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A gazdasági válság után jelentkező növekedés a járműiparban is jelentős beruházásokat indukál. 

A járműipar növekedési, innovációs és jövedelemtermelő képességét a vezértermék, a személygépko-
csi adja, ugyanakkor több olyan jelentős beszállító működik Magyarországon, amely termékeit ha-
szongépjármű-gyártóknak, elsősorban külföldre szállítja. Összességében a járműipar növekedési po-
tenciálját Magyarországon a személygépkocsi-gyártók, a személyautó-alkatrész beszállítók és a ha-
szongépjármű-alkatrész beszállítók testesítik meg. Ezen öntvények tervezésekor és gyártástechnoló-
giájuk fejlesztésekor fokozott szerep jut a hagyományos kísérleti módszerek mellett a különböző 
számítógépes módszereknek, melyek segítségével csökkenthető az adott alkatrész fejlesztésére fordí-
tott időszükséglet és költség.  
Kulcsszavak: öntészet, technológia-fejlesztés, számítógépes szimuláció 
 

The economical increment after the global economic crisis incenses considerable investments in 
the automotive industry. The main target of enlargement, innovation and earning capacity is the au-
tomobile, although there are more considerable suppliers in Hungary who produce for external com-
mercial vehicle manufacturers. On the whole the growth potential is incorporated by automobile-, 
automobile component- and commercial vehicle manufacturers. In these cases design, construction 
and production engineering are unrealizable without different computer methods, by the help of with 
development time and costs can be reducible. 
Keywords: casting, technology development, computer simulation 
 
Bevezetés  
 

Az öntészeti szimuláció egy olyan fontos eszköz az üzemi vizsgálatok és a fejlesztési 
folyamat esetén, mellyel az elért eredmények közvetlenül visszacsatolhatóak a tervezési 
folyamatokba. Ahhoz, hogy a szimuláció eredményei ne csak „színes képek” legyenek, in-
tegrálni kell a tervezési-gyártási folyamatba. Az öntészeti szimulációs módszerek egyik 
lehetséges integrációját az üzemben alkalmazott tervezési-gyártási programok közé az 1. 
ábra szemlélteti. 
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1. ábra. A számítógépes szimuláció integrációja a gyártási folyamatba 

Az 1. ábrán látható, hogy mérnöki tervezés során a számítógéppel támogatott tervezés 
(CAD) alkalmazásával és a számítógépes szimuláció (SIM) segítségével elkészítjük a gyár-
tandó öntvény háromdimenziós számítógépi mását. Ehhez kapcsolódóan zajlik a számító-
géppel támogatott mérnöki tevékenység (CAE), melynek segítségével megtörténik pl. a 
mintalapok vagy a szerszám gyárthatóságának ellenőrzése. A komplex technológiát repre-
zentáló adatok a termék adatkezelés (PDM) segítségével átkerülnek a termeléstervezés terü-
letére, ahol a vállalati forrástervezés (ERP) alkalmazásával tervezik meg a gyártási részfo-
lyamatok időbeni lefolyását és összehangolását (pl. olvasztás, maggyártás, formázás) és a 
folyamatok megfelelőségét a számítógéppel támogatott minőségbiztosítás (CAQ) és a szá-
mítógéppel támogatott művelettervezés (CAP) segítségével biztosítják. A technológiát rep-
rezentáló és a gyártáshoz kapcsolódó adatok végül átkerülnek a gyártás területére, ahol a 
számítógéppel támogatott gyártás (CAM) és a számítógéppel támogatott technológiaterve-
zés (CAT) segítségével biztosítják a termelés feltételeit [1]. 

A magyarországi öntödei üzemek egy részében a technológiai tervezés során nem al-
kalmaznak számítógépes szimulációt, ezért fokozott szerepet kapnak a külsős piaci szerep-
lők/kutatóhelyek által elvégzett kutatási feladatok. Cikkünkben egy speciális öntési mód-
szerrel gyártott gömbgrafitos vasöntvény vizsgálata kerül bemutatásra, melynek célja az 
üzemi gyártási eljárás szimulációval történő megvalósítása volt. 

 
1. Öntvényekben lejátszódó folyamatok szimulációja 
 

Az öntés folyamata során a fémolvadékot a megfelelően kialakított formaüregbe juttat-
juk, ahol az olvadék szabályozott körülmények között megszilárdul és felveszi a forma által 
kiképzett alakot. Az öntészeti folyamatokat lehet csoportosítani az öntött ötvözetek szem-
pontjából, a forma tartóssága szempontjából (elvesző, tartós), illetve az öntés során alkal-
mazott technológia szempontjából (gravitációs, nyomásos stb.). 

