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SAMMANFATTNING

Inom projektet VAMP 29 ”Tillverkning av tunt gjutgods för lättare
konstruktioner” har en förstudie genomförts. Förstudien är uppdelad i två
delar, erfarenhetsinsamling och upprättande av måttkedja.

Stora delar av förstudien (Delrapporten) består av litteratursökningar för att
kontrollera vilket arbete som redan har utförts inom området tunnväggigt
gjutgods. Denna delrapport redovisar denna litteraturinsamling tillsammans
med upprättandet av checklista för kontroll av måttkedjan.

Generellt så finns det inte mycket litteratur om tunnväggigt gjutgods, utan
stora delar i denna delrapport har tagits från en omfattande studie på
stålgjutgods som utförts av Voigt [1]. Rapporten innehåller därför mycket
information om vilka parametrar som påverkar möjligheten att tillverka
tunnväggigt stålgjutgods, vilket också avspeglar sig i de sammanfattade
punkterna nedan. Dessutom innehåller rapporten mestadels försök med
traditionell gravitationsgjutning.

Sammanfattningsvis bör följande aspekter gälla vid gjutning av tunt
gjutgods:

• Högre gjuttemperatur förbättrar formfyllnadsförmågan, men framkallar
också andra typer av defekter, såsom sugningar och varmsprickor.

• Väggtjockleken är en mycket viktig faktor vid gjutning av tunt gods
eftersom den kontrollerar stelningstiden. En ökning av godstjockleken
från 3 till 4 mm på ett gjutgods dubblar flytlängden.

• Användningen av blacker med låg termisk värmeledning ökar
flytlängden upp till 120 %.

• Ingjutssystemet är mycket viktigt för att gjuta tunt gjutgods.
Expanderande system med många inlopp är bättre än ett trycksatt
system med ett inlopp.

• Ökning av tryckhöjd ökar fyllhastigheten, men har både negativa och
positiva effekter vid gjutning av tunt gjutgods.

• Avluftning genererar en positiv effekt av formfyllning av tunt gjutgods.

• Filters inverkan på flytbarheten finns många olika uppfattningar om. En
del forskare anser att det inverkar på flytbarheten, andra inte. Det beror
bl a på om det tas hänsyn till strypningen där filtret sitter.

• Formtippning kan öka flytbarheten om man har stigande gjutning. Beror
på att den verkliga väggtjockleken blir större och väggfriktionen
mindre.
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• Genom att ändra konstruktionen kan flytlängden öka drastiskt. Ett sätt
är att lägga till ”rillor” på gjutgodset.

• Dimensionstoleranserna måste vara små för att gjuta tunt gjutgods.
Parametrar som är viktiga är processvariationer och tillverknings-
toleranser på verktyg och modeller.

1 INLEDNING

Tillverkning av tunnväggigt gjutgods ställer stora krav på såväl
konstruktören som beredaren men även på gjutprocessen som sådan. Att
gjuta tunnväggigt gods innebär i de flesta fall ökad kassation och problem
att klara dimensionstoleranser.  Å andra sidan öppnas nya möjligheter för
gjutgods om den minsta möjliga gjutbara godstjockleken kan minskas. De
senaste decenniernas material- och metallurgiutveckling innebär i många
fall att man idag inte kan gjuta tillräckligt tunt gods för att tillvarataga
materialens goda mekaniska egenskaper.

Var gränsen går för att kalla ett gjutgods för tunnväggigt skiljer sig
beroende på legeringssystem och storleken på gjutstycket. De flesta
forskare definierar tunnväggigt gods i intervallet 3-5 mm vid
gravitationsgjutning. För sand och kokillgjutning används av vissa [7]
tumregeln minimal väggtjocklek 3 mm för små gjutgods i aluminium och
4,5 mm väggtjocklek för större gods. För gjutjärn anses det av en del vara
tunnväggigt då man kommer under 2,5 mm i väggtjocklek [8]. För stål
finns det ganska få definitioner för vad som är att betrakta som tunnväggigt.

När man diskuterar att gjuta tunnväggigt brukar man alltid komma in på
flytbarhet och gjutbarhet. En accepterad definition av gjutbarhet [9] är en
komplex kombination av smält metalls egenskaper och stelnings-
karakteristik som möjliggör riktiga och sunda gjutgods. Med flytbarhet
menar de flesta en metallsmältas förmåga att fylla en gjutform. Flytlängd
däremot är ett mått på hur långt en smälta kan flyta i en traditionell
testform.

Det som huvudsakligen styr möjligheten att gjuta tunnväggigt gods är
väggtjockleken och övertemperaturen på den smälta metallen, eller indirekt
smältans livslängd och dess hastighet [10]. Såväl väggtjockleken som
övertemperaturen på smältan avgör hur lång tid det tar innan smältan når en
kritisk temperatur/andel stelnad fas som medför att smältan stoppas. Andra
faktorer som också är viktiga är värmeöverföring och värmeledning i
formmaterialet, d.v.s. termiska förluster under formfyllnaden. Legeringens
stelningskarakteristik påverkar också flytlängd och flytbarheten.
Ytspänning och mottryck i formen är andra faktorer som kan bli avgörande
för flytbarheten. Likaså är ingjutssystemets utformning mycket viktig för
att kunna gjuta tunt gjutgods.
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Med andra ord är det ett komplext samspel som kräver en grundligare
analys innan man kan förutspå potentialen att gjuta tunnväggigt gjutgods
med olika gjutmetoder och olika legeringssystem.

Denna rapport fokuserar på att bevaka vad som är gjort inom området och
hur man kan implementera kunskapen till konventionella gjutprocesser på
svenska gjuterier.

2 FORMFYLLNADENS MEKANISMER

Det är oerhört många faktorer som inverkar på en metallsmältas flytbarhet.
Till att börja med så förväntas metallsmältan vara fri från oxider, slagger,
intermetaller och andra defekter som försämrar gjutbarheten. Vidare så
kräver det god processövervakning för att inte introducera nya defekter då
det generellt gäller att hålla höga övertemperaturer på smältan vid gjutning
av tunnväggigt gods. Överhuvudtaget krävs en god temperaturstyrning då
små variationer i gjuttemperatur kan få stort genomslag på om man får ett
acceptabelt gjutresultat eller inte vid gjutning av tunnväggigt gods. När
smältan väl lämnar gjutskänken startar ett komplicerat termiskt förlopp.
Smältan förlorar hela tiden värme vilket i sin tur leder till
temperatursänkning av smältan. Avgjutningsförloppet är initialt viktigt för
att inte få en för ”kall” smälta att inleda fyllandet av ingjutssystemet. En
gjutkopp med stoppare ger mindre risk för kall smälta att fylla nedloppet
[11]. Utformningen av ingjutssystemet har en mycket stor betydelse inte
bara på smältans kvalitet utan även på smältans nedkylning under
formfyllningen [12].

