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1  ARBETSGÅNG VID UTVECKLING AV GJUTNA KOMPONENTER

Det är svårt att beskriva ett flödesschema för utveckling av gjutna
komponenter. Som utgångspunkt utgår alltid produktägaren (t ex
gjutgodsköpare) från vissa krav som ställs på komponenten. Det kan
exempelvis vara material, seriestorlek, måttnoggrannhet, ytjämnhet, vikt,
utformning och kostnad för komponenten.

Utifrån dessa krav väljs produktionsmetod och material samt att komponenten
utformas och dimensioneras för att passa kraven, metoden och materialet. Val
av produktionsmetod , material och konstruktionsanpassning sker oftast
parallellt eftersom de i allra högsta grad påverkar varandra.

Bild 1 Arbetsgång vid utveckling av gjutna komponenter.

Vid val av produktionsmetod, i detta fall gjutning, handlar det om att välja
den tekniska och mest ekonomiska fördelaktiga metoden för komponenten.
Framförallt måste följande aspekter beaktas:

• Material/Legering
• Seriestorlek
• Måttnoggrannhet och ytjämnhet
• Godsvikt
• Utformning (komponentens komplexitet)
• Krav på egenskaper och defekter

Valet av material avgörs till stor del av den egenskapsprofil som önskas hos
den aktuella komponenten. Det handlar också om valt materialet går att
producera med vald gjutmetod.
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Konstruktionsanpassningen sker utifrån kraven på komponenten och vald
metod och material. När en komponent konstruktionsanpassas utformas
komponenten för att vara så enkel som möjligt att gjuta samtidigt som
egenskaperna ska vara höga och detta ska ske till lägsta möjliga kostnad.
Det finns vissa grundläggande faktorer som ska beaktas:

• Utformning av gjutgods
– Geometri
– Släppningar
– Radier och hål
– Sektioner
– Ribbor och godspålägg

• Delning eller ”partning”
• Krympmån
• Bearbetning och rensning

Bild 2 Samspel mellan gjutlegering och gjutmetod [10].
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Tabell 1 Samspel mellan metod och olika parametrar.
Metod Gjutgodsvikt

(kg)
Ändrings-
kostnad *

Modell-
kostnad *

Minsta
godstjocklek (mm)

Sandgjutning
–  traditionell
-  skal
-  vakuumformning
-  fullformsgjutning

-
< 200
< 1000

< 10 000

L-H
M
L
L

L-M
M
M
L

2-6
2-4
4
5

Keramisk form
-  vaxursmältning
-  shawmetoden

< 40
< 600

M-H
L

M
1-2
1-3

Gipsform < 25 L M 1

Kokillgjutning < 100 M-H M 3-4

Pressgjutning < 40 M-H H 1

Centrifugalgjutning < 1000 M-H M 5

* L=Låg, M=Medel, H=Hög

Tabell 1 fortsättning.
Metod Mått-

noggrannhet **
Ytjämnhet ** Seriestorlek Frihet vid

formgivning ***
Sandgjutning
–  traditionell
-  skal
-  vakuumformning
-  fullformsgjutning

M
G
G
G

M-G
MG
G
G

1 –
500-1000

1 –
1 -

S
S
S

MS

Keramisk form
-  vaxursmältning
-  shawmetoden

MG
G

MG
G

>100
1 -

MS
S

Gipsform G MG < 5000 MS

Kokillgjutning G G 500-1000 B

Pressgjutning MG MG > 5000 B

Centrifugalgjutning G G > 50 L

**   M=Medel, G=God, MG=Mycket god
*** S=Stor. MS=Mycket stor, B=Begränsad. L=Låg
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För att utveckla en optimal gjuten produkt måste gjutgodskunden
konstruktionsanpassa komponenten för gjutning på ett tidigt stadium. Det
mest optimala är att på ett tidigt stadium välja leverantör så att de får vara
med under utvecklingsprocessen för att delge sin kunskap om processen.
Detta är oftast ett problem eftersom många kunder inte vill välja leverantör
för tidigt av kostnadsskäl, samt att leverantörer oftast inte får betalt för det
arbete som de lägger ner under utvecklingsskedet. Det viktigaste är att se
till den totala utvecklingskostnaden och inte bara titta på verktygs- eller
modellkostnaderna.
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2  INLEDNING – SÅ FUNKAR DET!

2.1  Gjutförlopp och defekter

Att erhålla en bra formfyllnad är en förutsättning för att gjuta komponenter
med bra kvalitet. Felaktig formfyllnad så att turbulens uppstår i smältan
och/eller att för höga metallhastigheter erhålls, kan exempelvis medföra luft-
och oxidbildning. Felaktig formfyllnad kan även medföra att metallen svalnar
för fort så att kallflytningar bildas. För att minimera defekterna gäller det att
erhålla rätt metallhastigheter och lugn och jämn formfyllnad
(riktlinjer:  pressgjutning =15-50 m/s;  gravitationsgjutning <0,5 m/s)

Även stelningsförloppet är viktigt ur gjutningssynpunkt. Defekter som
uppkommer p g a felaktigt stelning är framförallt sugningar eller även kallad
krympporositeter.

Krympporositeter uppkommer eftersom metallen krymper under svalningen.
Om inte metall tillförs kommer s k sugningar bildas. Vid gravitationsgjutning
tillsätts metall genom matare och/eller stigare, och vid pressgjutning med hjälp
av eftermatningstrycket. Sugningar uppkommer där isolerad smälta bildas eller
där gjutgodset stelnar sist. Matare är material oftast i form av cylindrar som
placeras på gjutgodset för att mata ner metall till gjutgodset. Mataren kan i
många fall vara svårplacerad beroende på hur gjutgodset ser ut.

Metallen krymper under hela gjutprocessen, d v s i flytande tillstånd
(smältkrympning), vid stelnandet (stelningskrympning) och efter stelnandet
(svalningskrympning). Bilden nedan visar de olika faserna under svalningen.

