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Előszó 

 

A Miskolci Egyetem Metallurgiai és Öntészeti Intézetében az 1990-es évek óta folyik az 

öntészeti szimulációs programok felhasználása és oktatása Dr. Dúl Jenő vezetésével. Több 

diplomamunka és doktori értekezés született, melyben fontos szerepet kapott az öntészeti 

folyamatok szimulációja (Dr. Pintér Richárd /2000/, Dr. Lukács Sándor /2006/, Dr. Molnár Dániel 

/2010/). Ezeken az értekezéseken kívül a témának összefoglaló magyar nyelvű szakirodalma nem 

áll rendelkezésünkre. 

Az „Öntészeti szimuláció, elméleti alapok és megoldások” című digitális tananyag a BSc és 

MSc rendszerben oktatott Öntészeti technológiai gyakorlat, Öntéstechnológiai számítások és 

Számítógépes öntésszimuláció című tárgyakat hallgatók számára készült. Az ezeket a tárgyakat 

hallgató mérnökjelöltek tanulmányaik során már megismerkedtek az öntészeti folyamatok 

alapfogalmaival, és jártasságot szereztek a különböző öntészeti gyártási folyamatok területén. 

A tananyag célul tűzi ki a bonyolult geometriával rendelkező öntvények formatöltési és 

dermedési folyamatainak analíziséhez szükséges ismeretek átadását, a folyamatok megoldásához 

szükséges matematikai módszerek ismertetését. Részletesen mutatja be az öntészeti szimulációs 

programokban elterjedt véges elem módszer és véges differenciák módszer működését.  

A tananyag második része különböző öntészeti szimulációs szoftverek alkalmazásán 

keresztül mutatja be az egyes öntészeti részfolyamatok virtuális vizsgálati lehetőségét. Megismerteti 

a véges elem módszert alkalmazó és a véges differenciák elvén működő programok használatát és 

különböző példákon keresztül mutatja be a szimulációs szoftverek gyakorlati használatát. 

 

A tananyag lektorának ajánlása: 

„A tananyag kellő elsajátításával a mérnökjelölt az öntészeten belül egy önálló, különleges szakmát 

kap kézhez, hiszen az öntvényvásárlók - különösen az autóipar és rendszerbeszállítók- 

megkövetelik az „A” prioritású öntvények szimulációját. Pl. a VW csoport felállított egy 

szimulációs munkacsoportot, melynek feladata a konszerntagok bevonásával (AUDI, Porsche, 

Lamborghini, Bugatti, Bentley…) egy egységes beszállítói öntészeti szimulációs 

követelményrendszer kialakítása, jelezve ezzel a fejlesztés ilyen irányú fontosságát. 

Még napjainkban is kevés az olyan szakember, aki az öntészeti, gépészeti és számítógépes 

összefüggéseket is egyaránt magas szinten érti és használja. Az a mérnök, aki a fent említett 

tudással rendelkezik, biztos szakmai és monetáris jövőt tudhat magáénak.” 

 

Miskolc, 2011. március 

Dr. Molnár Dániel 
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Bevezetés 

 

A számítógépes szimuláció az utóbbi években a korszerű öntvénygyártás és tervezés egyre nagyobb 

mértékben alkalmazott segédeszközévé vált. Az öntészeti problémák megoldása során alkalmazott 

számítógépes eszközök az öntvény – forma - környezet rendszerbe helyezve vizsgálják a lejátszódó 

folyamatokat.  

A számítógépes szimuláció alkalmazását az alábbi folyamatok indokolják: 

- a vizsgált rendszer komplexitása, 

- a költséges kísérletsorozatok lerövidítése, illetve mellőzése, 

- a kialakuló hibaokok feltárása, 

- az öntvényekkel szemben megkövetelt minőségi elvárások növekedése, 

- a gyártani kívánt öntvények skálájának növekedése… 

 

Az egyre bonyolultabb öntvények gyártástechnológiájának gyors és hatékony megtervezése csak 

szimulációs algoritmust alkalmazó számítógépes programok segítségével lehetséges. Az ilyen 

programok segítségével már az öntvénytervezés fázisában tanulmányozhatjuk az öntéskor 

lejátszódó termikus- és mechanikai folyamatokat, amelyek megfigyelésével fontos 

következtetéseket vonhatunk le az esetlegesen felmerülő öntvényhibák bekövetkezéséről. A 

valóságban nehezen megfigyelhető folyamatokhoz képest a szimulációs programok alkalmazásával 

lehetővé válik a számítógép képernyőjén megfigyelni a formatöltést, a hőmérséklet eloszlást, a 

dermedési folyamatot, a feszültség eloszlását és a különböző technológiai paraméterek 

változtatásának hatását. 
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1. Öntvényekben lejátszódó folyamatok 
 

Az öntés folyamata során a fémolvadékot a megfelelően kialakított formaüregbe juttatjuk be, ahol 

az olvadék szabályozott körülmények között megszilárdul és felveszi a formában kiképzett alakot. 

Az öntészeti folyamatokat lehet csoportosítani az öntött ötvözetek szempontjából, a forma 

tartóssága szempontjából (elvesző, tartós), illetve az öntés során alkalmazott technológia 

szempontjából (gravitációs, nyomásos öntés…). Az öntvények gyártása közben lejátszódó 

folyamatokat alapvetően, az öntési technológiától függetlenül két fő részfolyamatra oszthatjuk: 

- anyagtranszport folyamatok (formatöltés), 

- hőtranszport folyamatok (dermedés, lehűlés, feszültségek kialakulása). 

 

1.1 Anyagtranszport folyamatok 
 

Az öntés egyik legfontosabb folyamata a forma megtöltése folyékony fémmel. A formatöltés módja 

nagymértékben függ az öntés során alkalmazott technológiától (gravitációs, nyomásos, centrifugál). 

A formatöltés folyamán a folyékony fém intenzíven keveredik a levegővel, a formából és magokból 

esetlegesen felszabaduló gázokkal és érintkezik a formabevonó anyagokkal. A forma megtöltésénél 

az a cél, hogy a folyékony fém megfelelően kitöltse a formát, felvegye annak kontúrjait és 

visszaadja felületi tagoltságát a szükséges pontossággal anélkül, hogy a mind térfogatában, mind 

felületén az öntés közben hibák keletkeznének (repedés, ráégés, kitöltetlen részek). Formatöltés 

során az alábbi fémmozgások játszódnak le:  

- szabad sugár mozgása, 

- folyékony fém áramlása a beömlőrendszerben, 

- fém mozgása a formaüregben. 

Szabad sugár mozgása, vagyis szabadesés, majdnem minden öntési folyamatnál előfordul: az 

öntőüst megtöltésénél csapolás közben, a fém öntése közben, a beömlőrendszerben az állóban és a 

formán belül is. Az üstből / kanálból való öntés közben a teljes fémtérfogat szabadsugár alakjában 

ömlik ki és minden oldalról levegővel érintkezik, ami oxidációval jár. Azonos körülmények között 

a folyékony fém annál jobban oxidálódik, minél nagyobb a levegővel érintkező felülete. Az esési 

magasság növelése és a sugár eloszlása növeli az oxidációs hajlamot, a keletkező oxidokat pedig a 

fémsugár magával ragadhatja. 
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A legtöbb öntési eljárás során a folyékony fém a nehézségi erő hatására tölti meg a formát. 

(Tekintsünk most el az ettől eltérő esetektől, pl. nyomásos öntés, billentve öntés). A fémet ekkor 

egy nagyobb magasságból öntjük a forma legmagasabb pontján elhelyezett beömlőnyílásba, 

ahonnan az a nehézségi erő hatására folyik a forma alacsonyabban lévő részeibe. A fémszint 

emelkedésével fokozatosan csökken a fém áramlása egészen addig, amíg megszűnik a 

szintkülönbség és a formatöltés befejeződik. Ezt fejezi ki a ferrostatikus magasság, ami azt a 

mozgási energiát szolgáltatja, amely az áramlás törvényszerűségei szerint a folyékony fémet a 

formaüreg kitöltésére kényszeríti. A ferrostatikus magasság számítására a közepes értéket nyújtó 

Dieter-formulát használjuk, melynek általános alakja: 

     � = � − ��
��        (1.1) 

ahol: H közepes hatásos statikus magasság 

 a magasságkülönbség az öntőöböl fémtükre és a bekötőcsatorna szintje között 

 b magasságkülönbség az öntvény legmagasabb és a bekötőcsatorna szintje között  

 c az öntvény magassága 

A bekötőcsatorna csatlakozásának alapesetei az 1.1 ábrán láthatóak. 

   

oldalsó öntés dagadó öntés zuhanó öntés 

1.1 ábra 

A bekötőcsatorna csatlakozásának alapesetei 

A ferrosztatikus nyomómagasság addig tekinthető állandónak, ameddig a forma üregében emelkedő 

fémtükör szintje el nem éri a bekötőcsatorna szintjét. 

A forma töltődése folyamán a fém a beömlőrendszernek nevezett csatornarendszeren 

áramlik keresztül, és mozgása közben követi a folyadékok áramlásánál ismert törvényeket. Az 

áramlás leggyakrabban zavartalan, stacionárius jellegű. Ha folyadékrészek egymáshoz viszonyítva 

párhuzamosan mozdulnak el és nem keverednek egymással, akkor lamináris áramlásról beszélünk. 
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Növekvő áramlási sebességnél az áramló rétegek nem párhuzamosak, összekeverednek egymással, 

ekkor turbulens áramlásról beszélünk. A kétféle áramlás között nincsen éles átmenet. A 

beömlőrendszerben áramló fém azonban nem csak az áramlástan törvényei szerint változtatja 

sebességét, hanem az átfolyt fémmennyiség függ az áramlási veszteségektől is, illetve figyelembe 

kell venni a fém hűlését is. 

A formaüreg megtelése folyamán az áramló fémben örvények keletkeznek, melynek 

nagysága függ az áramló fém sebességétől és a függőleges formafalak közelségétől a fémsugárhoz. 

A forma alsó részén szétfolyó fém a forma falainál felemelkedik. A fémáram által magával ragadott 

gázbuborék/salak részecske mozgását két erő befolyásolja. Az egyik a felhajtóerő és a nehézségi erő 

különbsége, valamint az örvény belsejében és a külső felületén képződő erők különbsége. A 

részecskék elmozdulása ennek a két erő eredőjének irányába megy végbe. 

 

1.2 Hőtranszport folyamatok, kristályosodás 

Az öntvények formában való kristályosodása során a formafaltól, az öntvény középpontja felé 

haladva a dermedés bizonyos egymásutánisága alakul ki. Amint az olvadék hőmérséklete eléri a 

likvidusz hőmérsékletet a formafalnál megkezdődik a kristályosodás. Abban az esetben, ha az 

olvadék hőmérséklet-intervallumban dermed, akkor a dermedési zónában két fázis található, egy 

szilárd és egy folyékony. A dermedés folyamán egyidejűleg három zóna létezhet: 

- szilárd zóna, vastagsága az idő folyamán folyamatosan nő, 

- kétfázisú zóna, szélessége függ a hőmérséklet gradienstől és a dermedési intervallumtól, 

- olvadék zóna, vastagsága folyamatosan csökken. 

A kristályosodás menetét színfémek esetén mutatjuk be. A kokillába, vagy formába öntött színfém-

olvadék hőtartalmát a kokillának, formának kell elvezetnie. A kristályosodás egy meghatározott ∆t 

időszakában a kristályosodás frontja ∆x mértékben halad előre. Ez alatt az idő alatt a már 

megszilárdult kéregnek kell elvezetnie azt a hőmennyiséget, amely a kristályosodott anyag 

mennyiségének megfelelő olvadási hőből (-Q), és az olvadék hőtartalmának csökkenéséből tevődik 

össze. (1.2 ábra) 
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1.2 ábra 

A hőelvonás a kristályosodási front környezetében 

Matematikailag egységnyi felületre vonatkoztatva 

	
 �����
 ∆t = ∆xQ + k� �
∂T
∂x�� ∆t 

 

ahol: ks és kL szolidusz és a likvidusz fázisok hővezető képessége 

 T  pillanatnyi hőmérséklet 

 Q  térfogatnyi anyag kristályosodási hője 

 

Az öntést közvetlenül követően a meleg, az olvadáspontjánál jóval túlhevített olvadék a viszonylag 

hideg (előmelegített) kokillával, formával érintkezik. Az olvadéknak a fallal érintkező rétege erősen 

hűl, a fal melegszik, így a 1.3a ábra felső részén bemutatott hőmérséklet eloszlás alakul ki. Az ábra 

középső része a hőmérséklet eloszlást izotermákkal szemlélteti. 
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1.3 ábra 

A hőmérséklet eloszlása a kristályosodási front környezetében 

 

Ha a kristályosodás frontján ekkor valami okból, pl. a kristálytani orientációk eredményeképpen 

egy helyen  a környezetéhez képest előrehaladás jelentkezik, az a közvetlen környezetben az 

izotermákban is megmutatkozik, míg távolabb a hatása elenyészik. 

A dudor helyén a hőmérsékleti gradiens, mely fordítottan arányos az izotermák egymástól vett 

távolságával, a környezethez képest megváltozik, a szilárd fázisban lecsökken, az olvadékban pedig 

megnő. 

A fenti hőelvezetést kifejező egyenlet bal oldala csökken, jobb oldalának második tagja nő, az 

egyenlet tehát csak úgy maradhat meg, ha jobb oldalának első tagja (∆x) csökken. A kristályosodási 

fronton létrejött ilyen dudor helyén tehát a kristályosodás lelassul, a front kiegyenlítetten halad 

előre. 

A szilárd és az olvadékfázis határán azonban a kristályosodási hő hatására helyileg felmelegedhet 

mind a két fázis. Az érintkezés közvetlen környezetében így nagyobb mind a szilárd, mind az 

olvadékfázis hőmérséklete, mint a határtól kissé távolabb. Így alakulhat ki az 1.3b ábra felső részén 

mutatott hőmérsékleti eloszlás. Matematikailag ez azt jelenti, hogy a hőelvonás egyenletének jobb 

oldalán a második tagban a hőmérsékleti gradiens negatívvá válik.  
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Ha a kristályosodás frontján valamilyen okból egy kiemelkedő dudor jön létre, ott a környezethez 

képest kisebb a szilárd fázisban a hőmérsékleti gradiens (egyben a hőelvonás egyenletének bal 

oldala). 

Ugyanakkor azonban az olvadékban a dudor helyén a negatív hőmérsékleti gradiens abszolút 

értékben megnő. az egyenlet ezért csak úgy maradhat érvényes, ha jobb oldalának első tagja (∆x) 

megnő. Ebben szerepe van annak is, hogy a fémeknek és ötvözeteknek hőelvonó képessége olvadt 

állapotban sokkal nagyobb, mint kristályos állapotukban. A dudor helyén tehát ilyen hőmérséklet-

eloszlás esetén a kristályosodás felgyorsul, tűszerű kristályok növekednek be az olvadékba, 

oszlopos (kolumnáris) zóna alakul ki. Az oszlopkristálynak nagyon gyakran, főleg ötvözetek esetén, 

oldalirányban is fejlődnek karjai. A kialakuló kristályosodási formát dendritnek nevezzük. Az 

oszlopkristály lényegében elfajult dendritnek tekinthető. 

Amennyiben tehát az olvadék túlhűlt állapotba kerül, a kristályosodás frontján kialakuló dudor 

helyén a kristály növekedési sebességét a hőelvonás tovább növeli. A kristály növekedési 

sebességét befolyásolja továbbá a kristály növekvő felületének görbületi sugara és a túlhűlés 

mértéke. [1-2] 

 

1.3 Öntvényekben kialakuló feszültségek 

 

Az öntvényekben a megszilárdulás- és lehűlés folyamán feszültségek keletkeznek. Ez a jelenség 

azzal magyarázható, hogy az öntvények zsugorodnak és bennük hőmérséklet különbségek 

alakulnak ki. Ha az ötvözet folyási határánál a keletkezett feszültségek nagyobbak, az öntvényben 

képlékeny alakváltozás jön létre és a méreti megváltoznak. 

Ha a lehűlés folyamán az öntvény képlékeny alakváltozásra nem képes részeiben rugalmas 

alakváltozás közben belső feszültségek halmozódnak fel, akkor ez a visszamaradó feszültség 

csökkenti az öntvény szerkezeti szilárdságát. Kedvezőtlen körülmények között (ütés, hirtelen 

terhelés) a felhalmozódott rugalmas feszültségek elősegíthetik az öntvény törését valamint a 

feszültségekkel terhelt öntvények a megmunkálás során méretüket változtatják és bekövetkezhet az 

öntvények vetemedése, deformálódása. A felhalmozódott rugalmas feszültségek következtében az 

öntvények alakjukat hosszú időn keresztül, kis mértékben változtathatják és a rugalmas erők által 

előidézett vetemedés nagymértékben veszélyezteti a készre munkált öntvények méretpontosságát. A 

feszültségek kialakulását egy egyszerű geometriai esetben kívánom bemutatni. 

Az 1.4 ábrán látható két hasáb egy egységet képez, és eredeti hosszúságuk T1 hőmérsékleten δ1. 



 

 

Ha a II. hasábot az I. hasáb δ1 hő

növekedését a következő alakban írhatjuk fel.

 

ahol:   α lin     vonalas tágulási együttható,

δ1, δ2 a két hasáb hőmérséklete

Mivel a két hasáb egy rendszert képez, a közölt h

tágulni, mivel az I. hasáb nem engedi. Ezért a két hasábból álló rendszer csupán egy közepes l

hosszúságra nyúlhat meg. Ebben az esetben l

Az I. jelű hasáb lk-l1 hosszúsággal rugalmasan megnyúlt, a II. jel

rugalmasan összenyomódott. Az I. jel

áll. Jelöljük PI, ill. PII-vel a húzott, ill. a nyomott rudakban ható

 

 

ahol: Iσ  húzófeszültség 

IIσ−  nyomófeszültség 

f I az I. jelű hasáb keresztmetszete

f II a II. jelű hasáb keresztmetszete

Egyensúlyi állapotban, ha a rudak h

akkor  

 

 

1.4 ábra 

Kiindulási eset 

hőmérsékleténél nagyobbra melegítjük, akkor a II. hasáb hosszának 

ő alakban írhatjuk fel. 

[ ])(1 1212 δδα −+= linll  

vonalas tágulási együttható, 

őmérséklete 

Mivel a két hasáb egy rendszert képez, a közölt hő hatására megnyúló II. hasáb nem tud szabadon 

tágulni, mivel az I. hasáb nem engedi. Ezért a két hasábból álló rendszer csupán egy közepes l

hosszúságra nyúlhat meg. Ebben az esetben l2 >lk >l1. 

hosszúsággal rugalmasan megnyúlt, a II. jelű hasáb pedig l

rugalmasan összenyomódott. Az I. jelű hasáb húzó-, a II. jelű hasáb nyomó feszültség hatása alatt 

vel a húzott, ill. a nyomott rudakban ható erőket, akkor 

III fP ⋅= σ  

IIIIII fP ⋅−= σ  

 hasáb keresztmetszete 

 hasáb keresztmetszete 

a rudak hőmérsékletkülönbsége állandó, a PI és P

0=− IIIIII ff σσ  
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mérsékleténél nagyobbra melegítjük, akkor a II. hasáb hosszának 

(1.2) 

 hatására megnyúló II. hasáb nem tud szabadon 

tágulni, mivel az I. hasáb nem engedi. Ezért a két hasábból álló rendszer csupán egy közepes lk 

 hasáb pedig l2-lk hosszúsággal 

 hasáb nyomó feszültség hatása alatt 

 

(1.3) 

(1.4) 

és PII erők összege nulla, 

(1.5) 
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Ha a hét hasábban az alakváltozás rugalmas és a Iσ , ill. IIσ feszültségek nem lépik túl az adott 

fémben a rugalmasság határát, akkor a Hooke törvény alapján felírható a következő összefüggés 

 
I

k
I

l

ll
E 1−

=σ  (1.6) 

 
I

k
II l

ll
E

−−+
−=

)](1[ 121 δδασ  (1.7) 

Ha ezeket az értékeket az egyensúlyi állapotot kifejező (1.5) (29) egyenletbe helyettesítjük, akkor 

 )( 12 δδασ −
+

=
III

II
I ff

f
E  (1.8) 

 )( 12 δδασ −
+

−=
III

II
II ff

f
E  (1.9) 

E két egyenletből következik, hogy a húzó, illetve nyomó feszültségek arányosak a fém 

rugalmassági modulusával (E), a fém vonalas tágulási együtthatójával (α) és a két hasáb 

hőmérsékletének különbségével, valamint függetlenek a hasábok hosszúságától. Ha az (1.8) és (1.9) 

egyenleteket a következő alakban írjuk fel, 

 
I

II

II

I

f

f
−=

σ
σ

 (1.10) 

akkor megállapíthatjuk, hogy a húzó, ill. a nyomófeszültségek fordított arányban vannak azokkal a 

keresztmetszetekkel, amelyekben keletkeztek. Ha a termikus feszültségek nagysága az anyag 

folyási határát túllépi, akkor az öntvényben képlékeny alakváltozás keletkezik. Ennek oka, hogy a 

húzó és a nyomófeszültségek hajlító nyomatékot képeznek, amelyek az öntvények alakjának 

torzulását, vetemedését okozzák. 

