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Valusuunnittelu
• Valusuunnittelu tarkoittaa valukappaleen ja
valujärjestelmän suunnittelu kokonaisuudessaan
• Suunnittelussa tulisi ottaa huomioon valitun
valimoprosessin vaatimukset kaikista näkökulmista
• Lopputuote vastaa asiakkaan toivetta
•
•
•

Käytettävyys / toiminta
Ulkoinen laatu
Hinta

• Valimoprosessi on toimiva
•
•
•
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Läpimenoaika
Sisäinen laatu
Tuottavuus
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Valukappaleen suunnittelu
• Valukappaleen suunnittelussa otetaan huomioon valuprosessin
vaatimukset kappaleen muotoilussa ja ominaisuuksissa
•
•
•
•
•
•
•
•

Oikean valumateriaalin valinta
Hellitykset
Ainevahvuudet
Pyöristykset
Työvarat
Valukutistuma (krymppi)
Valuprosessin yksinkertaistaminen karsimalla valusta tarpeettomia
piirteitä -> pienet reiät, kevennyskolot, …
Valuprosessin vaikeuttaminen asiakkaan prosessin yksinkertaistamiseksi
–> liitosvalu, kaksi osaa yhdeksi,… ->tunne asiakkaasi tuotteet ja tarpeet

• Parhaimmat käytännöt:
•
•
•
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Käytä 3D CAD-järjestelmää
CAD järjestelmästä pitää löytyä DRAFT ANALYSIS-työkalu
Murtojakolinjaa/-pintaa ei tarvi enää välttää -> kannattava vaihtoehto
keernoille
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Valujärjestelmän suunnittelu
• Valujärjestelmä tarvitaan, jotta valu saadaan tehtyä
• Valujärjestelmä pitää sisällään periaatteessa valun muut osat
kuin itse valukappaleen
•
•
•
•

Muotin täyttöjärjestelmä
Valun syöttöjärjestelmä
Valun jäähdytysjärjestelmä -> kokillit tai jokin muu
Valujärjestelmän osat ovat sellaisia, että asiakas ei niitä halua ja
ne tyypillisesti poistetaan puhdistuksessa tai koneistuksessa

• Järjestelmän suunnittelussa tulee ottaa huomioon
materiaalivalinnat ja kaasunpoisto
• Muotti- ja keernamateriaalit, peitosteet, syötön apuaineet
• Kaasupinnat ja –kanavat
• Mallityökalun oikea materiaali ja toteutustapa
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Valujärjestelmän suunnittelusta
• Valujärjestelmän suunnittelu on jopa tärkeämpi
työvaihe kuin itse valukappaleen suunnittelu
• Vaikutus laatuun
• Vaikutus valmistettavuuteen
• Vaikutus valmistuskustannuksiin

• Valun järjestelmän suunnittelussa joudutaan usein
puuttumaan itse valukappaleen muotoiluun
• Syöttötäytteet -> välillä voidaan jättää valuun
• Pyöristykset

• Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty
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Valuvirheet
• Valuvirheet eivät vain tapahdu, vaan ovat prosessin
tuotteita
• Iso-osa valujärjestelmän suunnittelua on virheiden
ehkäisyä
• Tämän takia valunsuunnittelijan täytyy tuntea
tärkeimmät romutukseen johtavat virheet
•
•
•
•
•
•

Repeämät
Imut
Huokoset
Sulkeumat
Hiekkavirheet
Mittavirheet

• .
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Yleisimmät virheet
• Repeämät
•
•

Kuumarepeämä -> tapahtuu kyseisen kohdan ollessa puuroalueella
Kylmärepeämä -> tapahtuu kun kyseinen kohta on täysin jähmettynyt

• Imuhuokoisuus
•
•

Imuhuokoset
Keskilinjanhuokoisuus

• Huokoset
•
•
•

Pintahuokoset
Sisäiset huokoset
Kaasupuhallukset

• Sulkeumat
•
•

Kuona
Reoksidaatiokuona

• Hiekkavirheet
•
•
•

Kuoriutumavirheet (keernassa tai muotissa)
Huuhtoumavirheet
Muottirikot

• Mittavirheet
•
•

Väärin arvattu kutistuma tai epätasainen kutistuminen
Mallityökalu ja sen valmistustapa (materiaalit, välykset)