Bild 3 Metallens olika krympfaser [6].

Om krympningen (svalningen) sker för fort i förhållande till andra delar av
gjutgodset finns risk för att gjutgodset spricker. Det finns två typer av
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sprickor, kall-, och varmsprickor. Kallsprickor uppkommer när metallen har
stelnat (svalningskrymp) och beror på att svalningshastigheten är för stor i
förhållande till andra delar av gjutgodset. Varmsprickor uppkommer under
stelningen (stelningskrymp) och beror på ungefär samma sak som för
kallsprickor. Det finns naturligtvis legeringar som är mer eller mindre känsliga
för sprickor.

Den krympning som gjutgodset får under svalningen måste tas hänsyn till vid
konstruktionen för att komponenten ska erhålla rätt dimensioner efter
gjutningen. Det är framför allt stelnings- och svalningskrympningen som är
viktig att ta hänsyn till.

2.2 Gjutförlopp och egenskaper

Vid gjutning är det viktigt att veta var defekterna hamnar och vilken betydelse
de har för hållfastheten. Defekterna styr oftast  egenskaperna hos materialet,
vilket medför att det är svårt att uppskatta vilka egenskaper gjutgodset har
efter gjutningen. Defekternas placering och storlek beror starkt av gjutgodsets
geometri.

Även stelningstiden påverkar egenskaperna hos materialet. Ett material eller
område på komponenten som stelnar långsamt får oftast sämre egenskaper än
ett material som stelnar fort. Detta beror på att en grövre struktur fås vid
långsam stelning, vilket ger sämre egenskaper. Exempelvis så kan det vara
bättre att konstruera med ribbor än att göra vissa sektioner tjockare för att
förbättra hållfastheten i ett område. Stelningstidens betydelse för hållfastheten
bör även beaktas vid val av produktionsmetod.

Defekter som uppkommer p g a formfyllnad och stelning sänker oftast
brottgräns och brottförlängning, medan sträckgränsen är oförändrad. Däremot
kan defekter innebära att brottet sker under sträckgränsen, vilket inte är bra. Se
bild nedan.

Bild 4 Spänning-töjningsdiagram som visar defekters inverkan på
hållfastheten.
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Defekter som bör undvikas under formfyllnaden är framförallt oxider,
luftinneslutningar och kallflytningar, vilket ger betydligt sämre mekaniska
egenskaper. Under stelningen är det framförallt sugningar som bör undvikas.

Defekter påverkar inte bara själva hållfastheten hos material utan är även en
anvisare för sprickor. Framförallt är utmattningspåkända detaljer väldigt
känsliga för ytdefekter. Sugningar är sämre än gasporositeter eftersom de
fungerar som sprickanvisare p g a dess kantiga utseende.

Storleken på defekten och/eller mängden defekter på en yta påverkar också
hållfastheten på materialet. Det är bättre med mindre och många porer än få
och stora i ett specifikt område. Det är väldigt svårt att säga hur stora porerna
eller defekterna ska vara för att de ska påverka hållfastheten, samt att
utseendet och placering på defekterna har väldigt stor betydelse.

Om mycket defekter finns i materialet blir den kraftupptagande arean mindre,
vilket medför att materialet inte har de egenskaper som standarden säger.

För att öka t ex utmattningshållfastheten kan man blästra eller bearbeta ytan.
Bearbetning ger bättre och finare yta, men kan också få motsatt effekt genom
att porer eller defekter kommer fram.

Ett gjutgods innehåller oftast av inre spänningar, vilket beror på
temperaturskillnader som uppkommer under svalningen
(svalningskrympning). Dessa s k restspänningar kan ibland ställa till med stora
problem för slutkunden. För att erhålla optimala hållfasthetsberäkningar är det
viktigt att ta hänsyn till restspänningarna i gjutgodset. Det är oftast bättre med
tryckspänningar än dragspänningar i gjutgodset. De inre spänningarna
påverkas även av värmebehandling, bearbetning, rensning m m. Spänningarna
som uppstår under svalningen kan också leda till att gjutgodset spricker. Det
finns i huvudsak två typer av sprickor, kall- och varmsprickor. Kallsprickor
uppstår under svalningen när material är stelnat ner till rumstemperatur och
beror på stora skillnader i svalningshastighet. Varmsprickor uppkommer under
själva stelnandet och beror på höga töjningar i materialet samt på stora
skillnader i svalningshastigheter. Sprickkänsligheten beror även på
gjutlegering.

En viktig aspekt som också är viktig att ta hänsyn till är när material kryper,
d v s egenskaperna förändras med tiden, temperaturen och belastning. Olika
material har olika krypegenskaper. Exempelvis så är zink väldigt krypbenäget.
Om zinkgjutgods används i en temperatur över ca 50-60°C minskas
hållfastheten radikalt.

För att konstruera ett gjutgods med så hög hållfasthet som möjligt gäller
följande:

• Defekter och stelningsförloppet styr oftast hållfastheten vid gjutning.

• Utnyttja möjligheten att utforma gjutgodset enligt den profil som är
lämpligast (T ex T, V, H profil)
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• Utnyttja möjligheten att gjuta förstyvningar (ribbor). Undvik tjocka
sektioner framför ribbor.

• Det är bättre att utforma gjutgodset så att tryckspänningar erhålls istället
för dragspänningar

• Placera material där det gör mest nytta. Det gäller dock att inte generellt
öka materialet där störst spänningar uppstår utan oftast är det bättre att
förstärka med ribbor.

• Legeringsvalet har stor betydelse för hållfastheten. Ibland kan det vara
bättre att välja ett material med hög förlängning istället för hög
sträckgräns.

2.3 Sammanfattning (tabell)

Nedanstående tabell sammanfattar kopplingen mellan gjutprocessen,
defekterna som uppkommer under gjutningen och vad som är viktigt att tänka
på vid konstruktion och utformning av gjutgods.