Az öntvényekben különböző helyeken mérhető hőmérsékletkülönbség következtében állandóan 

képződnek feszültségek, ezért a hűlés, vagy melegítés során képződő feszültségektől meg kell 

különböztetni a visszamaradó feszültséget. 

Az utóbbi a lehűlés végén mindig kisebb, mint a pillanatnyi feszültségek, amelyek a falvastagság 

különbség mellett a hőmérséklet különbség következtében nagyobb hőmérsékleten keletkeznek. 
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2 Öntészeti folyamatok szimulációja 

 

A számítógépes szimuláció fogalmának definiálása számtalan módon lehetséges. Az angolszász 

szakirodalmakban fellelhető definíciók általában az informatika és számítástudomány 

szempontjából közelítenek, ami a mérnöki folyamatok szimulációját kevésbe jól írja le: 

- A szimuláció a való világ számítógépes programmal történő reprezentációja. A 

szimulációnak nem csak a vizsgálat tárgyát, hanem a valóságban lejátszódó teljes folyamatot 

figyelembe kell vennie. 

- A szimuláció egy valós dolog, esemény, vagy folyamat lemásolása. Egy kiválasztott 

absztrakt rendszer szimulációja feltételezi a kulcsfontosságú jellemzők, anyagi viselkedések 

és fizikai tulajdonságok figyelembe vételét. 

- A szimuláció egy matematikai modell alkalmazása, melynek célja az adott szituáció 

újjáalkotása. [3-5] 

A magyar nyelvű szakirodalmak alapján az alábbi egyszerű definíciókat lehet alkalmazni: 

- A számítógépes szimuláció egy formális matematikai modell. 

- A szimuláció egy olyan folyamat vagy eljárás, amely a válóságot próbálja minél 

pontosabban visszaadni, vagy előre jelezni. 

- A szimuláció nem más, mint válaszkeresés a "Mi lenne, ha?" kérdésre. A kísérlet a 

szimuláció gyakorlati megvalósítása. [6-8] 

Az öntészeti szimulációval kapcsolatosan az alábbi definíciót fogalmazzuk meg: 

A szimuláció modellek kidolgozása és azon kísérletek elvégzése létező, vagy hipotetikus rendszerek 

vizsgálatára. Ennek során a vizsgált rendszer egyes aspektusait számokkal, vagy szimbólumokkal 

reprezentáljuk oly módon, hogy azok könnyen kezelhetők legyenek és elősegítsék a rendszerek 

tanulmányozását és kiértékelését. [9] 

 

Az öntészeti problémák megoldására alkalmazott számítógépes szimulációt, amely egy mérnöki 

tervezési feladat, integrálni kell a komplex gyártási folyamatba. Ennek egyik lehetséges módja a 2.1 

ábrán látható. [10] 
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2.1 ábra 

Az öntészeti szimuláció integrációja a gyártási folyamatba 

 

A mérnöki tervezés során a számítógéppel támogatott tervezés (CAD) alkalmazásával elkészítjük a 

gyártandó öntvény háromdimenziós számítógépi mását. Ezt követi a számítógéppel támogatott 

mérnöki tevékenység (CAE) melynek segítségével megtörténnek az öntvényhez kapcsolódó további 

tervezési feladatok (mintalap-, szerszám tervezése). Az előállított geometria önthetőségét vizsgáljuk 

a számítógépes szimuláció (SIM) segítségével. Az így előállt adatokat a termék adatkezelés (PDM) 

segítségével kezeljük és a termék vizualizálás (DMU) segítségével jelenítjük meg. A kidolgozott 

technológiát reprezentáló adatok átkerülnek a termelés tervezésre területére. 

A termelés tervezés során a vállalati forrástervezés (ERP) alkalmazásával tervezik meg a gyártási 

részfolyamatok időbeni lefolyását és összehangolását (pl. olvasztás, maggyártás, formázás) és a 

folyamatok megfelelőségét a számítógéppel támogatott minőségbiztosítás (CAQ) és a 

számítógéppel támogatott művelettervezés (CAP) segítségével biztosítják.  

A technológiát reprezentáló- és a gyártáshoz kapcsolódó adatok végül átkerülnek a gyártás 

területére, ahol a gyors prototípusgyártás (RPT), a számítógéppel támogatott technológiatervezés 

(CAT) és a számítógéppel támogatott gyártás (CAM) segítségével biztosítják a termelés feltételeit. 

Az 2.2 folyamatábrán látható az öntészeti szimuláció egyik lehetséges integrációja az öntvény 

technológiai tervezésének folyamatába. [11] 
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2.2 ábra 

Az öntvény technológiai tervezésének folyamata 

 

Üzemi viszonyok között a szimuláció alkalmazására alapvetően az alábbi esetekben kerül sor: 

- A szimulációt a technológiai tervezés során alkalmazzák és eredményeit figyelembe veszik a 

gyártástechnológia kialakítása során. 

- A gyártás során valamilyen probléma lép fel, aminek vizsgálata praktikusan csak szimuláció 

segítségével végezhető el. 

- A gyártási volumen növelésére van szükség és a szimulációt az optimalizálás érdekében 

végzik el (pl. ciklusidő csökkentése). 

- A megrendelő ragaszkodik a szimuláció meglétéhez. 

A 2.3 ábrán egy termékfejlesztésre kialakított szimulációs algoritmus látható.  
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2.3 ábra 

Termékfejlesztésre kialakított szimulációs algoritmus 

 

2.1 Az öntészeti szimuláció folyamata 

 

Elmondható, hogy egy és ugyanazon vizsgált rendszerhez (öntvény – forma - környezet), 

elhanyagolva annak lényegtelen jegyeit, különféle számítási modelleket rendelhetünk hozzá annak 

függvényében, hogy a valóságos rendszerben lejátszódó folyamatok melyik aspektusa érdekes 

számunkra, azt milyen pontossággal szeretnénk leírni (formatöltés, dermedés, visszamaradó öntési 

feszültségek kialakulása). A számítási modell megalkotását két, ellentétes kívánalom teljesítése 

befolyásolja: 

- a modell minél jobban helyettesítse a valóságos testet és annak körülményeit, 

- a vizsgált jellemzők lehetőleg kevés időráfordítással jó közelítéssel meghatározhatók 

legyenek. 

A modellezés során nagyon sok mindent kell mérlegelni: 

- a környezeti hatásokat (a folyamatok időbeli lefolyását, hőhatást), 

- a testek kölcsönhatását (az érintkezést, a szilárdtest és folyadék által alkotott rendszerek 

együttes vizsgálatának lehetőségét), 

- az anyag szerkezetét, (rugalmas, nem-rugalmas, homogenitás, izotrópitás), 

- a kialakuló alakváltozást, 

- a geometriai alakot,  

- a megfogásokat stb. [12]  
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Az elvégzendő műveletek első lépése a matematikai modell megalkotása. Ez az áramlásra és a 

hőmérséklettér leírására vonatkozó alapegyenletek és határfeltételek (kezdeti- és peremfeltételek) 

előállítását jelenti. Az öntés közben lejátszódó folyamatok leírása parciális differenciál 

egyenletrendszerekkel történik. 

A matematikai modell előállítását követően szükséges egy alkalmas diszkretizációs módszer 

kiválasztása. Ez egy olyan közelítő módszer alkalmazását jelenti, amely során a rendelkezésre álló 

differenciál egyenleteket a bennük szereplő változók térben és időben felvett értékeinek 

felhasználásával egy algebrai egyenletrendszer formájában írjuk fel. Több közelítő módszer ismert, 

a későbbi fejezetekben a véges differencia módszerrel és a véges elem módszerrel fogunk 

részletesebben foglalkozni. Azok a diszkrét helyek a vizsgált térben, ahol a változók értékei a 

számítás végrehajtása során meghatározásra kerülnek, a felhasználó által létrehozott numerikus háló 

által kerülnek rögzítésre. A numerikus háló a vizsgált tartomány egy szükségszerűen diszkrét 

reprezentációja, amelyen a vizsgált probléma megoldásra kerül. A numerikus háló osztja fel a 

megoldási tartományt véges számú résztartománnyá (pl.: elemekre, véges térfogatokra, stb.).   

A háló típusának kiválasztása után a következő feladat az alkalmazásra kerülő diszkretizációs 

módszereken belül a közelítések meghatározása. A véges differencia módszernél az egyenletekben 

szereplő deriváltaknak a háló pontjaiban való közelítés formáját, véges elem módszernél pedig az 

elemeken belül értelmezett alakfüggvény és a súlyfüggvény alakját kell megválasztani. A nagyobb 

pontosság több csomópont alkalmazását eredményezi.  

A diszkretizáció eredménye egy nagyméretű nem-lineáris algebrai egyenletrendszer. A megoldás 

módszere függ a megoldandó problémától. Instacionér esetben közönséges differenciálegyenletek 

kezdeti érték problémáinak időben léptetett megoldása történik. Stacionér problémák általában 

iterációs eljárások alkalmazásával kerülnek megoldásra.  

Minden numerikus módszer alkalmazása esetén felmerül a pontosság kérdése. Az áramlás és a 

hővezetés problémájának numerikus megoldásai közelítő megoldások. A megoldási algoritmus 

kifejlesztésének során esetlegesen keletkező hibák mellett a programozásban, vagy a határfeltételek 

megadásában, a numerikus megoldás következtében az alábbi hibák mindig előfordulnak: 

- Modellezési hibák: ezek a hibák az aktuális áramlás és a matematikai modell 

egzakt megoldása közötti különbségeként definiálhatók. 

- Diszkretizációs hibák: ezek a hibák a megmaradási egyenletek és a 

diszkretizációval kapott algebrai egyenletrendszer egzakt megoldásai közötti 

különbségeként mutatkoznak. 
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- Iterációs hibák: ezek a hibák az algebrai egyenletrendszer egzakt és iterációval 

előállított megoldási különbségeként határozhatók meg. [13] 

3. Öntészeti szimulációs módszerek 

3.1 Az öntészeti szimuláció története 

 

Az első cikket a dermedési folyamatok matematikai leírásáról Chworinov publikálta 1940-ben a 

Giesserei Zeitung öntészeti folyóiratban. A cikk első oldala a 3.1 ábrán látható. 

 

 

3.1 ábra 

Az első publikált cikk a dermedési folyamatok matematikai leírásáról 

 

Az 1950-es években V. Paschkis alkalmazott először analóg számítógépeket a dermedési front 

mozgásának egy- és kétdimenziós számítására. Digitális számítógépet először K. Fursund 

alkalmazott 1962-ben, aki a homokformába történő acélpenetrációt vizsgálta. Fontos lépés volt J.G. 

Hentzel és J. Keverian 1965-ös publikációja az acélöntvények dermedésének kétdimenziós 

vizsgálatáról, aminek során egy General Electric cég által kifejlesztett hőátadási programot 

fejlesztettek tovább. 1968-ban O. Vestby publikálta az általa kidolgozott kétdimenziós hegesztés 

közbeni hőterjedési modellt. 1970-ben V. Davies és O. Vestby egy kétdimenziós programot 

dolgozott ki lap alakú öntvények kitáplálhatóságának meghatározására. 1975-ben P.N. Hansen 

acélöntvények melegrepedésének modellezését oldotta meg, ami az első háromdimenziós 

szimulációs megoldás volt. A szimulációs eredmény 3D-s prezentációját famodellre festve oldotta 

meg, ami a 3.2 ábrán látható. 
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3.2 ábra 

Hőmérsékleteloszlás szemléltetése famodellre festve 

 

Az 1980-as évek elején fellendült az öntészeti folyamatok szimulációjának kutatása. A főbb kutatási 

bázisok egy-egy meghatározó kutatóhoz kapcsolódóan, általában műszaki egyetemeken alakultak 

ki, jellemzően Dániában, az Egyesült Államokban, Japánban és Svájcban. A legfontosabb 

kutatóműhely a németországi RWTH Aachen Főiskola Öntészeti Intézetéből fejlődött ki Peter 

Sahm professzor irányításával. 

A módszerek fejlődése szempontjából fontos mérföldkő volt a kritérium-feltételek P. N. Hansen és 

J. T. Berry általi bevezetése. E. Niyama definiálta a középvonali szívódás kritériumait, Flender és 

Hansen az acélöntvények melegrepedésének kritérium feltételeit. Az 1980-as években kezdtek 

foglalkozni a formatöltési folyamatok szimulációjával. Az 1990-es években a fejlesztések 

középpontjában a feszültség szimulációk álltak, valamint elkezdték kidolgozni a mikroszerkezet 

számításának alapjait. [14] 

 

3.2 Az öntészeti szimuláció típusai 

 

Az 1. fejezetben felírt felosztás szerint az öntés közben lejátszódó folyamatokat fő jellemzőik 

alapján két részre lehet osztani: anyagtranszport folyamatok és hőtranszport folyamatok. Attól 

függően kell választanunk a rendelkezésre álló szimulációs módszerek közül, hogy melyik 

részfolyamatot akarjuk megfelelő pontossággal számítani. 

1. Az anyagtranszport folyamatok számítása során a Navier-Stokes áramlási egyenletet 

alkalmazásával egy kétegyenletes turbulencia modell kerül felírásra. Ez a közelítés a 
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szabadságfokok mindhárom dimenziója esetén alkalmas az áramlási karakterisztikák 

számítására.  

2. A hőtranszport folyamatok ún. tapasztalati-, részben tapasztalati- és fizikai alapokon nyugvó 

szimulációs programokkal számíthatóak: 

- A tapasztalati programokkal olyan egyszerű, ismétlődő folyamatokat tudnak leírni, 

ahol a változók kis határokon belül alternálnak (pl. hőcentrum számítása). 

- A részben tapasztalati programok megfelelően tudják modellezni az olyan 

folyamatokat, ahol a változók intervalluma limitált és a lejátszódó fizikai változások 

egyszerűek és követhetőek.  

- A fizikai alapokon nyugvó programok alkalmazásával az öntés közben lejátszódó 

legtöbb folyamat megfelelő pontossággal számítható. Az eljárás a legtöbb ötvözet-

formázóanyag-környezet rendszer esetén jól alkalmazható modellt eredményez. Az 

ilyen programok általában a Fourier hőátadási egyenletet alkalmazzák, mely 

háromdimenziós hőátadást feltételez és a konvektív hőátadást is figyelembe veszi, 

amely főleg nagy öntvénykeresztmetszetek esetén lényeges. Az alkalmazott anyagok 

részletes hőfizikai adatai lehetővé teszik a hővezetés, a hőáramlás és a hősugárzás 

számítását egyenletrendszerekkel, amiket így a teljes folyamatra ki lehet terjeszteni. 

A közelítés lépcsőzetes, időtől függő analízis és lehetővé teszi a hőmérséklet 

extrapolálását minden helyen és időpillanatban. [15-17] 

 

3.3 A szimulációs vizsgálatok felépítése 
 

A szimuláció folyamatát három fő részre oszthatjuk fel: Pre-processing, Main-processing, Post-

processing. Az angol elnevezéseknek még nincsenek a magyar nyelvben elterjedt megfelelői, bár 

egyes szakirodalomban lehet találkozni a preprocesszálás fogalmával. Ennek ellenére a fenti angol 

kifejezések helyett javaslom az alábbi magyar megfelelők használatát: 

Pre-processing: előkészítő folyamat 

Main-processing: számítási folyamat 

Post-processing: kiértékelési folyamat. 
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Előkészítő folyamat 

Az előkészítő folyamat során történik meg a vizsgálni kívánt geometria feldolgozása. A vizsgálni 

kívánt geometriának tartalmaznia kell azokat a részeket, melyeket az adott folyamat során 

figyelembe kívánunk venni. Alapvetően ez az öntvénycsokor geometriája, mely tartalmazza az 

öntvény, a beömlő- és a táplálórendszert. Ezen kívül szükség lehet még olyan formaelemek/részek 

bevitelére is, melyek pl. dermedés vizsgálat során befolyásolják a kialakuló hőmérsékletteret. Ilyen 

formaelemek lehetnek például gravitációs öntés esetén a hűtővasak, szűrők, tápfejsapkák 

geometriái, vagy nyomásos öntészeti esetben a hűtő-fűtő körök geometriája. 

A gyakorlatban a vizsgálatra kerülő geometriák különböző módokon állhatnak rendelkezésünkre: 

- hagyományos, papír alapú gépészeti rajz, 

- 3D CAD geometriai, mely a gyártandó testet tartalmazza (gépészeti modell), 

- 3D CAD geometria, mely a gyártandó öntvényt tartalmazza. 

Bármelyik esetből indulunk is ki, a szimulációs programokba valamilyen 3D geometriai modell 

olvasható be, mely hordozza az összes szükséges információt. Ezen modellek tulajdonságait a 3.4 

fejezetben ismertetjük. A beolvasott geometriák alapján történik meg a szimulációs vizsgálatokhoz 

szükséges háló generálása, melynek módszereivel a későbbi fejezetekben foglakozunk részletesen. 

 

Számítási folyamat 

A számítási folyamat során történik meg az egyes folyamatok kiszámítása. Az előkészítés során 

generált hálógeometria beolvasása után a számítási folyamat kezdetén kell definiálni a futtatáshoz 

szükséges anyagtulajdonságokat, kiindulási-, és határfeltételeket. Ahhoz, hogy a valós 

folyamatoknak minél jobban megfeleltessük a számítani kívánt modellt, a folyamatokban résztvevő 

anyagok tulajdonságainak minél részletesebb megadása szükséges. Itt kell definiálni a fém-forma-

környezet rendszer anyagtulajdonságait. A számításhoz szükséges anyagtulajdonságokkal a későbbi 

fejezetekben foglakozunk részletesen. 

A kezdeti- és határfeltételek megadása során az összes geometriai, időbeli és értelmezési 

peremfeltétel definiálása szükséges. A geometriai definíciók során meg kell adni a beömlési és 

táplálási pontokat, a hűtőközegek viselkedését leíró paramétereket (hőmérséklet, térfogatáram, 

nyomás), a szűrők tulajdonságait, az esetlegesen alkalmazott fekecsek, exoterm tápfejsapkák, stb. 

tulajdonságait. Az időbeli definíciók során meg kell adni a formatöltési időt, szerszám zárvatartási 

időt, de például nyomásos öntvények ciklusszámítása során definiálni kell az összes ciklus során 
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előforduló technológiai lépést, és az azokhoz szükséges további adatokat, pl. lefúvás, szabad 

levegőn való állás.  

Lehetőség van csak a formatöltés számítására is. Ekkor a formatöltést a valóságban követő 

dermedési folyamatokat nem számítjuk, a forma feltöltődésének függvényében adjuk meg a 

számítási ciklus végét.  

Lehetséges csak a dermedés-lehűlés számítása. Ebben az esetben a formatöltés folyamatát 

elhanyagoljuk. Ez akkor lehet például célravezető, ha a beömlő-táplálórendszert a „natúr” öntvény 

szimulációs eredményeinek figyelembevételével akarjuk megtervezni. Ebben az esetben azt a 

közelítést alkalmazzuk, hogy a számítás kiindulási pontjában a formaüreg teljesen megtelt, a forma, 

ill. az olvadék hőmérséklete a teljes térfogaton azonos. Ez a közelítés jól alkalmazható a 

nagysebességgel lejátszódó folyamatok vizsgálatán kívül minden esetben. Természetesen korábbi 

számítások eredményeként előállt inhomogén hőmérséklettér beolvasható a dermedés számításának 

kezdetén. 

Nyomásos öntvények ciklusszámítás vizsgálata során lehetséges több ciklus számítása. Öt 

ciklus számítása során például az első négy ciklus eredményeit nem mentjük el. Ezeket csak ezért 

számítjuk, hogy létrejöjjön a valós körülményeknek minél jobban megfelelő inhomogén 

hőmérséklet eloszlás a szerszámon belül és az ötödik ciklus formatöltés-dermedés számítását így 

már a lehető legjobb pontossággal számíthassuk. 

Visszamaradó öntési feszültségek kialakulásának vizsgálata során először a dermedési-

lehűlési folyamat számítása szükséges. A visszamaradó öntési feszültségeket egy következő 

lépésben a számítás eredményeként előállt inhomogén, időben változó hőmérséklettérben 

számítjuk, a szükséges mechanikai peremfeltételek megadásával. 

