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1 INLEDNING

Ett bra ingjutssystem kan beskrivas enligt följande:

”Verktyget producerar defektfritt gjutgods med ett högt antal gjutna
detaljer varje timme [1]

Det är viktigt att konstruera ett ingjutssystem som dels fyller
ingjutssystemet och gjutgodset på ett korrekt sätt, men även så att
cykeltiden optimeras. Ett ingjutssystem kan normalt delas in i tre olika
delar, inlopp (”ingate”), gjutkanal (”runner”) och tablett (”Biscuit” för
kallkammar pressgjutning och ”sprue” för varmkammarpressgjutning).
De olika delarna beskrivs i bilderna nedan.

 
Bild 1  Kallkammar- och varmkammarpressgjutning [1]

Vid konstruktion av ett ingjutssystem rekommenderas följande
arbetsgång:

1. Planera flödesvägarna för metallen (inloppsplacering)

2. Bestämning av fylltiden för gjutgodset

3. Bestämning av inloppshastighet

4. Beräkna inloppsarean

5. Val av inlopp (”FAN”- eller tangentiellt inlopp” m.m.) samt
beräkna övriga ingjutssystemets dimensioner.

För att enklare schematiskt tydliggöra vad som menas med ett
ingjutssystem, se bild nedan.
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Bild 2  Schematisk bild över ett ingjutssystem.

Denna rapport kommer att belysa ovan nämnda delar och ge en grundlig
genomgång om vad som är viktigt att tänka på när ett ingjutssystem
konstrueras. För enklare beskrivning av flödet, se bilaga 3 steg för steg.
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2  PLANERA FLÖDESVÄGARNA FÖR METALLEN
(INLOPPSPLACERING)

2.1  Allmänt

Med planering av flödesvägarna menas att så tidigt som möjligt försöka
planera var inloppet/inloppen ska placeras för att gjutgodset ska fyllas på
ett optimalt sätt. Helst ska detta ske redan i detaljkonstruktionsstadiet.
Ett användbart hjälpmedel för att planera flödesvägarna är
gjutsimulering där möjlighet finns att simulera formfyllnaden väldigt
enkelt och åskådligt. Här nedan följer några viktiga punkter att tänka på
vid planering av metallens flödesvägar.

• Se till att erhålla kortast möjliga fyllväg. Om metallen transporteras
lång väg i gjutgodset finns det risk för att metallen kallnar och
kallflytningar bildas.

• Eftersträva parallella flödeslinjer. Om smältan går ihop eller om två
smältfronter möts finns det risk för att oxider bildas, och/eller att luft
innesluts.

• Minska krympporositeterna genom att placera inloppet vid de
tjockare partierna på gjutgodset eller vid områden som är speciellt
känsliga för sugningar. Då går det att mata mer m h a
eftermatningstrycket. Vid gjutgods med höga ytjämnhetskrav som
har tunna sektioner och som fylls snabbt bör inloppet/inloppen
placeras vid de tunnare sektionerna.

• Det är bättre att låta smältan transporteras i gjutkanalerna än i
gjutgodset, eftersom gjutgodset är känsligare för defekter.

• Om gjutgodset är symmetriskt ska alla delar i kaviteten fyllas
samtidigt. Om flera gjutgods är i samma verktyg (flerfacksverktyg)
ska även dessa fyllas samtidigt.

• Undvik materialströmningar på kärnor och tunna verktygssektioner,
vilket medför onödig slitage. Rekommendationen är att avståndet ska
vara minst 50 mm mellan inloppet och kärna eller formrum.

• Placera avluftningen där gjutgodset fylls sist och anpassa
inloppsplaceringen så att avluftningen blir möjlig.

2.2  Mer än ett inlopp

Om fler än ett inlopp används i ett verktyg, t ex i flerfacksverktyg, bör
varje gjutgods fyllas på samma tid. Detta gäller även om flera inlopp
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används på ett och samma gjutgods, d v s att det områden som inloppet
fyller ska fyllas på samma tid. Om områdena/gjutgodsen fylls på olika
tid, kommer metallens flöde och hastighet att ändras, vilket kan medföra
erosionsskador på verktyget.

För att förenkla beräkningarna när flera inlopp väljs kan gjutgodset delas
upp i sektioner där ingjutssystemet dimensioneras för varje sektion för
sig, d v s som det vore ett eget gjutgods (se bild 3). Volymen, fylltiden
och inloppsarean beräknas alltså för varje sektion istället för hela
gjutgodset.

Bild 3  Gjutgods uppdelat i två sektioner

2.3  Riktning av smältan

Med hjälp av enkla konstruktionsändringar kan man ändra smältans
riktning in i gjutgodset, vilket kan medföra att man undviker att spruta
metall direkt på en kärna.

Fel inloppsplacering kan t ex innebära risk för erosion på verktyget eller
kärnorna. Erosionsrisken  beror på metallens hastighet, metallens
temperatur, trycket och tiden mot formväggen. Bilderna nedan (bild 4 till
8) visar trycket mot formväggen. Störst risk för erosionsskador uppstår
när inloppet är placerat enligt bild 4 och 7 . Bäst resultat fås genom att
placera inloppet enligt bild 5, 6 och 8 .

Om det inte är möjligt att konstruera enligt nedan, bör gjutgodset
förfyllas något med fas 1 innan fas 2 slår till. Då minska slitaget på
kärnan eller formväggen.

Genom att rikta smältan kan också i vissa fall turbulensen minskas,
vilket medför mindre risk för oxider och luftinneslutningar.
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Bild 4  Mindre bra placering av inlopp

Bild 5  Bra placering av inlopp

Bild 6 Bra placering av inlopp
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Bild 7 Mindre bra placering av inlopp

Bild 8 Bra placering av inlopp

2.4  Avluftning

Inloppsplaceringen har stor betydelse för om avluftningen blir möjlig
eller ej. Avluftningen ska placeras där gjutgodset fylls sist. Om
gjutgodset fylls sist där avluftning blir omöjlig, finns det risk för
innesluten luft. Bild nedan visar ett exempel där de sist fyllda områdena
hamnar mitt i en gjutgodset, vid en kärna. Eventuellt går det att göra en
avluftning i kärnan, annars måste inloppet placeras någon annanstans,
eller att gjutgodset konstrueras om.
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Bild 9 Simuleringsbild som visar hastighetsvektorerna, där
gjutgodset fylls sist
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3  BESTÄMNING AV FYLLTIDEN

Det andra steget är att beräkna den optimala fylltiden för gjutgodset.
Varje gjutgods har en optimal fylltid och med en optimal fylltid menas
att  gjutgodset fylls så att det inte finns risk för kallflytningar eller
verktygserosion. Erhålls en längre fylltid en den optimala finns det risk
för kallflytningar och om en kortare fylltid erhålls finns det risk för
verktygserosion. Det finns många olika sätt att beräkna den optimala
fylltiden. Ett sätt beskrivs enligt nedan.