• Kaikkiin edellä mainittuihin voidaan vaikuttaa valun suunnittelulla
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Virheiden sijainti
• Yhtä tärkeää kuin virheen tunnistaminen on
virheen sijainti tai konteksti
• Virheen sijainti antaa arvokasta tietoa virheen
juurisyistä ja keinoista sen ehkäisemiseksi
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Valunsuunnittelun tarkistuslista
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Täyttymisjärjestelmä
• Täyttymisjärjestelmällä sula johdetaan
senkasta/uunista muottionkaloon
• Täyttymisjärjestelmä on laadun kannalta tärkeämpi
kuin syöttöjärjestelmä tai ainakin vaikeampi
suunniteltava
• 80% valuvirheistä on lukumääräisesti peräisin
täyttymisjärjestelmästä ja on ehkäistävissä
paremmin suunnitellulla täyttymisjärjestelmällä
• Susittamiseen johtavista virheistä
täyttymisjärjestelmän osuus on kuitenkin pienempi
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Täyttymisjärjestelmän osat
•
•
•
•
•

Suutiili / senkka -> Suunnittelija päättää
Kaatoallas
Kaatokanava
Jakokanava
Valukanava
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Täyttymisjärjestelmän mitoitus

Kaatokanava

• Suutiilen mitoitus
• Kaatoaltaan valinta/mitoitus
• Valukanavien mitoitus
• Poikkipinta-alojen suhteet
1 : 2 : 4 vai 1 : 0,8 : 20
• Valukanavien sijainti
ratkaisee
• Kaikki mikä toimii käy…

Ak

Jakokanava

Aj

Kappale

Av
H

Valukanava
L
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P

Suutiilen valinta
• Suunnittelija päättää valuajan eli valitsee sopivan suutiilen
• Valuaika ei ole kilpailu -> liian hidas valunopeus pilaa valun
harvemmin kuin liian nopea valu
• Tulee tuntea tietyn senkan tilavuusvirta tietyillä suutiilillä senkan
täyttöasteen mukaan

• Valittu suutiili on pohjana kaatokanavan ja muun kanaviston
mitoituksessa
• Tarkoitus valaa, niin että kaatokanavaan saadaan riittävä
painekorkeus ja muut kanavat pysyvät täysinäisinä koko valun ajan

• Suutiili tulisi valita siten, että valun aikana ei jouduta
kuristamaan sulan virtausta senkasta stopparilla
• Suutiilen muodolla (pyöreä, risti, piparkakku,…. ) ei juuri ole
merkitystä
29.1.2018

13

Kaatoallas
• Kaatoallasta käytetään tarpeen mukaan
• Rautavalussa ja huulen yli kaadettaessa
yleensä aina
• Pohjavalusenkalla (teräs) harvinaisempaa
• Hiekkavalmisteisten altaiden
eroosio-ongelmat
• Tulvimisvaara
• Paras käytäntö on tietää tietyn
senkan ja suutiili yhdistelmän
Huono
tilavuusvirta ja käyttää sitä
simulaatiossa -> poistaa
tulvavaaran
• Pohjavalusenkan hyödyt vs haitat
voivat olla melko vähäiset
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Parempi

Kaatoaltaan suunnittelu
• Kaatoallas ei voi olla liian suuri
• Liian pieni se voi kylläkin olla…

• Kaatoaltaassa tulee olla pohjapato
• Oikein muotoiltu kaatoallas +
kaatokanavayhdistelmä takaa
kuonapuhtaan valun
• Tekee filttereistä tarpeettomia
• Jotta kaatoallas antaisi parhaan
mahdollisen tuloksen, niin
valukanavistossa täytyy olla kuristus ->
pitää altaan ja kaatokanavan täynnä
• Paras kuristuksen paikka on välittömästi
kaatokanavan lopuksi
• Kaatoaltaaseen kuluu sulaa ja ne
kasvattavat kiertoromun määrää
29.1.2018