Då väggtjockleken minskar ökar betydelsen av mottrycket som skapas av
ytspänningen. Den effektiva tryckhöjden, d.v.s. ingjutssystemets tryckhöjd
minus mottrycket beroende på ytspänningen, minskar då väggtjockleken
minskar. Sänkt effektiv tryckhöjd reducerar flödet i ingjutssystemet och
förlänger därmed fylltiden av gjutgodset. Normalt kan man kompensera
detta mottrycket med högre tryckhöjd från ingjutssystemet. Det gäller dock
att inte få så höga hastigheter i ingjutssystemet att splash-effekter uppstår
då detta ökar avkylningshastigheten med försämrad flytbarhet som följd.
Höga hastigheter medför normalt sämre kvalitet på gjutgodset i form av
inneslutningar och oxidbildning med nedsatta mekaniska egenskaper som
följd [13, 14]. Flytbarhetstest på aluminiumlegeringar visar att det verkliga
mottrycket p.g.a. ytspänningen är ungefär dubbelt så stort som det teoretiskt
beräknade för aluminiumlegeringar, vilket troligen beror på bildningen av
ett oxidskikt på ytan av smältan [15-16].

Ytterligare faktorer som påverkar fyllförloppet är mottrycket som byggs
upp i formen under fyllförloppet dels beroende på den undanträngda luften
och en ändlig permeabilitet i sandformen och dels på de gaser som bildas
när varm smälta reagerar med formens/kärnornas bindemedel.
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Uppmätning av detta tryck är komplicerat och kan bara indirekt påvisas då
effekten av avluftningskanaler visar sig kunna vara ett effektivt medel att
minska den negativa effekten av detta mottryck [1].

Anledningen till att en olegerad eller en eutektisk smälta slutar flyta är att
den gradvis stelnar från formväggen tills kanalen blir helt blockerad.
Stelningsförloppet kan ses i bild 1, nedan.

Det är värt att notera att blockeringen av kanalen kan vara långt från
smältfronten. Under fyllnadsförloppet sker hela tiden en balans mellan
smält och stelnad fas, d.v.s. smälta som stelnat kan p.g.a. efterkommande
varmare smälta övergå till smält fas. För en legering med större
stelningsintervall bildas dendriter som blir deformerade och sönderdelade
av smältaflödet, vilket resulterar i en slurry av dendritiska kristaller som
tumlar runt med metallströmmen. Då legeringen når en kritisk andel stelnad
fas så stöter dendriterna ihop och bildar ett nätverk så att smältan blir
trögflytande och slutligen slutar flyta. De flesta gjutlegeringar når denna
kritiska stelningsgräns vid 20-50 % stelnad fas [15].

Bild 1  Flödet av en eutektisk legering (a) och en med långt 
  stelningsintervall och dendritbildning (b) [15]

3   TEORETISK BERÄKNING AV FLYTLÄNGD

Det finns många teorier om hur flytlängden ska beräknas och vilka
parametrar som ska tas hänsyn till i ekvationerna. En teori har Campbell
utvecklat [1,15] enligt nedan.

msf vtL ⋅= ; där ts är stelningstiden och vm är smältans hastighet, med
hjälp av Chvorinovs regel och uttrycket effm hgv ⋅⋅= 2 ; där heff är den
effektiva tryckhöjden, d.v.s. höjden på nedloppet minus mottrycket p.g.a.
ytspänningen så kan flytlängden uttryckas med hjälp av följande formel
(se tabell nedan för förklaring):
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Tabell 1  Förklaring av parametrar *
MaterialParameter
Aluminium Stål

Lf  = Flytlängd (m) -
ρ = Densitet (kg/m3) 2 550 7 800
H = ”Heat of fusion” (J/kg) 476 000 250 000
C = Specifikt värme (J/kgK) 910 500
∆T = Övertemperatur (°C) -
Tm = Smälttemperatur (°C) 555 1528
T0 = Formtemperatur (°C) 20
Km = Värmeledning, form (w/mk) 0,7
ρm = Densitet, form (kg/m3) 1500
Cm = Specifikt värme, form (J/kgK) 1000
V = Volym, gjutgods (m3) -
A = Kylande area, gjutgods (m2) -
t = Godstjocklek (m) -
g = gravitationen [N/ms2] 9,81
hs = Nedloppets höjd [m] -
γ = Ytspänning [N/m] 1,3
* Parametrarnas värde är generella för varje material.

Campbells formel utgår från den beräknade stelningstiden som
multipliceras med metallens hastighet. För att erhålla korrekt hastighet på
metallen ingår ytspänning som en viktig komponent.

Bilderna nedan beskriver övertemperaturens inverkan på flytbarheten enligt
formel ovan.



SVENSKA GJUTERIFÖRENINGEN 6

Bild 2  Beräkning av övertemperaturens inverkan på flytbarheten (stål)

Bild 3  Beräkning av övertemperaturens inverkan på flytbarheten (Al)

Som kan ses i diagrammen ovan har gjuttemperaturen störst inverkan vid
tjocka sektioner och godstjocklekar.

En metall flyter inte ända tills den har stelnat helt, d.v.s. när temperaturen är
vid Solidus, utan p.g.a. materialets viskositet såstannar metallen vid en viss
temperatur eller indirekt vid en viss andel stelnad fas. Denna temperatur
varierar beroende på materialet, men för att ta hänsyn till detta i formeln,
har en konstant införts. Konstanten (S) sätts till mellan 0,2 och 0,5. Se bild
nedan. För simuleringsprogram brukar denna konstant kallas Critical Liquid
Factor (CLF) eller Fraction Solid.
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En annan parameter som framförallt påverkas vid gjutning av aluminium är
att det bildas oxider vid smältfronten som minskar smältans framkomlighet.
För att kompensera detta menar Campbell att ytspänningen bör dubblas,
enligt ekvation nedan. Se även bild nedan.
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Bild 4  Beräkning av övertemperaturens inverkan på flytbarheten

Campbell
+

viskositet

Campbell
+

viskositet
+

oxider

Campbell



SVENSKA GJUTERIFÖRENINGEN 8

4 GJUTNINGENS INVERKAN PÅ FLYTBARHETEN

4.1 Legering

Det har länge varit känt att rena metaller och eutektiska sammansättningar
med ett litet stelningsintervall generellt har bättre flytbarhet/flytlängd än
legeringar med större stelningsintervall [17]. Detta beror på det korta
stelningsintervallet i kombination med den större övertemperatur som en
eutektisk sammansättning medför [15]. Legeringar som bildar
intermetalliska faser har i regel en betydligt sämre flytbarhet än
motsvarande legering som inte bildar intermetaller. Detta beror på att
intermetallerna har en hög stelningstemperatur som därmed sänker
övertemperaturen på legeringen.