Beräkning av den optimala fylltiden: [4]

t
TT

ZSTT
kt

verktyg

inlopp
optimal ⋅











−

⋅+−
⋅=

min

min     

där toptimal = Optimal fylltid [s]

k = Verktygskonstant. Fås ur tabellen nedan (se tabell 1).

Tinlopp = Temperaturen på metallen vid inloppet [°C].

Tmin = Minimal temperatur på smältan [°C]. Den minsta
temperaturen som smältan kan ha för att flyta. Ca 5-25 °C över
materialets solidus temperatur.

Tverktyg = Jämviktstemperatur på verktyget [°C]. Den temperaturen
verktyget har när temperaturen stabiliserat sig.

S = Andel stelnat när formen är fylld [%]. Den andel stelnat som
kan tillåtas när formen är fylld. Ca 5 – 25 %.

Z = Legeringskonstant. Fås ur tabellen nedan (se tabell 1)

t = Typisk godstjocklek [mm]

Tabellen nedan visar olika konstanter som används för beräkning av
optimal fylltid.

Tabell 1  Olika konstanter för beräkning av optimal fylltid [4]

Konstant, K
Verktyg

Legering Låglegerat Orvar
Supreme

Wolfram Konstant, Z

Magnesium, Mg 0,0252 0,124 2,5
Aluminium, Al 0,0346 0,124 3,8
Zink, Zn 0,0312 0,0346 0,124 2,5-3,2
Koppar, Cu 0,0346 0,124 4,7
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Finns krav på fin ytfinhet ska den optimala fylltiden beräknas utifrån den
minimala godstjockleken istället för den typiska.

Det finns även andra rekommendationer på vad fylltiden bör vara
beroende på godstjockleken (tabell 2) eller legering och
verktygstemperatur (tabell 3).

Tabell 2  Rekommenderade fylltider [7]

Godstjocklek Rekommenderad fylltid
1,5 mm 10-30 ms
2,0 mm 20-60 ms
2,5 mm 40-90 ms
3,0 mm 50-100 ms

Tabell 3  Rekommenderade fylltider [3]
Al Mg Cu

Medel
godstjocklek SS4253

SS4250
SS4261 SS4163 AZ91 CuZn37Pb CuZn15Si4

1,0 0,008 0,007 0,006 0,003 0,004 0,003 0,006
1,5 0,018 0,016 0,014 0,006 0,008 0,006 0,012
2,0 0,032 0,028 0,024 0,011 0,015 0,011 0,022
2,5 0,050 0,044 0,038 0,017 0,023 0,017 0,034
3,0 0,072 0,063 0,054 0,025 0,033 0,024 0,050
3,5 0,098 0,086 0,074 0,034 0,046 0,033 0,067
4,0 0,128 0,112 0,096 0,044 0,059 0,043 0,088
4,5 0,162 0,142 0,122 0,056 0,074 0,054 0,111
5,0 0,200 0,175 0,150 0,069 0,092 0,067 0,138
5,5 0,242 0,212 0,182 0,084 0,111 0,081 0,166
6,0 0,288 0,252 0,216 0,100 0,132 0,097 0,198

200 250 250 350
Verktygstemperatur (°C)

Det är inte alltid det stämmer att beräkna den optimala fylltiden eller att
ta fylltiden utifrån någon tabell. Fylltiden är också geometriberoende, d
v s beror också på gjutgodsets komplexitet och storlek. Även inloppets
placering, d v s hur lång fyllväg som fås och var dom tunna sektionerna
finns på gjutgodset påverkar valet av fylltid. Detta bör man också ta
hänsyn till när fylltiden väljs.

När fylltiden är vald måste man kontrollera om vald
pressgjutningsmaskin klarar av det flöde som krävs för att fylla
gjutgodset på bestämd fylltid. Detta beskrivs under avsnitt 11
”processens inverkan på ingjutssystemet”.



SVENSKA GJUTERIFÖRENINGEN 10

4  BESTÄMNING AV INLOPPSHASTIGHET

När fylltiden är bestämd är nästa steg att bestämma inloppshastigheten.
Inloppshastigheten är den hastighet smältan har vid inloppet och bestäms
oftast genom erfarenhet. Smältans hastighet vid inloppet har stor
betydelse för gjutgodsets kvalitet eftersom man vid för låg
inloppshastighet får risk för turbulens och innesluten luft m.m. och vid
för hög inloppshastighet ökar risken för verktygserosion.

Nedan finns en tabell (tabell 4) över rekommendationer på
inloppshastigheter, vinlopp, samt vilka hastigheter man bör undvika att
överstiga för att inte erhålla verktygserosion.

För att tillverka gjutgods med väldigt hög kvalitet måste
inloppshastigheten i vissa fall vara ganska hög. I dessa fall måste man
räkna med att verktygen kanske inte håller lika länge som ett traditionellt
verktyg, t ex på grund av erosion.

Tabell 4  Rekommenderade inloppshastigheter [1]

Legering Inloppshastighet
(vinlopp)

Max hastighet p g a
erosion (vinlopp)

Aluminium, Al 20-60 m/s 40 m/s
Magnesium, Mg 40-90 m/s 76 m/s
Zink, Zn 30-50 m/s 56 m/s
Koppar, Cu 20-50 m/s -

När inloppshastigheten väljs bör också hänsyn tas till hur gjutgodset är
utformat vid inloppet. T ex om inloppet är riktat mot en kärna eller mot
formväggen bör en lägre hastighet väljas, p g a risken för verktygsslitage
(se avsnitt 2).

