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A formatöltés és a dermedés modellezésé-
nek az a célja, hogy elõre jelezni lehessen
a beömlõ-, tápfej- és öntési konstrukció
(design) hatását a kialakuló áramlásra, az
oxidbesodródást és az egyéb áramlás
okozta hibákat, a hõmérséklet-eloszlást
az öntés közben és után, a dermedési
morfológiát, a zsugorodási üreget és az
azt kísérõ egyéb hibák kialakulását, a der-
medési idõt, valamint az erõ-feszültség
viszonyokat.
A numerikus szimulálás a rendszerek vi-

selkedésének leírása megfelelõ fizikai-ma-
tematikai modellel, amely figyelembe ve-

szi az összes lényeges paramétert, perem-
feltételt. Ezek feldolgozását � egyrészt a
paraméterek általában nagy száma, más-
részt a differenciálegyenletek bonyolult-
sága miatt � csak a számítástechnika fej-
lesztésével lehetett a gyakorlatban elfo-
gadható gyorsasággal megvalósítani.
A numerikus szimulálásra alkalmas szá-

mítógépes programok két csoportba so-
rolhatók:
1. Az általános fizikai szimulálás prog-

ramjai, amelyek szerkezete általános és
nyitott, a rendszer valamennyi problémá-
jának szimulálására alkalmasak, s inkább
tudományos célokat szolgálnak.
2. A folyamatra irányuló programok,

amelyek egy meghatározott területre ké-
szülnek, és csak annyi paramétert vesznek
egyidejûleg figyelembe, amennyi a gyár-
tási folyamat végeredménye szempontjá-
ból releváns. Ezen programok a felhaszná-
lótól lényegesen kisebb fizikai-matemati-
kai alapismereteket követelnek meg, a
programok használatának megtanulása
csak rövid idõt igényel.

ge e e - ód er
ge di erenci - ód er

Az öntéskor végbemenõ áramlási és hõ-
technikai folyamatok, a dermedés, zsugo-
rodás, az öntési feszültségek leírása diffe-
renciálegyenletekkel történik. Ezek meg-
oldására különbözõ módszereket használ-
nak. A legismertebbek: a végeselem-mód-
szer (Finite Element Method: FEM), a vé-
geskülönbség-módszer (Finite Difference
Method: FDM) és az utóbbi módosított
változata, a szabályozott térfogatú véges-
differencia-módszer (Control Volume
Finite Difference Method: CV/FDM). A FEM
elõnye, hogy bonyolult testeket kevesebb
elemmel lehet leírni, így a számítás teljes
ideje rövidebb. Az FDM-mel viszont lénye-
gesen lecsökken az egy elemre esõ számí-
tási idõ. A különbség jelentõsebb az FEM
és az FDM hálógenerálásához szükséges
adatbevitel volumenét illetõen. Az FDM és
a CV/FDM alkalmazásakor teljesen auto-
matikus hálógenerátorok állnak rendelke-
zésünkre, amelyek segítségével a háló
0,5-1 perc alatt elkészíthetõ. Az automa-
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tikus FEM-háló geometrialeíró pontossá-
ga viszont az öntési folyamat leírásához
nem kielégítõ, így azt félautomatikus
úton, manuálisan, nagyobb idõráfordítás-
sal kell elkészíteni: Az így kapott háló
ugyan kevesebb elembõl épül fel, mégis
pontosabb geometriakövetést valósít
meg. A FEM és az FDM- hálógenerálása
közti különbségek az láthatóak.
A geometriai alak pontos közelítése ér-

dekében tehát FEM-et alkalmazunk, ami
alapvetõen fontos a szimuláció pontossá-
ga szempontjából. A modellezés során a
programnak számításba kell vennie olyan
jelenségeket, mint pl. a sarkok fokozott
mértékû felhevülése, és minden egyéb
olyan termikus hatás, amely a formaüreg
geometriájából adódik. Az FDM, az FEM-
mel ellentétben olyan egységnyi térfoga-
tokkal közelíti a geometriai alakzatot,
amelyek mérete változtatható, de alakjuk
nem. Az egyedi csomópontok és vonalak
helyzete finomításkor nem változtatható
meg. A lépcsõzetes felületi kontúr és a fal-
vastagság megfelelõ meghatározásához
szükséges nagy számú véges különbség-
elem miatt az FDM öntészeti célokra alkal-
matlanabb (kivéve a formatöltést), mint a
FEM. A szimulációs program számítási idõ-
szükséglete a felhasznált egységnyi térfo-
gatok számától függ.
Kísérletünk célja az volt, hogy megvizs-

gáljuk a különbözõ matematikai elven
mûködõ szimulációs szoftverek nyomásos
öntészeti alkalmazhatóságát. Az elméleti

eredményeket valós próbatest leöntésé-
vel validáltuk és megállapítottuk a szimu-
lációs módszerek elõnyeit és hátrányait. A

a szerszámot láthatjuk a hûtõ-
csatornákkal, valamint a próbatestet.