15

Riittävästi

Kuristus

Altavalusenkka vs huulen yli
•
•

•
•
•
•
•

Altavalusenkasta ei tule kuonaa
sulan seassa ainakaan valun
alkupuoliskolla
Altavalusenkalla valettaessa
useampi kappale samasta
senkasta valuaika kappaleiden
välillä vaihtelee
Altavalusenkalla valunopeuden
säätäminen vaikeaa
Hiekasta tehty valuallas ei kestä ja
sen käytössä on tulvimisvaara
Valun alussa sulan virtausnopeus
usein liian suuri -> laatuongelmia
Suuri virtausnopeus estää
hiekkakanavien käytön -> eroosio
Altavalusenkka on paras käytäntö,
jos pystyt estämää ilman
sekaantumisen sulaan
kaatokanavassa ja säätämään
valunopeutta eri valukappaleiden
välillä (liukustopparin käyttö?)
29.1.2018

•
•

•
•
•
•
•
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Huulen yli senkasta tulee kuonaa
sulan mukana valuun koko kaadon
ajan
Huulen yli senkalla valettaessa
useampi kappale samasta
senkasta kappaleiden valuajat ovat
samat
Huulen yli senkassa on portaaton
valunopeuden säätö
Hiekasta tehty valuallas kestää ja
täyttöasteen säätö helppoa
Sulan virtausnopeus on
säädettävissä
Hiekkakanavia käytettäessä
eroosiovaara on pienempi
Huulen yli senkka on paras
käytäntö, jos pystyt estämään
kuonan joutumisen senkasta
valukappaleeseen

Valunsimulointi
• Valunsimuloinnin käyttäminen on paras mahdollinen käytäntö
• Simuloida kannattaa koko prosessi, jos se vain on mahdollista
• Täyttyminen, jähmettyminen ja jäähtyminen
• Kuonan ja kuplien kulkeutuminen täyttöjärjestelmässä ja
kappaleessa
• Jähmettymisestä seuraava huokoisuus
• Jäähtymisen aiheuttamat jännitykset

• Valunsimuloinnin tulokset kannattaa viedä lopuksi
valutuotteen lujuuslaskentaan (FEM)
• Kun valunsimuloinnista saadut jäännösjännitysten ja
imuhuokoisuuden vaikutus huomioidaan valukappaleen
lujuuslaskennassa ja mitoituksessa, niin voidaan varmistaa riittävä
laatutaso kyseiselle kappaleelle, jolloin vältetään ylilaadusta
syntyvät kustannukset
• Imuhuokoisuuden sijainti koneistuksiin nähden -> paljastuuko
29.1.2018
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Pohjapadollinen kaatoallas
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Kaatoallas huulen yli vesimalli

29.1.2018
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Kaatokanava
• Kaatokanava johtaa sulan
jakokanaville
• Kaatokanava on mitoitettava
niin, että se ei tulvi valun
aikana (pätee
pohjavalusenkalla)
• Hiekasta tehtävän
kaatokanavan tulisi kiristyä
alaspäin mennessään ->
trumpettikanava tai riittävä
kartio
• On erittäin tärkeää, että
virtaus täyttää hiekkaisen
kanavan -> pienentää
Kaatokanavan täyttyminen altavalusenkalla
eroosioriskiä
29.1.2018

erilaisilla kaatokanavilla. Pätee osittain myös
20Kaatoaltaita käytettäessä

Pohjavalusenkka
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Jakokanava
• Jakokanavat kuljettavat sulan valukanaville
• Jakokanavien tulisi pysyä täynnä koko valun
ajan -> tai ovat muuten
reoksidaatiokuonatehtaita
• Virtauksen jakokanavissa tulisi olla riittävän
hidasta ja laminaarista
• Eroosiovaara
• Suodatusvaikutus -> kevyemmät
epämetalliset epäpuhtaudet ehtivät
kellua jakokanavan yläpintaan
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Jakokanava suhteessa jakolinjaan ja
valukanavaan
• Päällä vai alla?
• Aina päällä, jos
valukanavat ovat
kappaleen pohjalla
• Alla vain jos
valukanavat
kappaleen keskellä
tai ylempänä
• Päällä oleva jakokanava suodattaa
kuonaa jos on
riittävän pitkä ja
valukanava on
riittävän kaukana
kaatokanavasta
29.1.2018

Jakokanava
c

Kappale
c

c

Kuonaa

Kuonaa
c

c

Valukanava

Jakokanava yläpuolella
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Jakokanava alapuolella

