturen var ca 1400 °C och sammanlagt göts 5000 detaljer av
varje variant. Dessa bearbetades vid Kongsberg Automotive och man har
inte funnit någon påvisbar skillnad i skärbarhet mellan de två
filtervarianterna. Magnetpulverprovning före bearbetningen gav inga
skillnader mellan de två filtervarianterna. I enstaka fall uppvisade
detaljerna sandsår på överytan men detta beror på lossrivning av sand i
formhåligheten efter filtret.

Man har däremot haft problem med en annan komponent, en lagerbock,
där oupplöst ympmedel konstaterats i godset. I detta fall användes
extruderat filter. Vid övergång till skumfilter upphörde problemen.
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5.6  Componenta Alvesta AB

Vid proven har Componenta Alvesta AB använt ett lagerhus 358587
med tre formrumskaviteter, bild 40. Materialet är 0727 och detaljerna är
formade liggande på en HWS-maskin. Detaljen väger 13,4 kg. All
bearbetning utfördes på Componenta Osby AB.

Bild 40 Brättupplägg för lagerhus som undersökts

Följande försöksparametrar valdes:

• Ingjutssystem = öppet (kanalarea: 600 mm², inloppsarea 3x280 mm²

• Filtertyp = skum (50,0x50,0x22 mm) /pressat (55,0x55,0x12,7mm)

• Placering = horisontellt

• Leverantör = Foseco/Scandicore
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Bearbetningen utfördes med matning 0,15 mm/r. Denna undersökning
gav följande resultat:

Filtertyp Antal
detaljer

Antal
skäregg

Detaljer per
skäregg

Skumfilter 315 5 63

Pressat filter 683 15 45

Proven visar på att skäreggens livslängd ökar med ca 40% vid
användning av skumfilter, vilket tyder på en bättre filtrering av partiklar
i skumfilter än i pressade filter.

5.7  Mölltorps Gjuteri och Mekaniska Verkstads AB

Valet för Mölltorp blev detaljer benämnda ”impeller” och ”mellomring”,
båda gjutna i segjärn.

Impeller

Impellern har godsvikten 44 kg och totalt avgjuten vikt inklusive
ingjutssystem var 54 kg. 9 flaskor göts varav 3 utan filter, 3 med
skumfilter och 3 med extruderade filter. Bild 41 visar brättupplägg för
den aktuella detaljen.

Bild 41 Brättupplägg för impeller
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Följande försöksparametrar valdes:

• Ingjutssystem = öppet (1,0: 1,1: 1,2)

• Filtertyp = inget/skum/extruderat

• Placering = vertikalt

• Leverantör = Foseco/Askania

Följande storlek på filter användes:

• Foseco Sedex 60*60*18 10 ppi

• Askania Corning 55*55*12,5 100 csi

Behandlingstemperatur för segjärnet var 1530 °C. Gjuttemperaturen
kunde ej uppmätas. Tid mellan behandling och avgjutning av första
flaska var 3 minuter och samtliga 9 flaskor var avgjutna inom 9 minuter
efter behandling. Flaskorna göts av blandat för att minska inverkan av
varierande gjuttemperatur under avgjutningsförloppet.

Samtliga ämnen utan filter och med skumfilter blev godkända. Den först
gjutna flaskan med extruderade filter var godkänd, medan de andra två
var kallflutna.

För att minska tendensen till kallflutet i de extruderade filtren gjordes en
ny försöksomgång med ett något större extruderat filter (66*66*12,5).
Samtliga detaljer utan filter och med skumfilter var godkända. Av de
extruderade filtren var 1 flaska godkänd och de andra två kallflutna på
nytt. Gjuttider utan filter och med skumfilter var 12-13 sek medan
extruderade filter hade gjuttider på 12,15 och 19 sek. Det bör nämnas att
gjutningen påbörjades något senare i detta prov än det första, vilket
troligen medfört något lägre gjuttemperatur.

Som komplettering göts ytterligare 8+8 flaskor av ovanstående detalj.
Försöksparametrarna var i stort sett desamma som tidigare. Samtliga
impellrar var godkända och inga inneslutningar kunde konstateras
visuellt.

Ingen utvärdering av skärbarheten har genomförts i något av
ovanstående försök.