Az öntés közben lejátszódó folyamatokat fő jellemzőik alapján két részre lehet osztani: 
anyag- és hőtranszport folyamatok. Attól függően kell választanunk a rendelkezésre álló 
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szimulációs módszerek közül, hogy melyik részfolyamatot akarjuk megfelelő pontossággal 
számítani. 

 Az anyagtranszport folyamatok számítása során a NavierStokes áramlási egyenlet 
alkalmazásával egy kétegyenletes turbulencia modell kerül felírásra. Ez a közelítés a 
szabadságfokok mindhárom dimenziója esetén alkalmas az áramlási karakterisztikák 
számítására.  

 A hőtranszport folyamatok ún. tapasztalati, részben tapasztalati és fizikai alapokon 
nyugvó szimulációs programokkal számíthatóak: 

o A tapasztalati programokkal olyan egyszerű, ismétlődő folyamatokat tudunk 
leírni, ahol a változók kis határon belül alternálnak (pl. hőcentrum számítá-
sa). 

o A részben tapasztalati programokkal megfelelően tudjuk modellezni az olyan 
folyamatokat, ahol a változók intervalluma limitált, és a lejátszódó fizikai 
változások egyszerűek és követhetőek.  

o A fizikai alapokon nyugvó programok alkalmazásával az öntés közben leját-
szódó legtöbb folyamat megfelelő pontossággal számítható. Az eljárás a leg-
több öntvény-forma-környezet rendszer esetén jól alkalmazható modellt 
eredményez. Az ilyen programok általában a Fourier hőátadási egyenletet al-
kalmazzák, mely háromdimenziós hőátadást feltételez, és a konvektív hőát-
adást is figyelembe veszi, amely főleg nagy öntvénykeresztmetszetek esetén 
lényeges. Az anyagtulajdonságokat leíró adatbázisok lehetővé teszik a hőve-
zetés, 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 [2, 3]. 

 
1.1. A szimulációs vizsgálatok felépítése 
 

A szimuláció folyamatát három fő részre oszthatjuk fel: előkészítő, számítási és kiérté-
kelési folyamat. 

Az előkészítő folyamat során történik meg a vizsgálni kívánt geometria feldolgozása, 
melynek tartalmaznia kell azokat a részeket, melyeket az adott folyamat során figyelembe 
kívánunk venni. Alapesetben ez az öntvénycsokor, mely tartalmazza az öntvényt, a beömlő- 
és a táplálórendszert. Ezen kívül szükség lehet további formaelemek bevitelére is, melyek 
pl. dermedés vizsgálat során befolyásolják a kialakuló hőmérsékletteret. Ilyen formaelemek 
lehetnek gravitációs öntés esetén a hűtővasak, szűrők és tápfejsapkák geometriái.  

A számítási folyamat során történik meg az egyes részfolyamatokat jellemző értékek 
előállítása. Az előkészítés során generált hálógeometria beolvasása után a számítási folya-
mat kezdetén kell definiálni a futtatáshoz szükséges anyagtulajdonságokat, kiindulási és 
határfeltételeket. Ahhoz, hogy a valós folyamatoknak minél jobban megfeleltessük a számí-
tani kívánt modellt, a folyamatokban résztvevő anyagok tulajdonságainak minél részlete-
sebb megadása szükséges. A kezdeti és határfeltételek megadása során az összes geometri-
ai, időbeli és értelmezési peremfeltétel definiálása szükséges. A geometriai definíciók során 
meg kell adni a beömlési és táplálási pontokat, a hűtőközegek viselkedését leíró paraméte-
reket (hőmérséklet, térfogatáram, nyomás), a szűrők tulajdonságait, az esetlegesen alkalma-
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zott fekecsek, exoterm tápfejsapkák stb. tulajdonságait. Az időbeli definíciók során meg 
kell adni a formatöltési időt és a formaürítés idejét. 

A kiértékelési folyamat során történik meg a folyamatok számított adatainak feldolgo-
zása. Ennek során lehetőség van az egyes anyagtulajdonságok (hőmérséklet, nyomás, se-
besség) kiértékelésére, a geometriai változások (repedés, vetemedés) megjelenítésére. A 
feldolgozás/kiértékelés történhet az egyes szimulációs programokon belül, de a geometriai 
változások kiértékelése CAD programkörnyezetben is elvégezhető. 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.  
 