Jakokanava valukanavien yläpuolella
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Valukanava
• Sula virtaa valukanavien kautta muottionkaloon
• Valukanavien tulisi olla helposti poistettavissa esim.
katkaisulaikalla
• Valukanavien yhteenlasketun poikkipinta-alan tulee olla
sellainen, että sula ei syöksy muottionkaloon ja muotin
seinämiin tai päin keernoja liian suurella nopeudella
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Jäähdyttävä valukanava
• Jäähdyttävää valukanavaa käytetään,
silloin kun valukanava liittyy
levymäiseen seinämään
• Kanava mitoitetaan niin, että
imuonkalo syntyy jakokanavan puolelle
eikä valukanavan ja kappaleen
risteykseen
• Kun valukanavan korkeus H on alle ¼
kappaleen seinämänpaksuudesta D,
niin valusta tulee imuton. Joskus vain
1/3 riittää, kun valukanava on riittävän
leveä
29.1.2018
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Jakokanava
Kappale
D
Valukanava

imu

H

L

D

P

Syöttävä valukanava
• Valukanava tehdään syöttäväksi, kun
jäähdyttävää kanavaa ei voida käyttää
(esim. olisi liian ohut)
• Syöttävä valukanava voi riittää
syötöksi levymäiselle kappaleelle tai
valurautaiselle valulle
• Valukanavan liitoskorkeuden H tulee
olla vähintään kappaleen seinämän
paksuuden D verran
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Jakokanava
Kappale
Valukanava
imu

H
min. 10 - 20 ast
L

D

P

Valukanavien sijoittelu
• Kanava tulisi sijoittaa
siten, että
muottionkaloon
syöksyvä sula ei iskisi
suoraan päin muotin
seinämää
• Matka kaatokanavasta
ensimmäiselle
valukanavalle tulisi olla
riittävän pitkä

29.1.2018

kappale
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Kaatokanava

Valukanava

Jakokanava

Sulkeumat ja valukanavisto
Tiiliputket vs hiekkakanavat
• Tiiliputkien huono puoli on se, että
kaikki epäpuhtaudet, jotka putkeen
menevät päätyvät myös
valukappaleeseen
• Tiiliputket ovat standardikokoisia ja
muotoisia
• Tiiliputket kestävät suuria
virtausnopeuksia ja sulamääriä
ilman eroosiota
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• Hiekkakanavissa esim. ilmakuplat
voivat työntyä peitosteen läpi
hiekkamuottiin ja sieltä ulos ->
kaasunläpäisevyys
• Hiekkakanavan poikkileikkaus voi
olla millainen vain
• Virtaava sula voi aiheuttaa
eroosiota hiekkakanavissa ->
hiekkavirheitä valukappaleeseen

Kuonatasku

Filtterit
• Oikeasti hyötyä vai plaseboa?
• Oikein käytettynä selvästi
parempi vaihtoehto kuin ilman
• Noudata valmistajan ohjeita
• Ohjeiden vastaisestikin
käytettynä parantavat laatua

• Filttereillä voidaan estää
pienen kuonamäärän ja osaa
ilmakuplista pääsemästä
valukappaleeseen
• Toisaalta hyvin tehty kanavisto
toimii hyvin ilman filttereitä,
eikä isoja valuja muutenkaan
voida valaa filttereiden läpi
29.1.2018
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Valukanava

Filtteri

Sulan pudottaminen
•

•

•
•

Sulan pudottaminen, etenkin vapaapudotus ilmassa
on aina haitallista -> lisää riskiä ilmakuplien
sekaantumisesta sulan sisään ->
reoksidaatiosulkeumia ja huokosia
Valukanaviston tulee olla sellainen, että
kanavistossa ei tapahdu sulan vapaata putoamista
-> kanaviston tulee olla täynnä valun ensimmäisten
sekuntien jälkeen valun loppuun asti
Sulan pudottamista muottionkalossakin pitää
välttää
Toiset seokset ovat herkempiä pudottamiselle kuin
toiset
•
•

•
•

Terästä ja suomugrafiittia voi jonkin verran
pudottaakin, jos kyseisen kappaleen
laatuvaatimukset eivät ole erittäin vaativat
Pallografiitilla hyvin pienetkin pudotuskorkeudet
johtavat poikkeuksetta drossivirheiden
muodostumiseen