Inloppshastigheten påverkar också metalltrycket som skapas under
formfyllnaden, så därför måste man kontrollera om vald
pressgjutningsmaskin klarar av det tryck som krävs för att fylla
gjutgodset på en bestämd tid. Detta beskrivs under avsnitt 11
”Processens inverkan”.
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5  BERÄKNING AV INLOPPSAREA

5.1 Beräknad inloppsarea

När inloppshastigheten och fylltiden är bestämd kan den totala
inloppsarean bestämmas eftersom flödet genom inloppet kan beräknas.
Om fler än ett inlopp väljs får flödet genom varje inlopp beräknas var för
sig för att erhålla rätt inloppsarea. Det går även att dela den totala
inloppsarean med antalet inlopp om inloppen är lika stora och om att de
fylls symmetriskt. Inloppsarean beräknas enligt nedanstående formel.

v
QA =

t
vQ =

inloppgjutgods

gjutgods
inlopp vt

V
A

⋅
=    

där Ainlopp = Total inloppsarea [m2]

Q = Flöde genom inlopp [m3/s]

vinlopp = Inloppshastighet [m/s]

Vgjutgods = Volym gjutgods [m3]

tgjutgods = Fylltid gjutgods [s]

5.2 Verklig inloppsarea

Beroende på hur inloppet fylls och vilket typ av inlopp som välj (se
avsnitt 6), så kommer den beräknade inloppsarean att bli förändrad. För
att erhålla korrekta resultat måste den verkliga inloppsarean beräknas
och användas.

5.2.1  FAN inlopp
Med FAN inlopp beräknas den verkliga inloppsarean enligt följande.

3
21

4
θ

θθ
θ +






 +

=

θcos,
inlopp

verkliginlopp

A
A =  [1]
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Bild 10  Vinkel emot gjutgodskanten [1]

Smältans vinkel blir densamma som inloppets vinkel mot
gjutgodskanten enligt bilden nedan. Den verkliga arean blir alltid något
större än den beräknade, men kan i många fall försummas eftersom
skillnaden är liten.

Bild 11  Vinkel emot gjutgodskanten

5.2.2 Tangentiella inlopp

Med tangentiella inlopp kan flödet styras m h a metallens vinkel mot
gjutgodskanten.

Ainlopp, verklig = Verklig inloppsarea [mm2]

θ = Metallens vinkel mot gjutodskanten [°].
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Bild 12  Vinkel emot gjutgodskanten [1]

θcos,
inlopp

verkliginlopp

A
A =  [1]

5.2.3  Övrigt

Det finns även andra orsaker till att inloppsarean inte blir den som man
tänkt. T ex om inloppet är placerat enligt bilden nedan, så är
inloppsarean den vinkelräta arean mot smältans riktning. Bilden nedan
visar formfyllnaden av ett inlopp, där hastighetsvektorer beskriver
smältans riktning.

Bild 13  Simuleringsbild som visar smätans riktning vid inloppet

Ett annat exempel när arean blir felaktig är när inloppet fylls enligt
nedan (bild 14). I detta fall fylls inte hela inloppet upp, vilket medför att
den verkliga inloppsarean är mindre än den beräknade vilket medför att
inloppshastigheten blir högre.
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Bild 14 Simuleringsbild som visar det verkliga arean
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6  VAL AV INLOPP

När inloppsdimensionerna är bestämda gäller det att bestämma vilket typ
av inlopp som ska användas. Det finns i huvudsak två olika
ingjutssystem, FAN (=”Fiskstjärtsinlopp”) och Tangentiella inlopp.
Beroende på vilket inlopp som väljs fås olika flödesmönster. Det finns
även andra typer av inlopp, t ex ringinlopp, som framförallt används till
runda gjutgods.

6.1  FAN Inlopp

FAN inloppen är de vanligaste och kännetecknas av att bredden ökar och
att tjockleken minskar från gjutkanalen till inloppet. Flödesmönstret i
gjutgodset blir ej parallella utan gjutgodset fylls med olika vinklar enligt
figuren nedan (bild 15).

Bild 15  Ett typsikt FAN inlopp [1]

6.2  Tangentiella inlopp

Tangentiella inlopp kallas också australiensiska inlopp och ser enligt
figuren nedan (bild 16). Med tangentiella inlopp erhålls parallella
flödeslinjer och det är möjligt att bestämma vilken vinkel som metallen
ska ha emot gjutgodskanten m h a designen. Speciellt med tangentiella
inlopp är också att det finns en s k “shock absorbator” som är till för att
ta emot den första smältan. Slagg m.m. fastnar då i absorbator istället för
att åka in i gjutgodset. Den tar även upp en stor del av energin under
formfyllnaden vilket medför att man kan göra inloppet mindre samt att
smältans hastighet blir mindre, vilket medför mindre slitage på
verktyget.
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Absorbator

Bild 16  Tangentiellt inlopp [1]

6.3 Ringinlopp

Ringinlopp fungerar som FAN inlopp, och används oftast till runda
gjutgods.

Gjutgods som är runda är oftast svåra att fylla med traditionella
ingjutssystem, och det är svårt att placera avluftning där gjutgodset fylls
sist. Genom att placera inloppet runt kärnan eller det cirkelformade
formrummet, kan en bättre formfyllnad erhållas. Nackdelen är att det
oftast behövs tredelade verktyg, vilket blir dyrare än vanligt. Det finns
dock lösningar som endast kräver tvådelade verktyg, se bild 18.

Bild 17  Ringinlopp med tredelat verktyg.
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Bild 18  Ringinlopp med tvådelat verktyg.
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7  BERÄKNING AV INLOPPETS DIMENSIONER

När den totala inloppsarean är beräknad och inloppstypen bestämd, kan
inloppets dimensioner beräknas, d v s tjocklek och bredd.

7.1  Minimal och maximal inloppstjocklek

Först beräknas minimal och maximal inloppstjocklek och sedan väljs en
lämplig inloppstjocklek mellan dessa. Inloppstjockleken är viktig
eftersom för tjock inloppstjocklek leder till att det är svårare att
”trimma” bort ingjutssystemet efter gjutningen, men det medför också
att man kan mata gjutgodset mer m h a eftermatningstrycket, vilket
minskar sugningsrisken. För tunn inloppstjocklek kräver mer energi av
maskinen, större kontroll av verktygs- och metalltemperaturen, samt
större kontroll av cykeltiden.

7.1.1 Minimal inloppstjocklek

Den minimala inloppstjockleken är legeringsberoende och kan beräknas
fram genom nedanstående formel, men kan också fås genom
nedanstående figur (se bild 8).