 

Kiértékelési folyamat 

A kiértékelési folyamat során történik meg a számított folyamatok kiértékelése. Ennek során 

lehetőség van az egyes anyagtulajdonságok (hőmérséklet, nyomás, sebesség) kiértékelésére, a 

geometriai változások (repedés, vetemedés) megjelenítésére. A feldolgozás/kiértékelés történhet az 

egyes programokon belül, de a geometriai más CAD programkörnyezetben is elvégezhetőek. A 

kiértékelés a vizsgált rendszer egyes aspektusainak számokkal, vagy szimbólumokkal történő 

reprezentációjával tehető meg tetszőleges nézetek, metszetek, skálák segítségével és az információk 

adatok, képek, illetve videók formájában menthetőek. 

A szimuláció részfolyamatai a 3.3-3.4 ábrán láthatóak. 
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3.3 ábra 

A szimuláció részfolyamatinak elvi felosztása 

 

3.4 ábra 

A szimuláció részfolyamatinak felosztása 

 

3.4 A szimulációhoz szükséges CAD geometriák 

 

A szimulációs programokba az előkészítő folyamat során olyan háromdimenziós testek beolvasása 

történik meg, melyek megfelelően reprezentálják a vizsgálandó geometriákat. A számítógépes 

tervezés (CAD) segítségével a térbeli objektumok különböző módokon reprezentálhatóak. 
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3.4.1 Drótvázmodell 
 

A drótváz- vagy élmodell a legegyszerűbb, de nem minden esetben egyértelmű leírása a térbeli 

objektumoknak. Egy drótvázmodellben az objektumokat az őket meghatározó pontok (csúcspontok) 

és az ezeket összekötő élek írják le. Az élek nem feltétlenül egyenes szakaszok. Ezzel a módszerrel, 

kevés adattal egyszerűen írhatók le térbeli alakzatok. Az így leírt alakzatok gyorsan 

megjeleníthetők, a láthatóság szerinti ábrázolás azonban általában nem lehetséges. A módszer egyik 

legnagyobb hátránya, hogy leírhatunk vele nonszensz testeket. Ilyen például a 3.5. ábrán látható 

Necker-féle kocka, amely drótvázmodellel leírható, de természetesen ilyen test nem létezik.  

 

3.5. ábrán 

Necker-féle kocka 

A drótvázmodellek másik lényeges hiányossága, hogy a leírás nem egyértelmű, azaz több 

különböző testnek lehet megegyező modellje. Példaként tekintsük a 3.6.a ábrán lévő 

drótvázmodellt, és ennek néhány testként való értelmezését (3.6. b-d). Ezen hiányosságok miatt a 

drótvázmodell nem tekinthető teljes értékű testmodellnek. 

 

3.6 ábra 

Drótvázmodell értelmezése felületként 
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3.4.2 Palástmodell 
 

A palástmodell a drótvázmodell továbbfejlesztésének tekinthető. Azon a feltételezésen alapul, hogy 

egy objektumot lapok határolnak, a lapokat élek, az éleket pedig két csúcspont. A lap, ami lehet sík 

vagy görbült felület, az őt tartalmazó felület egyenletével, valamint a határoló élekre történő 

hivatkozással reprezentálható. Az él az őt tartalmazó görbe egyenletével, valamint a két határoló 

pontjára való hivatkozással reprezentálható. A csúcspont pedig koordinátáival írható le.  

Az objektumokat leíró adatstruktúrák topológiai és geometriai információkat tartalmaz. 

Topológiai információn a lapok, élek, csúcs-pontok közötti kapcsolatot értjük, amit hivatkozásokkal 

írhatunk le. 

Sok palástmodellen alapuló rendszer csak síklapok alkalmazását engedi meg. Az ilyen 

rendszerrel tehát csak poliéder reprezentálható egzakt módon, a görbült felületeket poliéderekkel 

kell közelíteni. Az ilyen modelleket poliédermodelleknek nevezzük. A poliédermodelleknek 

természetesen vannak előnyei és hátrányai. Előnye, hogy a modellt leíró adatstruktúra egyszerűbb, 

mivel nem szükséges a lapok és élek egyenletét tárolni. Előny továbbá, hogy az ilyen modellen sok 

művelet egyszerűen végrehajtható. A poliédermodell hátránya mindenekelőtt, a görbült felületek 

approximálásakor fellépő pontatlanság. A palástmodellt leíró adatstruktúrának két, egymásnak 

ellentmondó követelményt kell kielégíteni, amik a minimális tárolási igény és a modell gyors 

feldolgozhatósága. 

 

3.4.3 Térfogatmodell 

 

A felületmodell mellett a másik legelterjedtebb modell a térfogatmodell. Ez a modellezési módszer 

egyszerű testekből halmazműveletek (unió, metszet, különbség) segítségével állítja elő az összetett 

objektumokat. Az építőelemként használt egyszerű testeket testprimitíveknek nevezzük. A 

leggyakrabban használt testprimitívek a gúla, hasáb, gömb, kúp, henger és a tórusz. A primitívek 

félterekből (implicit egyenletek által meghatározott ponthalmazokból) halmazműveletekkel 

származtathatók. Egy adott térfogatmodell leírható például bináris fa gráffal, ahol a levelek egy-egy 

testprimitívet tartalmaznak a szükséges paraméterekkel és transzformációkkal, a belső csomópontok 

azt a halmazműveletet, amellyel a bal és jobb oldali ágat össze kell kapcsolni, a gyökér pedig az 

eredményt, a modellezett objektumot. Ez rendkívül tömör leírást tesz lehetővé, hiszen a 

testprimitíveket elég egy helyen definiálni a rendszerben, a levelekben már csak hivatkozni kell erre 

a leírásra.  
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3.7 ábra 

Egy testet leíró bináris fa 

Az ilyen modellezés előnyei: tömör, kompakt reprezentálás, kis memória igény; könnyen 

biztosítható a modell érvényessége, azaz a modell megvalósíthatósága; testek széles skálája 

könnyen megadható. Hátránya: nincs közvetlen hozzáférés a csúcs-, él-, lapinformáci-ókhoz, így a 

megjelenítés bonyolultabb, a vizuális visszacsatolás lassabb. [18] 

 

3.4.4 CAD formátumok 

 

A legelterjedtebb öntészeti szimulációs programokba általában STL felületmodell formátumban 

olvashatóak be a vizsgálni kívánt geometriák.  

Az STL formátumot 1987-ben fejlesztette ki az Albert Consulting Group. A formátum hamarosan a 

gyors- prototípusgyártás folyamatok adatcseréjének alapvető formátumává vált. Az STL sikerének 

kulcsa az egyszerűség és a tervezett modell megfelelően pontos ábrázolása. Az STL geometria egy 

sor háromszögletű felületből áll, melyet háromszöghálónak nevezünk. Ezt a háromszöghálót 

csomópontok, élek és háromszögek határozzák meg. Ezek oly módon csatlakoznak egymáshoz, 

hogy minden élen és csomóponton legalább két szomszédos háromszög osztozik (csomópont a 

csomóponthoz szabály). Más szóval a háromszögháló az STL formátumban tárolt 3D modell 

felületének approximációját ábrázolja. A reprezentáció azonban nem kezel olyan elemeket, mint a 

pont, vonal, görbe, réteg és szín. A 3.8 ábrán egy hasáb modell approximetriációját láthatjuk 

háromszögekkel. 
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3.8 ábra 

Hasáb modell reprezentációja háromszögekkel 

 

Az STL fájlok kiterjesztése *.stl, azonban a programok egy része más kiterjesztés használatát is 

lehetővé teszik (FLT, STP, STEP). 

A fájl mérete függ attól, hogy a modell felülete hány háromszögből áll, ennek következtében pedig 

attól, hogy milyen pontossággal írjuk le a modell geometriáját. A 3D modell STL formátumban 

történő tárolása nem más, mint a test felületeinek háromszögletű felületekre való felosztása, melyek 

minden csomópontját X, Y, Z koordináták halmaza es az egy adott felületről a modelltől elfelé 

mutató normál vektor írja le. 

 

3.9 ábra 

Tetszőleges háromszög felület leírása 

 

Az STL formátum egyik követelménye, hogy a modell a koordinátarendszer pozitív kvadránsában 

helyezkedjen el, azaz a háromszögek csomópontjainak koordinátai nem lehetnek egyenlők vagy 
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kisebbek nullánál. Erre példa az AutoCAD, mely nem engedi meg STL fájl létrehozását, ha a 

csomópontok koordinátái egyenlők vagy kisebbek nullánál.  

Az STL formátumú fájl a modell méreteiről nem tartalmaz információt, ezeket szabadon választott, 

ismeretlen egységekben ábrázolja. Ezért fontos, hogy a modellt a konverzió előtt teljes mértékben 

definiáljuk.  

 

Egy *.stl kiterjesztésű fájl létrehozása önmagában általában egyszerű feladat, azonban minden CAD 

3D szoftver gyártója más kifejezéseket és paramétereket használ az *.stl állományok mentésekor. 

Ennek ellenére nem kell minden paramétert ismernünk ahhoz, hogy a létrehozott modellünket 

megfelelő módon mentsük. Az alábbi alapelveket követve használható *.stl állomány jön létre. 

- A jó minőségű *.stl fájlok létrehozásához tipikusan 0,02 mm és 0,05 mm közötti finomságú 

háromszöghálót használunk. A háló toleranciájának csökkentése nem mindig vezet a modell 

pontosságának növekedéséhez. Egy bonyolult, sok görbült felületet és lekerekítést tartalmazó 

téridom esetén nagyobb pontosságra van szükség, mint egy geometriailag egyszerűbb modellnél. 

- Az STL állományokat inkább bináris, mint ASCII formában mentsük el. 

- Felületi modellek esetén az *.stl-be való exportálás előtt minden területnek kapcsolódnia kell 

egymáshoz, hogy egy összefüggő modellt alkossanak. [19] 
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4. A véges elem módszer (FEM) 

4.1  A véges elem módszer kialakulása 

 

A véges elem módszert szilárdságtani feladatok megoldására dolgozták ki. A mérnöki gyakorlatban 

jelentkező szerkezetek nagy része rugalmas anyagból készül, s a terhelés bizonyos intervallumában 

lineárisan viselkedik. A klasszikus rugalmasságtan számos módszert fejlesztett ki a homogén, 

izotróp anyagú testek viselkedésének számítására.  Nem sikerült viszont egy általános, bármilyen 

feladat megoldására alkalmas, megfelelően pontos megoldást adó módszert kidolgozni. Sok esetben 

a mérnöki gyakorlat is megelégedett közelítő megoldásokkal. A huszadik század elején felírt 

variációs elvek (Rayleigh, Ritz, Galjorkin, Reissner) már lehetővé tették olyan feladatok közelítő 

megoldását is, melyek korábban nem voltak megoldhatók. 

A digitális számítógépek megjelenése (1946 Los Alamos; 1949 Joniac, 1951 IBM), majd az 1964-re 

kifejlesztett BASIC programozási nyelv gyökeresen megváltoztatták és kiszélesítették a feladatok 

megoldhatóságának körét. A munkák egy része továbbra is a kontinuumként kezelt testre vonatkozó 

parciális differenciál egyenletrendszert oldotta meg közelítő módon. A kontinuumra vonatkozó 

peremérték feladatot a differenciamódszer révén megjelenő lineáris, vagy nem lineáris algebrai 

egyenletrendszer megoldásán keresztül kapták meg. A további kutatások arra irányultak, hogy 

hogyan lehetne egyesíteni a variációs módszert a differencia módszernél használatos felbontással, 

vagyis háló felvételével. Az első ilyen mérnöki feladat megoldása során síkbeli feladatoknál az 

elmozdulásmezőt három-, illetve négyszögletű elemeken keresztül közelítették, majd azok 

csatolásánál állították elő a teljes potenciális energia minimum-elv alapján a végső csatolási 

csomópontokbeli elmozdulásokat, mint ismeretleneket magába foglaló lineáris algebrai 

egyenletrendszert. 

Az 1960-as években a lineáris feladatok megoldására szolgáló elmozdulás-módszeren alapuló 

általános érvényű végeselem programrendszerek kerültek kidolgozásra. A 70-es években a 

nemlineáris viselkedésű szerkezetekkel kapcsolatos feladatok-, továbbá bonyolult képlékenység-

tani, hőtani, hidrodinamikai feladatok megoldására került sor. Az 1980-as években a hidrodinamika, 

a kompozit anyagú szerkezetek számítása és a nemlineáris anyagtulajdonságok 

figyelembevételének lehetősége került kidolgozásra. [20] 
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4.2 A véges elem rendszerek működése 

 

Folytonos közegek számítása esetén bármely változó (nyomás, hőmérséklet, elmozdulás, feszültség) 

végtelen számú értéket vehet fel, mivel ezek az értékek az adott test minden egyes pontjának 

függvényei. Következésképpen a problémának végtelen számú megoldása lehetséges. A véges 

elemes diszkretizálás a vizsgált test elemekre való felosztásával véges számúra csökkenti az 

ismeretlenek számát, és azokat az elemeken belül egy feltételezett közelítő értékkel fejezi ki. A 

közelítő (interpolált) értékek a vizsgált tartomány meghatározott pontjaiban, a csomópontokban 

kerülnek meghatározásra. A csomópontok általában az elemhatárokon helyezkednek el és a 

szomszédos elemekhez kapcsolódnak. Egy elemnek, az elemhatárokon elhelyezkedő 

csomópontokon kívül, több belső csomópontja is lehet. A változók csomóponti értékei és az 

interpolált változók egyértelműen meghatározzák az elemeken belül a változók értékeit. 

Egy adott probléma véges elemes reprezentációja esetén a vizsgált tartomány csomóponti értékei 

lesznek az ismeretlenek. Amint ezeket az ismeretleneket meghatározzuk, az interpolációs funkciók 

meghatározzák az elemek keresett értékekeit. 

A megoldás jellege és a közelítés mértéke nem csak az elemek méretétől és számától, hanem a 

választott interpolációs eljárástól is függ. A funkciókat gyakran úgy választják ki, hogy a változók, 

vagy azok deriváltjai a szomszédos elemhatárokon keresztül folytonosak legyenek. 

Fontos továbbá a véges elemes módszernek az a képessége, hogy az egyes elemekre az előtt ki 

tudjuk számítani a megoldásokat, mielőtt összegeznénk őket. Lényegében a komplex problémát 

leegyszerűsített problémák sorozataként kezeljük. 

Folytonos közegek számítása esetén a véges elemes módszer mindig egy többlépcsős számítási 

struktúrát követ, ami az alábbi lépésekből áll: 

1. A kontinuum diszkretizációja 

Az első lépés a kontinuum, vagyis a megoldandó régió elemekre osztása, melynek megoldása során 

különféle elemtípusok alkalmazhatóak. Vannak olyan esetek, pl. bonyolult alakú rugalmas testek 

számítása, amikor nemcsak lehetséges, hanem szükséges is különböző elemtípusok alkalmazása. Az 

elemek számának és típusának eldöntése főként mérnöki tapasztalat alapján történik. 

1. Az interpolációs függvény kiválasztása 

A csomópontokat hozzárendeljük az elemekhez és kiválasztjuk a változó értékeket reprezentáló 

interpolációs függvényt. A változók lehetnek skalárok, vektorok, vagy magasabb rendű tenzorok. 

Gyakran polinómokat választanak interpolációs függvénynek, mivel azokat könnyű integrálni és 
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differenciálni. A kiválasztott polinómok foka függ az adott elemhez rendelt csomópontok számától 

és az ismeretlenek számától és sajátosságaitól. 

2. Az elemek értékeinek meghatározása 

Az egyes elemek tulajdonságait leíró, mátrixban lévő egyenletek felírása. Ennek elvégzéséhez 

alkalmazható direkt-, vagy variációs közelítés. 

3. Az elemek értékeinek összesítése a rendszert leíró egyenletek felírásához 

A vizsgált rendszer össztulajdonságainak meghatározásához összegezni kell az egyes elemek 

kiszámított tulajdonságait. Az egyes elemek tulajdonságait leíró mátrix egyenleteket úgy kell 

módosítani, hogy azok leírják a teljes rendszer viselkedését. A rendszert leíró mátrixban lévő 

egyenletek alakja megegyezik az egyes elemeket leíró egyenletekkel, de sokkal több tagból állnak, 

mivel az összes csomópontra vonatkoznak. 

Az összegzési folyamat azon alapszik, hogy az elemek csatlakozási pontjában, a csomópontban, a 

változók értéke vonatkozik az összes-, az ehhez a csomóponthoz kapcsolódó elemre.  

4. A peremfeltételek megadása 

A rendszert leíró egyenleteket a megoldásuk előtt módosítani kell, hogy figyelembe lehessen venni 

a peremfeltételeket. Ekkor kell meghatározni a változók csomóponti értékeit. 

5. A rendszert leíró egyenletek megoldása 

Az összegzési folyamat több, szimultán megoldandó egyenletet eredményez, amik megoldásával 

megkapjuk az ismeretlen csomóponti értékeket. Ha a felírt probléma egyensúlyi jellegű, akkor 

algebrai-, ha nem egyensúlyi jellegű, például a csomóponti értékek időben változóak, differenciál 

egyenletrendszert kell megoldanunk. Mindkét egyenletrendszer lehet lineáris, vagy nem lineáris. 

6. További számítások elvégzése 

Számos esetben a rendszert leíró egyenletek megoldásával előállt eredményeket további számítások 

bemenő paramétereiként alkalmazzuk. Például az időben változó inhomogén hőmérséklettérben 

kialakuló visszamaradó öntési feszültségek számítása. [21-22] 
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4.3 A hőtani és hőfeszültségi feladat megoldása 

 

A termodinamika első főtétele szerint felírható 

 ∇⋅−ρ+⋅⋅=ρ fhrAFu &&  (4.1) 

ahol: u&  tömegen megoszló belső energiaváltozási sebesség 

 ρ  anyag tömegsűrűsége 

 F feszültség tenzor 

 A&  alakváltozás sebesség tenzor 

 r tömegen megoszló hőforrás teljesítmény 

 hf  felületi hőáramsűrűség 

 ∇   Hamilton-féle differenciál operátor jele. 

 

Az összefüggésből látszik, hogy a hőtani és a mechanikai állapotok nem függetlenek egymástól. 
Thermo-mechanikai problémáknál (pl. melegalakítás) a hőtani és mechanikai feladatot kapcsolt 
módon kell megoldani, ellenben öntési folyamatok modellezése esetén az is jó közelítést jelent, ha a 
hőtani és a mechanikai feladatot egymástól függetlenül oldjuk meg. Először a hőtani probléma 
megoldására kerül sor, majd ezután a megoldással kapott hőmérséklet eloszlás ismeretében 
határozhatóak meg a hőhatásból származó alakváltozások és feszültségek. 

 

4.3.1 Stacionárius hővezetési feladat 

 

Ha a termodinamika első főtételében nem vesszük figyelembe az alakváltozási energia és a teljes 
belső energia megváltozását, valamint érvényesnek tételezzük fel a 

 ( )Tf ∇⋅Λ−=h  (4.2a) 

Fourier hővezetési törvényt, amelyben a hőmérséklet gradiense a ( ) 
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számítható és a hővezetési tenzor zyx λλλ=Λ  csak a főátlóban tartalmaz elemeket, akkor a 

hővezetés stacionárius esetre vonatkozó Fourier differenciál egyenletét kapjuk: 
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ahol: T=T(x,y,z) hőmérséklet 

xλ , yλ , zλ  hővezetési együtthatók az x, y, z irányban. 
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A (4.2b) differenciál egyenletet az alábbi típusú peremfeltételek figyelembe vételével kell 
megoldani: 

- hőmérsékleti peremfeltétel: azon az AT  felületen, ahol a T0 hőmérséklet ismert 

 0),,( TzyxT =  (4.3a) 

- hőáramlási peremfeltétel: azon az Ah felületen, ahol a h hőáram-vektor ismert 

 nn h
n

T =
∂
∂− λ  (4.3b) 

- hőátadási peremfeltétel: azon az Aa felületen, ahol a χ hőátadási tényező ismert 

 ( ) ak hTT =−− χ  (4.3c) 

- hősugárzási peremfeltétel: azon az As felületen, ahol a κ  hősugárzási tényező ismert 

 ( ) ss hTT =−− κ  (4.3d) 

 

Az AT, Ah, Aa, és As felületek együttesen a vizsgált test teljes felületét szolgáltatják: 

sahT AAAAA +++=  

A peremfeltételekben: 

n felületre merőleges irány 

hn  a fluxus felületre merőleges koordinátája 

ha  hőátadásból származó fluxus felületre merőleges koordinátája 

hs  a hősugárzásból származó fluxus felületre merőleges koordinátája 

Tk  környezeti hőmérséklet 

Ts  sugárforrás hőmérséklete 

 

A stacionárius hővezetési feladat végeselem módszer szerinti megoldásának alapját, a virtuális 
munka elvének analógiájára, a virtuális hőmérsékletek elve szolgáltatja: 

 ( ) ( )dATTTdATTTdAhTdVrTdV
skh A

s

AA

n

V

T

V

T
T ∫∫∫∫∫ −+−++=Λ ∞ κδχδδρδδ DD

     
(4.4) 

A vizsgált tartományt véges-elemekre bontjuk és a hőmérsékletmezőt elemenként közelítjük: 

 ( ) ( ) e
i

N

i

e
i

e TGzyxT ∑
=

=
1

,,,, ζηξ  (4.5) 

ahol: N az elem csomópontjainak száma 
e
iG   alakfüggvények 

e
iT   csomóponti hőmérsékletek 
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Az elemekre felvett mezőket az elemhatárokon összekapcsolva, a [ ]LL i
T TTT 21=T  csomóponti 

hőmérsékletekre a 

 hTK =Λ  (4.6) 

lineáris algebrai egyenletrendszert kapjuk. A ΛK  hővezetési mátrix a (4.4) egyenlet bal oldalán álló 
kifejezésből és a jobboldalon álló harmadik és negyedik tag első feléből származik. A h csomóponti 
hőterhelési vektor a (4.4) egyenlet jobb oldalán álló első és második tagból, valamint a harmadik és 
negyedik tag második részéből származik. 

