
Anyagmérnöki Tudományok, 38/1. (2013,) pp. 37–46. 

 
NAGYMÉRETŰ ACÉLÖNTVÉNY IRÁNYÍTOTT DERMEDÉSÉNEK 

MEGVALÓSÍTÁSA SZÁMÍTÓGÉPES SZIMULÁCIÓVAL 
 

DESIGN OF DIRECTIONAL SOLIDIFICATION OF HEAVY STEEL 
CASTING VIA COMPUTER SIMULATION 

 
BUDAVÁRI IMRE1–MOLNÁR DÁNIEL2 

 
A gépalkatrészek fejlesztési ciklusának felgyorsulása és az azokat alkotó egyes öntvények terve-

zésre és technologizálásra rendelkezésre álló idejének lerövidülése alapvetően befolyásolja a fejlesz-
tési folyamat módját, különösen járműipari öntvények esetén. Az első széria legyártására szabott idő-
keret nem teszi lehetővé a korábban alkalmazott csak papír alapú technológiai tervezést, hanem arra 
támaszkodva szükségessé válik a számítógéppel segített tervezés és a különböző szimulációs módsze-
rek innovatív alkalmazása is. A komplex virtuális eszközök alkalmazása a tervezésre fordított idő 
lerövidítése mellett lehetővé teszik a költségcsökkentést, valamint a beszállítóktól elvárt innovatív 
fejlesztési képességek bizonyítását is a megrendelők felé.  
Kulcsszavak: acélöntés, számítógépes szimuláció, irányított dermedés 
 

The acceleration of the component parts’ development cycle and the reduction of the automotive 
castings research and technology planning time cardinally influence the development methods. The 
short time of the first series production doesn’t enable to use only the former paper based technology 
planning, but the adaption of computer aided design and computer simulation is needed. The adapta-
tion of complex virtual tools support the abbreviation of development time, the retrenchment and the 
confirmation of innovative development ability to the customers. 
Keywords: steel casting, computer simulation, directional solidification 
 
Bevezetés  

 
Napjainkban az öntödei üzemek esetén is egyre nagyobb teret hódítanak a korszerű ku-

tatási és fejlesztési megoldások. Bár az öntészeti folyamatok modellezésére szolgáló szimu-
lációs szoftverek fejlesztése az 1980-as évektől indult rohamos fejlődésnek, a számítási és 
grafikus kapacitások növekedése napjainkra érte el azt a fejlettséget, hogy az egyes részfo-
lyamatok vizsgálata mindennapi eszközként segítheti a termékfejlesztést. 

A szimulációs megoldások jelentősége abban rejlik, hogy segítségével lerövidíthetők a 
korábbi technológia tervezés során alkalmazott kísérletsorozatok, amelyek az energia és 
nyersanyag drágulásának köszönthetően egyre nagyobb kiadásokat jelentettek az öntőipar 
számára. 

Cikkünkben egy alacsony ötvözésű acélöntvény irányított dermedésének megvalósítását 
mutatjuk be a Control Volume módszert alkalmazó Novaflow&Solid szimulációs szoftver 

                                                           
1 Miskolci Egyetem, Metallurgiai és Öntészeti Intézet 
 3515 Miskolc-Egyetemváros 
ontbudai@uni-miskolc.hu 

2 Miskolci Egyetem, Metallurgiai és Öntészeti Intézet 
 3515 Miskolc-Egyetemváros 
 daniel.molnar@uni-miskolc.hu 



38 Budavári Imre–Molnár Dániel 

 

segítségével. A virtuális kísérletek során vizsgáltuk az öntvény formatöltésének és derme-
désének folyamatát, valamint ellenőriztük az egyes technológiai módosítások hatását az 
öntvényben kialakuló szívódásos porozitások kialakulásának szempontjából. 