71,1min
inloppv
Ct

⋅
=
ρ

 [1]

där tmin = Minimal inloppstjocklek [mm]

C = Legeringskonstant (se tabell 4)

ρ = Densitet [kg/m3]

vinlopp = Inloppshastighet [m/s]

Tabell 5  Legeringskonstant, C [1]

Legering Konstant, C
Aluminium, AL 525
Magnesium, Mg 360
Zink, Zn 624
Koppar, Cu 985
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Bild 19  Minimal inloppstjocklek [1]

7.1.2  Maximal inloppstjocklek

Den maximala inloppstjockleken får ej överstiga väggtjockleken där
inloppet finns placeras, och rekommenderar att vara maximalt 80 % av
denna.

itt ⋅≈ 8,0max  [1]  där

tmax = Maximal inloppstjocklek [mm]

ti = Inloppstjocklek vid inloppet [mm]

7.2  Beräkning av inloppsbredd

När inloppstjockleken är bestämd kan inloppsbredden beräknas.

inlopp

verkliginlopp
inlopp t

A
b ,= där

binlopp = Inloppsbredd [mm]

Ainlopp, verklig = Verklig inloppsarea [mm2]

tinlopp = Vald inloppstjocklek [mm]
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Självklart så måste inloppet passa den sida på gjutgodset där det är tänkt
att placeras. Om detta inte är fallet måste antingen inloppstjockleken
eller inloppsarean ändras genom att ändra inloppshastigheten.

7.3 FAN inlopp

7.3.1  Areaförhållande

Det är viktigt att tvärsnittsarean minskar från gjutkanalen till inloppet,
annars finns det risk för innesluten luft i inloppet vilket sedan följer med
upp i gjutgodset. Det finns vissa regler för hur ett inlopp ska konstrueras
(se bild 12) för att arean ska minska från gjutkanalen till inloppet.
Konstrueras ett inlopp enligt den vänstra figuren nedan ökar arean något
precis efter gjutkanalen vilket kan leda till innesluten luft. Bild 20 visar
också ett exempel på detta.

Inloppsaran bör vara ca 1,5-3 gånger större vid kanalen än vid inloppet.

Bild 20  Exempel på bra och dåliga FAN inlopp

Bild 21  Exempel på ett dåligt designat FAN inlopp [1]

Simuleringsbilderna nedan visar ett exempel på ett ingjutsysystem där
tvärsnittsarean ökar precis efter kanalen. Man kan se att inte hela
inloppet fylls upp, vilket medför turbulens och risk för innesluten luft.
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Bild 22  Simuleringsexempel på ett dåligt designat FAN inlopp

Bilden nedan (bild 23) visar ett exempel på ett korrekt designat inlopp.
Även simuleringbilderna nedan (bild 24) visar ett korrekt designat
inlopp där arean ökar från kanalen till inloppet, och man kan se hur hela
inloppet fylls upp under fyllnaden.

Bild 23  Exempel på ett bra designat FAN inlopp [1]
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Bild 24  Simuleringsexempel på ett bra designat FAN inlopp

Det finns två olika typer av ”FAN inlopp” som är korrekt designade.
Nedan beskrivs hur dessa ”FAN inlopp” ska konstrueras (avsnitt 7.3.4,
7.3.5).

Simuleras ett felaktigt FAN inlopp kan ses att smältan bildar
utformningen av ett optimalt inlopp (se bild 25).

Bild 25  FAN inlopp 1

7.3.2  Inloppslängd, L

Det är viktigt att konstruera ett inlopp med korrekt inloppslängd [L]
(=Feed lenght). Det är bättre med för lång inloppslängd än med för kort.
För kort inloppslängd medför att inte hela inloppet fylls upp och det
finns risk för luftinneslutningar, samt att inloppshastigheten blir högre
eftersom inte hela inloppsarean fylls (se bild 26 och 27).
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Bild 26  FAN inlopp med för kort inloppslängd [1]

Simuleringsbilderna nedan visar också hur inte hela inloppet fylls upp,
för att inloppslängden är för kort. I fallet nedan är inloppslängden 0,5
gånger inloppsbredden.

Bild 27  Simuleringsbild med för kort inloppslängd

Inloppslängden bör vara 1,3-2,0 gånger inloppsbredden [binlopp].
Problemet med att tillverka så långa inlopp är att det är svårt att få plats i
verktyget samt att verktygskostnaderna blir dyra.

Om det inte går att tillverka ett inlopp med korrekt inloppslängd, är det
extra viktigt att arean minskar konstant från gjutkanalen till inloppet.
Detta medför att trycket på smältan blir så kraftigt att smältan ändå fyller
upp hela inloppet.

Bilden nedan visar en korrekt designat inlopp, med längre inloppslängd
(se bild 28).
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Bild 28  FAN inlopp med korrekt inloppslängd [1]

Bild 29 visar ett simuleringsresultat där inloppet är korrekt designat med
en inloppslängd som är 1,5 gånger inloppsbredden.

Bild 29  Simuleringsbild med korrekt inloppslängd

7.3.3  Anslutning mellan gjutkanal och inlopp

Arean vid gjutkanalen ska vara ca 1,5 till 2,0 gånger större än
inloppsarean för att erhålla tillräcklig tryckskillnad, vilket gör att hela
inloppet fylls upp.

Det finns även regler för hur stor gjutkanalsbredden ska vara i
förhållande till tjockleken. Förhållandet mellan kanalens bredd och
tjocklek bör vara 1,0-3,0 gånger (k). Om förhållandet är stort, d v s en
platt kanal får man en stor kylande effekt på metallen och kanalen
kommer att stelna snabbt. En kvadratisk kanal stelnar långsamt.
Dimensionerna för gjutkanalen kan beräknas enligt följande.

kanal

kanal

t
b

k =
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k
A

t kanal
kanal =

kanal

kanal
kanal t

A
b =

Mer information om hur gjutkanaler ska dimensioneras finns under
avsnitt 9.

Bild 30  FAN inlopp

7.3.4  Utformning av FAN Inlopp 1

FAN inlopp 1 ser ut enligt nedan, där tjockleken varierar konstant och
bredden varierar med en variabel.

För att enkelt beräkna inloppets dimensioner, delas inloppet upp i ett
antal snitt (s). Varje snitt beräknas var för sig, d v s bredd och tjocklek
för varje snitt. Om t ex 5 snitt väljs så sätts inloppsarean som snitt nr 0
och kanalarean som snitt nr 5. Snittens storlek (y) beräknas genom att
dela inloppslängden genom antalet snitt (y = L / s). Se bilaga 2 för
exempel.