 

A (4.6) egyenlet peremfeltételeket figyelembe vevő megoldása a csomóponti hőmérsékleteket, 
illetve a (4.5) összefüggést felhasználva a keresett hőmérsékletmezőt szolgáltatja. 

 

4.3.2 Instacionárius hővezetési feladat 

 

Ha a hőáramok, és ezekkel együtt a hőmérsékletmező időben változik, akkor azt is figyelembe kell 
venni, hogy a hőteljesítmény egy részét a test anyaga tárolja és ezzel megváltozik a belső energiája. 
Ha a termodinamika első főtételében a baloldalon álló belső energiát  

 Tcu v=  (4.7a) 

a hőmérséklettől függőnek tételezzük fel, akkor a Fourier-féle differenciálegyenlet egy időtől függő 
taggal bővül: 
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ahol: t idő 

cv  az anyag fajhője. 

 

A hőtároló képesség mechanikai analógiája az anyag tehetetlensége. 

Instacionárius esetben a (4.3a-d) peremfeltételek mellett a 0tt =  kezdeti időpillanatra vonatkozó 

kezdeti feltételt is ki kell elégíteni. Az egész vizsgált térfogatra ismerni kell a hőmérsékletet: 

 ( ) ( )zyxTtzyxT ,,,,, 00 =  (4.8) 

Ebben az esetben a virtuális hőmérsékletek elve alapján felírt (4.4) egyenlet bal oldala kiegészül a 
hőtároló képességet tartalmazó taggal (ugyanúgy, mint a virtuális munka elv a tehetetlenségi erőket 
tartalmazó taggal): 
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A végeselem-diszkretizációnál továbbra is csak a hőmérsékletmező térbeli eloszlását közelítjük és 
csak a csomóponti hőmérsékleteket tekintjük időtől függőnek: 

 ( ) ( ) ( )tTGtzyxT e
i

N

i

e
i

e ∑
=

=
1

,,,,, ζηξ  (4.10) 

Így a csomóponti hőmérsékletekre nézve közönséges differenciálegyenlet-rendszert kapunk: 

 hTKTC =+ Λ
&  (4.11) 

ahol: C hőtárolási (hőkapacitási) mátrix. 

 

A (4.11) egyenletet numerikus integrálással oldjuk meg, az integrálást a (4.8) kezdeti feltételből 
indítva. Feltételezzük, hogy a t∆  időintervallumon a T hőmérséklet lineárisan változik, tehát 
fennállnak az alábbi összefüggések: 

 ( ) ( ) ( ) ( ) 11 1 ++ +−==⇒−+=∆+== iiiiii ttttttttttt ββββββ  (4.12a) 

 ( ) ( ) ( ) ( ) 11
1! 1 ++ +−==⇒−+=∆
∆
−

+== iiiii
ii

i TTTTTTTt
t

TT
TTT ββββββ    (4.12b) 

ahol: 10 ≤≤ β  integrálási paraméter 

 

Ha a (4.11) egyenletben a hőmérséklet idő szerinti differenciálját a 

 
tt

ii

∆
−≈

∂
∂= + TTT

T 1&  (4.13) 

differenciával helyettesítjük, akkor a (11) differenciálegyenlet-rendszerből a következő lineáris 
algebrai egyenletrendszert kapjuk: 

 [ ] ( )[ ] ( )[ ]11 11 +Λ+Λ +−∆+−∆−=∆+ iiii ttt hhTKCTKC ββββ  (4.14) 

amelynek segítségével a hőmérsékletmező t∆  időlépésenként előállítható. 

 

4.3.3 Hőfeszültségek számítása 

 

A hőmérsékletváltozás hatására bekövetkező feszültségek számításának módját rugalmas anyagi 
viselkedés esetén mutatjuk be, ami öntvények esetén jó közelítésnek tekinthető. Ebben az esetben a 
feszültségi vektor az alábbi alakban állítható elő: 

 ( ) ( ) ( )[ ] ( ) ( )XXXXX eeeeeeeee
00 εεεσ CqBCC −=−=  (4.15a) 

ahol: X helytől való függés jelölése 

Ce  anyagállandók mátrixa 

qe  csomóponti elmozdulás-vektor 
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 [ ]xzyzxyzyx
Te γγγεεεε =)(    és   ( ) ( ) ( )[ ]000)( 0 XTXTXTTe ∆∆∆= αααε    (4.15b) 

 

A (4.15b) összefüggésben a felső indexben lévő T betű a transzponálást jelöli. A (4.15a) egyenlet 
felhasználásával a potenciális energia minimuma elvből a csomóponti elmozdulás-vektorra a 
következő lineáris algebrai egyenletrendszer adódik: 

 TfqK ∆=∆  (4.16a) 

 ( )[ ] ( )dVXX eeT

V

e
T

e

0εCBf ∫=∆  (4.16b) 

A (4.16b) összefüggés a hőmérsékletváltozásból származó csomóponti terhelésvektor. A (4.16a)  
egyenlet megoldásaként előálló q∆ elmozdulások szolgáltatják az öntvény vetemedését és 
zsugorodását. [23-30] 

Az alkatrészben ébredő aktuális feszültség értéke az egyes időintervallumok 
feszültségváltozásainak összege: 

 ( ) ( )∑∑ ∆=∆=
i

e
i

ee

i

e
i

e XX qBCσσ  (4.17) 

 

4.4 Hálógenerálás a véges elem rendszerben 

 

A korábbi fejezetekben ismertettük, hogy véges elem rendszerek működése során az első 

elvégzendő feladat a kontinuum diszkretizációja, vagyis a megoldandó régió elemekre osztása. Az 

öntvények, mint háromdimenziós testek hálózása a legtöbb esetben nehéz feladat, mivel általában 

bonyolult, falvastagság átmenetekkel rendelkező geometriákról van szó. A megfelelő háló 

kialakításához először a kétdimenziós hálót generáljuk, majd annak térbeli kifejtésével hozzuk létre 

a háromdimenziós hálót. A kétdimenziós háló generálására az alábbi módszereket lehet alkalmazni. 

Konform leképezés 

Olyan leképezése a testnek, mely szög és aránytartó, a kapott objektum csúcspontjainak száma 

megegyezik az eredeti test csúcspontjainak számával. A konform leképezés elvét a 4.1 ábra mutatja. 

[31] 
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4.1. ábra 

Konform leképezés 

 

Geometria partícionálása 

A geometria partícionálása során, többszörösen felezzük a testet a csúcsokat összekötő átlók 

segítségével. Ezt addig végezzük, míg a kapott egységek csak háromszögekből állnak. A geometria 

partícionálásának elvét a 4.2 ábra illusztrálja. 

 

4.2 ábra 

Geometria partícionálása 

 

Illesztett rács alapú közelítés 

Az illesztett rács alapú közelítés során egy adott szélességű rácsot helyezünk a 

geometriára: a határra eső rácselemeket illesztjük, a területen kívül eső rácselemeket 

eltávolítjuk. Az így kapott rács megfelelően írja le a körbehatárolt geometriai részeket. 

Csatlakoztatott elem közelítés 

A csatlakoztatott elem közelítés esetén három-, vagy négyszög alakú részekre, domain-okra osztjuk 

fel az objektumot. A következő lépésben egy átalakítással a kapott hálófelosztást megfeleltetjük az 

eredeti geometriának és meghatározzuk a csomópontokat. 
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Csomópont összekötő közelítés 

A felsorolt módszerek közül a csomópont összekötő közelítés a leggyakrabban alkalmazott 

módszer: a hálót a geometria csomópontjainak összekötésével alakítjuk ki. Az így kapott elemek 

közvetlenül is alkalmazhatóak, de illeszteni is lehet őket az objektum határához. A csomópont 

összekötő közelítés elvét a 4.3 ábra mutatja be. [32-34] 

 

 

4.3 ábra 

Csatlakoztatott elem közelítés 

 

Az ismertetett kétdimenziós hálózási módszerek csak limitáltan alkalmazhatóak háromdimenziós 

háló generálása esetén. A konform leképezés alkalmazása nem automatizálható, és nem használható 

minden esetben. A geometria partícionálás nem alkalmazható háromdimenziós esetben, a geometria 

belső üregeinek értelmezése nem lehetséges. Az illesztett rács alapú közelítés háromdimenziós 

kiterjesztése esetén az elemek létrehozásának geometria kódolását kell módosítani, nyolcszögek 

(kockák) helyett tetraédereket kell használni. Legegyszerűbben a csomópont összekötő közelítést 

lehet háromdimenziós esetben alkalmazni oly módon, hogy a háromdimenziós hálót a létrehozott 

kétdimenziós háló térbeli kiterjesztésével hozzuk létre. 

Megjegyzendő, hogy egyes hálózási módszerek során külön hozzuk létre a felületet- és a térfogatot 

leíró hálót, amit a két térrész csatlakoztatásánál feleltetünk meg egymásnak. A felületi-, térfogati 

háló generálásának logikai felépítése a 4.4 ábrán látható. [35] 
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4.4. ábra 

A felületi-, térfogati háló generálásának logikai felépítése 

A véges elemes hálózás során alkalmazható elem- és hálótípusokat a 4.5 ábra vázlatai mutatják be. 

 

4.5 ábra 

A véges elemes hálózás során alkalmazható elem- és hálótípusok 
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A jegyzetben bemutatott SIMTEC/WinCast véges elem programrendszerben a hálógenerálás az 

alábbi lépésekben történik. 

- Az öntvény STL geometriájának beolvasása. 

- Layer modell előállítása a háromdimenziós geometria felszeletelésével. A metsző síkokat 

úgy kell megválasztani, hogy az elősegítse a pontos geometriakövetést. A metszetek 

definiálása általában valamelyik tengelyre merőlegesen történik, a gravitációs vektor 

irányának figyelembevételével.  

- A hálógenerálás szempontjából szignifikáns metszetek összemásolása egy virtuális síkra. 

Ennek eredménye egy olyan layer-modell, ami tartalmazza a különböző geometriájú 

részek metszeteit. 

- A kétdimenziós háló létrehozása csomópont összekötő közelítéssel, melynek során 

figyelembe vesszük a virtuális metszeten előállt jellemző geometriai viszonyokat. 

- A kétdimenziós háló térbeli kifejtése a metszeteknek megfelelő tengely mentén. Ennek 

során a virtuális metszetnek megfelelő kétdimenziós hálót fejtjük ki háromdimenzióssá és 

a kialakított hálót az adott metszeten látható valós geometriai metszetnek megfelelően 

módosítjuk. Az elemek száma a hálózás végén minden síkon megegyezik, de azok 

eloszlása, és alakja változhat. 

 

Kétdimenziós véges elemes háló létrehozása során különböző rendszerű elemelrendeződéseket lehet 

alkalmazni. 

Struktúrált hálózás 

A struktúrált hálózás során valamilyen előre definiált rendezőelv alapján hozzuk létre a hálót. A 

struktúrált, vagy szabályos háló olyan hálóvonalak csoportjaiból épül fel, amelyekben a 

hálóvonalak a saját csoporton belüli hálóvonalakat sohasem metszik és a másik csoport hálóvonalait 

pedig csak egyszer metszik el. Ez lehetővé teszi, hogy hálóvonalak egy adott csoportját 

folyamatosan beszámozhatjuk, így bármely térfogat a tartományon belül egyértelműen 

azonosítható. A szomszédos hálópontok között meglévő szabályszerű kapcsolat egyszerűsíti a 

numerikus megoldás programozási munkáit és az algebrai egyenletrendszer mátrixa ebben az 

esetben szabályos szerkezetű lesz.  

Izotropikus hálózás 

Az izotropikus hálózás során iránytangenstől független elemelrendezésű hálót hozunk létre. A nem-

struktúrált háló nagyon összetett geometriájú tartományok esetén is jól alkalmazható. Ez egy 

rugalmasan használható hálótípus, amely könnyen illeszthető egy tetszőleges megoldási tartomány 



 

határához. Ezt a hálótípust elvileg

használni, de a legalkalmasabb a véges 

vagy az ellenőrző térfogatoknak

szomszédos elemek, vagy csomópontok számában. 

háromszög, vagy négyszög, háromdimenziós 

épül fel. A rugalmas alkalmazhatóságból származó el

adatstruktúra szabálytalansága. A 

egyértelműen meghatározó információkat konkrétan meg kell adni. Az algebrai egyenletrendszer 

mátrixa természetesen nem lesz szabályos, hanem diagonális (sávos) szerkezet

mátrix kapott sávszélességének csökkentését a pontok átrendezésével szükség esetén el kell 

végezni.  

Valós öntvénygeometriák hálózása

geometriakövetés érdekében. A struktúrált és az izotropikus hálózás össze

látható. 

A struktúrált és az izotropikus hálózás összehasonlítása

A SIMTEC/WinCast véges elem programrendszer hálógenerálása 

háromdimenziós pentahedron (prizma) elemet a 

4.7 ábra Alkalmazott véges elem

(prizma) 

elvileg bármely diszkretizációs módszer alkalmazás

használni, de a legalkalmasabb a véges elem és a véges térfogatok módszere esetén. 

 térfogatoknak elvileg bármilyen alakja lehet és nincs semmilyen korlátozás a 

szomszédos elemek, vagy csomópontok számában. A háló kétdimenziós esetben

, háromdimenziós esetben pedig tetraéder, vagy hexaéder elemekb

épül fel. A rugalmas alkalmazhatóságból származó előny hátrányos következménye a létrejöv

adatstruktúra szabálytalansága. A csomópontok elhelyezkedéseit és a szomszédos csatlakozásokat 

en meghatározó információkat konkrétan meg kell adni. Az algebrai egyenletrendszer 

mátrixa természetesen nem lesz szabályos, hanem diagonális (sávos) szerkezetű

x kapott sávszélességének csökkentését a pontok átrendezésével szükség esetén el kell 

geometriák hálózása esetén izotropikus hálózást érdemes alkalmazni a jobb 

követés érdekében. A struktúrált és az izotropikus hálózás összehasonlítása a 

 

4.6 ábra 

A struktúrált és az izotropikus hálózás összehasonlítása

SIMTEC/WinCast véges elem programrendszer hálógenerálása 

háromdimenziós pentahedron (prizma) elemet a 4.7-4.8 ábrák szemléltetik. 

                        

ábra Alkalmazott véges elem 4.8 ábra Alkalmazott véges elem

(eltolt prizma
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bármely diszkretizációs módszer alkalmazása esetén lehet 

módszere esetén. Az elemeknek, 

bármilyen alakja lehet és nincs semmilyen korlátozás a 

esetben leggyakrabban 

esetben pedig tetraéder, vagy hexaéder elemekből 

ny hátrányos következménye a létrejövő 

csomópontok elhelyezkedéseit és a szomszédos csatlakozásokat 

en meghatározó információkat konkrétan meg kell adni. Az algebrai egyenletrendszer 

mátrixa természetesen nem lesz szabályos, hanem diagonális (sávos) szerkezetű mátrixot kapunk. A 

x kapott sávszélességének csökkentését a pontok átrendezésével szükség esetén el kell 

mes alkalmazni a jobb 

hasonlítása a 4.6 ábrán 

A struktúrált és az izotropikus hálózás összehasonlítása 

SIMTEC/WinCast véges elem programrendszer hálógenerálása során alkalmazott 

 

ábra Alkalmazott véges elem 

eltolt prizma) 



 

A véges elemes hálózás esetén lehet

Falvastagság átmenetekkel rendelkez

érdekében a minél kisebb elemmérettel való hálózást érdemes alkalmazn

csökkentése lokálisan is kivitelezhet

növekmény. A 4.9 ábrán egy gömb hálózását mutat

gömb geometria középvonali metszetét változó eloszlás és elemméret alkalmazása esetén.

 

Gömb geometria hálózása különböz

metszete változó eloszlá

  

A véges elemes hálózás esetén lehetőség van a prizmák méretének tetszőleges megválasztására.  

Falvastagság átmenetekkel rendelkező valós öntvények esetén az öntvénygeometria jobb leírása 

érdekében a minél kisebb elemmérettel való hálózást érdemes alkalmazni. Az elemek méretének 

csökkentése lokálisan is kivitelezhető, így az elemek összes számában nem lesz exponenciális 

ábrán egy gömb hálózását mutatjuk be két különböző hálómérettel, valamint a 

gömb geometria középvonali metszetét változó eloszlás és elemméret alkalmazása esetén.

  

4.9. ábra 

Gömb geometria hálózása különböző hálóméret alkalmazásával és a geometria középvonali 

metszete változó eloszlás és elemméret alkalmazása esetén
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őleges megválasztására.  

 valós öntvények esetén az öntvénygeometria jobb leírása 

i. Az elemek méretének 

összes számában nem lesz exponenciális 

ő hálómérettel, valamint a 

gömb geometria középvonali metszetét változó eloszlás és elemméret alkalmazása esetén. 

 

 hálóméret alkalmazásával és a geometria középvonali 

s és elemméret alkalmazása esetén 
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5 A véges differenciák módszere (FDM / CV) 

5.1 A véges differenciák módszer kialakulása 
 

A véges differenciák módszere a parciális differenciálegyenletek numerikus megoldására 

szolgáló legrégebbi módszer. Úgy tartják, hogy először Euler használta a 18. században. Egyszerű 

geometriájú számítási tartomány esetén ez a legegyszerűbb diszkretizálási módszer. 

A véges differenciák módszer története az alábbi publikációk segítségével vázolható: 

- 1910 Richardson, Royal Society of London: gátak falában kialakuló feszültségek 

vizsgálati módszere. Ez tekinthető az első véges térfogatelemes alkalmazásnak. 

- 1928 Courant és társai: parciális differenciálegyenlet megoldási módszerének 

kidolgozása. 

- 1957 Evans és Harlow, Los Alamos: energia és lendület megmaradásának biztosítása. A 

módszer azért vált népszerűvé, mert a számításhoz szükséges memória és a számítás 

sebessége lehetővé tette bonyolult áramlási terek leírását. 

- 1959 Godunov: matematikai eljárás kidolgozása, parciális differenciál egyenletek 

nagypontosságú megoldására.  

- 1969 MacCormack: hiperbolikus parciális differenciál egyenletek numerikus 

diszkretizálása. 

- 1980 Patankar: a hőátadás és áramlás numerikus számításáról szóló alapmű 

megjelentetése. 

- 1999 Ferziger és Peric: áramlási folyamatok számításáról értekező könyv publikációja. 

[36] 

 

5.2 A véges differenciák módszer működése 

 

A véges differenciák módszer, a véges elem módszerhez hasonlóan, a számítási tartomány 

kisebb térfogati elemekre bontja, amelyeken belül a keresett áramlástani mezőváltozók egyszerűbb 

(pl. lineáris) függvényekkel közelíthetők. A tartomány felbontását véges térfogatelem módszer 

esetén is hálógenerálásnak, a térfogatelemeket pedig celláknak nevezzük. 

A diszkretizálás első lépése a számítási tartomány diszkrét számú rácspontból álló hálóval történő 

lefedése. Minden egyes rácspontban a parciális differenciálegyenletekben szereplő parciális 

deriváltakat differenciahányadosokkal közelítjük. Eredményül minden egyes rácspontbeli értékre 

egy algebrai egyenletet kapunk, amely az illető pontbeli értéken túl általában a környezetében lévő 

pontokban lévő értékeket is ismeretlenként tartalmazza.  
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A differenciálegyenletekben szereplő változók térkoordináták szerinti első- és második deriváltjait, 

vagy a rácspontbeli ismeretlen értékekre illesztett polinom differenciálásával, vagy a csonkított 

Taylor sorral közelítik. A mezőváltozók diszkrét értékeit a cellák középpontjában határozzuk meg. 