 
1. A szimuláció szerepe a technológiatervezésben 
 

A rendelkezésre álló öntészeti részfolyamatokat és csatoltan az egész folyamatot vizsgá-
ló szimulációs programok széles körben állnak rendelkezésünkre, de ezek innovatív haszná-
lata speciális szaktudást igényel. Jellemző, hogy egyes esetekben csak azért telepítenek 
ilyen szoftvereket, hogy a megrendelők és a minőségbiztosítási folyamat felé igazolni tud-
ják felkészültségüket, de a szimulációval nyert eredmények nem kerülnek visszacsatolásra a 
fejlesztési folyamatba. Megfelelő elméleti felkészültséggel és üzemi tapasztalattal rendel-
kező fejlesztő kezében a szimulációs szoftverek alkalmazási célja széles körű: 

– hasznosíthatóak a technológia tervezés során, eredményeik alapján véglegesíthető a 
gyártástechnológia, 

– alkalmazhatóak a gyártás közben felmerülő problémák vizsgálatára, 
– alkalmazhatóak a gyártási volumen növelésére, pl. ciklusidő optimalizálásra. 

 
A szimulációs programok integrálásának egyik módja a korszerű öntvénytervezési folya-
matba az 1. ábrán látható. 
 

 

1. ábra.  Szimuláció integrálása a korszerű öntvénytervezési folyamatba [1] 

Ahol CAD: számítógéppel segített tervezés; CAE: számítógéppel segített mérnöki  
műveletek.  

A lejátszódó anyag- és hőtranszport folyamatokon keresztül (formatöltés, dermedés, le-
hűlés) az alábbi jelenségek vizsgálhatóak: 

– tervezett/meglévő beömlő- és táplálórendszer hatása az olvadék áramlására, 
– áramlás során kialakult hibák, pl. turbulencia, levegőbezáródás, 
– olvadék lehűlése során kialakult hőmérséklet-eloszlás, 
– dermedés és lehűlés során kialakuló hibák, 
– dermedési és lehűlési idő, 
– kialakuló erő- és feszültségviszonyok. 



Nagyméretű acélöntvények irányított dermedésének megvalósítása számítógépes… 39

 

2. A Control Volume módszer 
 

A szimuláció során a(z öntvény–forma–környezet) rendszerhez, elhanyagolva annak lé-
nyegtelen jegyeit, különféle számítási modellt rendelhetünk hozzá attól függően, hogy a 
rendszernek mely részét akarjuk vizsgálni (pl. formatöltés, dermedés, visszamaradó öntési 
feszültségek). A számítási modell megalkotásakor mérlegelni kell a vizsgált geometriákat, a 
környezeti hatásokat, a testek kölcsönhatását és az esetleges alakváltozásokat [2]. 

A számítási modell létrehozása az alábbi lépések sorozata: 

1. A matematikai modell megalkotása, amely az áramlásra és a hőmérséklettér leírására 
vonatkozó alapegyenleteket és határfeltételeket jelenti. Az öntés közben lejátszódó 
folyamatok leírása parciális differenciálegyenlet rendszerekkel. 

2. Differenciálegyenletek felírása a változók térben és időben felvett értékeinek fel-
használásával algebrai egyenletrendszer formájában, diszkretizációs (közelítő) mód-
szer segítségével. Az egyes szimulációs programok eltérő közelítő módszert alkal-
maznak, melyek közül legjelentősebbek a véges elem módszer, a véges differencia 
módszer és a szabályozott térfogatok módszere. A megoldási tartomány felosztása 
numerikus háló segítségével véges számú résztartománnyá (elemekre, térfogatokra). 

3. Közelítések elvégzése. Az alkalmazott módszertől függően meghatározásra kerülhet 
pl. az elemeken belül értelmezett alak és súlyfüggvény. 

4. A diszkretizációval egy nagyméretű nem lineáris algebrai egyenletrendszer áll elő, 
melyet instacioner esetben a differenciálegyenlet rendszerek kezdeti értékeinek idő-
ben való léptetetésével-, míg stacioner problémák esetén iterációs eljárásokkal ol-
dunk meg [3]. 

 
Szimulációs vizsgálatainkat a Control Volume módszert alkalmazó NovaFlow&Solid prog-
ramcsomaggal végeztük. CAD-modelljeinket SolidEdge alakelem alapú tervező szoftverrel 
készítettük el. A Control Volume módszer vagy véges térfogatok módszer alkalmazása so-
rán a vizsgált tartományt véges számú résztartománnyá bontjuk, ahol a keresett változókat 
egyszerűbb függvényekkel közelítjük. A közelítés első lépésében a számítási tartományt 
diszkrét rácspontból álló hálóval fedjük le. A szabályos háló kétdimenziós esetben általában 
derékszögű négyszögekből, háromszögekből vagy paralelogrammákból áll. A Control 
Volume módszernél alkalmazott geometriai elemek és nevezetes helyek elnevezése az 2. 
ábrán látható. 