Mellomring

Tidigare har problem funnits med en detalj med benämningen
Mellomring. Ringarna har blivit kasserade vid en bearbetningsoperation
där Mölltorp svarvar och gängar på ”skaftet”. Slagg och porer har då
kommit fram vid bearbetningen. Det ligger 2 ringar på ett halvbrätt, se
bild 42.
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Bild 42 Brättupplägg för mellomring

Följande försöksparametrar valdes:

• Ingjutssystem = öppet (1,0: 1,1: 1,2)

• Filtertyp = skum

• Placering = vertikalt

• Leverantör = Foseco

Följande storlek på filter användes:

• Foseco Sedex 60*60*18 10 ppi

Vikten på detaljen är 9 kg och ingjutssystemet anpassades och gjordes
expanderande (öppet). Behandlingstemperaturen var 1530 °C och tid
från behandling till sista flaskan var 12 min.

2 behandlingar gjordes och 20 flaskor göts på varje behandling. Av de
80 detaljer som göts kasserades ingen. Ingen uppföljning har gjorts på
verktygsslitage tidigare, men rent subjektivt verkar gods gjutet med
filtret mer lättbearbetat. Särskilt märkbart är detta vid
gängningsoperationen.
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5.8  Valmet-Karlstad AB

Vid proven har Valmet-Karlstad AB använt ett lagerhusöverfall, gjutet i
material motsvarande SS 0717 med en detaljvikt på 330 kg. 2 detaljen
gjuts per flaska och hela detaljen ligger under partlinjen. Vid dessa
försök jämfördes extruderade filter med rektangulära respektive
triangulära celler.

Följande försöksparametrar valdes:

• Ingjutssystem = öppet med stigande gjutning

• Filtertyp = extruderade Celcor Metalfilters 133*133 mm 50csi
(rektangulära celler) respektive Celcor Delta TJ 81*81*12,5 mm
(triangulära celler)

• Placering = horisontellt i parten

• Leverantör = Askania

• Avgjutningstemperatur = 1320°C

Ena detaljen i flaskan filtrerades med 1 st. Metalfilter 133*133 50csi
(öppen filteryta: 133*68 mm) och den andra detaljen med 2 st. Delta TJ
81*81*12,5 (öppen filteryta: 150*68 mm). Vid magnetpulverprovning
på 30 detaljer kunde man inte se några olikheter som kan hänföras till de
skiljda filtertyperna.

De skillnader som kan ses är vid två tillfällen då Delta filtren satt igen
under avgjutningen, vilket medförde att detaljen inte blev fullgjuten.
Detta berodde med största sannolikhet på en allt för låg
avgjutningstemperatur. Problemen vid Valmet-Karlstad AB har varit att
få en önskad genomsläpplighet hos Delta TJ filtren. De filter som i
huvudsak används idag är Metalfilter 133*133 50csi, med en öppen
filteryta 120*120. Dessa filter klarar att släppa igenom ca 1400kg
segjärn per filter.
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6  SAMMANFATTNING AV FÖRDELAR

En gemensam nämnare i samtliga rapporter som legat till grund för
denna litteraturstudie är att i samtliga fall som filter har införts eller
undersökts så får man ett bättre gjutgods med bättre mekaniska
egenskaper och mindre antal defekter när smältan filtreras på vägen in i
gjutgodsets formhålighet.

Fördelarna med att använda filter kan sammanfattas med följande
punkter (8):

Fördelar för gjuteriet

• Enklare eller eliminerad rensning av gjuthuden och ytliga defekter

• Färre inre defekter

• Färre gasblåsor som har kärnbildats på defekter eller kommer från
reaktioner med kol eller slagg

• Ökat utbyte tack vare bättre utformade ingjutssystem

• Färre mikroinneslutningar

• Färre reklamationer p.g.a. att gjutgodset är svårbearbetat

Fördelar för gjutgodskunden

• Längre verktygslivslängd vid skärande bearbetning

• Högre ytfinish på bearbetade ytor

• Högre produktivitet genom färre verktygshaverier

Fördelar hos den färdiga gjutna produkten

• Bättre statiska mekaniska egenskaper – sträckgräns, brottgräns och
seghet

• Högre utmattningshållfasthet

• Finare ytor – estetiskt

• Mindre risk för läckage
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7  SAMMANFATTNING AV ERFARENHETER/REKOMMENDATIONER I

    LITTERATUREN OCH PÅ GJUTERIER

Nedan ges en sammanfattning av erfarenheter/rekommendationer i
litteraturen för filteranvändning i gjuterier.