A differenciálegyenleteket integrálva egy-egy cella térfogatára minden divergenciás tag a cella 

összes részfelületére vonatkozó felületi integrállá alakul. Az integrálok értéke minden cellafelületre 

egy-egy skalár, ami az adott felületen egységnyi idő alatt átáramló megmaradó mennyiséget fejezi 

ki, ezek a felület két oldalán tárolt (ismeretlen) mezőváltozóktól függnek. Minden 

transzportegyenlet, minden cellára egy-egy nemlineáris algebrai egyenletet eredményez. A 

nagyszámú ismeretlen és az egyenletek nemlinearitása miatt az algebrai egyenletrendszer pontos 

megoldása nem lehetséges, ezért iteratív közelítő eljárások alkalmazhatók. A számítási tartomány 

határára eső cella-részfelületekre vonatkozó integrálok számításához az elhagyott térrész hatását 

leíró újabb összefüggések, peremfeltételek megadása szükséges. 

Elvileg a véges differenciák módszer tetszőleges számítási hálóra alkalmazható, azonban a 

gyakorlatban csak strukturált háló esetén alkalmazták. Strukturált hálóknál a rácsvonalak a helyi 

koordináta vonalakkal esnek egybe. Struktúrált háló esetén a véges differenciák módszere nagyon 

jól és egyszerűen használható. Különösen egyenközű hálón nagyon egyszerűen nyerhetők a 

magasrendű differenciálási sémák, de egyik hátránya az, hogy főleg csak egyszerű tartományok 

esetén használható. (Struktúrált hálózással kapcsolatosan lásd még 4.4 fejezet.) 

 

5.4 A Véges differenciák módszer matematikai alapjai 

A véges differenciák módszer lényege, hogy a differenciálegyenletek numerikus közelítő 

megoldásakor az egyenletben szereplő differenciálhányadosokat ún. differenciahányadosokkal 

közelítik, illetve helyettesítik. Ezáltal a differenciálegyenlet megoldása egy lineáris 

egyenletrendszer megoldására vezethető vissza.  

Amikor a véges differenciák módszerét alkalmazzák egyetlen x változóra vonatkozóan (amely 

fizikai jelentésénél fogva lehet idő, vagy helykoordináta), kiinduló lépésként az x lehetséges L 

maximális értékét n számú diszkrét értékre kell felosztani a következőképpen: 

x=0, x1=∆x,  x2=2∆x, xn=n∆x=L 

Az x változó szerinti parciális deriváltakat ezután az x alkalmasan választott értékénél vett véges 

differenciákkal helyettesítik az alábbi gondolatmenetet követve. 

Az u(x,t) függvény x szerinti parciális deriváltja: 

�
�� = lim∆�→�

 !�"∆�,$%& !�&∆�,$%
�∆�        (5.1) 
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Ha a fenti deriváltat egy véges számértékkel, ún. véges differenciával helyettesítjük, akkor a 

derivált közelítésére az x = xi helyen a következő formula adódik: 

 

'� ��(�) ~
 !�)"∆�,$%& !�)&∆�,$%

�∆�     (5.2) 

A fenti formula átalakítva: 

'� ��(�) ~
+
�∆� !,-"+ − ,-&+%   (5.3) 

 

ahol ui az u(x,t) függvénynek az xi helyen vett helyettesítési értéke: ,- = ,!�-, .%. 
Az x szerinti másodrendű parciális derivált az x=xi helyen, hasonló meggondolás szerint, az alábbi 

módon közelíthető: 

'�� ���(�) ~
+
∆�� /'

� 
��(�)"∆�/� − '

� 
��(�)&∆�/�1  (5.4) 

 

A fenti formula átalakítva: 

'�� ���(�) ~
+
∆�� !,-"+ − 2,- + ,-&+  (5.5) 

 

A fenti formulákkal definiált közelítő képleteket elsőrendű centrális differenciáknak nevezik. 

Másfajta módon származtatott differenciatípusok az ún. haladó és retrográd differenciák. Ezek 

sajátossága az, hogy úgy közelítik a deriváltat, hogy csak az egyik oldalán lévő pontokat (diszkrét 

helykoordinátákat) veszik figyelembe. 

A vizsgálandó objektumra vonatkozó differenciálegyenletben a parciális deriváltakat pontonként 

véges differenciákkal helyettesítve egy lineáris egyenletrendszer adódik, amelyben a változók 

száma az n értékének nagyságától, vagyis az L intervallum felbontási finomságától, függően 

változik. A konkrét számításokhoz felhasznált véges differenciák típusa (centrális, haladó, 

retrográd), valamint az n választott értéke egyaránt kihat a keresett u(x,t) függvény becslési 

pontosságára. [37] 
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5.5 A hőtani feladat megoldása (FDM / CV) 

 

A legtöbb öntészeti szimulációs program a dermedés-lehűlés számítására a kvázi-egyensúlyi 

kétfázisú zónák elmélet alkalmazza, ami egy közelítő megoldást szolgáltat. A módszer alapja, hogy 

az ötvözetek és a színfémek kristályosodásának folyamata a likvidusz-szolidusz hőmérsékletközben 

tér el egymástól. A likvidusz-szolidusz hőmérsékletközben a kialakuló szilárd fázis a folyékony 

fázissal tart egyensúlyt, tehát mind a folyékony, mind a szilárd fázis jelen van. Mivel a 

színfémekhez képest az ötvözetek diffúziós együtthatójának növekménye kismértékű, valamint a 

konvekcióból adódó keveredés gyenge, ezért a diffúzió jelensége mind a kétfázisú zónában, mind a 

szilárd fázisban elhanyagolható. A kétfázisú zónák elméletének egyik feltételezése, hogy a kétfázisú 

zóna állapota, hasonlóan a hőmérsékletmezőhöz T(r,t) és a sebességmezőhöz v(r,t), az alábbi 

makroszkopikus jellemzőkkel írható le: 

3.5 S(r,t) a szilárd fázis térfogathányada, 

3.6 L(r,t) a folyékony fázis térfogathányada, 

3.7 P(r,t) az üres részek térfogathányada. 

A fenti térfogathányadok a hely és az idő lokális függvényei, értékeik 0 és 1 közöttiek. 

3!4, .% + 5!4, .% + 6!4, .% = 1 

A fenti fázisegyensúly idő szerinti deriváltja 

0
),(),(),( =

∂
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      (5.4.1)
 

Az anyagmegmaradás törvénye szerint egyszerűsíthetjük az összefüggést: 

0))(()( =
∂
∂+

∂
∂

LT
tt

S
T LS ρρ

       (5.4.2)
 

)(),( TT LS ρρ  a folyékony és a szilárd fémfázisok sűrűsége a hőmérséklet függvényében. 

Az ötvözet komponenseinek anyagmegmaradás törvénye szerinti egyszerűsítése után felírható:  
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     (5.4.3)
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)(),( TCTC i
L

i
S  az i-edik ötvözet komponens koncentrációja az egyensúlyban lévő folyékony és 

szilárd fázisban T hőmérsékleten. Az értékek a többfázisú rendszer fázisdiagramjából kerülnek 

meghatározásra.  

 

A modell egyszerűsítésének céljából a kétalkotós fázisdiagramokat tekintjük kiindulási alapnak. A 

kétalkotós fázisdiagramokban nem szereplő további ötvözőelemeket, a kétalkotós fázisdiagramokra 

gyakorolt hatásuk szerint vesszük figyelembe, azaz a fázisdiagram egyes vizsgált pontjait 

koncentrációjuktól függően lineárisan mely irányba tolják el. A likvidusz és a szolidusz 

hőmérsékletek módosított értékeit a kapott diagramból határozzuk meg. Az 5.1 ábrán a vas-karbon 

kétalkotós fázisdiagram látható. 

 

5.1 ábra 

Az Fe-C kétalkotós fázisdiagram 

 

A felírt alapegyenletet egyenletrendszerré alakítjuk a hővezetési- és a konvektív hőátadási 

egyenletek felírásával. 
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  (5.4.4.a)
 

ahol:  

SL ρρ ,  az ötvözet folyékony és szilárd fázisának sűrűsége a hőmérséklet függvényében, 

SL χχ ,  az ötvözet folyékony és szilárd fázisának fajhője a hőmérséklet függvényében, 
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λ    az ötvözet hővezetési együtthatója a hőmérséklet függvényében, 

q  az ötvözet kristályosodási hője. 

A formában történő hővezetés egyenlete: 

))(()()( TTdiv
t

T
TT KKK ∇=

∂
∂ λχρ

      (5.4.4.b)
 

ahol, a k index a forma anyagától való függést jelöli. 

A konvektív hőátadás kisméretű öntvények esetén elhanyagolható, a formatöltés során az olvadék 

lehűlése és a forma felmelegedése elhanyagolható nagyságú. 

 

A zsugorodási üregek kialakulása a szivárgási elméleten alapszik. A kétfázisú olvadékban kialakuló 

dendritháló a zsugorodás során fokozódó mértékű ellenállást fejt ki az olvadék áramlásával 

szemben. A szivárgás sebessége arányos a nyomásgradienssel, és a dendritháló 

áteresztőképességével. 

pSmV ∇−= )(          (5.4.5)
 

ahol „p” a nyomásra utal. 

Az m(S) áteresztőképesség függ az s(r,t) megszilárdult fázis mennyiségétől. Az áteresztőképesség 

értéke a nullához tart, ha a szilárd fázis mennyisége nagyobb az Sp kritikus átszivárgási 

keresztmetszetnél. 

m(S)=0, S>Sp        (5.4.6) 

A szivárgási elmélet szerint az Sp értéke ~0,7, egyes modellekben ötvözetek esetén Sp=1. 

 

Ha az öntvényben a dermedés során kialakulnak olyan helyek, ahol már megszilárdult részek 

vesznek körbe még folyékony részeket, és az átszivárgási keresztmetszet mérete miatt már nem 

lehetséges az átszivárgás, akkor ennek a körbezárt helynek a kitáplálása nem történhet meg, vagyis 

ott zsugorodási porozitás kezd kialakulni. A zsugorodási porozitás nagyságának meghatározása 

során figyelembe kell venni a gravitációs teret, az áteresztést és a hőmérséklet eloszlást.   

 

5.4 Anyagtranszport folyamatok megoldása 
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A formaüreg olvadékkal való feltöltődésének vizsgálata esetén az olvadékkal megtelt részekre 

vonatkozó konvektív feltételt beírhatjuk a hővezetés egyenletébe és hőtani feladat megoldása során 

felírt (5.1-5.4) egyenletrendszert ki kell egészíteni a V(r,t) sebességmezőt leíró egyenlettel.  

Az impulzus megmaradás törvényét figyelembe véve a V(r,t) sebességmezőre felírható:  
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(5.4.7) 

ahol ∏ ij
az impulzus sűrűség vektor, ami viszkózus összenyomhatatlan folyadékokra a Navier-

Stockes egyenlet szerint 
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(5.4.8) 
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(5.4.9) 

ahol,  ρ – sűrűség,  

P – nyomás, 

υ – kinematikai viszkozitás,  

gi- gravitációs gyorsulás. 

 

Az áramlás számításakor a fémolvadék jó közelítéssel összenyomhatatlan folyadékként kezelhető. 

Így viszkozitási szempontból a folyékony fém tulajdonságait tekintve hasonló az ideális 

folyadékhoz. Ez azt jelenti, hogy amikor fémet töltünk a formába, a Reynolds számnak 
ν

lV
Re

*=  

magas értékei adódnak, és megfelelő körülmények között turbulencia kialakulása figyelhető meg. A 

turbulencia a határfelületen alakul ki, jellemzően egyenetlen határfelület esetén. 

A Navier-Stockes egyenlet megoldása alapján a lamináris áramlás Re~100-1000 értékei 

között veszti el állandóságát. A gyakorlatban kvázi lamináris áramlás figyelhető meg magas Re 

szám és egyenletes geometria esetén. Ezért el kell döntenünk, hogy melyik áramlási paramétert 

akarjuk számítani és mely paramétereket akarjuk elhanyagolni. 

Két fő folyamat ismert a folyékony fémmel való formatöltés során: 

- az olvadék áramlása a beömlő rendszerben és a formában (turbulens, lamináris), 

- a fém szivárgása és a forma felmelegedése a formatöltés során. 
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Az első folyamat alapján optimális technológia esetén lamináris áramlás szerint áramlik a fém a 

formába, pangó részek forma erózió nem alakul ki. Az ilyen áramlás közelít az optimális lamináris 

áramláshoz. 

Viszkózus áramlás csak a fal mentén alakul ki, amit úgy lehet figyelembe venni, mint a formaüreg 

geometriai méretének változását. 

 

Az öntészeti szimulációs programok által alkalmazott számítási rendszer egyik fő eleme, hogy 

lamináris áramlást feltételez, ami ideális összenyomhatatlan folyadékot esetén megfelel az ideális 

viszonyoknak, és csak a viszkozitás értékeit kell változtatni. 

Ez esetben a sebességmezőre vonatkozó egyenlet formája: 
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(5.4.10) 

 

(5.4.11) 

ahol, 
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ahol, 
→
n a szilárd felszín normálvektora. 

A nyomásmező számítása során a viszkozitáshoz kapcsolódó fi értékének módosítása 

elhanyagolható.  

A fentiekből következően felírható a nyomásmező egyenlete: 
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(5.4.13) 

az alábbi határfeltételekkel: 

- a szabad felszínen P=0 (5.4.14) 

- az (5.4.12) egyenletet figyelembe véve a szilárd felszínen: nn
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5.5 FDM / CV hálógenerálás 

 

Mint azt már korábban ismertettük, a véges differenciák módszer elvileg tetszőleges számítási 

hálóra alkalmazható, azonban a gyakorlatban csak strukturált háló esetén alkalmazták. Ez esetben a 

rácsvonalak a helyi koordináta vonalakkal esnek egybe. Matematikailag lehetséges nem egyenközű 

háló alkalmazása is, mely bonyolultabb számítási struktúrát eredményez, de a geometria leíró 

képessége rugalmasabb. Az 5.2 ábrán egy számítási tartomány leírása látható bal oldalt egyenközű, 

jobb oldalt nem egyenközű hálózás esetén. 

 

5.2 ábra 

Egyenközű és nem egyenközű véges differencia hálózás 

 

Gyakorlati szempontból elképzelhető, hogy szükséges az egyes cellák további felosztása. Ez 

matematikailag kezelhető, de a gyakorlatban csak nagyon ritkán alkalmazzák. Erre láthatunk példát 

az 5.3 ábrán. 

 

5.3 ábra 

Elemi cella felosztása 

 

Az általunk használt szimulációs programok minden esetben egyenközű hálót alkalmaznak. Ez 

kétdimenziós esetben négyzetet, háromdimenziós esetben kockákat jelent. A véges differencia 
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módszer esetén az egyes elemek és nevezetes geometria helyek elnevezése megegyezik a véges 

elem rendszer esetén alkalmazott elnevezésekkel. (5.4 ábra) 

 

5.4 ábra 

2D-s és 3D-s háló 

 

A véges differencia módszer esetén alkalmazott 3D-s elemi cella az 5.5 ábrán látható. 

 

 

5.5 ábra 

3D-s elemi cella 

 

A háló generálása a gyakorlatban úgy történik, hogy az X,Y,Z koordináta rendszer egy megadott 

koordinátájú pontjából, általában a középpontból, az általunk definiált „a” élhosszúságú kockákkal 

töltjük ki a számítás tartományt. A térbeli kitöltés logikája az 5.6 ábrán látható. 
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5.6 ábra 

Számítási tartomány kitöltése elemi cellákkal 

 

Természetesen felmerül a kérdés, hogy ha a leírni kívánt test geometriája nem csak az elemi 

cellák élével párhuzamos éleket tartalmaz, akkor milyen lesz az ábrázolása pontossága. Ebben 

az esetben a geometria leírás pontossága függ az alkalmazott elemi cella élhosszúságától. A 

geometriai pontosság és az elemszám kérdésének összevetését egy gömb geometria esetén 

mutatjuk be az 5.7 ábrán. 

 

5.7 ábra 

Geometriai pontosság - elemszám 

 

A bal oldali cella mérete 2 mm, az elemek száma 33500. A jobb oldali cella mérete 0,5 mm, 

az elemek száma 2140000. 

 

Az 5.8 ábrán a Miloi Vénusz szobor geometriája látható különböző cellaméretű hálózás 

esetén. Középen az eredeti CAD geometria látható, a milliméterben megadott értékek az 

elemi cellák méretét jelölik. 
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5.8 ábra 

A Miloi Vénusz szobor hálózási példái 

 

A fenti példákból látható, hogy a cellaméret csökkentésével tetszőleges alakú test is 

megfelelő pontossággal írható le. A cellaméret csökkentése viszont együtt jár az összes 

cellaszám exponenciális növekedésével, ami nagyméretű számítási egységeket eredményez. 

A geometriai pontosság növelésének másik lehetősége az, ha nem az elemi cella méretét 

csökkentjük, hanem a határfelületeken megoldjuk azt a problémát, hogy egy adott cella csak 

egy típusú anyagtulajdonságot reprezentálhat. A control volume módszer hálógenerálása 

lehetővé teszi, hogy ezt a cellamegosztást egy súlyozás segítségével végezzük el, így sokkal 

kisebb elemszámmal lehet ugyanolyan, vagy jobb geometriai pontosságot elérni. Erre egy 

valós öntvény hálózásának példáját mutatjuk be az 5.9 ábrán. 
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5.9 ábra 

CV hálózás súlyozással 

 

Az ábra felső részén látható a kétdimenziós CV háló. A bal alsó képen látható a súlyozás 

nélküli, a jobb alsó képen a súlyozással készült öntvény geometriai pontossága, azonos 

cellaméret alkalmazása mellett. 
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6. NovaFlow&Solid - Nyomásos öntés szimulációja 

 

A NovaFlow&Solid szimulációs program a svédországi NovaCast Foundry Solutions AB cég 

fejlesztetése. A program a véges térfogatok elvén működik. A szimulációs program automatikus 

hálógeneráló modullal rendelkezik. A létrehozott háló minden esetben struktúrált elrendezésű. A 

programban lehetőség van a különböző öntészeti módszerek definiálására: gravitációs, nyomásos, 

alacsony nyomásos, precíziós öntés. Az anyagtranszport és hőtranszport folyamatok számítását a 

program részét képező anyagtulajdonságokat tartalmazó adatbank teszi lehetővé. 

A program használatának módja megegyezik a 3. fejezetben ismertetett logikai sémával. A 

NovaFlow&Solid programban az egyes modulok elnevezése az alábbi: 

Előkészítő folyamat: 

3D Import 

Initial settings 

Számítási folyamat: 

Solidification (dermedés szimulációja) 

Quick flow (formatöltés szimulációja 

Flow & Solid (dermedés és formatöltés szimulációja 

Kiértékelési folyamat: 

Browser 

 

A program magyar nyelven nem áll rendelkezésre, ezért annak működését, pl. az egyes parancsokat 

angolul adjuk meg és azokat minden esetben félkövér kiemeléssel látjuk el. Az egyes 

programrészekről készült képek magyarázata során törekszünk arra, hogy a kép és annak szöveges 

magyarázata egymás mellett helyezkedjenek el. Az egyes képeket csak szükség esetén számozzuk. 

A nyomásos öntés szimulációját egy valós öntvény segítségével mutatjuk be. Az öntvény egy „R 

lap” nevű próbatest, mely nyomásos öntészeti folyamatok vizsgálatára alkalmas. A vizsgált STL 

geometria a 6.1 ábrán látható. 
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6.1 ábra: A vizsgált CAD geometria 

 

Az STL geometria 2011 háromszögből és 1012 csomópontból áll. Az öntvény térfogata 150 cm3, 

felülete 62 cm2.  

 

6.1 CAD geometria beolvasása (3D Import) 

 

A 3D Import programrészben a File/Open 

parancs segítségével lehet beolvasni a 

vizsgált öntvénygeometriát. A beolvasott 

geometria pozíciója minden esetben a CAD 

modellből exportált. Ha ez nem felel meg a 

kívánt öntési helyzetnek, akkor a geometriát 

el kell forgatni. A képre kattintva, az egér 

bal gombjának lenyomásával a darab 

forgatható. 
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A kívánt öntési helyzet megválasztása után 

a rögzített koordinátarendszerhez kell kötni 

a geometriát. Ez az alsó menüben található 

Align X,Y,Z  funkcióval tehető meg. Az új 

pozíciót rögzíteni kell a Fix Position! 

paranccsal. 

 

Az öntési helyzet rögzítése után meg kell adni egy kívánt projekt nevet és menteni a változtatásokat. 