Legeringens latenta värme eller stelningsvärmet påverkar stelningstiden och
därmed flytbarheten. I fallet Al-Si ökar stelningsvärmet kraftigt då
kiselhalten ökar vilket leder till att eutektisk sammansättning inte
nödvändigtvis ger optimal flytbarhet. Optimal flytbarhet uppnås istället
mellan 15 och 17 % Si. Kiselhaltens inverkan på flytbarheten kan ses i bild
5 nedan [15].

Bild 5  Kisels inverkan på flytbarheten för aluminium [15]

En del försök har gjorts att höja flytbarheten med olika typer av
modifierande ämnen. På aluminium har försök att förädla kiselfasen i
eutektikum med hjälp av natrium och strontium medfört en något försämrad
flytbarhet [18]. Ti och B används ofta som kornförfiningsmedel i
aluminium men någon höjning av flytbarheten har inte konstaterats.
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Däremot har det visats att med hjälp av bl.a. svavel kan flytbarheten höjas
för hypereutektiska Al-Si legeringar [19]. Några s.k. modifierande ämnen
som påverkar flytbarheten för stål har inte hittats.

Genom användning av flytbarhetsspiraler kunde Sarjant och Middleham
[29] konstatera att stål med olika kolhalt reagerar olika på olika
övertemperaturer i förhållande till likvidustemperaturen.

Bild 6  Flytbarhetens inverkan av gjuttemperaturen över 
  likvidustemperaturen för kolstål relaterad till flytbarhet 0 vid 
  likvidustemperaturen [29]

Även nickelhalten påverkar flytbarheten vilket har visats av Taylor,
Rominski och Briggs [30], vilket åskådliggörs i bild 7. Detta beror på att
nickel sänker likvidustemperaturen.

Bild 7  Inverkan av nickel på flytbarheten hos stål [30]
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4.2 Formmaterial/Blackning

Vid sandgjutning kan man välja mellan en rad olika sandtyper och
bindemedel. Principiellt har sander/bindemedel med låg densitet i
kombination med låg värmeledningsförmåga bättre förutsättningar att ge
bra flytbarhet. Flytbarheten kan också förändras genom att belägga
sandformen med ett s.k. black [20].

En tätpackad sand ger oftast bättre dimensionsnoggrannheter men som en
följd av densitetsökningen, ökad värmeupptagningsförmåga och
permeabiltitetssänkningen så försämras flytbarheten [21].

I bild 8 visar Voigt m.fl [1] hur olika blackmedel inverkar på flytbarheten.
Uppenbart är att blackmedel inverkar tydligt på flytbarheten, beroende på
om det är isolerande eller kylande. Försöken nedan är utförda i s.k.
flytbarhetsspiraler.

Bild 8   Temperaturnormerade medelvärden av flytbarheten vid olika 
   blackmedel för ett CF8M-stål. (felstaplar +/-  en 
   standardavvikelse) [1].

4.3 Processparametrar

4.3.1 Gjuttemperatur

Gjuttemperaturen har stor betydelse för flytlängden. Effekten är dock
mindre desto tunnare godset är. Diagrammet nedan är beräknat utifrån
Campbell teori om flytlängden hos gjutna material (se avsnitt 3).
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Bild 9  Effekt av övertemperatur på flytbarhet på stål [15]

Praktiska försök har även genomförts av Tyler, Rominski och Briggs [4] på
flytbarhetsspiraler, där gjuttemperaturens inverkan på flytbarheten har
undersökts. Bilden nedan visar gjutstål.

Bild 10  Effekt av gjuttemperatur på flytbarhet på stål [4]

Försök har även utförts av Dr Robert C. Voigt, där gjuttemperaturens
inverkan på flytbarheten har undersökts [1]. Försöken har utförts på ett
C-Mn stål med 6 mm godstjocklek. Utvärderingen har skett genom att
undersöka hur stor del av gjutgodset som har blivit utfyllt.
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Bild 11  Gjuttemperaturens inverkan på flytbarheten [1]

Även nedanstående bild [1], visar gjuttemperaturens inverkan på
flytbarheten hos olika gjutstål. Försöken är utförda på ett gjutgods med
godstjockleken 3 mm. Försöken är utförda med två olika legeringar, WCB
(Kolstål, DIN 1,0619 17 D-240) och CF8M (Låglegerat).

Bild 12  Gjuttemperaturens inverkan på flytbarheten [1]

Gjuttemperaturen har stor inverkan på flytbarheten, och beroende på
legering är betydelsen olika stor.

Gjuttemperaturen påverkar även andra typer av defekter. Högre
gjuttemperatur medför istället att risken för sugningar och varmsprickor
ökar. Att höja gjuttemperaturen för att öka flytbarheten bör vara den sista
lösningen [1].
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4.3.2 Fylltid/Tryckhöjd

Dr Robert C. Voigt, har utfört ett antal försök där gjuttidens inverkan på
flytbarheten har undersökts [1]. Försöken har utförts på ett låglegerat stål i
skalformning, med 4 mm godstjocklek. Utvärderingen har skett genom att
väga gjutgodset. Ju tyngre gjutgods, desto bättre flytlängd.

Bild 13  Fylltidens inverkan på flytbarheten [1]

Fylltiden påverkas även av vilken tryckhöjd som metallen har ovanför
nedloppet. Voigt [1] har i sin rapport presenterat resultat som visar
tryckhöjdens inverkan på flytbarheten. Ökad tryckhöjd ger mindre fylltid
och längre flytlängd.

Bilderna nedan visar dels tryckhöjdens inverkan på flytbarheten vid olika
gjuttemperaturer, dels tryckhöjdens inverkan vid olika väggtjocklekar.

Bild 14  Tryckhöjdens inverkan på flytbarheten vid olika
    gjuttemperaturer [1]



SVENSKA GJUTERIFÖRENINGEN 14

Bild 15  Tryckhöjdens inverkan på flytbarheten, vid olika
    väggtjocklekar [1]

Bilden ovan visar att tryckhöjden har högre påverkan på flytbarheten, desto
större väggtjockleken är. Försöken är utförda med hjälp av flytbarhets-
spiraler.