Bild 31  FAN inlopp 1
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där t (y) = tjockleken vid snitt y

b (y) = bredden vid snitt y

7.3.5 Utformning av FAN Inlopp 2

FAN inlopp 2 beräknas på samma sätt som FAN inlopp 1, fast med
andra ekvationer.

Bild 32  FAN inlopp 2
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7.4 Tangentiella inlopp
Vid konstruktion av tangentiellt inlopp delas inloppet in i nio olika
sektioner (A1-A9), och varje sektion beräknas för sig. För sektion 5 till 9
används tvärsnittet enligt den vänstra figuren ovan (bild 32) och för
sektion 1 till 4 används den högra figuren.
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Bild 33  Dimensionering av tangentiellt inlopp [1]

Sektionerna 1 till 9 beräknas enligt ekvationerna [1] nedan där

A1 – A9 = Arean för sektionerna 1 till och med 9 [mm2].

θtan
,

5
verkliginloppA

A =

verkliginloppAAA ,59 −=

2
95

7
AAA +

=

2
97

8
AAA +

=

2
75

6
AAA +

=

51 5,11 AtillA ⋅=

Om A1 är lika med A5 kommer man att behöva mer maskinkraft, men
ingjutssystemet blir mindre och metallhastigheten blir konstant.

2
51

3
AAA +

=
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2
53

4
AAA +

=

2
31

2
AAA +

=

Sektionsdjupet, D beräknas enligt följande:

5,0







=

r
AD x där

4.21

D = Sektionsdjup [mm]

Ax = Sektionsarea [mm2]

r = Förhållande mellan sektionens bredd och höjd]

Förhållandet mellan sektionens bredd och djup betecknas r och har stor
betydelse för värmeförlusterna, vilket påverkar stelningstiden av
inloppet. Om r är lika med 1 kommer smältan att avge lite värme under
formfyllnaden och om r är större än 1 kommer smältam att avge mer
värme.

Om D är lika med eller mindre än den maximala inloppstjockleken, väljs
D, och om D är större än den maximala inloppstjockleken väljs den
maximala inloppstjockleken till sektionsdjup.

Sketionsbredden, W beräknas enligt följande:

D
AW x=

där W = Sektionsbredd [mm]

Ax = Sektionsarea [mm2]

D = Sektionsbredd [mm]

Avståndet från hålrummet, C beräknas enligt följande:

x

inlopp

x A
t

a
A

DWC
tantan2

−+
⋅

+=

där C = Avstånd från hålrum [mm]

W = Sektionens bredd [mm]

D = Sektionens djup [mm]
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Ax = Skektionsarea [mm2]

a = “Gate land” (se figur 4.18)

tinlopp = Inloppstjocklek [mm]

Diametern på absorbatorn eller även kallad chockupptagaren beräknas
enligt följande:

5,0
5 )273,1( Adchock ⋅=

där dshock = Diameter shockabsorbator [mm]

A5 = Area för sektion 5 [mm].

Djupet på shockabsorbatorn ska vara mellan 1,0-2,5 mm eller halva
sektionsdjupet, D för sektion 9.

7.5 Ringinlopp

Dimensionering av ringinlopp fungerar ungefär på samma sätt som
traditionella ”FAN” inlopp. Oftast är den minsta arean inte inloppet, utan
någonstans mellan tabletten och inloppet. Detta beror på att arean vid
inloppet oftast blir stor, av rent teoretiska skäl, eftersom inloppet är runt.
Man bör trots detta försöka erhålla en area minskning från tabletten till
inloppet. Det som är viktigt att tänka på om inloppsarean inte är den
minsta arean, är att när ingjutssystemet dimensioneras, så måste
beräkningarna ske utifrån den minsta arean, d v s det är den som styr
flödet. Detta medför att inloppet hamnar där den minsta arean finns i
systemet.
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8  SPRAY- ELLER TURBULENT FORMFYLLNAD

Smältans hastighet vid inloppet har stor betydelse för gjutgodskvaliteten.
För låg hastighet (ca 0,5 m/s) ger ett laminärt flöde vilket i normala fall
är det optimala. Dessa låga hastigheter är oftast svåra att uppnå i
pressgjutning, vilket medför att man får använda sig av en annan teknik.
Erhålls en högre hastighet (ca 0,5-15 m/s) fås turbulent flöde vilket ger
den sämsta gjutgodskvaliteten med luft och oxidinneslutningar som
följd. I pressgjutning bör man istället eftersträva s k sprayfyllnad (> ca
15m/s ) om det inte är möjligt att erhålla laminär formfyllnad.

Vid traditionell gravitationsgjutning brukar Reynolds tal beräknas som
ett mått på om det finns risk för ytturbulens eller ej. Överstiger Reynolds
tal 2300 finns det risk för turbulens. För att jämföra pressgjutning med
traditionell gravitationsgjutning brukar pressgjutning ha ett Reynolds tal
på över 100 000 [9].

Bilderna nedan (bild 34) illustrerar dessa tre tillstånd.

Bild 34  Laminär, turbulent och sprayfyllnad [1]

Om sprayfyllnad erhålls eller ej beror på legeringen, inloppshastigheten
samt inloppets utformning (bredd och höjd).

Figuren nedan (bild 35) visar ett exempel på hur sprayfyllnad kan
kontrolleras eller ej (bilden gäller för aluminium). Det mörkgråa fältet
innebär dålig kvalitet (Turbulent formfyllnad). Y-axeln beskriver en
beräknad faktor D, och beräknas enligt följande:

inloppinlopp

inloppinlopp

tb
tb

D
+

⋅
=   [2]
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där binlopp = Inloppsbredd [mm]

tinlopp = Inloppstjocklek [mm]

Bild 35  Diagram över de tre olika fyllnadstyperna för aluminium [2]

Man kan också beräkna om sprayfyllnad erhålls eller ej genom att
använda nedanstående formel [1].
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inloppinlopp

tb
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C

v

där vmin = Minimal inloppshastighet för att inte erhålla turbulent
formfyllnad [m/s]

C = Legeringskonstant (se tabell 5)

binlopp = Inloppsbredd [mm]
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tinlopp = Inloppstjocklek [mm]

Erhålls en inloppshastighet mindre än den beräknade (vmin) erhålls
turbulent formfyllnad vilket medför dålig gjutgodskvalitet.