 

2. ábra. Háromdimenziós CV-háló 
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A számítás során a rácspontokban felírt parciális differenciálegyenletekben szereplő 
parciális deriváltakat differenciahányadosokkal közelítjük. Ezáltal minden rácspontbeli ér-
tékre egy algebrai egyenletet kapunk, amely az illető pontbeli értéken túl általában a kör-
nyezetében lévő pontok értékeit is ismeretlenként tartalmazza. A differenciálegyenletekben 
szereplő változók térkoordináták szerinti első és második deriváltjait csonkított Taylor-
sorral közelítjük. 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. 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 [4, 5]. 
 
3. Tengelycsukló-ház öntvény technológiai tervezése 
 

Vizsgálataink során egy tengelycsukló-ház öntvény irányított dermedését valósítottuk 
meg oly módon, hogy a technológiai tervezés során figyelembe vettük a valós üzemi viszo-
nyokat, így a kapott eredmények a gyártásba közvetlenül visszacsatolhatóak. Az öntvény 
egy hazai acélöntödében kerül legyártásra. A technológiai osztály a tengelycsukló-ház önt-
vény műszaki rajzát és 3D alkatrész geometriáját bocsájtotta rendelkezésünkre, mely a 3. 
ábrán látható izometrikus nézetekben. A vizsgálatok célja, hogy az irányított dermedés esz-
közeivel (tápfejezés, hűtővasak, alakrontás, különböző anyagtulajdonságok alkalmazása) 
olyan táplálástechnikát valósítsunk meg, mellyel az öntvény porozitás mentesen gyártható 
legyen megfelelő öntvénykihozatal mellett. 

 

  

3. ábra. A vizsgált alkatrész 3D modellje 

3.1. A vizsgált öntvény technológiai méretezése 
 

A tengelycsukló-ház öntvény szimulációs vizsgálatát a 4. ábrán látható rendszer alap-
ján végeztük, melynek első lépése a műszaki rajz és a 3D alkatrész geometria felhasználá-
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sával az öntvény technologizálása, vagyis az öntvény tömörre táplálásának biztosítása az 
irányított dermedés eszközeivel.  

 

 

4. ábra. A szimuláció részfolyamatainak felépítése 

A méretezés első lépéseként egy, az üzemben alkalmazott formaszekrény méretet vá-
lasztottunk, melyben az összes szükséges alkotóelem megfelelő formafal vastagság mellett 
elhelyezhető.  A beömlőrendszer tervezése során azt tartottuk szem előtt, hogy lehetőleg 
minél kisebb legyen az olvadék turbulens áramlása a formatöltés közben, ezért olyan 
beömlőrendszert alakítottunk ki, ahol az olvadék a tápfejen keresztül lép be az öntvénybe. 
Az állót és a tápfejeket a felső formafélben, az elosztó csatornát az alsó formafélben, míg a 
bekötőcsatornát, mely egyben a tápfejnyak szerepét is betölti, az osztósíkban alakítottuk ki. 
Az álló alá egy pihentetőt terveztünk, hogy csökkentsük az olvadék áramlási sebességét, 
miközben az állóból az elosztócsatornába jut. A beömlőrendszer méreteit technológiai ta-
pasztalat alapján határoztuk meg, és azok az 1. táblázatban láthatóak. 