4.3.3 Formtemperatur

Dr Robert C. Voigt, har även utfört ett försök för att undersöka om
formtemperaturen påverkar flytbarheten hos gjutstål. Försöken har utförts
på skalformning där temperaturen har varierat från 20°C till 150°C.
Legeringen var låglegerat stål. Försöken visade att formtemperaturen inte
hade någon signifikant inverkan på flytbarheten.

4.4 Gjutmetoder/processer

4.4.1 Formtippning/Formlutning

För att öka flytlängden kan formen lutas något vid gjutningen. Genom att
luta formen fylls hela ingjutssystemet innan gjutgodset börjar fyllas, vilket
reducerar turbulens m.m. som i sin tur minskar avkylningshastigheten på
smältan. Den effektiva väggtjockleken blir också större vilket ger mindre
ytspänning, vilket leder till längre flytlängd.

Voigt [1] har undersökt formlutningens inverkan på flytbarheten. Försöken
är utförda på ett gjutgods med en minsta väggtjocklek på 2 mm
godstjocklek, i rostfritt stål.
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Bild 16  Formlutningens inverkan på flytbarheten [1]

4.4.2 Lågtrycksgjutning

Lågtrycksgjutning är en vanlig metod att gjuta tunt gjutgods. I en artikel i
Giesserei [23] beskrivs hur en flygplansdörr är gjuten med lågtrycks-
sandgjutningsmetoden. Dörren är gjuten i ett stycke och har huvudmåtten
2430 x 2430 x 170 mm, med en godstjocklek på 3 mm.

Form- och kärndelningen respektive formens uppbyggnad optimerades med
hänsyn till kraven på väggtjocklekstoleranserna. Anledningen till att denna
metod valdes är att det är möjligt att gjuta stora och tunna detaljer med hög
dimensionsnoggrannhet samt att bra mekaniska egenskaper på materialet
erhölls.

Formen fylls underifrån med hjälp av ett gasövertryck (p<0,7 bar) i
varmhållningsugnen, som är placerad under gjutformen. Formen fylls
således med lugn formfyllnad, där tryckuppbyggnaden under formfyllnaden
är optimerad utifrån gjutgodset.

Bild 17  Lågtryckssandgjutningsmetoden [23]
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Ovanstående metod finns även som en variant, där formen vänds upp och
ner efter gjutningen, vilket gör att ingjutssystemet fungerar som matare
under stelningen.

4.4.3 Vakuumgjutning - ”Hitchener process”

En annan teknik för att gjuta tunt gjutgods är att tillsätta vakuum. Metoden
att gjuta med vakuum, kallas också ”Hitchener process” eller ”counter-
gravity low pressure (CLA) casting” [26]. Processen har funnits sedan
mitten av 70-talet, och användes från början för ”investment casting”.

Y Lerner [26] har jämfört vanlig gravitationsgjutning mot vakuumgjutning,
när det gäller att gjuta tunt gjutgods av segjärn. Försöken har utförts med
provstavar med olika tjocklekar, 1, 2, 3 och 4 mm, enligt bilderna nedan.

Bild 18  Gravitationsgjutning [26]

Bild 19  Gravitationsgjutning [26]
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Bild 20  Provstavarnas geometri [26]

Metoden som Y Lerner [26] använt är en modifiering av ”Hitchener”
processen och kallas ”The Loose Sand Vakuum Assisted Casting”
(LSVAC) processen. Med denna metod är formen placerad i en vakuum-
kammare med nedloppet placerat nertill. Kammaren som är fylld med torr
sand, satt under vakuum, skjuts ner i smältan.  Metallen transporteras sedan
in i formen och fyller gjutgodset. Efter en kort hållningstid, tills inloppen
har stelnat, lyfts vakuumkammaren bort och återstående metall i
ingjutssystemet åker tillbaka ner i smältugnen (se nedan).

Bild 21  Vakuumgjutning [26].

Försöken som Y Lerner [26] har utfört visar att provstavarna 2, 3 och 4 mm
fylls upp oavsett metod, medan skillnaden är betydligt större på provstaven
som är 1 mm. När vakuum användes, så fylldes ca 80-95 % av den tunna
provstaven upp, medan i vanlig gravitationsgjutning så fylldes endast 5-15
% av provstaven upp. Bilden nedan visar detta (försök 1 och 2 är vakuum,
och 3 och 4 gravitationsgjutning).
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Bild 22  Lågtryckssandgjutningsmetoden [23]

Nackdelen med denna metod är att det finns en begränsning i hur högt
smältan kan lyfta. Begränsningen ligger normalt på 150-200 mm.

4.4.4 Vakuumformning

Vakuumformning eller som den också kallas ”V-process”, skiljer sig från
traditionell sandformning. Formen hålls ihop utan bindemedel med hjälp av
ett undertryck. Detta blir möjligt genom att låta formrummet ha ett högre
tryck än i formsanden. Uppnås inte denna tryckskillnad kommer formen att
kollapsa.

En annan skillnad är att mellan sanden och metallen finns ett plastskikt som
bidrar till man får bra flytbarhet hos metallen. Under gjutningen gör
metallen att plasten förångas och denna bildar en i stort sett friktionsfri yta
hos metallen. Detta gör att flytbarheten i en vakuumform är markant bättre
än i en konventionell sandform.
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Bild 23  Vakuumformning [30]

En undersökning utförd av Sintokogio LDT i Japan visar att
vakuumformning ger 30 % bättre flytlängd än traditionell råsandsgjutning.
Försöken är utförda i flytbarhetsspiraler (se bild nedan).

Bild 24  Försök mellan vakuumformning och råsandsformning
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5   MODELLENS INVERKAN PÅ FLYTBARHETEN

5.1 Beredning

5.1.1 Ingjutssystem

Som tidigare nämnts så har ingjutssystemet en avgörande roll dels vad
gäller att undvika uppkomsten av defekter, dels att förmedla smälta till alla
delar av ett gjutstycke. Gjutkopp, nedlopp, kanal och inlopp bör utformas
och placeras så att minimal värmeförlust uppstår och turbulensfri strömning
erhålls samt kortaste möjliga flytväg till de tunnaste sektionerna erhålls. Det
innebär att ibland kan flera inlopp vara att föredra framför ett enda inlopp
[1].

5.1.2 Filter

Filter påverkar flytbarheten positivt genom att viskositeten på smältan
minskas efter filtret samt att flödet blir mer laminärt [5].