Om en för låg hastighet erhålls får inloppets dimensioner ändras.
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9  DIMENSIONERING AV GJUTKANALEN

9.1 Utformning av gjutkanalen för kallkammarpressgjutning

När inloppen är konstruerade är det bara gjutkanalerna kvar.
Tvärsnittsarean ska minska från kanalen till inloppet. Helst ska arean på
kanalen vara 2-3 gånger större vid tabletten än vid inloppet.

Bild 36  Areaförhållande mellan kanal och inlopp

Man bör även alltid undvika tvära riktningsändringar på smältan utan
alltid försöka utforma med mjuka övergångar mellan gjutsystemets olika
delar. Även stora radier underlättar fyllnaden.

Gjutkanalerna bör också utformas så att förhållandet mellan area och
volym blir så litet som möjligt. Det mest idealiska är cirkulära kanaler.
Kvadratisk kanaler ger långa stelningstider och platta kanaler stelnar
fort. En kompromiss är alltid den bästa lösningen.

Bild 37  Olika utformningar på gjutkanaler

Om smältan måste ändras kraftigt, så måste areaminskningen vara större
än normalt. Det bästa är också att utforma kanalen så att tryckskillnaden
blir stor i ”kröken”, t ex som bilderna nedan visar. Det bästa är att
minska bredden på kanalen (se bild 38a), istället för tjockleken. Om
tjockleken ändras bör tryckskillnaden ske i radien (se bild 38b).
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Bild 38a  Mindre bra (vänster) och bättre (höger) utformning av
gjutkanal

           
Bild 38b  Bra (vänster) och optimal (höger) utformning av gjutkanal

Bild 39  Formfyllnadsimulering av bra (vänster) och mindre bra (höger)
utformfning av gjutkanal.

Om fler än ett inlopp används, kan flödet styras med hjälp av
gjutkanalen. T ex om flerfacksverktyg används, så bör gjutgodsen fyllas
på ungefär samma tid, vilket medför att arean på de olika kanalerna kan
styras. Bilden nedan visar att det mindre gjutgodset (V1) kommer att
fyllas senare p g a en mindre area, vilket medför lägre flöde. Delningen
av kanalen är dessutom skjuten något åt vänster, för att metallen ska
fyllas snabbare till höger.
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Bild 40  Utformning av gjutkanal för flerfacksverktyg

9.2 Utformning av gjutkanalen för varmkammarpressgjutning

Gjutkanalerna för varmkammarpressgjutning skiljer sig något ifrån
kallkammarpressgjutning. I varmkammarpressgjutning finns det en s k
”nozzle” (se bild 41 nedan). Arean kommer att öka till en början men
sedan bör arean minska ifrån ”the nozzle” till inloppet.

Stor vinkel för the ”nozzle” medför bättre kylningskapacitet samt vara
minst 20 grader. Radierna bör vara stora för att erhålla ett bättre flöde
samt att minska tryckförlusterna.

Bild 41  Dimensionering av gjutkanal för varmkammarpressgjutning [1]



SVENSKA GJUTERIFÖRENINGEN 36

10  AVLUFTNING

För att inte erhålla massa luft i gjutverktyget när gjutgodset är fyllt har
man s k avluftningar eller luftfickor. Avluftningen är till för att får ut den
luft som finns i formen så att inte luftinneslutningar erhålls.

Det finns två typer av avluftningar, påtvingad och naturlig. Påtvingad
avluftning kallas också vakuumpressgjutning, och fungerar så att ett
undertryck tillsätts i formen, som gör att luften tvingas ut innan smältan
kommer in i verktyget. Naturlig avluftning sker genom s k luftfickor
eller luftspår, där luften tvingas ut av smältan.

Avluftningarna bör placeras där gjutgodset fylls sist eftersom luften
pressas framför smältan under formfyllnaden. Det är därför viktigt att
placera inloppet/inloppen så att avluftningsplaceringarna blir möjliga.

Det är också viktigt att  tvärsnittsarean på avluftningarna är korrekt för
att de skall fungera så bra som möjligt. Arean beror på den maximala
lufthastigheten som är lika stor som ljudhastigheten och den beräknas
enligt nedan.

ljud
avluftning v

QA =  [8]

där Q = Metallens flöde [m3/s]

vljud = Ljudhastigheten = 335 m/s [m/s]

En annan regel är att avluftningsarean ska vara ca 10-20 % av den totala
inloppsarean.

Luftfickorna kan också användas för att stöta ut gjutgodset, eftersom de
inte har någon funktion efter gjutningen.

Hur luftfickorna kan vara utformade kan ses på figuren nedan (bild 42
och bild 43).
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Bild 42  Dimensionering av avluftning [3]

där t1 = 0,6-1,2 mm

t2, al = 0,110-0,15 mm

t2, zn = 0,06-0,10 mm

t3 = 5-14 mm

r = 0,8 x t3

b = 20-50 mm
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Bild 43  Dimensionering av avluftning [8]

Det är också viktigt att erhålla korrekt volym på luftfickorna. Nedan
följer en tabell med rekomendationer på hur stora luftfickorna ska vara
(se tabell 6). Procentsiffrorna avser procent av gjutgodsvolymen.

Tabell 6  Luftfickornas volym [4]

Godstjocklek (mm) Fylltid (s) Bra ytfinhet (%) Normal ytfinhet (%)
0,9 0,017 150 75
1,3 0,023 100 50
1,8 0,032 50 25
2,5 0,048 25 25
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11 PROCESSENS INVERKAN PÅ INGJUTSSYSTEMET

Pressgjutningsprocessen har också inverkan på hur ingjutssystemet ska
konstrueras. När fylltiden är bestämd måste man kontrollera om den
maskin som är tänkt att användas för detta verktyg kan prestera det flöde
som krävs för att fylla gjutgodset på en viss tid. Alltså måste kolvens
hastighet i andra fasen beräknas. Detta görs utifrån gjutgodsets volym,
fylltid och vald kolvdiameter.












⋅⋅
⋅

=
fyllk td

Vv 22
4

π

där v2 = Kolvens hastighet i fas 2 [s]

V = Gjutgodsets volym [m3]

Π = Pi = 3,14

dk = Kolvdiameter [m]

tfyll = Fylltid [s]

Den beräknade kolvhastigheten måste alltså vara möjlig att köra på den
pressgjutningsmaskin som verktyget ska köras på. Om inte så måste
fylltiden minskas eller annan maskin väljas.