1. táblázat. 
A tervezett geometriai elemek 

Formaszekrény mérete (mm) 900*700*450/600 
Minimális nyomómagasság 

(mm) 
350 

Beömlő magassága (mm) 130 
Álló átmérő (mm) 1 db, Ø64 

Elosztócsatorna (mm) 36*42 13 mm, 10o-os oldalferdeség 

Bekötőcsatorna (tápfejnyak) 
1. tápfejnél 180*70, r = 20 

2. tápfejnél 80*50 
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Az irányított dermedés megvalósítása céljából az öntvény anyaghalmozódási helyeihez táp-
fejeket és hűtővasakat illesztettünk. Két tápfej oldalról csatlakozik az önvényhez, a harma-
dik tápfej az öntvény henger alakú térfogatrészéhez illeszkedik. Az üzemi tapasztalat alap-
ján az öntvény egyes részei kizárólag tápfejek alkalmazásával nem táplálhatóak tömörre, 
ezért hűtővasakat is alkalmazunk a technologizálás során, amiket az öntvény alsó részében 
helyeztünk el. A belső üregek kialakítását maggal oldottuk meg. 

– (1) és (2) tápfej: magasság 200 mm, Ø130 mm, oldalferdeség 3°, felső félgömb 
Ø108 mm, alsó félgömb Ø130 mm; 

– (3) nyitott tápfej: mérete 100*100*300, oldalferdeség 3°; 
– mag: hossz 240 mm, Ø45; 
– hűtővas: vastagság 30 mm, Ø60 mm, 2db. 

 
3.2. A tervezett technológia 
 

A technológiai méretezés alapján elkészítettünk egy 3D CAD-modellt, mely kiinduló-
pontja a szimulációs vizsgálatoknak. Az öntvény a kialakított beömlő és tápláló rendszerrel, 
valamint a hűtővasakkal az 5. ábrán látható. 

 

 

5. ábra. A vizsgált öntvény geometria 

Az elkészült 3D modellt a szimulációs vizsgálathoz STL-formátumban mentettük el, mely 
egy olyan fájlformátum, ami az adott geometriát háromszögletű felületekre osztja fel, cso-
mópontok, élek és háromszögek rendszerét alkotva. Ezek az elemek az ún. „csomópont a 
csomóponthoz” szabály alapján úgy csatlakoznak egymáshoz, hogy minden élen és csomó-
ponton legalább két szomszédos háromszög osztozik. Az egyes háromszög felületeket a 
csomópontok XYZ koordinátái és a felületükről elfelé mutató normálvektor írja le. 

 
3.3. Szimulációs vizsgálatok 
 

A szimulációs vizsgálatok során először az öntvény formatöltését vizsgáltuk és megál-
lapítottuk, hogy a tervezett beömlőrendszer ellátja feladatát, közelítőleg turbulencia mente-
sen lehet alkalmazásával megtölteni a formaüreget olvadékkal. A részletes áramlástani kiér-
tékelést nem mutatjuk be, mivel az nem képezi vizsgálatunk tárgyát. 
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Következő lépésben az öntvény dermedését és lehűlését vizsgáltuk, kritikus elemnek az 
adott technológia esetén kialakult zsugorodási üregeket tekintettük. A vizsgálat célja a po-
rozitás-mentes öntvény megvalósítása. 

Formaszekrény mérete: 900*700*450/600 mm 
Cellaméret:  9 mm 
Összes cellák száma: 475376 db. 
Öntvény anyaga: karbon acél 
(Fe%: 98,035; C%:0,25; Si%:0,43; Mn%: 1,15; P%: 0,05; S%: 0,055) 
Tlikvidusz:   1503 °C 
Tszolidusz:   1455 °C 
Öntési hőmérséklet: 1640 °C 
Forma anyaga:  bentonitos homokkeverék (40 °C) 
Mag anyaga:  kromit homok (40°) 
Hűtővas anyaga:  lemezgrafitos öntöttvas (40 °C) 

 
Az elvégzett számítás alapján elmondható, hogy a tervezett irányított dermedés megva-

lósul. A folyékony fém először a hűtővas közelében dermed meg, majd a dermedés a tápfe-
jek irányában halad tovább. Az utoljára megdermedő öntvényrész csatlakozik a tápfejek-
hez, tehát a hőhalmozódási helyek eltolódtak a tápfejek irányába. A t = 472s időpillanatban 
a formaüregben még olvadék állapotban lévő fém a 6. ábrán látható, ami alapján elmondha-
tó, hogy az utoljára dermedő öntvényrészek a tápfejekhez csatlakoznak. Skála: folyékony 
fázis: 1–95%. 