Filter medför också en tryckförlust i ingjutssystemet vilket initialt medför
sänkt hastighet och laminärt flöde gynnas. Tryckförlusten medför
naturligtvis också sänkt flöde, vilket medför att om det inte dimensioneras
för detta så förlänger det fylltiden. Filter har också en filtrerande effekt som
är positiv för flytbarheten/gjutbarheten [22].

5.1.3 Avluftning

Flertalet forskare anser att avluftning har en positiv effekt på flytbarheten
då avluftningen minskar det mottryck som byggs upp i formen pga
undanträngd luft och gaser som bildas då smältan reagerar med
bindemedlet i formen. Alla forskare är inte helt övertygade men det är
heller inte någon som påstår motsatsen [1].

5.2 Produktkonstruktion

Att konstruera och utforma gjutgodset på ett korrekt sätt är en förutsättning
för att gjuta riktigt tunt gjutgods. I detta avsnitt beskrivs regler och
anvisningar som bör beaktas när tunt gjutgods ska konstrueras.

5.2.1  Godstjocklekens inverkan på gjutningen

Försök har utförts av Dr Robert C. Voigt, där ett antal parametrar har
undersökts på gjutstål. Bilden nedan visar godstjocklekens och
gjuttemperaturens inverkan på flytbarheten [1]. Försöken har utförts på ett
C-MN stål med 6 mm godstjocklek.
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Bild 25  Effekt av godstjocklekens inverkan på flytbarhet på stål [1]

Bilden visar att godstjockleken har mycket stor betydelse för flytbarheten,
d.v.s. de olika parametrarna påverkar flytbarheten mer ju tunnare gjutgodset
är.

Chvorinovs regel beskriver godstjocklekens inverkan på stelningstiden och
därav även möjligheten till flytbarheten (se bild nedan).

För mer information om Chvorinovs regel, se avsnitt 3 (ekvation 3.4-3.6).
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Bild 26  Effekt av godstjocklekens inverkan på flytbarhet på stål [1]

Voigt [1] har utifrån sitt arbete utformat en tabell, som beskriver vilken
flytlängd som erhålls vid en viss godstjocklek för stål, se nedan.

Tabell 2  Väggtjocklekens inverkan på flytlängden (stål) [1]
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Exempel:

Ett gjutgods ska fyllas där metallen först transporteras genom en sektion på
200 mm och en väggtjocklek på 6 mm. Därefter transporteras smältan
genom en sektion på 70 mm som är 3 mm tjock.

Enligt tabellen (6 mm, 200 mm), så upptar smältan 24 % fyllnads-
kapabilitet, vilket innebär att det återstår 76 % innan smältan inte kan flyta
längre. Enligt tabell (76 %, 3 mm), så kan smältan transporteras ytterligare
100 mm innan den stannar, vilket medför att det är möjligt att gjuta de 70
mm som gjutgodset hade.

5.2.2  Radier och avrundningar

För att minska risken för att metallen kallnar under formfyllnaden är det
viktigt att undvika tvära riktningsändringar och onödiga krökar. Det
försvårar metallens framkomlighet.  Se bild 27.

Bild 27  Mindre bra (vänster) och bra (höger) utformning

För att undvika defekter p.g.a. för kall metall (t.ex. kallflytningar)
rekommenderas > 2-3 mm godstjocklek för aluminium i sandform och > 7-
8 mm för stålgjutgods. Den minsta godstjockleken som kan gjutas påverkas
naturligtvis också av gjutgodsets utformning, storlek, placering av inlopp,
processparametrar och legering.

Att utforma gjutgodset med radier är också viktigt för att undvika turbulens,
vilket försvårar smältans framkomlighet i formen. Genom turbulens och
splash-effekter bildas oxider, luftinneslutningar m.m.

Bild 28  Mindre bra (x) och bra ( ) utformning
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För hålkonstruktioner gäller samma regler som för radier, d.v.s. att det är
bättre att utforma hålet med stora radier, för att undvika turbulent
formfyllnad.

Bild 29  Mindre bra (x) och bra ( ) utformning

Hål medför oavsett utformning oftast problem vid formfyllnaden. För att
undvika detta kan hålet ersättas med en s.k. ”vårta”. ”Vårtan” borras sedan
för att fylla tänkt funktion. Denna lösning ökar istället andra typer av
defekter såsom krympdefekter (sugningar).

Bild 30  Exempel på omkonstruktion av hål

5.2.3 Ribbor och godspålägg

Att utforma gjutgods med ribbor och/eller godspålägg ger många fördelar
för formfyllnaden, t.ex. genom att smältans strömning ökar.

Stora släta ytor bör undvikas eftersom flytbarheten försämras. Istället kan
godspålägg eller ”rillor” läggas dit, d.v.s. godstjockleken ökas lokalt på
gjutgodset. Se nedan.
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Bild 31  Mindre bra (x), bra ( ) och bäst ( )  utformning

Om gjutgodset är utformat så att metallen får en komplicerad väg, kan
godspålägg läggas till som sedan bearbetas bort. Se nedan.

Bild 32  Godspålägg som förbättrar formfyllnaden

Denna teknik kan även användas vid hålkonstruktioner.

Ribbor kan i många fall också öka smältans förmåga att fylla ut på
avancerade områden på godset, se bild nedan.

Bild 33  Mindre bra (x) och bra ( ) utformning

Ribborna bör vara avrundade enligt bild nedan.



SVENSKA GJUTERIFÖRENINGEN 26

Bild 34  Ribbor som är avrundade

Ribborna bör utformas för att minimera stelningskrymp så att sugningar
undviks. Höjden på ribban ska vara anpassad till godstjockleken på
gjutgodset enligt bild 33.

Bild 35  Konstruktion av ribbor
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Ribborna på gjutgodset bildar olika typer av sektioner på gjutgodset.
Vanligast är T-sektioner, men L, X och Y förekommer också. Sektionernas
utformning har stor betydelse för kvaliteten på gjutgodset. En generell regel
ät att godstjockleken ska vara utformad så att stelningstiden blir samma i
sektionens mitt som övriga godstjockleken. Detta inträffar om den ena
godstjockleken är hälften av den andra, se bild nedan. Ribborna kan också
fungera som en kylfläns, se bild nedan.