Det är inte bara hastigheten i andra fasen som måste undersökas för att
veta om det går att köra verktyget i vald maskin. Inloppets dimensioner
och inloppshastighet påverkar vilket tryck som krävs av maskinen för att
åstadkomma beräknat flöde. För att kontrollera detta kan t ex ett PQ2

diagram användas [5]. För mer information om PQ2 diagram, se bilaga 1.
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BILAGA 1 – PQ2 DIAGRAM

Allmänt

När ett ingjutssystem är dimensionerat och när maskinen valts är det
svårt att veta om det är möjligt att köra sitt verktyg i den valda
maskinen, d v s klarar maskinen hålla rätt flöde på metallen för att fylla
gjutgodset på en viss tid m.m. För att undersöka detta kan ett PQ
diagram användas. Med ett PQ2 diagram kan man enkelt se om den
valda maskinen klarar av att gjuta i det beräknade verktyget med dess
ingjutssystem, samt med bra gjutgodskvalitet. I diagrammet står P för
tryck och Q för flöde.

Vid upprättande av ett PQ diagram används följande arbetsgång [5]

• Bestämning av maskinlinjen, d v s metalltryck (1) och maximalt
flöde (2).

• Bestämning av teoretiskt flöde (3).

• Bestämning av minimalt metalltryck (4) och maximalt metalltryck
(5).

• Bestämning av verktygslinjen för det verktyg som är konstruerat (8),
d v s flödet (7) och metalltrycket (6) för verktyget.

X-axeln (Q2) ska vara logaritmisk för att linjerna ska vara raka.

Bild 44  PQ2 diagram

Hamnar processpunkten inom det gula fältet innebär det att verktyget går
att använda i den valda maskinen samt att gjutresultatet blir bra. Hamnar
punkten utanför processfönstret kommer inte maskinen att kunna hålla
ett korrekt flöde genom inloppet vilket medför sämre gjutresultat. I detta
fall får man ändra t ex inloppsarea och flöde genom inlopp eller välja en
annan maskin.
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Bild 45  PQ2 diagrammet visar en bra och en mindre bra process

 Metalltryck
Det första steget är att beräkna det maximala metalltrycket maskinen kan
åstadkomma. Metalltrycket beräknas enligt nedanstående formel.

2

2

3
fyll

cylindercylinder
metall d

dP
Pp

⋅
== där

Pmetall = Metalltryck [Bar]

Pcylinder = Trycket i skottcylindern [Bar]

dcylinder = Diameter skottcylindern [Bar]

dfyll = Fyllkammar eller kolvdiameter [mm]

Bild 46  Metalltryck

Maximalt flöde
Med maximalt flöde menas det flöde maskinen kan prestera utan metall,
d v s i torrt tillstånd. Maskinens maximala flöde beräknas enligt nedan.








 ⋅
⋅=

4

2

max,max
k

k
dvQ π där

Qmax = Maximalt flöde [m3/s]

vk, max = Maximal kolvhastighet i torrt tillstånd [m/s]
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π = PI = 3,14

dk = Kolvdiameter [m]

Om pressgjutningsmaskinen är sliten och/eller i dåligt skick ska verkligt
flöde användas vilket tar hänsyn till maskinens nuvarande skick.
Verkligt flöde beräknas enligt ekvationen nedan.

maskinverklig KQQ ⋅= max där

Qverklig = Verkligt flöde [m3/s]

Qmax = Maximalt flöde [m3/s]

Kmaskin = Maskinkapabiliteten [%].

Om man vet att vald maskin endast har en förmåga av 80 %, är alltså det
verkliga flödet 80 % av maximalt flöde.

När denna punkt är inprickad i diagrammet kan maskinlinjen ritas upp.
För att gjuta verktyget i maskinen krävs att man ligger under
maskinlinjen.

Teoretiskt flöde
Med teoretiskt flöde menas det flöde som metallen kan ha vid
inloppet/inloppen utan att kallflytningar erhålls under formfyllnaden.
Det teoretiska flödet beräknas utifrån gjutgodsvolymen och vald fylltid.

optimal

gjutgods
teor t

V
Q = där

Qteor = Teoretiskt flöde [m3/s]

Vgjutgods = Gjutgodsvolymen [m3]

toptimal = Optimal eller maximal fylltid [s]

När denna punkt är utplacerad i diagrammet dras en vertikal linje från
denna punkt. För att erhålla bra gjutgodskvalitet ska man ligga till höger
om det teoretiska flödet.

Minsta och maximala metalltrycket
Det minsta och det maximala metalltrycket bestäms utifrån metallens
hastighet. Det minsta metalltrycket beror på den minsta hastighet som
metallen får uppnå p g a risk för turbulens. Det maximala metalltrycket
beror på den maximala hastigheten på metallen beroende på
verktygserosion.
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Det minsta och det maximala metalltrycket beräknas enligt följande:

2
min,

min 2 







⋅=

c
v

P inρ

där Pmin = Minimalt metalltryck [Bar]

Pmax = Maximalt metalltryck [Bar]

vin, min = Minimal inloppshastighet [m/s]

vin, max = Maximal inloppshastighet [m/s]

ρ = Densitet [kg/m3]

c = Konstant. För aluminium och zink är konstanten, c lika med
0,5 och för magnesium är den lika med 0,6.

Man bör ligga inom dessa tryck för att erhålla bra gjutgodskvalitet. Vi
har nu omringat ett område som man bör ligga inom, även kallat
processfönster (se figur 5.1). Ligger man inom detta område betyder det
att det går att använda det verktyg som är tillverkat i den maskin vi valt,
och dessutom erhålls bra gjutgodskvalitet.

Verktygslinjen
Nästa steg är att beräkna om våran process ligger inom det markerade
området.