Laadullisesti paras käytäntö on valaa aina alakautta
Valmistuskustannus huomioiden voi olla järkevää
valaa myös muuta kautta
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kappale
Jakokanava

kappale

Jakokanava

Muotin ja valun ”luftaus”
• Muotista ja keernoista on
tehtävä riittävä kaasunpoisto
• Poistettavaa kaasua on
muottionkalossa oleva ilma
ja sideaineista haihtuvat
kaasut
• Keernojen kaasunpoisto voi
olla hankalaa
• Muottimateriaalien
kaasunmuodostusta ja
läpäisevyyttä olisi hyvä
seurata jotenkin
29.1.2018
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Syöttöjärjestelmä
• Syöttöjärjestelmän tehtävä on tarjota syöttömetallia
jähmettyvään valukappaleeseen
• Simuloinnin keksimisen jälkeen syöttöjärjestelmän
suunnittelu ei ole enää ollut ongelma
• Kalibroidulla simulointijärjestelmällä
syöttöjärjestelmän optimointi on todella helppoa
• Kustannustehokkaan järjestelmän etsiminen voi
vaatia useita iterointikierroksia ja ennakkoluulotonta
suunnittelua
• Nykyään simulointiohjelmien optimointityökalut ovat
tehneet tästä vieläkin helpompaa

29.1.2018
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Syöttämisestä
• Useimmat metallit kutistuvat jähmettyessään =
kiteytymiskutistuma
 Suomugrafiitti 0 – 0.5% , suurempi kovilla laaduilla (grafiitin
muodostuminen kompensoi raudan kutistumista)
 Pallografiitti 0.5 – 1.5% suurempi kovilla laaduilla
 Teräs 2 – 3 % suurempi runsaastiseostetuilla laaduilla

• Sula metalli kutistuu myös jäähtyessään kohti jähmettymispistettään = sulakutistuma (n. 1% / 100 C° ylikuumennus
sulamispisteestä)
• Kiteytymiskutistuma + sulakutistuma = kokonaiskutistuma
 Kokonaiskutistuma teräksellä voi olla jopa 6 %

• Kutistuvan metallin tilalle tarvitaan uutta sulaa metallia, jotta
valuun ei muodostu imuonkaloita
• Yleensä syöttömetallin lähteinä käytetään syöttökupuja

Syöttöehdot
• Näiden ehtojen on toteuduttava, jotta kappaleesta tulee tiivis:
 METALLIMÄÄRÄEHTO:
 Kuvusta pitää olla syöttömetallia tarjolla jähmettyvälle kappaleelle
jähmettymisen loppuun asti
 Eli kupu ei saa valahtaa tyhjäksi ennen kuin kappale on
jähmettynyt -> riittävä tilavuus kuvussa/kuvuissa takaa tämän

 SYÖTTÖAIKAEHTO:
 Kupu ei saa jähmettyä nopeammin kuin itse kappale -> 20%
kappaletta suurempi moduuli takaa yleensä tämän
 Eksotermiset kuvun eristeet pidentävät kuvun jähmettymisaikaa

 SYÖTTÖMÄTKAEHTO (syöttögradienttiehto):
 Seoksesta riippuen kupu pystyy syöttämään vain tietyn alueen
ympäriltään tiiviiksi
 Matkaan vaikuttavat seoksen puuroalueen pituus ja viskositeetti
puuroalueella. Lisäksi seinämän paksuudella ja metallostaattisella
paineella on luonnollisesti vaikutusta
 Syötettävällä alueella täytyy olla myös riittävä lämpötilagradientti

Syöttömatkaehto
Syöttömatkat
levymäisessä
kappaleessa
T
S
V

D

R
L

S = Syöttömatka on yleensä 3 x 6 levyn paksuus T
R = Reunavaikutuksen jäähdyttämä matka on yleensä yhtä
samaa luokkaa kuin S tai hieman pidempi.
L = Syöttökuvun maksimietäisyys levyn reunasta = S + R
V = Kupujen välinen maksietäisyys = 2 x S
29.1.2018

36

Mahdolliset lievän
keskilinjanhuokoisuuden alueet.