 

6.2 Pre-processing 

 

A 3D Import  modulban elmentett geometria az Initial settings modulban kerül megnyitásra a 

File/Open parancs segítségével. 

 

A projekt megnyitásakor megjelenik a 

geometria az öntési helyzetben. Az 

öntvényt mindig a világoskék szín jelöli. 
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6.2.1 Hálógenerálás 

 

A szimulációs programon belül a hálógenerálás a Mesh/Build mesh paranccsal történik. A funkció 

megnyitáskor a Parameters of mesh ablak jelenik meg a képernyőn. Az itt beállított paraméterek 

alapján történik meg a hálógenerálás. A hálózáskor kívánt cellaméretet úgy kell megválasztani, 

hogy az öntvény legkisebb falvastagságában is lehetőleg két elemsor vastagság legyen. A példában 

2 mm-es cellaméretet definiálunk. Ezt a Dimension of cell, mm ablakba kell beírni. Hálózás 

indítása az Apply  gomb megnyomásával. 

 

A Parameters of mesh ablak ismételt 

megnyitásával adatokat kapunk az elemek 

számáról, az öntvényt leíró elemek számáról 

és a futtatáshoz szükséges RAM memória 

mennyiségéről. A csúszka mozgatásával, 

vagy új érték beírásával az elemek száma 

változtatható. 

 

 

  

A menü Box dimension füle alatt állítható be 

az öntvényt körbevevő minimális formafal 

vastagsága, a számítási tartomány (forma) 

nagysága és az öntvény formán belüli 

pozíciója. Szintén ebben a menüben 

definiálhatóak a szimmetria viszonyok, ha a 

teljes öntvénycsokornak csak egy adott részét 

akarjuk számítani. Ez a funkció lehetővé 

teszi csak a kiválasztott öntvényrész 

számítását, amivel idő és számítási kapacitás 

takarítható meg. Kilépés: OK .  
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Az elkészült hálógeometria megjelenítésére 

több lehetőség áll rendelkezésünkre: 

Output Isometric – izometrikus nézet 

Output transparent – transzparens nézet. 

A merőleges vetítési módszernek 

megfelelően az egyes nézetek 

kiválaszthatóak. 
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6.2.2 Metszetek megjelenítése 

 

A modell különböző metszeteinek megjelenítése az alábbi módon lehetséges. Bal-klikk azon a 

síkon, mellyel párhuzamosan akarunk metszetet definiálni. Az mozgatásával tudjuk megjeleníteni a 

kívánt síkot, majd a jobb egérgomb lenyomásával hozzuk létre a metszetet. 

 

a. Bal-klikk az xy-

síkon. Ne tartsa 

lenyomva az egér 

gombját. 

 

 

d. Megjelenik a 

kívánt 

keresztmetszet. 

 

b. A kiválasztott 

sík színe kék. 

Húzzuk a kék síkot 

a kívánt pozícióba. 

 

e. Zoomolás: bal-

klikk, majd 

szálkereszttel a 

kívánt terület 

kijelölése. Pl.: 

zoom az elosztón.  

c. Jobb-klikk a 

kiválasztott 

pozícióban, a 

metszet 

kiválasztására. 

 
 

f. Az elosztó 

keresztmetszete 

3x3 cella. Zoom 

visszaállítása: undo 

zoom. 
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6.2.3 Anyagtípusok definiálása 

 

Az anyagtípusokat a Mesh / Set 

material menü alatt tudjuk 

megjeleníteni. 

Itt a színekkel azonosított geometriai 

részekhez tartozó anyagokat tudjuk 

definiálni. Az anyagok anyagtípusok 

szerint csoportosítva találhatóak az 

egyes ötvözetek, formázóanyagok és 

további anyagtulajdonságok. Az egyes 

anyagok megnyitásakor megjelenik azok 

likvidusz és szolidusz hőmérséklete, 

illetve nem ötvözetek esetén az adott 

anyagot jellemző paraméterek. 

 

 

 

 

 

A fenti ábrapáron látható, hogy öntött ötvözetnek EN-AC-4600 alumínium ötvözetet állítottunk be, 

öntési hőmérséklete 660°C. Szerszám anyagnak 2343-as szerszámacélt állítottunk be (fantázianeve 

Orvar Supreme), kiinduló hőmérséklete 220°C. 
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6.2.4 Beömlési pont megadása 
 

A formatöltési folyamatok szimulációjához szükséges a beömlési pont definiálása. Ez az a pont a 

geometrián, ahol az olvadék belép a formaüregbe. Ennek megadása gravitációs öntés esetén lehet 

problematikus, ugyanis adott esetben a program az álló-, illetve a nyitott tápfejek legfelső pontját is 

értelmezheti beömlési pontként. Nyomásos öntvények esetén a beömlési pont helye egyértelmű, a 

pogácsa frontfelületét kell megadni. A beömlési pontnak mindig ki kell érni a szerszám egyik 

felületére. 

A beömlési pontot a modell 2D-s metszetén lehet megadni. Válasszuk ki a megfelelő XY síkot. A 

folyamatot a lenti ábrasor mutatja. 

 

 

Beömlési pont megadása: Rigging/Gating parancs. A 

Set gating points ablak jelenik meg, ahol a 

Shift+bal-klikk billentyű/egér kombinációval lehet 

definiálni a beömlési pontot. A kiválasztott beömlési 

pont az ábrán látható. 
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Az OK gomb megnyomásával a definiált paraméterek 

mentésre kerülnek. 
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6.2.5. Táplálási pont megadása – Az utánnyomás hatásának figyelembevétele 

 

A táplálási pont azt jelenti, hogy a program ennek a geometriai helynek a környezetét veszi 

figyelembe akkor, ha az öntvény tömörre táplálását kívánjuk számítani. A táplálási pont megadása 

alapvetően szükséges, ha porozitási viszonyokat is kívánunk számítani. A táplálási pont gravitációs 

öntvények esetén a tápfejek legfelső geometriai helye. Nyomásos öntvények esetén táplálási 

pontként lehet megadni a pogácsa legvastagabb részének középpontját, ugyanis ha ezen a 

geometriai helyen megdermed a fém, akkor már biztosan nincsen utántáplálás.  

 

A táplálási pont megadása a Riggin menün 

belül található. A shift+bal-klikk 

billentyű/egér kombinációval válasszuk ki a 

pogácsa geometria középpontját. A Set 

feeding point ablakban válasszuk ki a 

folyamatos táplálás Continual feeding 

funkciót. 

Kilépés az OK  gombbal. 

 

6.2.6. Hűtő/fűtő körök definiálása 

A hűtő körök beállításai a Rigging menün 

belül találhatóak. Két különböző módon lehet 

hűtőköröket definiálni: 

- meglévő 3D modell beolvasásával, 

- hűtőkörök rajzolása közvetlenül a program 

felületen. 

Az alábbiakban a második definiálási módot 

ismertetjük. 
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A shift+bal-klikk kombinációval tudjuk megadni a kívánt csatorna nevezetes pontjait, a 2D 

metszeten. A lenti ábrán egy szögletes csatornát definiálunk. A képeken követhető a folyamat, 

alattuk megadjuk az egyes pontok koordinátáit. Fontos: a hűtő/fűtő csatornának határfelületen kell 

kezdődnie és végződnie. 

    

X = 72,75 

Y= 0,75 

Z = 102,75 

X = 72,75 

Y= 77,25 

Z = 102,75 

X = 72,75 

Y= 77,25 

Z = 164,25 

X = 72,75 

Y= 0,75 

Z = 164,25 

 

Ha kiértünk a határfelületre, a program megkérdezi, hogy ez-e a csatorna vége. A válasz megadása 

után a program automatikusan kilép az alkalmazásból. 

 

A fenti lépéssorral grafikusan 

létrehoztunk egy hűtőcsatornát. A 

következő lépésben ennek 

paramétereit kell megadni. Kattintsunk 

a Parameters parancsra. 
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Adjuk meg a csatorna átmérőjét és a 

hűtőközeg anyagát. A további 

definíciókat a későbbi lépések során 

kell megadni. 

 

 

 

 

 

6.2.7 Áramlásmérő szenzor definiálása 

Az áramlásmérő szenzor segítségével ellenőrizni lehet egy adott keresztmetszeten, pl. a rávágáson 

átáramló fém mennyiségét. Az áramlásmérő a Rigging menüpont alatt található. 

 

Az kiválasztott 2D metszeten 

shift+bal-klikk kombinációval 

válasszuk ki a vizsgált 

keresztmetszetet. A definiált helyen 

átáramló fém tulajdonságai kg/s, 

liter/s és m/s értékekben kerülnek 

rögzítésre. 

 

 



70 

 

6.2.8. Szenzorok definiálása (hőmérséklet, sebesség, nyomás) 

Érzékelő szenzorokat a teljes számítási tartományon belül el lehet helyezni. A hőmérsékletmérő 

szenzor segítségével egy virtuális hőelem kerül elhelyezésre, a sebesség és a nyomásmérő 

szenzorokkal pedig az adott cellán mérhető egyes értékek rögzíthetők. A szenzorok a Rigging 

menüpont alatt találhatók. 

 

Érzékelők elhelyezése 2D 

metszeti képen a shift+bal-

klikk kombinációval 

lehetséges. 

Példában a rávágásban 

helyezzük el az 

érzékelőket. 
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6.2.9. Zsugorodási modell kiválasztása 

 

A zsugorodási modell megadása azért fontos, hogy a számítás eredménye jobban megfeleljen a 

valós gyártási körülményeknek. Belátható, hogy a gravitációs mező másképpen hat a kialakuló 

zsugorodásokra gravitációs öntés, illetve nyomásos öntés esetén. A nyomásos öntésnél pl. a 

harmadik fázisban lejátszódó utánnyomás fogja meghatározni a zsugorodási üregek kialakulását. 

Definiáljuk az alábbi paramétereket: 

 

1. Feeding Pressure 

(táplálási nyomás) = 300 Bar 

2. Gravity influence 

(gravitáció hatása) = 0 % 

3. CLF Pressure 

(szivárgási feltétel) = 5 % 

4. Compressibility 

(összenyomhatóság) = 60 
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6.3.  Main-processing 

 

A további kiindulási és határfeltételek megadása a számítási modulokon belül történik. A 

különböző számítási modulok (dermedés, formatöltés, dermedés és formatöltés) csak funkcióikban 

térnek el egymástól, megjelenésük és az elérhető funkciók megegyezőek. 

 

6.3.1. Formatöltési paraméterek megadása 

 

A Parameters/Filling parameters… 

parancsot esetén a Filling parameters ablak 

jelenik meg. Itt történik a formatöltés 

módjának és paramétereinek megadása. 

Válasszuk a Pressure casting – Trigger 

(hidegkamrás öntés) lehetőségét a legördülő 

menüből. A dugattyú első fázisbeli 

sebességnek adjunk meg 1,5 m/s értéket. 

Értékek rögzítése a Change paranccsal. 
 

 

A kapcsolópont megadása, vagyis 

hogy mikor történjen az 

átkapcsolás a második fázisbeli 

sebességre, grafikusan történik. 

Azt a geometriai pontot kell 

kiválasztani az öntvény 2D-s 

metszetén, amely megegyezik a 

második fázis átkapcsolási 

pontjával.Shift+bal-klikk 

kombinációval kattintsunk pl. a 

beömlőrendszer legkisebb 

keresztmetszetére (rávágás). 

A kapcsolópont elérésekor a 
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dugattyú átkapcsol a megadott 

sebességre. 

 

6.3.2 Hűtőkörök további paramétereinek megadása 

 

Válasszuk a Choose 

Parameters/Channel parameters 

funkciót és a Filling parameters 

ablak jelenik meg. 

Állítsuk be a kívánt hűtőközeg 

hőmérsékletét, térfogatáramát és 

nyomását. 

 

 

6.3.3 További számítási paraméterek – Autostop 

A Simulate/AutoStop… funkció választásával az Auto stop criteria ablak jelenik meg. A futtatás 

végének a definiálása az autostop paraméterek megadásával történik. 

 

Példánkban a számítás akkor áll le, ha 

a még folyékony öntvényrészek 

mennyisége elérte a 0%-ot. Válasszuk 

a Volume of liquid phase, % 

funkciót. 
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6.3.4 Ciklusszámítás beállítása 

 

A ciklusszámítás beállítása a Parameters/Cycling paranccsal lehetséges. A ciklusszámítás 

beállításit az alábbi lépésekkel definiálhatjuk. Az egyes beállítások a lépésekkel megegyező piros 

színű számozással kerültek ábrázolásra a felsorolás végén található ábrán. 

1. lépés 

A ciklusszámítás típusának kiválasztása során kell megadni a számítani kívánt ciklus típusát. 

Alapesetben beállítható a First x cycles Solid, last FlowSolid. A szimulációs program először 

megadott számú (x), egymás után következő dermedési folyamatot számít, a formatöltés 

elhanyagolásával. Ezzel kialakul a szerszámon belüli egy inhomogén hőmérséklet eloszlás. Az így 

előállt inhomogén hőmérséklet eloszlású szerszámban történik meg az (x+1). lépésben a formatöltés 

és az azt követő dermedés számítása. 

2. lépés 

A futtatni kívánt ciklusok számának megadása. Alapesetben öt-hat ciklust érdemes beállítani, hogy 

minél jobban közelítsük a valós viszonyokat. Minden típus beállítása esetén tíz a megengedett 

legnagyobb ciklusszám. 

3. lépés 

Az öntvény kilökési idejének megadása. A kilökési idő megadása helyett lehetőség van a 

hőmérséklet függvényében, vagy a folyékony fázis mennyiségének függvényében definiálni a 

szerszámnyitást. 

 4. lépés 

Hűlési fázis. Itt lehet beállítani a különböző összetett hűlési fázisokat: vízhűtés, lefúvás, szabad 

levegőn való állás. Ehhez szükséges megadni az alábbiakat: 

- Az egyes hűlési fázisok ideje. 

- A hűtőközeg hőmérséklete. 

- A hűtőközeg térfogatárama. 

5. lépés 

A teljes ciklusidő megadása.  

A ciklusszámítás megadása grafikusan az alábbi képen látható. 



75 

 

 

 

6.3.5 A számítás indítása 

 

Válasszuk a Simulate/Start simulation parancsot. A számítási folyamat lefutása a jobb alsó 

sarokban lévő sávban látható. Emellett tanácsos a Windows feladatkezelő használata is. A 

futtatások menete a teljesítmény fül alatt a CPU-használat segítségével ellenőrizhető. 

 

6.4 Post-processing 

 

A futtatások összes mentett adata lehívható és vizualizálható a kiértékelő Browser modulban. A 

modul megnyitásakor a legutolsó számított projekt automatikusan behívásra kerül. Ha módosítani 

akarjuk a megnyitandó projektet, a *.psp fájok beolvasásával operálhatunk. 

A kiértékelő modul megnyitásakor az alábbi elrendezésben nyílnak meg az adatok. 
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A fenti menüben láthatóak a File, Play, Postprocess… alatti 

sávban a megjelenítésért felelős akciógombok. Ezek a View fül 

alatt is előhívhatóak. Sorrendben: 

- háló ki/be kapcsolása 

- metszet / izometrikus / áttetsző nézet 

- YZ, XZ, XY síkok 

- mérés 

- zoom 

 

 

 



77 

 

A sávon lévő akciógomb lenyitásával a számított paraméterek: 

hőmérséklet, folyékony fázis, nyomás, sebesség, stb. nyithatók 

meg. 

 

 

 

 

A jobb oldali menüben, a Scale gombra kattintva nyitható meg a 

skála. Ennek beállítása szabadon választható, pl. dermedés 

vizualizálása esetén érdemes a likvidusz-szolidusz 

hőmérsékleteket beállítani szélsőértékeknek. 
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A jobb oldali menüben, a Mould  gombra kattintva érhetőek el 

az egyes számított időlépések. Ezek között váltogatva lehet 

megjeleníteni az egyes időlépésekben mentett értékeket, pl. 

lejátszani a formatöltés folyamatát. A lejátszáshoz szükséges 

vezérlő gombok a főmenü play ikonja alatt is megnyithatóak. 

 

  

 

  

 

 

Bár nyomásos öntészeti esetben nem 

értelmezzük, de itt mutatjuk be, hogy 

gravitációs öntvények esetén a főmenüből 

érhető el a Feeder size calculation funkció, 

mely a kialakuló porozitásokat figyelembe 

véve számítja ki a szükséges tápfej méretet. 
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7. NovaFlow&Solid – Gravitációs öntés szimulációja 

 

A NovaFlow&Solid program gravitációs öntés számító moduljának használati módja megegyezik a 

nyomásos öntészeti modulnál ismertetettekkel. A program felépítése: 

Előkészítő folyamat: 

3D Import 

Initial settings 

Számítási folyamat: 

Solidification (dermedés szimulációja) 

Quick flow (formatöltés szimulációja 

Flow & Solid (dermedés és formatöltés szimulációja 

Kiértékelési folyamat: 

Browser 

Mint azt a nyomásos öntészeti modulban is tettük, az egyes ikonokat angolul adjuk meg. Az angol 

feliratokat minden esetben félkövér kiemeléssel látjuk el. Az egyes programrészekről készült képek 

magyarázata során törekszünk arra, hogy az aktuális kép és annak szöveges magyarázata egymás 

mellett helyezkedjenek el. Az egyes képeket csak szükség esetén számozzuk. 

 

A gravitációs öntés szimulációja során egy valós öntvény segítségével mutatjuk be a számítási 

folyamatot. A vizsgált CAD geometria a 7.1 ábrán látható. 

 

 

7.1 ábra: A vizsgált CAD geometria 
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Az STL geometria 4836 háromszögből és 2420 csomópontból áll. Az öntvény térfogata 4000 cm3, 

felülete 293 cm2.  

 

7.1 CAD geometria beolvasása (3D Import) 

 

 

A 3D Import programrészben a 

File/Open parancs segítségével lehet 

beolvasni a vizsgált öntvénygeometriát. 

A beolvasott geometria pozíciója minden 

esetben a CAD modellből exportált. Ha 

ez nem felel meg a kívánt öntési 

helyzetnek, akkor a geometriát el kell 

forgatni. A képre kattintva, az egér bal 

gomb lenyomásával a darab forgatható. 

 

 

 

A kívánt öntési helyzet megválasztása 

után a rögzített koordinátarendszerhez 

kell kötni a geometriát. Ez a jobb oldali 

menüben található Align X,Y,Z  

funkcióval tehető meg. Az új pozíciót 

rögzíteni kell a Fix Position! paranccsal. 

 

 

Az öntési helyzet rögzítése után meg kell adni egy kívánt projekt nevet és menteni a változtatásokat. 
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7.2 Pre-processing 

 

A 3D Import  modulban elmentett geometria az Initial settings modulban kerül megnyitásra a 

File/Open parancs segítségével. 

 

A projekt megnyitásakor megjelenik a 

geometria az öntési helyzetben. Az 

öntvényt mindig a világoskék szín jelöli. 

 

 

7.2.1 Hálógenerálás 

 

A szimulációs programon belül a hálógenerálás a Mesh/Build mesh paranccsal történik. A funkció 

megnyitáskor a Parameters of mesh ablak jelenik meg a képernyőn. Az itt beállított paraméterek 

alapján történik meg a hálógenerálás. A hálózáskor kívánt cellaméretet úgy kell megválasztani, 

hogy az öntvény legkisebb falvastagságában is lehetőleg két elemsor vastagság legyen. A példában 

4 mm-es cellaméretet definiálunk. Ezt a Dimension of cell, mm ablakba kell beírni. A hálózás 

indítása az Apply  gomb megnyomásával történik. 

 

A következő ábrán látható, hogy 4mm-es cellaméret alkalmazása esetén az X tengely mentén 115, 

az Y tengely mentén 89, a Z tengely mentén pedig 83db cella kerül elhelyezésre. Ez összesen 

849505db cellát jelent. Ebből 62639db cella írja le az öntvényt, a többi elem a formát írja le.  
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A Parameters of mesh ablak ismételt 

megnyitásával adatokat kapunk az 

elemek számáról, az öntvényt leíró 

elemek számáról és a futtatáshoz 

szükséges RAM memória 

mennyiségéről. A csúszka mozgatásával, 

vagy új érték beírásával az elemek száma 

változtatható. 

 

 

 

A menü Box dimension füle alatt 

állítható be az öntvényt körbevevő 

minimális formafal vastagsága, a 

számítási tartomány (forma) nagysága és 

az öntvény, formán belüli pozíciója. 

Szintén ebben a menüben definiálhatóak 

a szimmetria viszonyok, ha a teljes 

öntvénycsokornak csak egy adott részét 

akarjuk számítani. Ez a funkció lehetővé 

teszi csak a kiválasztott öntvényrész 

számítását, amivel idő és számítási 

kapacitás takarítható meg. Mentés és 

kilépés az OK  paranccsal. 
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Az elkészült hálógeometria 

megjelenítésére több lehetőség áll 

rendelkezésünkre: 

Output Isometric – izometrikus 

nézet 

Output transparent – transzparens 

nézet. 