Bild 36  Konstruktion av ribbor

Ribborna bör placeras så att X-sektioner undviks. T-sektioner
rekommenderas, se nedan.
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Bild 37  Konstruktion av ribbor

Där 17 tL ⋅>

Försök med ring och rillor har utförts av ABB Automation Technology
Products och Svenska Gjuteriföreningen på en robotarm. Försöken visar att
genom att använda ring och rillor kan flytbarheten ökas så att en
väggtjocklek på 3,5 mm kan gjutas lika bra eller t.o.m. bättre än då
väggtjockleken är 4 mm utan ring och rillor. Bild 36 och 37 visas geometrin
på robotarmen samt simuleringsresultat som åskådliggör smälta i
tvåfasområdet då 90 % av godset är fyllt som därmed visar risken för
kallflytningar i fallen 3,5 mm godstjocklek med ring och rillor respektive 4
mm godstjocklek utan ring och rillor. Robotarmen är ca 500 mm lång.

Bild 38  Simuleringsresultat med ring och rillor och godstjocklek 3,5 mm
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Bild 39  Simuleringsresultat utan ring och rillor och godstjocklek 4,0 mm

Försöken visar att viktsbesparingar kunde uppnås genom att välja en
mindre godstjocklek och istället använda ring och rillor.

5.2.4  Partyta/delningsplan

Var gjutgodsets partyta placeras påverkar flödesmönstret på metallen,
eftersom inloppet placeras vid gjutgodsets delning. Vissa ytor kan också
vara ”låsta” från kund, vilket kan innebära att inloppen inte kan placeras för
att erhålla bästa möjliga flytlängd.

5.2.5  Koppling hållfasthet - gjutteknik

Vid gjutning är det viktigt att veta var defekterna hamnar och vilken
betydelse de har för hållfastheten och/eller de mekaniska egenskaperna.
Defekterna styr oftast egenskaperna hos materialet, vilket medför att det är
svårt att uppskatta vilka egenskaper gjutgodset har efter gjutningen.

Defekter som uppkommer p.g.a. formfyllnad 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.
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Bild 40  Dragdiagram som visar defekters inverkan på hållfastheten

Defekter som bör undvikas under formfyllnaden är framförallt oxider,
luftinneslutningar och kallflytningar, vilket ger betydligt sämre mekaniska
egenskaper.

Defekter påverkar inte bara själva hållfastheten hos material utan är även en
anvisare för sprickor. Framförallt är utmattningspåkända detaljer väldigt
känsliga för ytdefekter.

Godstjockleken hos gjutgodset påverkar också hållfastheten och de
mekaniska egenskaperna. Tunt gjutgods stelnar oftast snabbare, vilket ger
en finare mikrostruktur och bättre hållfasthet.

6 GJUTSIMULERINGSPROGRAMMENS BEGRÄNSNINGAR
OCH MÖJLIGHETER

Att simulera gjutförloppet av tunt gjutgods är komplicerat och kräver stora
kunskaper av användaren. Detta avsnitt ger en liten inblick i möjligheter
och begränsningar med dagens gjutsimuleringsprogram.

Följande aspekter är viktiga att tänka på när extremt tunt gjutgods
simuleras:

6.1  Väggfriktion

Väggfriktion är en av de viktigaste funktionerna att ta hänsyn till vid
simulering av tunt gjutgods. Det krävs dock en del erfarenhet och
”intrimning” innan rätt värde på väggfriktion kan nås. Beroende på
mjukvara så fungerar inställningarna olika.
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6.2  Ytspänning

Ytspänning är svårt att simulera och många mjukvaror har inte denna
funktion. Svårt att ställa in, och kräver också mycket intrimning för att
fungera bra.

6.3  Mottryck/Avluftning/Permabilitet

Påverkar inte resultaten lika mycket som väggfriktion, men är ändå en
viktig parameter. Problemet är att luft i formen inte simuleras som en fluid,
vilket kan påverka resultaten negativt.

6.4  Mesh/Celler

Cellernas storlek och utseende har den största inverkan på resultaten vid
tunnväggigt gjutgods.

Vid FEM-mesh är det viktigt att minst tre noder används i godstjockleken
och att en nod extra tillsätts dels på formmaterialet, dels på gjutgodset,
precis vid gränsen mellan dessa material. FEM-mesh har fördelen att det är
lättare att erhålla en noggrannare modell jämfört med FDM-mesh p.g.a. att
det är uppbyggt av trianglar och tetraeder istället för kuber och rätblock.

Vid FDM-mesh är det viktigt att det är minst tre celler i godstjockleken.
Detta kan vara svårt att uppnå med FDM-mesh eftersom de är uppbyggda
av kuber eller rätblock.

Vid simulering av runda geometrier eller gjutgods med krökta ytor blir
godstjockleken ej homogen, vilket påverkar flytbarheten. Detta medför
även att den kylande arean blir felaktig, varav gjutgodset stelnar antingen
för snabbt eller för långsamt.

Det finns varianter av dessa två huvudtyper som beskrivs i tabell nedan [6].
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Tabell 3  Beskrivning av olika ”mesh”- typer.

Typ av mesh Beskrivning Mesh generator Kommentar
Kub Sexkantiga kuber, där alla

har samma volym
Enkel Enkla algoritmer.

T.ex. Solstar, NovaFlow & Solid
Rektangulär prisma Oregelbundna sexkantiga

prismer
Relativt enkelt Mindre antal element för att

representera modellen.
T.ex. MAGMAsoft

Tetraeder
(”tet-mesh”)

Fyra trianglar per yta Svår Enklaste formen av FEM mesh.
Stabil mesh, som är mindre bra
vid flödesproblem.
T.ex. ProCast

Hexadral
(”Hex-mesh”)

Mycket svår Oregelbunden version av
rektangulära prisman. Bästa
lösningen för flödesproblem.
Måste använda externa
meshprogram.

6.5  Materialdata

Både materialdata för formmaterial och gjutmaterial är av stor betydelse för
resultaten. Parametrar som är viktiga är värmeledningen i materialen,
värmekapaciteten, samt värmeöverföringen mellan materialen. Dessa
parametrar är oftast ganska bra, men det finns parametrar som är svårare att
mäta och ta hänsyn till i simuleringsprogrammen, t.ex. temperaturberoende
viskositet och legeringsämnens inverkan på flytbarhet m.m.

6.6  Processen
En annan parameter som påverkar möjligheten att simulera tunnväggigt
gjutgods är toleranserna i verkligheten. Om simuleringsprogrammen ska
”trimmas” in mot verkligheten är det viktigt att veta hur den verkliga
processen ser ut och hur stor betydelse den har för simuleringsresultaten.

En annan viktig detalj är att se till att tryckuppbyggnaden under
formfyllnaden är ”verklig”. Detta beror på hur ”inlet” definieras och vilket
tryckbild som sätts på smältan. Om tryckuppbyggnaden blir felaktig, t.ex.
så att systemet blir trycksatt, kommer fylltiden bli för kort. För att undvika
detta är det fördelaktigast att simulera med gjutkopp och kontrollera att
gjutkoppen ej fylls upp under formfyllnaden.