Tabell 2 Sammanfattning

Krav/problem med komponent Processdel Geometridel (Avsnitt)
Sugning, krympporositet Stelning Sektioner, ribbor

Måttnoggrannhet, krympning Svalning Sektioner, ribbor och godspålägg

Luft och oxider Formfyllnad Geometri, delning, radier, ribbor
och godspålägg

Kallflytningar (flytbarhet) Formfyllnad Geometri, radier och godspålägg

Sprickor Stelning och svalning Sektioner, ribbor

Hållfasthet Formfyllnad, stelning och
svalning

Geometri, sektioner, ribbor och
godspålägg
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3  PRODUKTDESIGN

3.1 Delning/partning

En gjuten komponent ska på något sätt delas med ett delningsplan eller partyta
som utgör en kontaktyta mellan två eller flera formdelar eller formhalvor (se
figur nedan).

Bild 5 Beskrivning av delningsplan.

Var denna delning ska placeras beror dels på komponentens geometri och dels
på vilka ytfinhetskrav de olika ytorna på gjutgodset har. En sämre yta fås alltid
där delningsplanet placeras, p g a att den oftast behöver bearbetas.

Komponenten ska utifrån delningsplanets placering utformas med släppningar,
som möjliggör att enkelt stöta ut detaljen ur formen eller verktyget (se nästa
avsnitt om släppningar 3.2).

Vid placering av delningsplan bör därför följande aspekter beaktas:

• Kundkrav: Kunden har ofta egna krav på hur gjutgodset ska konstrueras
vilket gör att det kan vara svårt att placera delningsplanet. Toleranskraven
från kunden spelar också roll, eftersom toleranserna över delningsplanet
blir sämre.

• Verktygskostnad: Det blir billigare att konstruera med ett rakt delningsplan
än ett delningsplan som är brutet. Det kan i vissa fall vara billigare att
konstruera ett brutet delningsplan om antalet rörliga kärnor kan elimineras,
eftersom verktygskostnaderna ökar med rörliga kärnor.

• Bearbetning:  Eftersom ytorna blir sämre där delningsplanet är placerat,
bearbetas ofta dessa ytor. Detta bör beaktas eftersom vissa ytor på
gjutgodset inte kan bearbetas p g a höga ytfinhetskraven. Vissa ytor kan
också vara svåråtkomliga för bearbetning. Även där inloppet och
avluftningarna placeras måste bearbetning utföras.

• Metallflöde och stelning: Inloppet måste placeras i delningsplanet.
Eftersom inloppsplaceringen avgör om gjutgodset fylls på ett korrekt sätt
är detta en viktig punkt. I pressgjutning har eftermatningstrycket en
funktion att ”mata” metall in till gjutgodset genom inloppet för att
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kompensera stelningskrympningen. Detta medför att inloppets placering
även har stor betydelse för stelningen av gjutgodset.

• Kärnor:  Kärnornas placering avgör var delningsplanet bör placeras.

• Utstötning:  Beroende på var delningsplanet placeras krävs det i
pressgjutning mer eller mindre kraft att stöta ut gjutgodset ur verktyget.
Även vid gravitationsgjutning påverkar urslagningen delningsplanets
placering.

Utav dessa faktorer är metallflödet det viktigaste att beakta. Ogynnsam
formfyllnad medför ofta mycket defekter i form av luft och oxider. När
verktyget eller modellen är konstruerat är det svårt att ändra metallflödet, samt
att det kostar mycket pengar att ändra verktyget och/eller modellen i detta
skede.

Bild 6 Mindre bra (x) och bra ( ) utformning med avseende på
delningsplan [3].

Bild 7 Mindre bra (x) och bra ( ) utformning med avseende på
delningsplan [3].

3.2 Släppningar

För att möjliggöra att gjutgodset inte ska fastna i verktyget eller formen vid
urslagning måste komponenten utformas med släppningar. Se nedan.
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 Bild 8 Funktionen med släppningar.

Släppningar bör finnas med i tankarna redan i början av konstruktionsstadiet,
så att komponenten kan gjutanpassas tidigt. Släppningarna placeras med
utgångspunkt från delningsplanet (se avsnitt, delning/”partning”).

Det finns rekommendationer på släppningarnas storlek med hänsyn till
utvändig och invändig vägg samt gjutna hål. Se ekvation nedan.

Bild 9 Beräkning av släppningar.

LCL
D

C
LD

⋅⋅
=

⋅
==

01746,0
1

01746,0
; α [3]

där C är en konstant (tabell 3) som beror på var släppningen ska placeras samt
vilken legering som används. Släppningens storlek betecknas oftast med
släppningsvinkeln, α.

Tabell 3 Konstant (C) för  släppningsberäkningar

Konstant, C
Legering Invändig vägg Utvändig vägg Hål
Mg 7,00 14,00 3,33
Al 6,00 12,00 4,68
Zn 9,90 19,80 6,75
Cu 4,90 9,90 3,33

Enligt beräkningarna ska släppningen på en invändig vägg vara dubbelt så stor
som för en utvändig vägg.
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Vid väldigt stora och små komponenter stämmer inte alltid dessa beräkningar,
men det ger en vägledning till val av släppningsvinkel.
Släppningsvinkelns storlek beror också starkt på komponentens utformning
och vilken metod man valt. Vissa ytor och metoder kan producera utan
släppning.

En generell regel är att utforma gjutgodset med släppningar på 1-2 grader.

3.3 Krympmån
Den krympning som sker av gjutgodset under stelning och svalning måste
kompenseras i verktyget (se även avsnitt 2.1). Med enkla formler kan
gjutgodsets krympmån uppskattas. Formeln nedan gäller för linjära
(symmetriska) krympningar.