Syöttömatkaehto
• Isonkin levymäisen
kappaleen pystyy
syöttämään kohtuullisen
tiiviiksi muutamalla kuvulla,
jos ei tavoitella täydellistä
tiiviyttä.
• Kupujen väliin sijoitettavien
kokillien keinotekoisen
reunavaikutuksen ansiosta
kupujen välinen
kokonaissyöttömatka
voidaan tuplata, jolloin
kupujen määrää voidaan
vähentää ->
kustannussäästöä

6T

R = 3T
S = 3T

6T

6T

L

KUPU

KUPU

Kokillijono

P
R = 3T

6T

S = 3T
L

6T

KUPU

12T

P
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KUPU

Syöttömatkaehto
• Syöttömatkat pystyssä
olevassa levyssä ja palkissa
• Pystyssä D=T tai hieman
pienempi
• Riittävällä syöttötäytteellä
syöttömatkaa voidaan
pidentää lähes rajattomasti

Mahdollinen
syöttötäyte

D
S

T

V
E
K

L
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38

Eri seosten syöttömatkoja
Valuteräkset
Valuteräkset tyhjiökäs.
Suomugrafiitti CE=3,4
Suomugrafiitti CE=3.9
Suomugrafiitti CE=4,3
Pallografiitti CE = 3,6
Pallografiitti CE = 4,3
Pallografiitti CE = 4,4

Syöttökuvun
Vyöhyke
1,7 – 2,5
2,0 – 3,0
3,9
4,8
6,0
3,3
4,2
6,3

Kokonaissyöttömatka
3,8 – 5,0
4,6 – 6,0
7,7
8,8
10
6,5
7,0
9,0

Sementtihiekka ja furaanihartsimuoteissa eutektisen suomugrafiitin
syöttömatkat GJL-250 ja sitä pehmeämpien laatujen syöttömatkat ovat
käytännössä äärettömiä. Myös ferriittisillä pallografiitti laaduilla on erittäin
pitkät syöttömatkat
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Teräskappaleiden syöttäminen
• Teräksisen kappaleen syöttöjärjestelmän suunnittelu on
yksinkertaista ja johdonmukaista -> kun syötön moduuli on
1.2 X valukappaleen moduuli, niin homma hoituu
• Kun teräksisen valukappaleen syöttö on havaittu
toimivaksi, niin se toimii ”aina” jatkossakin (umpikuvut
tietyin varauksin)
• VAIHEET:
• Jaa kappale syöttövyöhykkeisiin
• Valitse vyöhykkeeseen sopivan kokoiset kuvat
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Valuraudan syöttäminen
• Täysin tiiviin valurauta kappaleen syöttäminen voi vaatia
täysin identtisen syöttöjärjestelmän kuin teräksellä
• Yleensä raudan syöttämisessä ei pyritä täysin tiiviiseen
kappaleeseen, vaan jonkinasteinen keskilinjan harvuus
sallitaan etenkin kovemmilla rautalaaduilla
• Riittää, että menee esim. tietystä UT-laatuluokasta läpi
• Täydellinen tiiviys ei ole kustannustehokasta
• Raudan syöttämiseksi on kolme periaatetta
• Paineeton
• Pienpaineellinen
• Paineellinen

29.1.2018
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Valuraudan syöttäminen
• Paineeton
• Perinteinen tapa, jossa syötön kaulan ja syöttökuvun moduuli on
suurempi kuin valukappaleen. Syöttökupu on yleensä avoin->
Terästen syöttöjärjestelmä on paineeton.
• Kupu syöttää ylikuumennus kutistuman ja kiteytymiskutistuman
• Menetelmä ei ole herkkä raudan metallurgiselle laadulle, eikä muotin
puristusjäykkyydelle

• Pienpaineellinen
• Kupu syöttää ylikuumennus kutistumisen ja osan
kiteytymiskutistumasta. Sallii metallurgisen laadun heiluntaa