6.7 Datakapacitet
Trots att datakapaciteten idag är ganska stor så är den en begränsning när
det gäller att simulera tunt gjutgods. Eftersom det krävs stor noggrannhet på
meshet så krävs det väldigt många celler för att beskriva modellen. Det
maximala antalet celler begränsas framförallt av datorns internminne. Även
resultatfilerna blir stora när antalet celler ökar.
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6.8   Olika simuleringsprogram 1

Tabell 4  Möjligheter/begränsningar för olika simuleringsprogram.

ProCast MAGMAsoft NovaFlow & Solid

Väggfriktion Ja! Ja!
Måste ställas in i
programfilen

Nej!

Ytspänning Ja!
Svår att ställa in och finna
data.

Nej! Nej!

Mottryck/Avluftning/
Permabilitet

Ja!
Fungerar om inte
turbulens uppstår i
smältan

Ja! Nej!

Mesh/Celler FEM.
Lämpligt för tunnväggigt
gjutgods.

FDM (rätblock).
Lämpar sig bäst för raka
geometrier.

FDM (kuber).
Lämpar sig bäst för raka
geometrier.

Materialdata Diagram för viskositet
finns i databasen. Svårt att
finna bra data.

Diagram för viskositet
finns i databasen. Svårt att
finna bra data.

Diagram för viskositet
finns i databasen. Svårt att
finna bra data.

Process Reglerar ej själv trycket
om koppen/nedloppet blir
fullt. Måste göras manuellt
annars blir fylltiden för
kort.

Reglerar automatiskt
trycket om koppen/
nedloppet blir fullt. Det
bästa resultat sker dock
vid simulering med kopp.

Reglerar ej själv trycket
om koppen/nedloppet blir
fullt. Krångligt att sätta rätt
storlek på inlet, vilket
oftast ger kortare fylltider.

Datakapacitet Kräver minst datorkraft
utan dessa tre program,
med samma noggrannhet.

Kräver mycket
internminne, när många
celler används.

Kräver mycket
internminne, när många
celler används.

1 Denna sammanställning gäller när rapporten skrevs. Programvarorna
uppdateras hela tiden med nya funktioner m.m.

7 DIMENSIONSTOLERANSER (”MÅTTKEDJA”)

Dimensionstoleranserna vid gjutning har väldigt stor betydelse för hur tunt
gods som kan gjutas. Ett annat ord för gjutgodsets totala toleranser är
måttkedja. Med måttkedja menas toleranserna för varje steg i processen,
alltifrån verktygstillverkning, formning till gjutning.

Det finns många parametrar som påverkar dimensionstoleranserna vid
gjutning. En parameter är inloppets placering. J F Cuttio m.m. har
genomfört undersökningar som visar dimensionsvariationerna inverkan på
inloppets placering på gråjärn [24]. Resultaten visar att
dimensionsvariationerna ökar med avståndet från inloppet. Variationerna
ökar också mot det område där metallen flyter ihop, i detta fall i mitten av
gjutgodset.
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J F Cuttino har även undersökt hur vissa processparametrar påverkar
dimensionsnoggrannheten på gråjärn [25]. Följande parametrar har
undersökts: bentonithalt, gjuttemperatur, sandkompabilitet samt hur lång
tid formen är öppen under svalningen.

Bentonithalten varierades mellan 6 och 9 %, gjuttemperaturen mellan 2550°
F och 2750° F, sandkompabiliteten mellan 32 och 42 %, och öppningstiden
mellan 30 och 60 minuter.

Resultatet från undersökningen visar i bilden nedan.

Bild 41.  Processparameters inverkan på dimensionsnoggrannheten i 
     gråjärn [25].

Resultaten visar att bentoniten har störst inverkan på
dimensionsnoggrannheten, d.v.s. att ökad halt medför större avvikelser.
Den faktor som påverkar minst är formens öppningstid.
Vidare så visar undersökningen på att bentonithalten har högst inverkan på
överflaskan, medan gjuttemperaturen har högst inverkan längs med
delningslinjen.

Generellt sett kan man säga att en tätpackad sand ger bättre
dimensionsnoggrannhet, men genom att densiteten ökar blir flytbarheten
sämre [21].

7.1   Checklista för måttkedja

En måttkedjegrupp har tillsammans utformat en checklista för att försöka
kartlägga vilka steg i processen som påverkar måttkedjan.

Checklistan täcker i stort sett hela framtagningsprocessen för gjutgodset för
att kunna identifiera de områden där insatser kan göras för att producera ett
tunnväggigare gjutgods än idag. Flera av dessa områden kan svårligen
mätas i millimetrar men eftersom de har så avgörande betydelse för
resultatet bör de uppmärksammas.
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Ett ”metodneutralt” resonemang med baspunkten i flaskformning har
genomförts. I de fall det finns specifika punkter för en formningsmetod så
anges det med (s) för skalformning och (b) för blockformning. Termen
verktyg används som en samlingsbeteckning på modeller, kärnlådor och
fixturer. Att presentera några numeriska värden för utrustningen låter sig
naturligtvis inte göras. Det enskilda gjuteriet har svaret i sitt eget fall vad
gäller dubbar, styrningar och bussningar. Ska man mäta i någon del av
checklistan blir det antagligen i ”processen” och ”hopläggning/kärn-
sättning”.

De punkter som har störst inflytande på möjligheten att gjuta tunnare
gjutgods är:

• Beredningsmod!: Att våga utnyttja process och maskin till max.

• Hopläggningsvariationer: form/flaska/kärna

• Processvariationer: massa/black/maskindesign/krampning

Design: 

-  Tunna/tjocka partier
-  Godsfördelning ”materialet där det behövs”
-  Nollpunkter för bearbetning
-  Modelldelning/kärndesign
-  Val av form/gjutmetod

Beredning:

-  Placering i formen (t.ex. bearbetningsytor nedåt)
-  Gjutrikting (vertikalt, horisontellt, gravitation, stigande)
-  Förutsättningar för kärntillverkning (varm/kall låda, blackning)
-  Kärnor (även fixturdesign)
-  Anvisning/styrning (noggrannheten vid tillverkningen av verktyg)
-  Brätt, inklusive brättläggning.
-  Produktionsutrustningens duglighet (återfjädring i flaskor,
   sandpåfyllningsriktning etc. Denna punkt torde kräva ett eget projekt)

Processen:

-  Formning: ”rätt” egenskaper för formmassan
-  Kärntillverkning: ”rätt” egenskaper för kärnmassan
-  Rengöring av verktyg
-  Användandet av släppmedel
-  Transport/hanteringsskador på formar/kärnor
-  Blackning (skikttjocklek och egenskaper)
-  Kärnpallar (placering och precision)
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Hopläggning/kärnsättning:

-  Brätt/modell
-  Kärniläggning
-  Mellan flaskor
-  Brätt/kassett
-  Kassett/formmaskin
-  Formmaskin/flaska
-  Krampning
-  Formstyrningar (b) Hane/hona (s)
-  Presspinneplacering/presspassning (s)
-  Hopläggningstid/tryck (s)
-  Packmaterial (S)

Gjutning

-  Gjuthastighet
-  Gjuttemperatur
-  Gjutegenskaper för legeringen

Efterhantering

- Anpassa utrustning/metod till gjutgodset med avseende på uppslagning,
blästring, rensning, värmebehandling etc.