T∆⋅=αε (3.1)

där ε = Krympningen
α = Längdutvidgningskoefficienten [/°C]
∆T = Temperaturskillnaden i gjutgodset (Urslagningstemperaturen på
gjutgodset minus rumstemperaturen)

I pressgjutning måste även gjutgodsets krymp kompenseras med verktygets
expansion

Den volymändring som sker i verktyget är alltså verktygets expansion minus
gjutgodsets krympning.

( ) ( )aturrumstempergjutgodsgjutgodsaturrumstemperverktygverktyg TTTTT −⋅−−⋅=∆⋅= αααε     (3.2)

där ε = Total krympning
α = Längdutvidgningskoefficient [/°C]
Tverktyg = Jämviktstemperatur i verktyg [°C]
Tgjutgods = Utstötningstemperatur på gjutgods [°C]

Krympmånen uppskattas oftast vid konstruktionsarbetet, och i tabellen nedan
finns generella krympmåner uppsatta.
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Tabell 4 Krympning på olika legeringar

Material α [/°C] Total krympning
(%) 1

Normal
krympning (%) 2

Magnesium 26 * 10-6 4,1 0,7 3 / 2,0 4

Aluminium 21 * 10-6 7,1 0,5 3 / 1,3 4

Stål 10-12 * 10-6 - 1,6-2,6 4

Järn 10-12 * 10-6 3,2 2,0 4

Koppar 18 * 10-6 5,3 1,6 4

Zink 27 * 10-6 4,1 0,9 3 / 2,6 4
1   Ren metall (100 %) 2  Modell eller verktygskrymp
3  Vid pressgjutning 4 Vid sandgjutning 

3.4 Geometri/form/verktyg

Kostnaderna för en gjuten komponent  är oftast en viktig faktor. Det är därför
viktigt att komponenten utformas med enkla geometriska förhållanden. De
flesta geometrier går idag att tillverka men det finns vissa begränsningar med
dagens tillverkningsmetoder exempelvis vid djupa kaviteter och djupa hål.

Ett problem med att utforma komponenten med djupa hål är att det krävs
kärnor som dels kostar pengar och dels gör att dimensionsnoggrannheten
försämras.

Bild 10 Mindre bra utformning med hänsyn till kostnaderna.

Det mest optimala är att försöka undvika rörliga,- (pressgjutning) och lösa
kärnor. Kärnor medför oftast högre kostnader samt att
dimensionsnoggrannheten blir sämre. Om kärnor används är det bra om
kärnan får någon styrning så att dimensionsnoggrannheten blir bättre.
Bilden nedan visa ett exempel där kärnor måste användas (vänster) och ett där
kärnor kan undvikas (höger).

Bild 11 Med eller utan lösa kärnor.
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Vid sandgjutning är det också viktigt att undvika tunna och trånga sektioner
enligt bilden nedan, eftersom det finns risk för att formen eller kärnan brister
vid formningen.

Bild 12 Mindre bra utformning med avseende på formens hållfasthet.

När permanenta formar används (kokill- och pressgjutning) bör man
eftersträva så få verktygshalvor som möjligt (normal är två), eftersom
verktygskostnaderna ökar med antalet verktygshalvor.

3.5 Väggtjocklek

Att erhålla bra formfyllnad är en förutsättning för att undvika defekter och att
producera gjutgods med höga egenskaper. Exempelvis måste komponenten
vara utformad så att metallen fyller ut hela formrummet innan den börjar
stelna. Om metallen börjat stelna under formfyllnaden bildas s k kallflytningar
eller kallveck. För att minska risken för kallflytningar bör gjutgodset undvika
att utformas med tvära riktningsändringar och onödiga krökar. Det försvårar
metallens framkomlighet,  se nedan.

Bild 13 Mindre bra (vänster) och bra (höger) utformning med hänsyn till
kallflytningar.

Andra sätt att undvika kallflytningar är att utforma gjutgodset med rillor eller
godspålägg (se avsnitt rillor 3.7).

För att undvika problem med kallflytningar finns rekommendationer på hur
tunna sektioner som kan konstrueras. Tabellen nedan beskriver
rekommendationer på minimal väggtjocklek.
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Tabell 5 Rekommendationer på minimal väggtjocklek

Rekommendationer på minsta väggtjocklek (mm)Material

Pressgjutning Gravitationsgjutning 1

Aluminium 0,5-1,0 2-4
Magnesium 0,5-1,0 2-4
Zink 0,3-0,5 -
Stål - 5-8
Grå- och segjärn - 3-5
1  För aluminium gäller dessa värden också för kokillgjutning

Det går naturligtvis att gjuta tunnare på vissa områden beroende på hur
komponenten ser ut och hur optimerad processen är. Det finns också
specialmetoder såsom tixomoulding för magnesium och hjälpmedel såsom
vakuum för att gjuta tunnare gods.

Ekvationen nedan beskriver ett samband mellan avståndet från inloppet och
minsta godstjocklek för pressgjuten magnesium.

( ) Stillt ⋅+= 005,0004,08,0min

där tmin är minsta godstjocklek och S avståndet till inloppet.

Gjutgodsets utformning och storlek kan också beskrivas som projicerad area,
d v s tvärsnittsarean i delningsplanet. Se tabell medan.

Tabell 6 Minsta godstjocklekar med hänsyn till projicerad area
(pressgjutning).

Minsta godstjocklek (mm)Projicerad area för
gjutgodset (cm2) Mg Al Zn Cu

<25 0,8 0,8 0,6 1,5
25-100 1,3 1,3 1,0 2,0
100-500 1,8 1,8 1,5 2,5

>500 2,5 2,5 2,0 3,0

Tabellen nedan beskriver sambandet mellan väggtjocklek och den flytlängd
som erhålls vid vald väggtjocklek för stålgjutgods.
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Tabell 7 Flytlängd med hänsyn till väggtjocklek (stål) [8].