2. Törőhenger öntvény gyártásának vizsgálata 
 

Vizsgálataink során egy járműipari alkatrészt, egy ún. törőhengert vizsgáltunk, mely 
egy mezőgazdasági kombájn fő alkatrésze. Az üzemben az alkatrészt jobbos, illetve balos 
kivitelben gyártják. Az öntvénnyel szemben támasztott követelmények az alkalmazott 
anyagminőségek (öntvény, homok, mag), a gyártási körülmények (öntési idő, csapolási 
hőmérséklet), a leöntött öntvény mechanikai tulajdonságai (szakítószilárdság, keménység), 
valamint a felületi minőség és a mérettűrés. A vizsgált öntvények a 2. ábrán láthatóak. 

 

 

2. ábra. Vizsgált öntvények geometriája 
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2.1. Üzemi vizsgálatok 
 

Üzemi vizsgálataink során az egyes technológiai lépések közül azokra koncentráltunk, 
melyek bemenő értékei lehetnek a minél pontosabb szimulációnak. Ezek fémoldalról az 
adott adagösszeállítással elérhető olvadékösszetétel vizsgálata, míg formaoldalról a gázát-
eresztő képesség és a forma szilárdsági tulajdonságainak vizsgálata volt. A vizsgált EN-
GJS-500 szabványos anyagminőség esetén az 1. táblázatban látható adagösszeállításokat 
alkalmazták, 1530 °C-os csapolási hőmérséklet mellett. 

        1. táblázat          
Adagösszeállítás EN-GJS–500 

Fémes betétanyag kg Σ kg 
Sorel Nyersvas 350 - - 350 
Acélhulladék 250 350 300 900 
Saját hulladék 400 300 - 700 

Összesen 1950 kg 
 

Ötvözők kg 
Karbonizáló 43 

FeSi 75% 13 
Korrekció kg 

GÖV beoltó (VL63) 5,86 
Módosító anyag (SB5) 0,9 

 
A beolvasztott és kezelt öntöttvas kémiai összetételét külön öntött érempróbákon, 

Thermo Electron Corporation ARL-3460 típusú vákuum spektrométer berendezés segítsé-
gével ellenőriztük. A beolvasztás és kezelés utáni olvadék kémiai összetétele a 2. táblázat-
ban látható. Az összetételt négy helyen vizsgáltuk, a táblázatban az átlagértékek került fel-
tüntetésre. 

       2. táblázat 
 A vizsgált olvadék kémiai összetétele (%) 

Fe C Mn Si P S Ni Cr 
92,91 3,55 0,66 2,56 0,02 0,01 0,03 0,05 
Cu Mo Ti Al Sn Pb B Mg 
0,06 0,008 0,01 0,02 0,005 0,001 0,0005 0,04 

 
A fémoldal vizsgálatával párhuzamosan zajlott a bentonitos nyers formázókeverék 

rendszer vizsgálata. A formázóanyag üzemen belüli előírt értékeit (granulometriai és szi-
lárdsági tulajdonságok) laboratóriumi körülmények között vizsgáltuk a magyar szabvány 
előírásainak megfelelően. A vizsgálatok eredményeinek átlaga a 3. táblázatban látható. 
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3. táblázat 
A formázóanyag mért értékeinek átlaga 

Nedvességtartalom Tömöríthetőség Nyomószilárdság Nyírószilárdság 
4,2 (%) 41 (%) 155 (kPa) 22 (kPa) 

Gázáteresztő képesség Bentonit tartalom Iszaptartalom Izzítási veszteség 
100 (-) 10,8 (%) 14,12 (%) 4,35 (%) 

A vizsgált öntvényt alacsony selejtarány mellett, viszonylag nagy sorozatszámban 
gyártják: balos öntvény: 9,46% selejtarány, jobbos öntvény 15,01% selejtarány.  Az önt-
vényselejt okokat az üzemi adatok alapján egy 12 hónapos időszakban vizsgáltuk. A vizs-
gált időszakban előforduló selejttípusok közül a két legjelentősebb: 

 leszakadt homok: az összes selejt 55%-a (balos) és 57%-a (jobbos) 
 hidegfolyás: az összes selejt 34%-a (balos) és 35%-a (jobbos)  

 
3. Szimulációs vizsgálatok 
 

Szimulációs vizsgálatainkat a Control Volume elven működő NovaFlow&Solid prog-
ramrendszerrel végeztük. A vizsgálatok menete a 3. ábrán látható. 