A merőleges vetítési módszernek 

megfelelően az egyes nézetek 

kiválaszthatóak. 
 

 

7.2.2 Héjképzés 

 

Ha az öntvény precíziós öntéssel kerül legyártásra, akkor a beolvasott öntvénygeometria körül 

precíziós héjat kell létrehozni. Ez a Main menu / Mesh / Shell paranccsal tehető meg. 

 

Ki kell választani az öntvény anyagát, 

ami köré a héjat akarom képezni és meg 

kell adni a héj vastagságát. Meg kell 

jegyezni, hogy ez egy közelítő megoldás, 

mivel a valóságban a héj vastagsága nem 

egyenletes. 

A létrehozott héj új anyagként jelenik 

meg a modellen.  
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7.2.3 Anyagtípusok definiálása 

 

A jobb oldalon található Mould  fül alatt 

találhatjuk a létrehozott anyagok listáját. 

Az anyagok melletti jelölők 

aktiválásával megválaszthatjuk a 

megjeleníteni kívánt anyagtípusokat. 

A felső képen az öntvény-, az alsó képen 

az öntvény és a héj látható. 

 

  

 

 

 

Ha valamelyik anyagtípusra kétszer kattintunk, akkor megjelenik Setting material & temperature 

ablak, ahol anyagtípusok szerint csoportosítva találhatóak az egyes ötvözetek, formázóanyagok és 

további anyagtulajdonságok. Az egyes anyagok megnyitásakor megjelenik azok likvidusz és 

szolidusz hőmérséklete, illetve az adott anyagot jellemző paraméterek. 
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A fenti ábrapáron látható, hogy öntött ötvözetnek SS1306 acélötvözetet állítottunk be, öntési 

hőmérséklete 1610°C. A forma anyaga bentonitos formázóanyag keverék (green sand), kiinduló 

hőmérséklete 20°C, a héj anyaga kerámia, kiinduló hőmérséklete 20°C. 

 

7.2.4 Beömlési pont megadása 

 

A formatöltési folyamatok szimulációjához szükséges a beömlési pont definiálása. Ez az a pont a 

geometrián, ahol az olvadék belép a formaüregbe. Ennek megadása gravitációs öntés esetén az álló 

legfelső pontja. A beömlési pontnak mindig ki kell érni a forma egyik felületére. A beömlési pontot 

a modell 2D-s metszetén lehet megadni. Válasszuk ki a megfelelő XY síkot.  
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Beömlési pont megadása: 

Rigging/Gating parancs. A Set gating 

points ablak jelenik meg, ahol a 

Shift+bal-klikk billentyű/egér 

kombinációval lehet definiálni a beömlési 

pontot. A kiválasztott beömlési pont az 

ábrán látható. 

 

 

7.2.5. Szűrők definiálása 

A szűrők tulajdonságainak megadásával azok 

tényleges hatását lehet figyelembe venni. A 

programban lévő model extrudált szűrők 

esetén működik megfelelően, de hab-

szűrőkre is alkalmazható. A programon belül 

a szűrőknek két értékét kell megadni: 

1. Pórus átmérője 

2. Szűrő vastagsága  

A szűrőt az öntvény metszetén a shift+bal-

klikk kombinációval kell elhelyezni. 

 

 

 

7.2.6 Szenzorok definiálása 

 

Az áramlásmérő, a hőmérséklet, nyomás és sebességmérő szenzorok definiálása megegyezik a 

nyomásos öntészeti modulban ismertetettekkel. 
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7.2.7. Zsugorodási modell kiválasztása 

 

A zsugorodási modell megadása azért fontos, hogy a számítás eredménye jobban megfeleljen a 

valós gyártási körülményeknek. Belátható, hogy a gravitációs mező másképpen hat a kialakuló 

zsugorodásokra gravitációs öntés, illetve nyomásos öntés esetén. Definiáljuk az alábbi 

paramétereket: 

 

1. Feeding Pressure 

(táplálási nyomás) = 0 Bar 

2. Gravity influence 

(gravitáció hatása) = 83 % 

3. CLF Pressure 

(szivárgási feltétel) = 70 % 

4. Compressibility 

(összenyomhatóság) = 10 

High gravity influence 

(gravitáció hatása nagy) 
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7.3.  Main-processing 

 

A további kiindulási és határfeltételek megadása a számítási modulokon belül történik. A 

különböző számítási modulok (dermedés, formatöltés, dermedés és formatöltés) csak funkcióikban 

térnek el egymástól, megjelenésük és az elérhető funkciók megegyezőek. 

 

7.3.1. Formatöltési paraméterek megadása 

 

A Parameters/Filling parameters… 

parancs kiválasztása esetén a Filling 

parameters ablak jelenik meg. Itt történik a 

formatöltés módjának és paramétereinek 

megadása. Válasszuk a Ladle pouring 

(üstből való öntés) lehetőségét a legördülő 

menüből. Az öntés térfogatáramának adjunk 

meg 3 kg/s-ot, metallosztatikus 

nyomásmagasságnak 80 mm-t, súrlódásai 

veszteség tényezőnek 0,9-et. Értékek 

rögzítése a Change paranccsal. 

 

7.3.2 További számítási paraméterek – Autostop 

A Simulate/AutoStop… funkció választásával az Auto stop criteria ablak jelenik meg. A futtatás 

végének a definiálása az autostop paraméterek megadásával történik. 
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Példánkban a számítás akkor áll le, ha 

a még folyékony öntvényrészek 

mennyisége elére a 0%-ot. Válasszuk 

a Volume of liquid phase, % 

funkciót. 

 

7.3.4 A számítás indítása 

 

Válasszuk a Simulate/Start simulation parancsot. A számítási folyamat lefutása a jobb alsó 

sarokban lévő sávban látható. Emellett tanácsos a Windows feladatkezelő használata is. A 

futtatások menete a teljesítmény fül alatt a CPU-használat segítségével ellenőrizhető. 

 

 

 

7.4 Post-processing 

A post-processing folyamatok megegyeznek a 7.4 fejezetben ismertetettekkel.  
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8. SIMTEC/WinCast – Öntészeti folyamatok szimulációja 

 

A SIMTEC/Wincast szimulációs programot a németországi RWP GmbH cég fejlesztette ki. A 

program a véges elem módszert alkalmazza. A szimulációs program automatikus hálógeneráló 

modullal rendelkezik, a létrehozott háló lehet struktúrált, vagy izometrikus elrendezésű, az 

elemméret lehet állandó, vagy adaptív. A program tartalmaz egy teljes értékű rajzoló programot, 

ahol az automatikusan létrehozott végeselem háló változtatására, illetve javítására is van lehetőség. 

A programban lehet közvetlenül is geometriákat generálni a létrehozott háló pontjainak, éleinek és 

elemeinek változtatásával.  

A software lehetőséget ad a különböző szokásos öntészeti módszerek definiálására: gravitációs, 

nyomásos, alacsony nyomásos, precíziós öntés, folyamatos öntés. Az anyagtranszport és 

hőtranszport folyamatok számítását a program részét képező anyagtulajdonságokat tartalmazó 

adatbank teszi lehetővé. 

A program használatának módja megegyezik a 3. fejezetben ismertetett logikai sémával. Az 

előkészítő folyamat (pre-processing) során megtörténik a CAD geometria beolvasása és a 

hálógenerálás. A számítási folyamat (main-processing) során a kiindulási és peremfeltételek 

megadása után történik az adott folyamatok lefutásának szimulációja. A kiértékelő modulban (post-

processing) történik a számítás eredményeinek megjelenítése és kiértékelése. A SIMTEC/WinCast 

programban az egyes modulok elnevezése az alábbi: 

Előkészítő folyamat: 

ANG (hálógenerálás) 

Számítási folyamat: 

FILL (formatöltés szimulációja) 

TFB (hőtranszport folyamatok ) 

SPA (visszamaradó öntési feszültségek szimulációja) 

Kiértékelési folyamat: 

EDA  

A program magyar nyelven nem áll rendelkezésre, ezért annak működését, pl. az egyes ikonokat 

angolul adjuk meg. Az angol feliratokat minden esetben félkövér kiemeléssel látjuk el. Az egyes 

programrészekről készült képek magyarázata során törekszünk arra, hogy az aktuális kép és annak 
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szöveges magyarázata egymás mellett helyezkedjenek el. Az egyes képeket csak szükség esetén 

számozzuk. 

8.1 Hálógenerálás 

 

A program működését egy valós öntvény segítségével mutatjuk be. A vizsgált geometria a 8.1 ábrán 

látható. 

 

8.1 ábra: A vizsgált geometria 

 

A véges elemes hálógenerálásról részletesen a 4. fejezetben olvashatunk. 
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Az SIMTEC/WinCast program-
rendszerben a geometria beolvasása az 
ANG programrészben történik. A 
program indítása előtt létre kell hozni 
egy munkakönyvtárat és a vizsgálni 
kívánt STL geometriákat oda kell 
bemásolni. A létrehozott könyvtárat a 
DIR paranccsal lehet kiválasztani. A 
hálógenerálás a jobb oldali menüben 
látható START paranccsal indítható. 
A projekt név megadása után lép 
tovább a program a következő 
műveletre. 

 

 

A program következő lépésében a 
Procedure type 1 paranccsal lehet 
beolvasni a szükséges CAD 
geometriákat. Lehetőség van már 
korábbi projektek beolvasására is a 
type 2, ill. type 3 parancsokkal. 

 

Az STL geometria beolvasása után 

lehet szükség szerint módosítani a 

beolvasott geometria pozícióját. Ez 

még nem jelenti az öntési helyzet 

megadását, hanem a STL kezelésének, 

szeletelésének későbbi folyamatát 

érinti. A program következő lépése a 

2D véges elem háló létrehozása. Ez a 

Start calculating section polygon 

paranccsal indítható. 
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A jobb oldali menü listából kell 

választani a CUT parancsot, majd a 

felugró listából a Position parancsot. 

Ekkor a beolvasott STL geometria 

megjelenítése történik a kívánt 

szeletelési pozícióban. Az egérrel 

kattintva megadhatunk egy alsó és egy 

felső pozíciót, ami között a program 

az általunk megadott számú metszetet 

hoz létre. Ha további metszetekre van 

szükségünk, az egérrel 

pozícionálhatjuk azok helyét. 

 

 

 

A RUN paranccsal lefuttathatjuk a 

definiált metszetek létrehozását. A 

példa során mi a Z tengely mentén 

szeleteltük a geometriát. Ha 

szükséges, további metszeteket 

hozhatunk létre, módosíthatjuk, vagy 

törölhetjük azokat. 

A megfelelő metszetek definiálása 

alapvetően befolyásolja a háló 

pontosságát. 
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A következő programlépésben a 

Procedure step 2 paranccsal 

indíthatjuk a hálógenerálást: Start 

automatic enmeshment – 

automatikus hálógenerálás. 

 

  

 

Első lépésben a 2D-s hálózási 

paramétereket kell megadni. Az 

irányadó elemméretet, annak 

mértékegységét és a geometria körül 

definiált számítási tartomány 

nagyságát, vagyis a forma/szerszám 

befoglaló méretét. 
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A Polygon parancs alatt találjuk 

azokat a metszeteket, melyeket a Z 

tengely menti szeleteléssel hoztunk 

létre. Ezek közül jelölhetjük ki azokat, 

melyeknek kontúrját a hálózás során 

fokozottan akarjuk figyelembe venni. 

Több metszet is kijelölhető, ekkor 

ezeket a program egy virtuális 

metszetre összemásolja. A kijelölt 

poligon pirossal látható. 
 

 

 

 

 

Az Elements parancs alatt jelennek 

meg a kiválasztott poligonok és az 

előző lépésekben megadott irányadó 

elemméret. Ennek jóváhagyása után 

kezdődik meg a tényleges 

hálógenerálás. 
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A hálógenerálás a 4. fejezetben 

ismertetett elvek szerint zajlik. 

Először a poligonokat figyelembe 

véve történik a 2D háló létrehozása, 

majd annak kifejtése 3D-be. A 

hálógenerálás folyamata a képernyőn 

figyelemmel követhető. A 

hálógenerálás folyamatának 

vizualizációja video kártya igényes 

folyamat, így annak futása közben 

más programok használata nem 

javasolt. 

 

 

A SIMTEC/WinCast programban az automatikusan generált hálón manuálisan tudunk módosítani. 

A program részét képezi egy komplex „rajzoló” modul, ahol a létrehozott véges elem hálón tudunk 

módosításokat eszközölni. Ha ennek módját szeretnénk szemléltetni, akkor azt kell elképzelni, 

mintha egy milliméter papírra rajzolnánk, ahol az egyes négyzetek tologatásával, módosításával 

tudnánk alakítani a rajzot. A programban nem négyezetek, hanem háromszögek vannak és ezek 

csúcspontjaival, éleivel, méretével és szögével tudjuk alakítani a véges eleme hálót. 

A manuális hálógenerálás részletes ismertetése nem képezi részét a tananyagnak, további részletes 

magyarázatok nélkül csak példaképpen mutatjuk be egy kör létrehozását struktúrált 2D hálón. 

 

1. Struktúrált háló létrehozása 

2. Segéd kör definiálása 

3. Elemek elhelyezése a kör kerülete mentén 

4. Nem megfelelő elemek osztása 

5. Osztott elemek elhelyezése a kör kerülete mentén 

6. Körhöz tartozó elemek anyagának megváltoztatása 
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8.2 Hőtranszport folyamatok számítása 

 

A hőtranszport folyamatok számítása a TFB programrészben történik. 

 

A hálógenerálás során létrehozott 

projektet kell megnyitni a TFB 

programon belül. A program rákérdez, 

hogy a beolvasott geometriák közül 

(öntvény, mag, szűrő) melyiket 

akarjuk megjeleníteni. Válasszuk az 

öntvény megjelenítését. 

 

 

Első lépésben a Time scan 

alkalmazásba kell belépni. Itt azt lehet 

definiálni, hogy a program milyen 

időlépésekkel számítsa a dermedési / 

lehűlési folyamatot. a Number 

funkcióhoz azt lehet beírni, hogy a 

hány lépést számítson a program az 

Incr  alatt definiált időlépéssel. (pl. 10 

lépés számítása 1 másodperces 

időlépéssel = 10 másodperc). A 

számítás összes ideje a Start alatt 

adódik össze. 

 

  

 

 

 

 



99 

 

A Material  parancs alatt lehet 

definiálni az alkalmazott 

anyagtípusokat (ötvözet, 

formázóanyag, stb.). A Data fül alatt 

lehet kiválasztani az egyes geometriai 

részek (színekkel jelölt ) anyagait, 

melyek a felugró anyag adatbankból 

kerülnek beolvasásra. Az Info  alatt 

ezek azonosításához rendelhetünk egy 

nevet, a Temp alatt adhatjuk meg a 

hőmérsékletüket. Az LH  kiválasztó 

gomb a látens hőt jelöli, Az IH  a 

belső hőleadást (pl. fűtőpatron). 

 

 

A következő lépésben a Boundary 

alkalmazásba kell belépni, ahol az 

érintkezési feltételeket kell megadni. A 

program felismeri, hogy a forma anyaga a 

frontfelületen, illetve pl. az ötvözet anyaga a 

tápfej felső részén érintkezik a környezettel 

és ezekre kéri megadni, hogy a hőátadást az 

adott helyeken hogyan kívánjuk definiálni. 

TEM : konkrét hőmérséklettel, ALF : 

hőátadási tényezővel, ISO: izolációval. 
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A következő lépés az egyes anyagok közötti 

hőátadási viszonyok megadása, pl. forma-

olvadék között. Ehhez párokat kell képezni 

és a köztük lévő hőátadást kell a fentiekhez 

hasonlóan megadni. Példánkon al-st: 

alumínium (Al) olvadék szerszámacél (st-

Stahl) kokilla között hőátadási tényezővel 

definiálva. 

 

A futtatás a RUN paranccsal indítható. 

Ekkor a Calculation parameters ablak 

jelenik meg, ahol a különböző futtatási és 

mentési paraméterek definiálhatóak. 

Beállítások után indítás a Start paranccsal. 

A számítás lefutása a képernyőn figyelhető 

meg. 
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8.3 Visszamaradó öntési feszültségek számítása 

 

A Visszamaradó öntési feszültségek számítás az SPA (Spannung - feszültség) programmal 

számítható. A visszamaradó öntési feszültségek megoldása csak a hőtani modell megoldása után 

lehetséges. A hőtani számítás eredményeként előállt időben változó inhomogén hőmérséklettér lesz 

a kiinduló feltétele a feszültségek számításának. A hőtani modell tartalmazza az összes olyan 

térfogatot (öntvény, mag, hűtővas), mely hatással van a kialakuló hőmérséklettérre, a szilárdságtani 

modell csak az öntvénycsokrot kell, hogy tartalmazza. 

 

A programba belépve a GE geometriai 

adatok és a TI számítási időlépések 

nem módosíthatók, ugyanis ezek 

visszautalnak a hőmérsékleti számítás 

eredményeire. 

 

  

A Material  parancs alatt kell 

beállítani a szilárdságtani számítás 

során alkalmazott anyagi 

tulajdonságokat. Az 

öntvénycsokorhoz nem tartozó 

geometriákat ki kell kapcsolni (off), 

az öntvény anyagára vonatkozó 

tulajdonságokat pedig az adatbankból 

kell kiválasztani. Szintén itt kell 

bejelölni, hogy az adott anyag milyen 

anyagi tulajdonságot mutat (rugalmas, 

maradó – LIN, PLA ). 
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A következő lépésben a Boundary 

paranccsal a megfogási paramétereket 

kell definiálni. A szilárdságtani 

számítás során az öntvényt nem veszi 

körül a forma, csak annak 

hőmérséklettere. Ezért a kialakuló 

feszültségek olyan elmozdulásokat, 

vetemedéseket generálhatnának, 

melyek a valóságban nem 

játszódhatnak le, mivel a forma 

körülveszi az öntvényt. Ezért meg kell 

akadályozni az öntvény 

szabadtestszerű mozgását. 

 

 

 

A megfogások során az 

öntvénymetszeteken ki kell választani 

nevezetes pontokat, ahol azok X,Y,Z 

irányú elmozdulásának korlátozását 

kell megtenni. Ezt a szilárdságtan 

szabályait figyelembe véve kell 

definiálni. Egy öntvény 

szabadtestszerű mozgását legalább 

három pontjának megfogásával lehet 

megakadályozni. 

 

 

  

A beállítások mentése után a RUN paranccsal lehet futtatni a számítást. A feszültségszámítás 

időszükséglete többszöröse a hőmérsékleti viszonyok számításának. A program a futtatás 

megkezdésekor átvált szöveges ablakba, a folyamat a képernyőn nem követhető. 
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8.4 Post processing 

 

Az eredmények kiértékelése az EDA modulban tehető meg. A belépés után be kell olvasni az adott 

projektet. Ekkor egy üres képernyő jelenik meg. 

 

Első lehetőség a hőmérsékletszámítás 

eredményeinek beolvasása. Ez a 

TEMPERAT  fül alatt található 

Temp. Field paranccsal olvasható be. 

Első feladat a hőmérséklet skálázása. 

A Scale, Manual parancsokkal tudjuk 

beállítani a skála megfelelő értékeit. 

Dermedés megjelenítése esetén 

javasolt a likvidusz-szolidusz 

hőmérsékletköz beállítása. 
 

 

A 3D graph paranccsal jeleníthető 

meg a geometria, a 2D graph 

paranccsal tetszés szerint szeletelhető, 

a Time Seqv. paranccsal hívhatók elő 

az egyes időlépések. Az egeret a 

képernyőre húzva az egyes értékek 

leolvashatóak. A modell, a képernyőn 

jobb egér gombbal megfogva 

forgatható. 
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A Criteria Functions parancs alatt 

jeleníthetőek meg a különböző 

számított anyagtulajdonságok: 

dermedési idő, sebesség, Niyama 

kritérium, poroztiás, dendritág 

távolság, stb. 

 

 

Az ábrán példaként a még folyékony 

öntvényrészek megjelenítése látható, 

ami jelzi a hőhalmozódási helyeket, 

ahol a zsugorodási porozitások 

várhatóak. 

 

A visszamaradó öntési feszültségek 

megjelenítése a Stress paranccsal 

lehetséges. Be kell állítani a 

megjeleníteni kívánt feszültség 

típusát: főfeszültség, Von-Mises 

feszültség, stb. Definiálni kell, hogy 

melyik időpillanatban akarjuk 

megjeleníteni a feszültség értékeket, 

valamint a kívánt skálát. 

A példán a főfeszültségeket láthatjuk. 
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A feszültségek hatására kialakuló 

deformációk is megjeleníthetőek. 