Exempel: En komponent är 102 mm lång och 3 mm i väggtjock. Enligt tabell
[102 mm; 3 mm] så går det åt 80 % av metallens flytbarhet, vilket medför att
det återstår 20 %. Enligt tabell går det att gjuta ca 127 mm, med en
väggtjocklek på 3 mm. De 20 % som är kvar går alltså att gjuta ytterligare ca
25 mm med tjocklek 3, eller gå upp till 5 mm och gjuta ytterligare 102 mm.

3.6  Sektioner

När två väggar eller ribbor möts bildas en sektion. Ett gjutgods kan delas upp i
flera olika typer av sektioner L, T, X och Y sektioner. Se nedan.

Bild 14 L, T, X och Y sektioner.

Det är viktigt att utforma dessa sektioner på ett korrekt sätt för att framförallt
minska krympdefekterna i gjutgodset. Den bästa sektionen är oftast T-
sektionen. För mer information om krympdefekter eller sugningar, se avsnitt
2.2.
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Stelningskrympningen uppkommer där isolerad smälta finns. Om inte
ytterligare smälta tillsätts under stelningen kommer ihåligheter att bildas, s k
sugningar eller krympporositeter. Denna krympning kompenseras i
pressgjutning genom eftermatningstrycket och vid gravitationsgjutning med
matare.
Om det inte går att undvika en godsanhopning kan en s k ”matningsväg”
konstrueras, d v s lokalt tjockare gods som hjälper till att mata
godsanhopningen (se avsnitt ribbor och godspålägg 3.7).

Även svalningskrympningen påverkas av sektionernas utformning. Komplexa
gjutgods med stor variation av väggtjocklek krymper osymmetriskt p g a olika
stelningshastigheter vilket medför att höga inre spänningar byggs upp. Detta
medför att gjutgodset krymper antingen linjärt eller olinjärt (gjutgodset ”slår
sig”) eller i värsta fall spricker.

Reglerna för att undvika sprickor, deformationer och sugningar är dock lika.
En gyllene regel är att försöka utforma komponenten med jämn godstjocklek,
d v s undvik värmecentra.  Bilderna nedan visar exempel på sådana
utformningar.

Bild 15 Mindre bra och bra utformning med avseende på krympning och
sprickrisk.

Bilden ovan (till höger) är också ett dåligt exempel med tanke på sprickor och
inre spänningar. De tunna sektionerna svalnar och stelnar först. När sedan de
har stelnat börjar den tjocka sektionen att stelna. Under svalningen krymper
sektionen och försöker ”dra” i det material som stelnat, vilket medför att höga
spänningar byggs upp och förmodligen kommer en spricka att uppstå.

Bild 16 Mindre bra (x) och bra ( ) utformning med avseende på
krympning [3].
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Bild 17 Mindre bra (x) och bra ( ) utformning med avseende på
krympning [3].

Höga spänningar och sprickor kan också uppstå trots att godstjockleken är
jämn. Bilderna nedan visar exempel på detta. I den vänstra bilden är kärnan för
hård vilket gör att när materialet krymper så har materialet ingenstans att ta
vägen utan det finns stor risk för varmsprickor. I den högra bilden så blir
motståndet för stort när kvadraten i mitten ska krympa att det finns stor risk
för varmsprickor i det rödmarkerade området.

Bild 16 Geometrier där varmsprickor kan uppstå.

Det är framförallt sektionerna radier och väggtjocklek som måste optimeras
för att undvika värmecentra. En optimal sektion är termisk neutral,  d v s
sektionen stelnar på samma tid överallt.

En generell regel är att om väggtjocklekarna som möts är lika stora kommer
ett värmecentra att bildas. Om den ena väggtjockleken är hälften så stor är de
termiskt neutrala, och om den är en tredjedel kommer den att fungera som en
kylfläns och flytta värmecentrat. Bilderna nedan illustrerar detta.
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Bild 18 Exempel på sektionernas tjockleks inverkan på stelningskrymp.

Hur stort förhållandet ska vara mellan väggtjocklekarna beror på typ av
sektion. Bilden nedan illustrerar detta för stål.
Y-axeln beskriver förhållandet mellan stelningstiden i godsanhopningen och
stelningstiden i den ena väggen. X-axeln beskriver förhållandet mellan de båda
godstjocklekarna. Om förhållandet mellan stelningstiderna är mindre än ett,
fås en kylande effekt, och om förhållandet är större än 1 fås ett värmecentra.

Bild 19 Beskrivning hur en godsanhopning bör utformas (gäller för stål)
[9].

I nedanstående avsnitt beskrivs närmare hur de olika sektionerna bör utformas.
De regler som beskrivs är inte enbart tagna med hänsyn till stelningskrymp
utan även med hänsyn till sprickrisk och formfyllnad.
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L-sektioner

Bild 20 L-sektion [3]
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T-sektioner

Bild 21 T-sektion. [3]

111 25,1 ttR ⋅→=

där t1 är den minsta godstjockleken.

T-sektionen är oftast den bästa lösningen på godsanhopningar när flera
sektioner möts. För att optimera T-sektionen ytterligare kan den utformas med
jämn godstjocklek, enligt bild nedan. Denna lösning medför förstås att
verktygs- och modellkostnaderna blir större.
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Bild 22 En optimalt utformad T-sektion

X-sektioner

Bild 23 X-sektion [3]
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X-sektioner bör om möjligt undvikas eftersom värmecentrat blir stort där
sektionerna möts.

För att undvika X-sektioner kan utformningen utföras enligt nedan.

Bild 24 Från X-sektion till T-sektion
(vänster = dålig, mitten = bättre, höger = bra).

Det optimala är om avståndet mellan väggarna är 3 gånger väggtjockleken (se
högra figuren).
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Y-sektioner

Bild 25 Y-sektion. [3]
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Om möjligheten finns kan Y-sektioner konstrueras om till T-sektioner vilket är
att föredra.

Bild 26 Omkonstruktion från Y-sektion till T-sektion.