Genom att beräkna nuvarande flöde och tryck kan man rita ut
verktygslinjen.

vald

gjutgods

t
V

Q =

där Q =Nuvarande flöde [m3/s]

Vgjutgods = Volym gjutgods [m3]

tvald = Vald fylltid [s]

2

2 







⋅

=
inA

Q
g

P ρ

där P = Metalltryck [Bar]

ρ = Densitet [kg/m3]

g = Gravitation = 9,81
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Q = Flöde [m3/s]

Ain = Inloppsarea [m2]

Om processen ligger utanför processfönstret får man ändra t ex
maskinen eller inloppsdesignen för att erhålla en bättre
överrensstämmelse.
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BILAGA 2 – EXEMPEL PÅ BERÄKNING AV ETT FAN INLOPP

Data
Volym Gjutgods: 400 cm3 (vikt =1 kg)
Material: Aluminium, AlSi9Cu3 (SS 4250)

Inloppsplacering

Gjutgodset är enkelt så endast ett inlopp behövs.

Beräkning av optimal fylltid

• Temperatur vid inloppet välj antas vara 650°C (Tinlopp)

• Minimal temperatur på smältan antas vara 530°C, d v s 10°C över
materialets solidus temperatur (Tmin)

• Verktygskonstant fås ur tabell. K = 0,0346

• Jämviktstemperatur på verktyget antas vara ca 180°C (Tverktyg)

• Andel stelnat när formen är fylld antas vara ca 5 %

• Legeringskonstant fås ur tabell. Z = 3,8

• Typisk godstjocklek är ca 2,5 mm.
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Fylltiden väljs till 0,030 s.

För att kontrollera att maskinen klarar av denna fylltid görs en
övergripande beräkning av kolvens hastighet i fas 2. Kolvdiametern väljs
till 80 mm.
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Kolvhastigheten är OK!
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Bestämning av inloppshastighet

Inloppshastigheten väljs till 30 m/s.

Beräkning av inloppsarea

222 4404,400044,0
3003,0

0004,0 mmcmm
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Ett FAN inlopp ska användas och inloppet ska placeras på en rak yta, så
den verkliga inloppsarean kan uppskattas. Vinklarna mot gjutgodskanten
uppskattas till 20 °.
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Val av inloppsdimensioner

Först beräknas minimal inloppstjocklek.

Legeringskonstant, C fås ur tabell x.

mmm
v

Ct
inlopp

63,000063,0
302500

525
71,171,1min ==

⋅
=

⋅
=
ρ

Maximal inloppstjocklek sätts till 80 % av gjutgodsets tjocklek vid
inloppet. I detta fall är tjockleken 3,0 mm vid inloppet, så därför
uppskattas maximal inloppstjocklek till ca 2,4 mm.

Inloppstjockleken välj till 2,0 mm vilket medför att inloppsbredden blir
224 mm. (447 / 2)
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Kontroll av sprayfyllnad

Kontroll om sprayfyllnad erhålls med detta inlopp görs utifrån diagram
(bild 10).

Konstanten D beräknas:  D = 224 x 2 / 224 + 2 = 448 / 226 = 2,0

D = 2,0, vinlopp = 30 m/s, ger bra kvalitet enligt diagrammet.

Val av inlopp
Ett vanligt FAN inlopp väljs (se nedan) . För att arean ska minska från
gjutkanalen till inloppet beräknas fem stycken tvärsnitt mellan kanal och
inlopp, enligt nedanstående formel.
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• Varje snitt (y) blir 67,2 mm (336/5).

• Gjutkanalsarean väljs till 2 gånger större än inloppsarean, d v s 894
mm2.

• Förhållandet mellan bredd och tjocklek på kanal väljs till 2,0, vilket
medför att bredden blir 42 och tjockleken 21 mm (42 x 21 = 882
mm2).

• Inloppslängden väljs till 1,5 gånger inloppsbredden, d v s 336 mm.
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Snitt y (mm) t (y) b (y) A (t x b)
0 0,0 2,0 224 448
1 67,2 5,8 92 534
2 133,4 9,6 65 624
3 201,6 13,4 53 710
4 268,8 17,2 46 791
5 336,0 21,0 42 882

Dimensionering av gjutkanalen
Ingjutssystemet är relativt enkelt och kanalen är rakt utformad mellan
tablett och inlopp. Kanalens area vid tabletten väljs till 3 gånger
inloppsarean, d v s 1341 mm2. Bredden väljs till samma som vid
inloppet, d v s 21 mm, vilket medför att höjden blir ca 64 mm.
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BILAGA 3 – ENKEL STEG FÖR STEG GUIDE

1. Planera flödesvägarna för metallen

- Se till att erhålla kortast möjliga fyllväg

- Eftersträva parallella flödeslinjer.

- Minska krympporositeterna genom att placera inloppet vid de
tjockare partierna på gjutgodset eller vid områden som är
speciellt känsliga för sugningar.

- Det är bättre att låta smältan transporteras i gjutkanalerna än i
gjutgodset, eftersom gjutgodset är känsligare för defekter.

- Om gjutgodset är symmetrisk ska alla delar i kaviteten fyllas
samtidigt. Om flera gjutgods är i samma verktyg
(flerfacksverktyg) ska även dessa fyllas samtidigt.

- Undvik materialströmningar på kärnor och tunna
verktygssektioner.

- Placera avluftningen där gjutgodset fylls sist och anpassa
inloppsplaceringen så att avluftningen blir möjlig.
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2. Bestämning av fylltid
Fylltid är den tid gjutgodset och avluftningarna fylls på.

Godstjocklek Rekommenderad fylltid

1,5 mm 10-30 ms
2,0 mm 20-60 ms
2,5 mm 40-90 ms
3,0 mm 50-100 ms

3. Bestämning av inloppshastighet

Legering Inloppshastighet
(vinlopp)

Max hastighet p g a
erosion (vinlopp)

Aluminium, Al 20-60 m/s 40 m/s
Magnesium, Mg 40-90 m/s 76 m/s
Zink, Zn 30-50 m/s 56 m/s
Koppar, Cu 20-50 m/s -

4. Beräkna inloppsarean

)/()(
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smtighetInloppshassFylltid
mgjutgodsVolymmaInloppsare

⋅
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5. Val av inlopp och beräkna övriga ingjutssystemets
dimensioner

- Välj det inlopp som passar gjutgodset bäst. Generell sätt
finns tre typer, FAN,- tangentiellt, - och ringinlopp.

- Undvik tvära riktningsändringar – eftersträva mjuka
övergångar

- Arean vid tabletten bör minska fram till inloppet, och bör
vara minst 2-3 gånger större.

- Area och Volymförhållande bör vara så litet som möjligt.
Bäst är cirkulära kanaler.

- Tänk på att platta kanaler stelnar fort, och kvadratiska
långsamt.