 

 

6. ábra. Utoljára dermedő öntvényrészek 
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A vizsgálatok célja, hogy megállapítsuk az adott technológia mellett kialakuló porozitá-
sok méretét és eloszlását, illetve kidolgozzunk egy olyan technológiát, mellyel az öntvény 
porozitásmentesen gyártható. 

A porozitások vizsgálata alapján további geometriai variációkat dolgoztunk ki és vizs-
gáltuk az alkalmazásuk esetén kialakuló szívódási porozitásokat. A kiindulási és perem-
feltételek mindhárom esetben azonosak voltak, az egyes technológiai módosítások az  
alábbiak: 

Alaptechnológia:  lásd 5. ábra. 
B-variáció:  az (1) zárt tápfej méretének változtatása, 

a (3) nyitott tápfej méretének változtatása, 
új nyitott tápfej (4) elhelyezése az öntvényen, 
további külső és belső hűtővasak alkalmazása. 

C-variáció:  a (3) nyitott tápfej méretének megnövelése, 
új zárt tápfej (5) alkalmazása a magban kialakítva. 

A szimuláció alapján kidolgozott geometriai variációk a 7. ábrán láthatóak. 
 

Az egyes technológiai módosítások alapján végeztük a szívódási porozitások számítását, 
vagyis a B és C variációk kialakításánál figyelembe vettük az előző technológia esetén 
számított porozitások pozícióját, méretét, eloszlását, és a technológia módosítása minden 
esetben a porozitások kitáplálását szolgálta. A három geometriai variáció esetén kialakuló 
porozitások összehasonlítása a 8. ábrán látható. Skála porozitás: 1–8%. 

 

 

7. ábra. Kidolgozott geometriai variációk 



Nagyméretű acélöntvények irányított dermedésének megvalósítása számítógépes… 45

 

 

8. ábra. Az egyes öntvényvariációk esetén kialakuló porozitások 

A számított szívódási porozitások összehasonlítása alapján megállapítható, hogy a C- 
variáció esetén sikerült elérni az előírt porozitás „mentességet”. A kidolgozott irányított 
dermedési koncepcióval a szívódások jelentős hányadát sikerül a tápfejben tartani, a koráb-
ban szétszórtan elhelyezkedő porozitások mennyiségét minimalizáltuk, az öntvényben ki-
alakuló porozitások lokálisan 4%-nál kisebb mértékűek.  A (3) jelű nyitott tápfej méretezé-
sével elérhető az öntvény kritikus részének tekintett hengeres öntvényrész tömörre táplálá-
sa. A megfelelően pozícionált tápfejeknek és hűtővasaknak köszönhetően az öntény vékony 
falvastagságú részeinél is az előírt határon belül marad a porozitás értéke. 
 
Összefoglalás  
 

Vizsgálataink során egy tervezési stádiumban lévő acélöntvény, ún. tengelycsukló-ház 
példáján keresztül mutattuk be a szimuláció szerepét a technológiatervezésben. A gyártó 
céggel közösen megvalósított irányított dermedési technológia kidolgozása után Solid Edge 
alakelem alapú tervező szoftverrel készítettük el a beömlő-és táplálórendszer, valamint a 
hűtővasak geometriájának 3D modelljét. Szimulációs vizsgálatainkat a Control Volume 
elven működő NovaFlow&Solid szimulációs szoftvercsomaggal végeztük. A dermedés- 
lehűlés folyamatának eredményét a szobahőmérsékletre lehűlt öntvényben kialakuló szívó-
dási porozitások mérete és eloszlása alapján minősítettük és vizsgáltuk, hogy tömörre táp-
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lálható-e az öntvény. Az egyes kidolgozott variációk a korábbi technológia hatására kiala-
kuló porozitások kitáplálását szolgálták. Az alap technológiai szimulációja azt mutatta, 
hogy annak alkalmazása esetén egyenetlen eloszlásban porozitás alakul ki, valamint az önt-
vény hengeres részén a szívódás „beleér” az öntvénybe. A csatlakozó tápfejek méretének 
módosításával, illetve további tápfejek kialakításával és hűtővasak elhelyezésével elérhető 
az öntvény tömörre táplálása mind az anyaghalmozódási helyeken, mind a vékony falvas-
tagságú öntvényrészeknél. 
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