Där tatRtRtR ⋅≥⋅=⋅== 2;3;2; 321

3.7  Ribbor och godspålägg (”rillor”)

Ribbor och godspålägg används oftast för att öka smältans strömning. Stora
släta ytor bör undvikas eftersom det försämrar flytbarheten. Istället kan
godspålägg eller ”rillor” läggas dit, d v s godstjockleken ökas lokalt på
gjutgodset, se nedan.
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Bild 27 Mindre bra (x), bra ( ) och bäst ( )  utformning med avseende
på formfyllnad [3].

Om gjutgodset är utformat så att formfyllnaden är ojämn och turbulent, kan ett
godspålägg läggas till som sedan bearbetas bort. Denna operation kan
exempelvis genomföras samtidigt som övrig rensning och bearbetning. Se
nedan.

Bild 28 Godspålägg som förbättrar formfyllnaden.

Denna teknik kan även användas vid hål-konstruktioner (Se avsnitt ”radier och
hål” 3.8).

Ribbor kan ibland användas för att hjälpa metallen att fylla ut trånga passager,
se nedan.

Bild 29 Mindre bra (x) och bra ( ) utformning med avseende på
formfyllnad [3].

För att undvika sprickbildning p g a höga svalningshastigheter, eller för att
göra gjutgodset starkare och mer hållfast är det bättre att förstärka med ribbor
än att göra tjockare gods. Tjockare gods leder ofta både till högre spänningar
och ökad sugningsrisk, se nedan.
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Ribborna bör vara avrundade enligt bild nedan.

Bild 30 Bra utformning med avseende på bl a sprickbildning [3].

Ribborna bör utformas för att minimera stelningskrympning och på så sätt
även sugningar. Därför bör höjden på ribban vara anpassad till väggtjockleken
på gjutgodset.

Bild 31 Konstruktion av ribbor.
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Ribborna bör placeras så att X-sektioner (se avsnitt ”sektioner”) undviks.
T-sektioner rekommenderas, se nedan.

Bild 32 Utformning  av ribbor.

Det är viktigt att avståndet mellan ribborna är minst 3 gånger väggtjockleken.

För att öka hållfastheten, framförallt vridstyvheten, är det optimala att utforma
ribborna enligt nedan [2].
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Bild 33 Optimal ribbkonstruktion m a p hållfasthet.

Godspålägg kan även användas som ”matningsväg” för att undvika sugningar i
gjutgodset. matningsvägar används där godsanhopningar inte går att undvika.

Matningsvägarna ska alltså gå från inloppet vid pressgjutning och matare i
gravitationsgjutning till godsanhopningen (se bild nedan).

Bild 34 Exempel på matningsväg.

3.8 Radier och hål

Ett gjutgods ska utformas med radier för att förenkla gjutningen. En generell
regel är att radierna ska vara minst 1 mm överallt.

Det finns även andra fördelar med att utforma komponenten med radier.
Exempelvis minskar risken för onödig turbulens vilket medför oxid och
luftinneslutningar. Risken för sprickor (kall- och varmsprickor) minskar också
eftersom anvisningsverkan minskar för sprickan.
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Bild 35 Mindre bra (vänster) och bra (höger) utformning av gjutgods
med hänsyn till formfyllnadsaspekten.

Bild 36 Mindre bra (x) och bra ( ) utformning med avseende på
sprickbildning [3].

Om gjutgodset utformas med hål gäller samma regler som för radier, d v s att
det är bättre att utforma hålet runt eller med stora radier för att undvika
sprickbildning och turbulent formfyllnad.

Bild 37 Mindre bra (vänster) och bra (höger) utformning av hål med
avseende på formfyllnad och sprickrisk.

Bild 38 Mindre bra (x) och bra ( ) utformning med avseende på
formfyllnad och sprickrisk [3].
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Hål medför oavsett utformning oftast problem vid formfyllnad. Ett sätt att lösa
problemen är att ersätta hålet med en ”boss” (vårta) som sedan borras. Vårtan
är egentligen inte heller någon bra lösning eftersom där oftast bildas defekter
som sugningar (se avsnitt ”sektioner” 3.6).

Bild 39 Exempel på omkonstruktion av hål.

Hur stora och djupa hål som kan gjutas är exempelvis beroende på
håldiameter, metod och om det behövs lös kärna eller ej. Helst bör hålet vara
genomgående för att toleranserna ska vara goda.

3.9  Rensning och bearbetning

Rensning av gjutgods är både en tids- och kostnadskrävande process, så om
konstruktionen kan utformas så att rensning blir så enkel som möjligt blir
produkten mer kostnadseffektiv. Det bästa är att försöka konstruera så att
rensningsoperationerna kan göras i den redan befintliga
bearbetningsoperationen.

Följande saker är viktiga att tänka på:

• Undvik trånga passager eftersom det är lätt för form- eller kärnmassan att
brännas fast (sandgjutning).

• Se till att ytorna är plana vid inlopp och/eller matare.

• Se till att ytorna är plana där bearbetning ska ske.

• Tänk på att bearbeta djupa hål eftersom det är svårt att hålla goda
toleranser.

• Tänk på att porer kan komma fram vid bearbetning. Kan vara ett problem
vid t ex hål som ska gängas.

• Gjutet eller bearbetat hål - undersök vad som är lämpligast och billigast.

• Välj lämplig bearbetningsmån på ytor som ska bearbetas. De parametrar
som påverkar storleken på bearbetningsmånen är bl a material,
dimensionsnoggrannheten och gjutgodsets storlek. Riktlinjer för
bearbetningstillägg finns i standard SS-ISO 8062.
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Följande tabell är ett utdrag ur standarden SS 8062 utgåva 2, och beskriver
erforderligt bearbetningstillägg för gjutgods (standarden gäller 2004-08-19.
Den kan kommas att ändras i framtiden).