A szimulációs eljárások

Kísérleteink során két szimulációs prog-
ramot alkalmaztunk:
- SIMTEC/WinCast® végeselem-módszer
(FEM)
Szoftverjellemzõk: áramlás-, dermedés-,
feszültség- és mikroszerkezet szimulációja.
- Novaflow & Solid végesdifferencia-mód-
szer (FDM)
Szoftverjellemzõk: fejlett algoritmus az
anyagáramlás, a formatöltés és a derme-
dés közbeni szimulációra.
Mindkét program három fõ részbõl épül
fel:
1. Pre-processing: CAD-geometria beolva-
sása, hálógenerálás

2. Main processing: a peremfeltételek és
az anyagminõségek beolvasása, a for-
matöltés és a dermedés szimulációja

3. Post processing: kiértékelés, prezentáció,
Az a peremfeltételeket és
az alkalmazott elemszámot láthatjuk.
Az FDM-rendszerekben az elem oldalhosz-
szát kell definiálni és a program automati-

kusan építi a hálót X, Y és Z irányban, te-
hát minden elem egyforma méretû. A
FEM-rendszerekben a hálót az STL-geo-
metria metszete mentén generálja a prog-
ram és a manuálisan korrigált hálót kell
fel-, illetve lemásolni a Z tengely mentén.
Az elemek mérete tetszés szerint változ-
tatható.
A a FEM és az FDM eltérõ generált
hálóját láthatjuk a próbatest kör kereszt-
metszetû részén.
A dermedési szimuláció

FEM és FDM-módszer szerinti eredményeit
láthatjuk. A 6 a formatöltési
szimuláció eredményeit láthatjuk.
A 9 az FDM-szimulációval elõre je-

lezhetõ örvénylést és a hidegebb helyek
elõfordulását mutatja, melynek következ-
ményeként kialakuló öntvényhiba megje-
lenését az öntési kísérletek igazolták. A

az FDM formatöltési szimuláció
számítási elhanyagolását láthatjuk. Az
FDM-rendszerek ugyanis általában az ele-
mek megjelenítésekor az 50% töltöttségi
fok alatti elemeket üresnek, az 51% töl-
töttségi fok feletti elemeket pedig tele
elemnek jelölik. Így jelenhet meg ered-
ményként, pl. a 10. ábrán látható folya-
dékcsepp, mely egyik irányban sincs ösz-
szeköttetésben a folyadékfronttal, valójá-
ban pedig egy folyadékáram része.
A fenti példák alapján elmondhatjuk,

hogy mind a FEM, mind az FDM szimuláci-
ós módszerek alkalmasak a nyomásos
öntészeti folyamatok szimulációjára és
eredményeik a gyakorlatban felhasznál-
hatóak a folyamatok követésére, vala-
mint a tervezési elgondolások ellenõrzé-
sére.
Jelenleg folyamatban van az FEM-mo-

dell továbbfejlesztése, melynek célja az
áramlási tulajdonságok kalkulációjának
javítása, valamint az FDM-vizsgálatok ki-
terjesztése kimondottan áramlásmodelle-

1. táblázat. Peremfeltételek és elemszámok

Peremfeltételek

Öntvény anyaga AlSi9Cu3
Szerszám anyaga Stahl1.2343
Töntési 680 °C
Tszerszám 200 °C

Elemszámok
FDM 1.658.529
FEM 415.170

2. ábra. A szerszám a hûtõcsatornákkal és a próbatest

3. ábra. A FEM- és az FDM-hálók különbsége a próbatesten
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zõ program bevonásával. A vizsgálatokat
magnéziumötvözetre is tervezzük elvé-
gezni. Az eredményekrõl késõbbi cikkünk-
ben fogunk beszámolni.

Összefoglalás

A szimulációs programok segítségével le-
hetõvé válik a nyomásos öntészeti folya-
matok követése és elõrejelzése. A FEM-
módszer alkalmasabb a hõtechnikai folya-
matok modellezésére, de a formatöltés
során csak egy folyadékfronttal számol.
Az FDM ezzel szemben a szabad folyadék-
fronttal kalkulál, de az elemek vagy üre-
sek (<50%), vagy tele vannak (>50) és ezt
figyelembe kell venni a kiértékelés során.
A hibák és hiányosságok miatt a két szi-
mulációs eljárás párhuzamos, együttes al-
kalmazása ad kielégítõ eredményt.

Felhívás

Az OMM Öntödei Múzeum
június 23-26. között rendezi
5. harangtörténeti ankétját.

A konferenciáról és a zempléni
tanulmányútról részletes információ

kérhetõ a múzeumban.

Tel./fax: 201-4370
e-mail: omm.om@freemail.hu

4. ábra. FEM-szimuláció. A próbatest der-
medése t=2,8 s; hõmérsékletskála Tlig�Tsol

6. ábra. FEM formatöltési szimuláció a
rávágástól a legtávolabbi maggal kialakított
öntvényrészen, t=0,7338 s; Töntési: 680 °C

5. ábra. FDM-szimuláció. A próbatest der-
medése t=5 s; hõmérsékletskála Tlig�Tsol

7. ábra. FDM formatöltési szimuláció a rá-
vágástól legtávolabbi maggal kialakított
öntvényrészen, t=0,21 s; Töntési: 680 °C

10. ábra. Elhanyagolás az FDM-rendszerben

9. ábra. Az áramlási viszonyokból adódó
öntvényhiba

8. ábra. Utoljára megtelõ öntvényrész
(FDM)
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