• Paineellinen
• Järjestelmä on syötötön tai syötöt ovat niin pienet, että ne syöttävät
vain ylikuumennus kutistuman
• Kupujen kaulat ovat jähmettyneet kiinni siinä vaiheessa, kun
sekundääri grafiitti alkaa erkaantumaan.
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Valuraudan syöttäminen
• Kuvassa esitetty
valurautojen muotin
seinämään kohdistaman
paineen suuruus moduulin
funktiona
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Valuraudan syöttäminen
• Eri muottimateriaalien
vaikutus imuvirheen
syvyyteen.
• Kovemmat
muottimateriaalit eivät
anna turpoavan sulan
paineelle periksi ja
mahdollistavat raudan
itsesyöttäytymisen.
Koekappaleen särmän
pituus 125mm.
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Repeämien torjunta
• Repeämän muodostumiseen tarvitaan jännitystä
ja materiaalin pitää antaa periksi
• Jännitystä syntyy kun valu alkaa kutistumaan
jähmettymisen/jäähtymisen aikana ja muotti
yrittää estää tätä kutistumista
• Repeämä syntyy, jos jännitys ylittää kyseisen
materiaalin murtolujuuden kyseisessä
lämpötilassa
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Kuumarepeämien torjunta
• Kuumarepeämä syntyy kohtaan,
jossa ainakin osa materiaalista (esim.
raerajat) ovat vielä sulaa, eli
materiaali on puuroalueella.
Murtopinta on väriltään musta ja
usein dendriittinen
• Jännitystä syntyy pidemmälle
jähmettyneiden alueiden kutistuessa
• Kun puuroalueella olevaan kohtaan
valua kohdistuu jännitystä, niin alue
repeää, koska puuroalueella olevan
metallin murtolujuus on lähellä nollaa
• Suunnittelussa huomioitavia asioita
on varmistaa valun pinnan
yhtäaikainen jähmettymis- ja
jäähtymisnopeus -> käytä riittävän
suuria pyöristyksiä, valulämpötila
• Tarvittaessa voidaan käyttää kokilleja,
jäähdytysripoja tai jäähdyttävää
muottihiekkaa
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Kylmärepeämien torjunta
• Kylmärepeämä syntyy samoista
syistä kuin kuumarepeämä, mutta
repeävä alue on täysin jähmettynyt
”kylmä”
• Kylmärepeämä ei läheskään aina ole
nähtävissä paljaalla silmällä toisin
kuin kuumarepeämä. Murtopinta
yleensä kirkas
• Kylmärepeämän välttäminen on
suunnittelulla vaikeampaa
• Hyvät pyöristykset eivät haittaa
koskaan (R >= seinämänpaksuus)
• Kokillit voivat auttaa, mutta yhtä
usein aiheuttavat kylmärepeämiä
• Jäähdytysrivat ja jäähdyttävä hiekka
voivat auttaa
• Sulan metallurgisilla ominaisuuksilla
on vaikutusta -> haurausilmiöt
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Materiaalivalinnoista
• Muottihiekka ja peitoste tulee valita siten, että ne
soveltuu valettavalle seokselle
• Tällöin on otettava huomioon sulan ja muotin
kemiallinen yhteensopivuus sekä muottimateriaalin
terminen kestävyys -> esim. Kvartsihiekka reagoin
herkästi mangaani- ja kromiterästen kanssa
• Myös peitosteen ja sulan täytyy sopia kemiallisesti
toisiinsa
• Sopiva peitoste suojaa muottia tiettyyn pisteeseen
asti, vaikka hiekka ja sula eivät sopisikaan toisiinsa
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Paras käytäntö
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Simuloi koko valuprosessi (iteroi riittävästi -> kokeile eri asentoja)
Kaada huulen yli
Valitse sopiva valuaika –> vältä roiskuminen, kylmäsaumat ja poimut
Käytä pohjapadollista valuallasta
Varmista, että kaatokanava kuristaa riittävästi
Jakokanavat valukanavien yläpuolelle
Vala alta (valukanavat kappaleen pohjassa)
Valukanavia riittävästi, jotta muottiin juokseva sula ei virtaa liian
suurella nopeudella (tavoite alle 1 m/s, ehdottomasti alle 2 m/s)
Huolehdi, että keernakaasut eivät puhalla sulaan
Syötä riittävästi, mutta älä liikaa
Käytä aina eristettyjä avosyöttöjä, kun se vain on mahdollista
ÄLÄ KORJAA, JOS SE EI OLE RIKKI
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