Tabell 8   Bearbetningstillägg för gjutgods [SS 8062, utgåva 2]
Erforderligt bearbetningstillägg (mm)

Grad för bearbetningstillägg
Största mått
(mm)

A B C D E F G H J K
över t.o.m.
- 40 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,5 0,7 1,0 1,4
40 63 0,1 0,2 0,3 0,3 0,4 0,5 0,7 1,0 1,4 2,0
63 100 0,2 0,3 0,4 0,5 1,1 1,0 1,4 2,0 2,8 4,0
100 160 0,3 0,4 0,5 0,8 1,4 1,5 2,2 3,0 4,0 6,0
160 250 0,3 0,5 0,7 1,0 1,8 2,0 2,8 4,0 5,5 8,0
250 400 0,4 0,7 0,9 1,3 2,2 2,5 3,5 5,0 7,0 10,0
400 630 0,5 0,8 1,1 1,5 2,5 3,0 4,0 6,0 9,0 12,0
630 1000 0,6 0,9 1,2 1,8 2,8 3,5 5,0 7,0 10,0 14,0
1000 1600 0,7 1,0 1,4 2,0 3,2 4,0 5,5 8,0 11,0 16,0

3.10  Insatser
Utnyttja möjligheten att gjuta in detaljer av annat material i gjutgodset. Detta
kan göras både med pressgjutgods som med gravitationsgjutet gods.

Det som är viktigt att tänka på är att det kan uppstå stora
spänningskoncentrationer mellan materialen under svalningen p g a att de
olika materialen har olika värmeutvidgningskoefficienter ( α [/°C] ).

Exempel på insatser kan vara lagerbussningar, gängade tappar, magneter,
foder i motorblock, offroanoder.
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3.11 Sammanfattning (10 regler till lyckad konstruktion)

1. Undvik godsanhopningar. Utforma gjutgodset med så jämn godstjocklek
som möjligt.

2. Undvik skarpa hörn. Utforma gjutgodset med radier.

3. Utforma gjutgodset med släppningar

4. Undvik djupa håligheter som kräver kärnor.

5. Eftersträva så få verktygs,- och modellhalvor som möjligt

6. Placera delningsplanet för att möjliggöra bra formfyllnad.

7. Undvik rensning. Eftersträva att ta dessa operationer i bearbetningen.

8. Eftersträva riktat stelnande.

9. Tänk på att defekter och stelningsförloppet ofta styr hållfastheten i
materialet.

10. Tryckspänningar är bättre än dragspänningar vid gods som är påkända.
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4 DIMENSIONSTOLERANSER

Det finns en svensk standard som beskriver dimensionstoleranser för gjutna
komponenter. Standarden heter SS 8062 ”System för dimensionstoleranser”.

Toleransgraderna betecknas med CT och varierar beroende på metod och
material. För pressgjutning används normalt CT 5-7 för aluminium och
magnesium, CT 6-8 för koppar och CT 4-6 för zink. För gjutning i sandform
vid långa serier används normalt CT 11-14 för stål och gjutjärn, CT 10-13 för
zink och kopparlegeringar och CT 9-12 för aluminium och magnesium.

Följande tabell är ett utdrag ur standarden SS 8062 utgåva 2, och beskriver
toleranserna för obearbetade gjutgods (standarden gäller 2004-08-19. Den kan
kommas att ändras i framtiden).

Tabell 9   Toleranser för obearbetade gjutgods [SS 8062, utgåva 2]
Total toleransviddBasmått för

obearbetade gjutgods Toleransgrad CT
Över T o m 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

- 10 0,26 0,36 0,52 0,75 1,00 1,5 2,0 2,8 4,2 - -
10 16 0,28 0,38 0,54 0,78 1,10 1,6 2,2 3,0 4,4 - -
16 25 0,30 0,42 0,58 0,82 1,20 1,7 2,4 3,2 4,6 6,0 8,0
25 40 0,32 0,46 0,64 0,90 1,30 1,8 2,6 3,6 5,0 7,0 9,0
40 63 0,36 0,50 0,70 1,00 1,40 2,0 2,8 4,0 5,6 8,0 10,0
63 100 0,40 0,56 0,78 1,10 1,60 2,2 3,2 4,4 6,0 9,0 11,0
100 160 0,44 0,62 0,88 1,20 1,80 2,5 3,6 5,0 7,0 10,0 12,0
160 250 0,50 0,70 1,00 1,40 2,00 2,8 4,0 5,6 8,0 11,0 14,0
250 400 0,56 0,78 1,10 1,60 2,20 3,2 4,4 6,2 9,0 12,0 16,0
400 630 0,64 0,90 1,20 1,80 2,60 3,6 5,0 7,0 10,0 14,0 18,0
630 1000 - 1,00 1,40 2,00 2,80 4,0 6,0 8,0 11,0 16,0 20,0

1000 1600 - - 1,6 2,2 3,0 4,6 7,0 9,0 13,0 18,0 23,0
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5 ”CASE STUDIES”

Nedan följer tre fallstudier på olika komponenter för att visa på arbetssätt för
att ta fram hållfast och processtabila komponenter. Målet med varje
komponentframtagning är att under rådande omständigheter designa detaljer
som är lätta att gjuta (processtabila), har låg vikt och hög hållfasthet.

5.1 Utveckling av ett pressgjutet stolskryss

Utvecklingsarbetet av stolskryss till en kontorsstol skedde på gjuteriets
begäran tillsammans med kunden. Detta var i linje med gjuteriets ambition att
delaktiga i sina kunders konstruktionsarbete. Kontakt togs med
Gjuteriföreningen som har stor erfarenhet vid konstruktion av gjutna
komponenter.

Bild 40 Kontorsstol

P g a design och utseende skäl hade kunden ”låst” översidan på fotkrysset,
d v s ändringar på geometrin fick bara utföras på undersidan.

Fotkrysset var tidigare tillverkat i plast, och målet med projektet var att gå
över till aluminium, vilket ger större designfrihet, p g a starkare material.
Eftersom seriestorleken var stor så hade pressgjutning valts som
tillverkningsmetod.