 

3. ábra. A szimulációs vizsgálatok felépítése 

Üzemi körülmények között azért, hogy a rendelkezésre álló szekrényméretet kihasznál-
ják, egy formában négy öntvény kerül leöntésre. A formaszekrény egyik oldalán két darab 
jobbos, a másikon két darab balos öntvény kerül leöntésre, melyek párosával külön beömlő- 
és táplálórendszerrel rendelkeznek. Az üzemi gyakorlatban a forma megtöltése az alábbi 
módon zajlik: a kiindulási időpillanatban az 1. jelű öntvénycsokrot alkotó öntvények kerül-
nek leöntésre, majd a formaüreg megtelése után egy szükség szerinti utántöltés történik. A 
következő lépésben a 2. jelű öntvénycsokrot alkotó öntvények kerülnek leöntésre, majd 
megismétlődik az utántöltés. A formaszekrényben elhelyezett öntvénycsokrok és a folya-
mat időbeli eloszlása az 4. ábrán láthatóak. 
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4. ábra. Öntvénycsokrok és a gyártási folyamat időbeli eloszlása 

3.1. Késleltetett öntés megvalósításának módszere 
 

A formatöltés szimulációja esetén az öntvénycsokor CAD-geometriája hordozza azokat 
az információkat, melyek alapján vizsgálhatóak a formatöltési viszonyok. Ezek a beömlési 
keresztmetszet, az öntősugár keresztmetszete, a súrlódási veszteségtényező, a 
metallosztatikus nyomómagasság és a kiindulási feltételként definiált olvadék térfogatára-
ma. Az 4. ábrán bemutatott ún. késleltetett öntés megvalósítása a szimulációs programon 
belül akadályokba ütközött, a két beömlőn keresztüli öntés esetén az időbeli eltolás nem 
alapértelmezett. Mivel a program nem nyílt forráskódú, azaz az egyes folyamatokat nem 
lehet szabadon változtatni, így a rendelkezésre álló paraméterek változtatásával kellett 
megoldani a problémát. A különböző paraméterek változtatásával az alábbi megoldási lehe-
tőségeket dolgoztuk ki: 

 Egymást követő számítások, melyek során külön-külön történik meg a két különbö-
ző formaüreg megtelése, majd a számítási eredményeket a valós időbeli lefutásnak 
megfelelően korrigáljuk úgy, hogy a második számítás kiinduló környezete az első 
számítás eredménye legyen. 

 Számítás a nyomásos öntészet mintájára, két külön beömlési pont definiálásával, 
ahol a második formaüreg formatöltésének kezdetét a nyomásos öntészetben alkal-
mazott kapcsolási pont mintájára definiáljuk. 

 
A fenti két szoftveres megoldás nem vezetett eredményre, de ezen próbálkozások alap-

ján dolgoztuk ki azt a szimulációs módszert, mellyel megoldottuk a késleltetett öntés meg-
valósítását: 

A két formaüreg beömlési pontjait külön-külön definiáltuk, és a második formaüreg 
megtelését kényszerrel akadályoztuk az első formatöltés végéig. Az egyes jelű beömlőben 
t = 0s időpillanatban indítjuk a formatöltést 32 kg/s térfogatárammal, míg a kettes jelű be-
ömlőben, azonos időpillanatban 0kg/s térfogatáramot definiálunk. Az egyes üreg formatöl-
tése és az utántöltési idő alatt a kettes formaüregben 0kg/s térfogatárammal zajlik a forma-
töltés t = 16,99 s időpillanatig, majd a t = 17 s időpillanatban a kettes formaüreg formatölté-
si sebességét 32 kg/s értékre változtatjuk, melynek hatására megkezdődik annak késleltetett 
formatöltése. 
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3.2. A számítási eredmények kiértékelése 
 

A formatöltés során bemutatni kívánt jelenségek az 5. ábrán láthatóak. Sebesség skála: 
00,7m/s. 

 

 

5. ábra. Az öntvény formaüregeinek megtelése t = 2,9 s és t = 17,3 s időpillanatban 

A bal oldali ábrán látható, hogy a közös beömlőrendszerrel leöntött öntvények megtelé-
se között jelentős különbség alakul ki. A bal oldali öntvény megtelése elmarad a jobb oldali 
öntvényhez képest, ami amiatt alakul ki, hogy a jobb oldali öntény három, míg a bal oldali 
öntvény két rávágással csatlakozik a közös beömlőrendszerhez. Az 5. ábra jobb oldalán a 
késleltetett öntés azon időpillanata látható, mikor a kettes jelű beömlőben megindul a for-
matöltés. 