7.1  Porstorlekar

GJUTJÄRN EXTRUDERAT/
PRESSAT
FILTER

SKUMFILTER

Gråjärn 100 – 300 csi 20 – 30 ppi

Segjärn 100 – 150 csi 10 – 25 ppi

7.2  Kapacitet i kg/cm2

Erfarenheten visar att följande filterkapacitet är vanlig för såväl
extruderade filter, pressade filter  och skumfilter. Kapaciteten beror av
porstorlek och gjuttemperatur (se punkt nedan):

Gråjärn: 2,0 – 7,0 kg/cm2 filteryta

Segjärn: 1,0 – 2,8 kg/cm2 filteryta

7.3  Placering

• Placera filtret om möjligt i gjutkanalen

• För lutande eller horisontella placeringar bör man gjuta ned genom
filtret och placera inloppen i överflaskan.

• Vertikal placering av filter ger minst risk för att smältan passerar
ofiltrerad förbi filtret eftersom filtret har mothåll på båda sidor.

• Erfarenhet har visat att lutad filterplacering ger bäst resultat om man
gjuter ned genom filtret.

• Strypningen ska placeras i nedloppets bas för att underlätta snabb
fyllning av nedlopp och gjutskål

• Filtret ska aldrig fungera som strypning i ingjutssystemet

• Det är lämpligt att placera en slaggfälla strax före filtret för att
minska risken för igensättningar
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• Gjutkanalen bör placeras i underflaskan eftersom tryckförluster
uppstår om man går upp i överflaskan igen.

• Areaförhållanden som visat sig lämpliga för filtersystem är följande
(nedlopp:kanal:inlopp):

- 1:1,1:1,2
- 1:2:2
- 1:2:4-6

7.4  Filtertyp

• Motstridiga uppgifter i litteraturen om vilken filtertyp som är mest
optimal. Vävda filter är något sämre ur hållfasthetssynpunkt än
övriga.

• Extruderade filter med triangulära celler ger bättre filtreringsresultat
än filter med kvadratiska celler.

• Filter med ympmedel har visat sig ge bättre resultat vid jämförelse
med ympkroppar.

• Dubbelfiltrering av smälta genom två filterdukar ger effektivare
filtrering av smältan.

• Vävda filter kan användas som brottanvisningar vid inlopp för
enklare rensning.

7.5  Gjuttemperatur/filterkapacitet

• Gjuttemperaturen styr mycket tydligt filtrets kapacitet i kg/filterarea.

• Extruderade filter har vid försök visat större tendens än skumfilter att
frysa till innan formhåligheten har fyllts. Vid lägre gjuttemperaturer
är tendensen till igenfrysning störst.

7.6  Smältans analys

• Svavelhalten i smältan ska hållas så låg som möjligt med hänsyn till
andra aspekter. Detta gäller såväl gråjärn som segjärn.

• Hög kiselhalt i basjärnet ger bäst resultat för segjärn. Sena
ympmedelstillsatser och korrigeringar av kiselhalt i skänk ger sämre
filtreringsresultat.

• Magnesiumhalten i segjärn bör hållas på så låg nivå som möjligt,
med hänsyn till nodularitetskraven.
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7.7  Filteranvisare

• Filtertillverkarnas råd och anvisningar vid utformning av
filteranvisare bör i möjligaste mån följas.

• Säkrast utformning är om filteranvisaren ligger i både över- och
underflaska. Risk finns annars för att smältan ”smiter” förbi
ofiltrerad.
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SYFTE
Syftet med föreliggande rapport är att öka kunskapen kring användning
av filter i gjutsystemet vid gjutgodstillverkning.

INNEHÅLL
Rapporten beskriver fördelar med filtreringsteknik vid framförallt järn-
gjuterier. Mycket av informationen är användbar också för andra
gjuterier. Gjutförsök i driftsskala redovisas där även skärbarhetsstudier
ingår.

ÄMNESOMRÅDE
Gjutning

NYCKELORD

Segjärn

Gråjärn

Filter

Skärbarhet

Ingjutsteknik
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