Ehhez a Deformat parancsot kell 

választani és a szobahőmérsékletre 

lehűlt öntvényben kialakuló 

deformációk iránya és nagyságrendje 

jeleníthető meg. 
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PÉLDATÁR  
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Példa I-XV. - Hálógenerálás 
 

A különböző hálózási módszerek bemutatása alap geometriai testek segítségével történik. Az STL 

geometriák Solid Edge mérnöki tervezőprogram alkalmazásával készültek. Méreteik úgy kerültek 

meghatározásra, hogy azoknak azonos legyen a térfogata, így egymással összehasonlíthatóak 

legyenek. A testek tulajdonságai az alábbi táblázatban láthatóak. 

 

 gömb henger lap 

méret (mm) Ø155 Ø112 x 198 254 x 203 x 38 

térfogat (cm3) 1950 1950 1950 

felület (cm2) 755 894 1387 

redukált falvastagság (cm) 2,58 2,18 1,5 

ötvözet gg20 gg20 gg20 

számított dermedési idő (perc) 7,2 4,7 1,5 

 

A vizsgált testek CAD geometriája a 9.1 ábrán látható. 

 

 

9.1 ábra 

Vizsgált CAD geometriák 
 

A testek hálózása során az alábbi módszerek kerültek alkalmazásra: 

- FEM hálózás: izotropikus hálózás, a cellaméret változtatása adaptív. 
- FDM hálózás: struktúrált hálózás. 
- CV hálózás: struktúrált hálózás, súlyozás a határfelületeken. 

Az FDM és a CV hálózás során az elemi 3D cella kocka, élhosszúsága 5mm. FEM hálózás során az 
elemi 3D cella prizma, az prizma alapját képező háromszög oldalának irányadó mérete 5 mm. [38-
39] 

A 9.2 ábrán az FEM gömb geometria látható és annak 2D metszete. 
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9.2 ábra 

FEM gömb geometria és metszete 

A 9.3 ábrán az FDM gömb geometria látható és annak 2D metszete. 

 

9.3 ábra 

FDM gömb geometria és metszete 

A 6.4 ábrán a CV gömb geometria látható és annak 2D metszete. 
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9.4 ábra 

CV gömb geometria és metszete 

A 9.5 ábrán az FEM henger geometria látható és annak 2D metszete. 

 

9.5 ábra 

FEM henger geometria és metszete 

A 6.6 ábrán az FDM henger geometria látható és annak 2D metszete. 
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9.6 ábra 

FDM henger geometria és metszete 

A 9.7 ábrán a CV henger geometria látható és annak 2D metszete. 

 

9.7 ábra 

CV henger geometria és metszete 

A 9.8 ábrán az FEM lap geometria látható és annak 2D metszete. 
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9.8 ábra 

FEM lap geometria és metszete 

A 9.9 ábrán az FDM lap geometria látható és annak 2D metszete. 

 

9.9 ábra 

FDM lap geometria és metszete 

A 9.10 ábrán a CV lap geometria látható és annak 2D metszete. 
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9.10 ábra 

FDM lap geometria és metszete 

 

A további hálózási példákban gravitációsan és nyomásosan öntött öntvények geometriái kerülnek 

bemutatásra. A vizsgált geometriák úgy lettek kiválasztva, hogy azok 3D-s nézetei és különböző 

metszetei lehetőség szerint a lehető legszemléletesebben prezentálják az egyes hálózási módszerek 

közötti különbségeket. A hálók generálása során az irányadó elemméret 5 mm volt. A 9.11 ábrán a 

vizsgált CAD geometriák láthatóak. 

 

9.11 ábra 

A vizsgált gravitációs (bal) és nyomásos (jobb) öntvény CAD geometriák 
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A 9.12 ábrán a gravitációs öntvény FEM geometriája és 2D metszete látható. 

 

9.12 ábra 

Gravitációs öntvény FEM geometriája és metszete 

A 6.13 ábrán a gravitációs öntvény FDM geometriája és 2D metszete látható. 

  

9.13 ábra 

Gravitációs öntvény FDM geometriája és metszete 

 

A 9.14 ábrán a gravitációs öntvény CV geometriája és 2D metszete látható. 
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9.14 ábra 

Gravitációs öntvény CV geometriája és metszete 

A 9.15 ábrán a nyomásos öntvény FEM geometriája és 2D metszete látható. 

  

9.15 ábra 

Nyomásos öntvény FEM geometriája és metszete 

A 9.16 ábrán a nyomásos öntvény FDM geometriája és 2D metszete látható. 
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9.16 ábra 

Nyomásos öntvény DEM geometriája és metszete 

 

A 9.17 ábrán a nyomásos öntvény CV geometriája és 2D metszete látható. 

    

9.17 ábra 

Nyomásos öntvény CV geometriája és metszete 
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Példa XVI-XVIII. - Beöml őrendszer variációk vizsgálata 

 

A bekötőcsatorna csatlakozásának alapeseteit az 1. fejezetben tárgyaltuk. Az alapesetek az 10.1 

ábrán láthatóak. 

   

oldalsó öntés dagadó öntés zuhanó öntés 

10.1 ábra 

A bekötőcsatorna csatlakozásának alapesetei 

Az egyes testek formatöltésének során az alábbi kiinduló feltételek definiáltuk. 

- öntött ötvözet   EN-GJL-150 

- öntési hőmérséklet  1300°C 

- forma anyaga   bentonitos homokkeverék 

- forma hőmérséklete  20°C 

- formaüregben lévő közeg levegő 

- közeg hőmérséklete  20°C 

- öntés módja   gravitációs 

 

Az oldalsó öntés során kialakuló áramlási karakterisztika a 10.2-10.3 ábrán látható. 

A dagadó öntés során kialakuló áramlási karakterisztika a 10.4-10.5 ábrán látható. 

A zuhanó öntés során kialakuló áramlási karakterisztika a 10.6-10.7 ábrán látható. 

A szimulációs program akkor is 100%-ban kiszámolja a formatöltést, ha a valóságban a formaüreg 

nem telik meg teljesen.  Ezért egyes esetekben nem lehet csak a szimuláció eredményeire építeni, és 

a szimulációs eredmények függvényében nem szabad helytelen következtetéseket levonni a darab 

jóságát illetően. 
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10.2 ábra 

Áramlási karakterisztika a formában, oldalsó öntés 

skála: v=0,01-1,5 m/s; töltöttségi fok: 17,02% 

 

10.3 ábra 

Áramlási karakterisztika a formában, oldalsó öntés 

skála: v=0,01-1,5 m/s; töltöttségi fok: 25,01% 

Az animáción a formatöltés látható izometrikus nézetben, skálázás v=0,01-1,5 m/. 

Az animáción a formatöltés látható az öntvény középvonali metszetében, skálázás v=0,01-1,5 m/s. 
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10.4 ábra 

Áramlási karakterisztika a formában, dagadó öntés 

skála: v=0,01-1,5 m/s; töltöttségi fok: 15,02% 

 

10.5 ábra 

Áramlási karakterisztika a formában, dagadó öntés 

skála: v=0,01-1,5 m/s; töltöttségi fok: 38,01% 

Az animáción a formatöltés látható izometrikus nézetben, skálázás v=0,01-1,5 m/. 

Az animáción a formatöltés látható az öntvény középvonali metszetében, skálázás v=0,01-1,5 m/s. 
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10.6 ábra 

Áramlási karakterisztika a formában, zuhanó öntés 

skála: v=0,01-1,5 m/s; töltöttségi fok: 11,01% 

 

10.7 ábra 

Áramlási karakterisztika a formában, zuhanó öntés 

skála: v=0,01-1,5 m/s; töltöttségi fok: 31,02% 

Az animáción a formatöltés látható izometrikus nézetben, skálázás v=0,01-1,5 m/. 

Az animáción a formatöltés látható az öntvény középvonali metszetében, skálázás v=0,01-1,5 m/. 
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Példa XIX. - Térfogatos zsugorodás vizsgálata 

 

A fémek és ötvözetek térfogatos zsugorodásának nagyságát az öntészeti gyakorlatban különböző 

típusú szabványos próbatesteken mérik. Ezek egyike a 10.8 ábrán látható Tatur próba. Ez egy 

kokillába öntött kisebb méretű próbatest. Befoglaló mérete 100 x 105 mm. A próbatestet tápfej 

nélkül öntjük le, így a kialakuló lunker jellemzi az adott öntött fémet. A gyakorlatban a lunker 

térfogatot titrálással állapítják meg. 

 

10.8 ábra 

Tatur próba 

A tatúr próba dermedésének számítása során az alábbi kiinduló feltételek definiáltuk. 

- öntött ötvözet   EN-GJL-150 

- öntési hőmérséklet  1300°C 

- forma anyaga   2343szerszámacél 

- forma hőmérséklete  50°C 

 

A próbatestben kialakuló zsugorodási üreg 3D és 2D metszete a 10.9-10.10 ábrán látható. 
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10.9 ábra 

Tatur próbában kialakult zsugorodási üreg 3D metszete 

skála: porozitás=1-90% 

 

10.10  ábra 

Tatur próbában kialakult zsugorodási üreg 2D metszete 

skála: porozitás=1-90% 

Az animáción a dermedés folyamata látható, a még folyékony öntvény részek megjelenítésével 

izometrikus nézetben, skálázás folyékony fázis=5-95%. 

Az animáción a zsugorodási porozitás kialakulásának folyamat látható az idő függvényében, az 

öntvény középvonali metszetében, skálázás porozitás=1-90%. 
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Példa XX. - Nyomásos öntészeti kifolyási próba 

 

Nyomásos öntészeti esetben nem gyakran alkalmaznak próbatestek. A szerszám kialakításának 

magas költsége magyarázza azt, hogy nyomásos öntészeti esetben fokozott igény van a szimulációs 

vizsgálatok iránt. A 10.11 ábrán az ún. kifolyási próba látható, mely alkalmas a különböző 

ötvözetek és gépparaméterek összehasonlító vizsgálatára. 

 

10.11  ábra 

Nyomásos öntészeti kifolyási próba 

A kifolyási próba formatöltésének számítása során az alábbi kiinduló feltételek definiáltuk. 

- öntött ötvözet   EN-AC-46000 

- öntési hőmérséklet  730°C 

- forma anyaga   2343 szerszámacél 

- forma hőmérséklete  220°C 

 

A szimulációs program akkor is 100%-ban kiszámolja a formatöltést, ha a valóságban a formaüreg 

nem telik meg teljesen.  Ezért egyes esetekben nem lehet csak a szimuláció eredményeire építeni, és 

a szimulációs eredmények függvényében nem szabad helytelen következtetéseket levonni a darab 

jóságát illetően. 

 

A próbatestben kialakuló áramlási karakterisztika a 10.12 ábrán látható. 
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10.12  ábra 

Kifolyási próbában kialakuló áramlási karakterisztika 

skála: v=0-60m/s 

 

Az animáción a próbatest formatöltése látható izometrikus nézetben, skálázás: sebesség, v=20-80 

m/s. 
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Példa XXI. – R-lap nyomásos öntészeti próbatest 

 

Nyomásos öntészeti esetben alkalmazott próbatest az ún. R-lap öntvény. A geometria úgy került 

kialakításra, hogy azon a rávágáshoz közel, illetve attól távol azonos geometriai részek kerültek 

kialakításra. Szintén a rávágástól való távolság függvényében vizsgálhatóak a tömör, illetve üreges 

geometriai részek megtelése és dermedése közötti különbségek. A geometria a 10.13 ábrán látható. 

 

10.13 ábra: A vizsgált CAD geometria 

 

A szimulációs program akkor is 100%-ban kiszámolja a formatöltést, ha a valóságban a formaüreg 

nem telik meg teljesen.  Ezért egyes esetekben nem lehet csak a szimuláció eredményeire építeni, és 

a szimulációs eredmények függvényében nem szabad helytelen következtetéseket levonni a darab 

jóságát illetően. 

 

A próbatestben kialakuló áramlási karakterisztika a 10.14 ábrán látható. 
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10.14 ábra 

R-lap öntvényben kialakuló áramlási karakterisztika 

skála: v=0-20 m/s 

 

Az animáción az öntvény formatöltése látható izometrikus nézetben, skálázás: sebesség, v= 0-20 

m/s. 

Az animáción az öntvény formatöltése látható elől nézetben, skálázás: sebesség, v= 0-20 m/s. 

Az animáción az öntvény 2D formatöltése látható a rávágás metszetében, skálázás: sebesség, v= 0-

20 m/s. 
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Példa XXII. - R-lap öntvény dermedés 

 

Az R-lap öntvény geometriája a 10.13 ábrán látható ábra. Az öntvényben kialakuló hőmérsékleti 

viszonyok a formatöltés és a dermedés közben, véges elem módszerrel kerültek meghatározásra. A 

számítás kezdetén az alábbi kiinduló feltételek definiáltuk. 

- öntött ötvözet   EN-AC-46000 

- öntési hőmérséklet  730°C 

- forma anyaga   2343 szerszámacél 

- forma hőmérséklete  220°C 

A próbatestben kialakuló áramlási karakterisztika a 10.15 ábrán látható. 

 

10.15 ábra 

R-lap öntvényben kialakuló hőmérsékleteloszlás 

3D metszet a „bütykök” középvonalában 

skála: T=490-600°C 

 

Az animáción a próbatest formatöltése és dermedése közben kialakuló hőmérséklet eloszlás látható 

izometrikus nézetben, skálázás: hőmérséklet T=490-700°C. 
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Az animáción a próbatest formatöltése és dermedése közben kialakuló hőmérséklet eloszlás 3D 

metszete látható, skálázás: hőmérséklet T=490-700°C. 

Példa XXIII. – Visszamaradó öntési feszültségek meghatározása 

 

Az öntvényekben kialakuló visszamaradó öntési feszültségek nagyságának meghatározására szolgál 

a szimmetrikus, kettőskeretű rácsok csoportjába tartozó feszültségrács próbatest. A próbatest 

geometriája a 10.16 ábrán látható. 

 

10.16 ábra: Feszültségrács próbatest 

A számításokat véges elem módszerrel végeztük. A definiált peremfeltételek: 

- ötvözet: GJL-150, GJL-200, GJL-300 

- olvadék kiinduló hőmérséklete: 1400°C 

- forma anyaga: bentonitos homokkeverék 

- forma kiinduló hőmérséklete: 25°C 

 

A visszamaradó öntési feszültségek meghatározhatóak a dermedési / lehűlési viszonyok 

szimulációja alapján, a nagy számítási kapacitást igénylő feszültségszámítás kiküszöbölése az 

alábbi módon lehetséges. 

A feszültségrács próbatest hossztengelyre merőleges szimmetria síkjában a középső és a szélső rúd 

középpontjában felvett lehűlési görbék adatat vizsgáljuk a szimuláció eredményei alapján. A 
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különböző keresztmetszet arányú próbatestek lehűlési görbéit GJL-200 anyagminőség esetén a 

10.17 ábra szemlélteti. 

 

10.17 ábra: A feszültségrács próbatestek rúdjainak geometriai középpontjában felvett lehűlési 

görbék  GJL-200 anyagminőség esetén 

 

A lehűlési görbék kezdőértéke (öntési hőmérséklet) és végső értéke (szobahőmérséklet) 

azonos, a két szélső időpont között változó hőmérséklet-különbséget mutatnak. Lemezgrafitos 

öntöttvasak esetén az öntési feszültség az A1 átalakulási hőmérsékletet követően alakul ki. Ennek 

figyelembe vételével vizsgáltuk a kialakuló visszamaradó öntési feszültség és a feszültségrács 

vastag és vékony rúdja közötti hőmérséklet különbség kapcsolatát. A különböző átmérő 

kombinációjú feszültségrácsok esetén a vastag rúd A1 átalakulási hőmérsékletének időpontjához 

tartozó hőmérséklet különbséget jelöltük ki az összefüggések vizsgálatára.  

A lehűlési görbéken jelöltem az A1 átalakulás hőmérsékletét. Ahol ez az egyenes elmetszi a vastag 

rúd lehűlési görbéjét, ott az Y tengellyel párhuzamosan levetítek egy egyenest, ami metszi a vastag 

és a vékony rudak lehűlési görbéjét és így meghatározható a vastag rúd A1 hőmérsékletéhez tartozó 

hőmérséklet különbség (∆TA1). Az így mért hőmérsékletkülönbség értékek és a szimulációval 

meghatározott visszamaradó öntési feszültség (középső rúd főfeszültsége) értékek a következő 

táblázatban láthatóak. 
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 GJL-150 GJL-200 GJL-300 

Átmérő, 

mm 

∆TA1 

°C 

σv 

N/mm2 

∆TA1 

°C 

σv 

N/mm2 

∆TA1 

°C 

σv 

N/mm2 

32-12 428,1 64,3 437,3 77,9 436,1 104,1 

32-20 163,9 46,9 179,5 58,0 174,5 78,4 

42-20 299,9 51,3 308,1 57,2 308,3 79,3 

42-30 77,9 36,7 90,0 38,9 89,6 56,0 

A hőmérséklet-különbség és a visszamaradó öntési feszültség kapcsolata 

 Az elvégzett szimulációs vizsgálatok alapján megállapítható, hogy a visszamaradó öntési feszültség 

várható értéke meghatározható a vastag rúd A1 átalakulási hőmérsékletéhez tartozó, időben 

kialakuló vastag-vékony rúd hőmérsékletkülönbsége alapján. [40] 

GJL-150 anyagminőség esetén: σv=0,0726∆TA1+32,185 

GJL-200 anyagminőség esetén: σv=0,0976∆TA1+33,221 

GJL-300 anyagminőség esetén: σv=0,1214∆TA1+48,833 

Az öntvényben kialakuló feszültségi viszonyok a 10.18 ábrán láthatók. A középső rúdban 

húzófeszültség, a szélső rudakban nyomófeszültség, az összekötő hámban hajlító nyomaték 

keletkezik.  

 

10.18 ábra Visszamaradó öntési feszültség 

Az animáción a próbatest dermedése látható izometrikus nézetben, skálázás: hőmérséklet, T=1115-

1300°C. 
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Az animáción a bentonitos homokkeverékből készített forma felmelegedése látható 3D metszet 

izometrikus nézetén, skálázás: hőmérséklet, T=20-600°C. 

Példa XXIV. – Nyomásos öntészeti próbatestek 

 

Nyomásos öntészeti esetben alkalmazott próbatest, a különböző próbapálcák együttes leöntésére 

szolgáló geometria látható a 10.19 ábrán. 

 

10.19 ábra: Nyomásos öntészeti próbapálcák 

A próbatestben kialakuló dermedési viszonyok (AlSi9Cu3 ötvözet) az öntvény középvonalának 

metszetén a 10.20 ábrán láthatók. 

 

10.20 ábra 

Nyomásos öntészeti próbapálca öntvény hőmérséklet eloszlása 

2D középvonali metszet; skála: T=490-600°C 
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Az animáción az öntvény dermedése látható, 2D metszet, skálázás: hőmérséklet, T= 490-600°C. 

Példa XXV. – Szobor geometria dermedése 

 

A Miloi Vénusz szobor alapján készült CAD geometria a 10.21 ábrán látható. A vizsgálat során az 

öntvény dermedését vizsgáljuk beömlőrendszer és táplálási rendszer alkalmazása nélkül. A 

dermedési és lehűlési viszonyok vizsgálata alapján levonható következtetések segítenek a megfelelő 

táplálási mód-, valamint a beömlőrendszer helyes kiválasztásában. 

 

10.21 ábra 

A vizsgált geometria 

 

A számítás kezdetén az alábbi kiinduló feltételek definiáltuk. 

- öntött ötvözet   C84400 (bronz) 

- öntési hőmérséklet  1120°C 

- forma anyaga   furángyantás  homokkeverék 

- forma hőmérséklete  20°C 

A geometria utoljára dermedő része a 10.22 ábrán látható. 
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10.22 ábra 

Szobor geometria utoljára megdermedő öntvényrésze 

skála: folyékony fázis: 5-95% 

 

A 10.23 ábrán a furángyantás homokkeverékből készített forma felmelegedése látható 3D metszet 

izometrikus nézetén, skálázás: hőmérséklet, T=20-800°C. 

 

10.23 ábra 

Forma felmelegedése 

3D metszet izometrikus nézet, skálázás: hőmérséklet, T=20-800°C 



133 

 

 

Az animáción az öntvény dermedése látható, izometrikus nézetben, skálázás: folyékony fázis 5-

95%. 

Az animáción az öntvény dermedése látható a kialakuló zsugorodási üreggel, 3D metszet 

izometrikus metszetén, skálázás: hőmérséklet, T=500-1077°C 

Az animáción a forma felmelegedése látható, 3D metszet izometrikus metszet, skálázás: 

hőmérséklet, T=20-800°C 
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