A hőmérsékletek megjelenítésével további következtetések vonhatóak le az öntés köz-
ben kialakuló hőmérsékleti és dermedési viszonyokról. A 6. ábrán az öntvénycsokor megte-
lése látható a hőmérséklet függvényében a t = 1,9s időpillanatban. Hőmérséklet skála, 
Töntési-Tszolidusz: 11491380 °C. 

 

 

6. ábra. A forma megtelése a hőmérséklet függvényében, t = 1,9s 
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A bekeretezett kritikus öntvényrészen, illetve a nyíllal jelzett helyeken látható, hogy az 
olvadék lokálisan, a kis falvastagságok miatt, már a formatöltés közben lehűl a fehér szín-
nel jelzett szolidusz hőmérséklet alá, ami hidegfolyásos öntvényhibát okozhat. A dermedési 
folyamatok pontosabb vizsgálatához megvizsgáltuk az először dermedő öntvényrészeket, 
melyeket a 7. ábrán mutatunk be.  

 

 

7. ábra. Először megdermedő öntvényrészek 

Látható, hogy a csavarmenetes rész, illetve a szintén kis redukált falvastagságú középső 
öntvényrészek dermednek meg először. A 8. ábrán az öntvények hőmérséklete látható a 
forma teljes megtelésének időpontjában. Hőmérséklet skála, Töntési-Tszolidusz: 11491380 °C. 
 

 

8. ábra. Az öntvények hőmérséklete a forma megtelésének pillanatában 

A 8. ábrán látható jelentős hőmérsékleti eltérés a két formaüreg között okozhatja a két önt-
vénycsokor selejtaránya közötti eltérést (9,46% vs. 15,01%). 
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Összefoglalás  
 

Vizsgálataink során egy gyártásban lévő mezőgazdasági járműipari alkatrész gyártási 
körülményinek üzemi vizsgálatát és szimulációját valósítottuk meg. 

A selejtanalízis alapján megállapítható, hogy a selejtek legnagyobb részét a leszakadt 
homok, valamint a hidegfolyásos öntvényselejtek képezik. A leszakadt homokselejtek ke-
letkezésének oka feltehetően a nem megfelelő formázóanyag és/vagy formázás. A hidegfo-
lyásos öntvényselejtek esetében a forma és a fém hőmérséklete alacsony, és/vagy a nem 
megfelelő technológiai rendszer kialakítása miatt lassú a forma megtelése. 

Az öntött ötvözet vizsgált mechanikai anyagtulajdonságai közül a szakítószilárdság tel-
jesíti a szabvány szerinti értékeket, míg a nyúlás értéke nagymértékben eltér a szabványban 
előírtaktól [4].  

Az elvégzett granulometriai vizsgálatok alapján elmondható, hogy a közepes szemcse-
méret és az egyenletességi fok értékei megfelelnek az üzemi előírásoknak, de a formázó-
anyag-rendszerből vett minta alapján következtetni lehet a homok elaprózódására, ami ma-
gyarázza a gázáteresztő képesség rossz értékeit is. 

A formázóanyag mechanikai tulajdonságainak vizsgálata alapján elmondható, hogy a 
nedvességtartalom, az iszaptartalom, a nyírószilárdság és a nyomószilárdság értékei megfe-
lelnek az üzemi előírásoknak. A bentonittartalom és az izzítási veszteség a vonatkozó elő-
írásoktól csak kis mértékben térnek el, de a gázáteresztő képesség nagymértékű eltérése 
beavatkozást igényel, ami lehet a porfrakció csökkentése és/vagy a homok frissítése. Ez a 
mért anyagtulajdonság hatással van a leszakadt homok típusú hibákra is. 

Az alkalmazott szimulációs program innovatív használatával sikerült megvalósítani az 
üzemi valós viszonyoknak megfelelő késleltetett öntést. A kapott szimuláció eredményei 
igazolják a hidegfolyásos hibajelenséget és a két formaüreg közötti jelentős hőmérséketi 
eltérést, ami hatással lehet a jobbos, illetve a balos öntvények között meglévő, jelentős hi-
baszázalék eltérésre. 
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