Kraven som ställdes på fotkrysset var enligt standard för liknande möbel
produkter, d v s den ska hålla för en vrid- och en vertikal kraft. Den vertikala
kraften förutsattes vara den dimensionerande och kravet var 1100 kg.
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Bild 41 Över- och undersida på fotkryss.

De aluminiumlegeringar som var aktuella för fotkrysset var SS 4250 eller en
variant som heter SS 4250-2b. Den senare har bättre mekaniska egenskaper
men är också något dyrare vid inköp.

Arbetsgången planerades utifrån att verktyget skulle produceras så fort som
möjligt och med minimerade verktygsförändringar i inkörningsskedet, d v s
minimera tiden till serieproduktion. Genom att göra ett kvalificerat arbete i
konstruktionsskedet kan tid och kostnader flyttas från verktygsändringar till
utvecklingsarbete vilket ska minska totaltiden på framtagningen.

Eftersom ovansidan var låst för konstruktionsändring var det naturligt att låta
verktygstillverkaren börja tillverka den formhalva som således är låst innan
fotkrysset var färdigkonstruerat.  Eftersom verktygstillverkaren var med tidigt
i projektet gjorde många andra förberedelser för tillverkningen
t ex  beställning av material, bearbetning av grundmaterial.

Bild 42 Hållfasthetsanalys på fotkrysset

De hållfasthetsanalyser som utförts gjordes tillsammans med gjutare och
konstruktör. Detta medförde att om resultaten ej var tillfredsställande kunde
gjutaren vara med och diskutera så att fotkrysset även blir lätt att tillverka
(gjutbarhet).

Parallellt med hållfasthetsanalyserna utfördes gjutsimuleringar (formfyllnads-
och stelningssimuleringar) för att kontrollera gjutbarheten på fotkrysset.
De defekter som kunde analyseras från simuleringsprogrammet kunde därför
förflyttas till områden som har låg påkänning, i detta fall längs ut på
”tassarna”.
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Bild 43 Formfyllnadssimulering av fotkrysset

För att optimera fotkrysset ytterligare valdes SS 4250-2b som material, vilket
gjorde att väggtjockleken kunde göras mindre, samt att totalvikten blev lägre.

När fotkrysset var färdigkonstruerat tillverkades verktyget och utfallsprover
tillverkades. Därefter provades fotkryssen i en specialrigg, där de första
kryssen tålde en belastning upp till 1200 kg vilket stämde bra överens med
hållfasthetsberäkningarna. Dessutom klarade de kravet enligt standard på 1100
kg.

5.2 Utveckling av linskiva i gråjärn

Detta ”case” behandlar framtagningen av optimal geometri för linskiva som är
tänkt att sandgjutas i gråjärn. Linskivan ska användas på fartyg där den ska
hissa containrar.

Bild 44 Linskiva

Linskivan ska ha två linspår, klara en given belastning och ha så låg vikt som
möjligt. Utbytet vid gjutning önskas också vara så bra som möjligt.

En linskiva har en grundgeometri enligt nedan och som analyserades initialt
för att få ett grovt grepp om hur geometrin fungerar hållfasthetsmässigt.
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Bild 45 Schematisk linskiva.

Flera hållfasthetsanalyser genomfördes för att kontrollera att linskivan håller
för uppsatta laster. Samtidigt utfördes gjutsimuleringar, framförallt
stelningssimulering, för att kontrollera gjutbarheten. Målet var att utforma
linskivan så att eventuella sugningar (stelningskrymp) hamnade i mitten av
linskivan så att matningen blir så enkel som möjligt.

Bild 46 Hållfasthetsberäkningar på linskiva
(deformation vid belastning).

Bild 47 Hållfasthetsberäkningar på linskiva
(Von Mises spänningar).

Bilden nedan visar hur linskivan börjar stelna längst ut och sedan mot mitten,
s k riktat stelnande. Eftersom sugningar hamnar där gjutgodset stelnar sist eller
där isolerade områden med smälta bildas, så är det bra med riktat stelnande,
eftersom man endast får ett värmecentra. I detta fall var linskivan konstruerad
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så att de tunnaste partierna fungerar som kylflänsar, vilket förbättrar riktat
stelnande.

Bild 48 Gjutsimulering (stelningssimulering)
Grått = stelnat
Rött = tvåfasområdet (mellan solidus och likvidus)
Gult = smält

Genom att styra stelnandet kan risken för defekter minskas samt att om det
uppstår eventuella defekter kommer dessa hamna i områden som inte är
känsliga för höga spänningar.

5.3  Utveckling av robotarm i aluminium

En robotarm i sandgjuten aluminium skulle optimeras med
avseende på godstjockleken och vikt. För att erhålla bra resultat utfördes
hållfasthetsanalyser, gjutsimuleringar och provgjutningar.

Bild 49 Robotarm

Målet med projektet var att gå från idag 7 mm godstjocklek till ca 4 mm i
godstjocklek. Genom försök i datorn med hjälp av formfyllnadssimuleringar
och genom verifiering med praktiska försök var det möjligt att konstruera ner
till 3,5 mm i godstjocklek. För att lyckas med detta konstruerades robotarmen
med ring och rillor (lokalt tjockare material) för att metallen lättarera ska fylla
gjutgodset.

Nedanstående bilder visar temperaturen på den sist fyllda smältan (90 % fyllt),
d v s där metallen är som kallast. I detta skede är temperaturen i tvåfasområdet
och här finns det risk för kallflytningar. Som bilderna visar så går det bättre att
gjuta 3,5 mm med rillor än 4,0 mm utan rillor, d v s metallen är varmare när
rillor används.
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Bild 50 Formfyllnadssimulering av roboarm. Med ring och rillor och en
godstjocklekpå 3,5 mm

Bild 51 Formfyllnadssimulering av roboarm. Utan ring och rillor och en
godstjocklekpå 4,0 m
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