8  DISKUSSION/SLUTSATS

Generellt så finns det inte mycket litteratur om tunnväggigt gjutgods utan
stora delar i denna delrapport har tagits från en omfattande studie på
stålgjutgods som utförts av bl.a. Voigt [1]. Rapporten innehåller därför
mycket information om vilka processparametrar som påverkar
tillverkningen av tunnväggigt stålgjutgods. Dessutom innehåller rapporten
mestadels försök med traditionell gravitationsgjutning.

Då väggtjockleken minskar, ökar betydelsen av mottrycket i formen som
skapas av metallens ytspänning. Den effektiva tryckhöjden, d.v.s.
ingjutssystemets tryckhöjd minus mottrycket beroende på ytspänning, är
kanske de viktigaste parametrarna att kontrollera vid gjutning av tunt
gjutgods. För att minska mottrycket och öka flytbarheten är avluftning en
viktig parameter. Mottrycket kan reduceras både naturligt med
avluftningskanaler och aktivt med vakuumteknik.

Ingjutsteknikens betydelse vid gjutning, framförallt gravitationsgjutning, av
tunnväggigt gjutgods har endast berörts ytligt. Det får ändå anses som
självklart att ingjutstekniken spelar en avgörande roll. Mycket av den
forskning som utförts inom området ingjutsteknik står prof. Campbell från
University i Birmingham för [11,15, 18, 27]. Campbell  har även arbetat
med ytspänning inom aluminiumområdet.



SVENSKA GJUTERIFÖRENINGEN 36

Vid gjutning av tunt gjutgods är det extra viktigt att erhålla en lugn
formfyllnad vilket gör ingjutssystemets utformning extra viktig. Framförallt
måste temperaturförlusterna minimeras, men även metallens hastighet
sänkas för att minimera ytturbulens. Teorierna hur ett optimalt
ingjutssystem ska utformas finns idag framtaget (se Campbell), men det
stora problemet är att implementera dessa tankar hos gjuterierna. Detta
kommer troligen vara en framgångsfaktor för svensk gjuteriindustri i
framtiden.

Ett sätt att verifiera ingjutsteknikens betydelse är att gjuta med lågtryck
underifrån. Formfyllnaden kan då kontrolleras utan några större
temperaturförluster. För att tillgodose framtidens kunder kommer
lågtrycksgjutning vara ett allt viktigare alternativ vid tillverkning av tunt,
komplext och höghållfast gjutgods.

Rapporten har framförallt berört olika processparametrars inverkan vid
tillverkning av tunt gjutgods. Övertemperaturen är den parameter som har
störst betydelse för flytlängden, men medför dessvärre andra problem
såsom sugningar m.m. Det viktigaste är dock att erhålla en stabil process.

Legeringsval har endast behandlats kortfattat och det får anses som allmänt
känt att en eutektisk legering är oftast det optimala valet vid gjutning av
tunnväggigt gods. Stelningsmorfologin är den vanligaste förklaringen till
förbättrad flytlängd för eutektiska legeringar men även den effektiva
övertemperaturen är en starkt bidragande orsak till bättre flytlängder.

Simuleringshjälpmedel är ett viktigt verktyg för att kunna avgöra var
gränsen går för tunnväggigt gods. Det är dock viktigt att kalibrera sin
simuleringsmjukvara i varje enskild gjutprocess då det i dagens mjukvaror
inte går att fullt ut ta hänsyn till exempelvis ytspänning och väggfriktion
som blir kritiska vid tunnväggigt gjutgods. I framtiden kommer simulering
ha en ännu större betydelse vid konstruktion av tunt gjutgods eftersom
kunskapen kring programmens parametrar och materialdata ökar.
Problemen idag är att konstruktörer inte ”vågar” konstruera tunt gjutgods
p.g.a. osäkerheter kring processernas potential och dimensionstoleranser
vid gjutning. Därför kommer utvecklingsarbetet mer och mer att förläggas i
datorn istället för dyrbara försök.

Denna rapport berör vissa parametrar som är viktiga vid simulering av tunt
gjutgods, varav kan nämnas väggfriktion och ytspänning. Utvecklingen
sker dock mycket snabbt inom området, vilket gör att de fakta som
rapporten belyser är aktuella vid skrivandet. I framtiden måste
leverantörerna av simuleringsprogram satsa betydligt mera på materialdata
och noggrannare formfyllnadssimuleringar eftersom gjutgodskomponenter
blir mer och mer komplexa.

En viktig parameter för att gjuta tunt gjutgods är att dimensionstoleranserna
på gjutgodset är små och stabila. Påverkan på tunnare sektioner blir
betydligt större än vid normala väggtjocklekar. Under förstudien har olika
parametrar dokumenterats som är viktiga att undersöka för att erhålla små
toleranser.
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Som exempel kan nämnas måttoleranser på verktyg och modeller samt
processvariationer. Inom detta område krävs mycket forskning och
utveckling för att öka möjligheten att gjuta riktigt tunt gjutgods
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SYFTE
Syftet med denna rapport är att beskriva vad som finns gjort inom området
tunnväggigt gjutgods. Rapporten är en delrapport inom projektet VAMP29
” tillverkning av tunt gjutgods för lättare konstruktioner”.

INNEHÅLL
Rapporten beskriver stora delar av den forskning som hittills har utförts
inom området tunnväggigt gjutgods. Fokus ligger på sandgjuten aluminium
och stål.

Rapporten består av två delar, erfarenhetsinsamling och undersökning av
måttkedja. Erfarenhetsinsamlingen består av litteraturundersökningar och
företagskontakter och måttkedjan består av ett antal undersökningar som
deltagande gjuterier har utfört.
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