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I.  BEVEZETÉS, CÉLKITŰZÉSEK 
 

A számítógépes szimuláció az utóbbi években a korszerű 
öntvénygyártás és tervezés egyre nagyobb mértékben alkalmazott 
segédeszközévé vált. A költséges kísérletsorozatok lerövidítése, illetve 
mellőzése, valamint a kialakuló hibajelenségek okainak feltárása érdekében 
napjainkban már széles körben elterjedt a különféle öntészeti szimulációs 
programok alkalmazása. Az ilyen programok segítségével már az 
öntvénytervezés fázisában tanulmányozhatjuk az öntéskor lejátszódó 
termikus- és mechanikai folyamatokat, amelyek kiértékelésével fontos 
következtetéseket vonhatunk le az öntvényhibák bekövetkezéséről. 

Az egyre bonyolultabb öntvények gyártástechnológiájának gyors és 
hatékony megtervezése, valamint a drága és időigényes tesztelés 
kiküszöbölése csak szimulációs algoritmust alkalmazó számítógépes 
programok segítségével lehetséges. A legnagyobb problémát a vizsgált 
rendszer komplexitása jelenti. 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. 

Az öntészeti szimulációs programok, az abban alkalmazott 
algoritmusok tartalmazzák a teljes öntészeti folyamatot, melynek 
használhatósága attól függ, hogy az egyes részfolyamatok leírásához 
szükséges adatbázis megfelel-e a valós viszonyoknak.  

A doktori kutatómunka célja a visszamaradó feszültségek és a 
deformációk okozta hibák csökkentési lehetőségeinek és a folyamatokat 
befolyásoló tényezők vizsgálata öntött próbatestek és szimuláció 
segítségével. 
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II.  KÍSÉRLETI KÖRÜLMÉNYEK 
 
Az elvégzett vizsgálataimat három részre lehet osztani: 

- öntött technológiai próbatestek vizsgálata, 
- technológiai próbatestek vizsgálata szimulációval, 
- valós öntvény méretpontosságának mérése és szimulációja. 

 
Öntött technológiai próbatestek vizsgálata 

A vizsgálatok első részében Bauer&Shipp típusú feszültségrács 
próbatesteket öntöttem és vizsgáltam. A mérési eredmények és korábbi 
kutatási munkák eredményeinek feldolgozása alapján létrehoztam egy 
adatbázist, mely tartalmazza a mért és származtatott értékeket: kémiai 
összetétel, telítési szám, grafitosodási hajlam, szakítószilárdság, Brinell 
keménység, visszamaradó öntési feszültség, relatív feszültség, rugalmassági 
modulus. 
A mérési eredményeket a szilárdsági kategóriák szerint csoportosítva 
értékeltem ki.  
Az adatbázis kiértékelése során vizsgáltam a visszamaradó öntési 
feszültség és a szakítószilárdság, valamint a Brinell-keménység kapcsolatát 
a különböző összetételű, különböző betétanyagból, különböző 
olvadékkezeléssel előállított próbák mérési eredményei alapján.  
 

 GJL 
Visszamaradó 

feszültség 
N/mm2

Relatív 
feszültség

Szakító 
szilárdság 

N/mm2

Brinell- 
keménység

Rugalmassági 
modulus 
kN/mm2

150 68,5 35,7 191,8 180,3 107,6 
200 84,9 37,7 225,0 208,5 108,4 
250 104,8 38,4 272,9 220,3 124,4 
300 132,3 41,4 319,9 249,0 128,9 

A visszamaradó öntési feszültség értéke összefügg a lemezgrafitos 
öntöttvas szövetszerkezetével és mechanikai tulajdonságaival. A 
mechanikai tulajdonságok vizsgált jellemzője a szakítószilárdság és a 
Brinell-keménység, mely a szövetszerkezet változását is mutatja. 
Meghatároztam a visszamaradó öntési feszültség és a szakítószilárdság 
közelítő összefüggését: Rm4,0átlag ⋅=σ , valamint a visszamaradó öntési 

feszültség és a Brinell-keménység összefüggését: 8583,0 −⋅= HBátlagσ .   
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A közelítő összefüggéshez képest nagyobb feszültség értékeket a 
kedvezőtlen betétanyagból (öntöttvas töredék, forgács, acélhulladék), 
illetve a nem megfelelő olvadékkezeléssel, csíraképző beoltással előállított 
próbák esetén kaptunk. A közelítő összefüggéshez képest kisebb 
visszamaradó öntési feszültség értékeket a kedvező betétanyagból (hematit 
nyersvasat is tartalmazó betét), illetve a hatásos csíraképző beoltással 
előállított próbák esetén kaptunk. 
Megállapítottam, hogy a visszamaradó feszültség várható értéke jobb 
közelítéssel határozható meg a Brinell-keménység értékéből, mint a 
szakítószilárdság alapján.  
A szimulációhoz használt adatbázis EM tangenciális modul értékeként a 
mért szakítószilárdság és Brinell-keménység hányadosából számított 
rugalmassági modulus értéke alkalmazható. 
 
Az elvégzett vizsgálatok mérési eredményeinek kiértékelése a 
szimulációhoz történő felhasználás szempontjai szerint történt. A 
visszamaradó öntési feszültség szimulációjának adatbázisa nem tartalmazza 
keménység értékét, ezért elvégzett vizsgálataim alapján ennek az 
adatbázisban felhasználást javasolom. 
 
Technológiai próbatestek vizsgálata szimulációval 

 A rendelkezésre álló szimulációs módszerekből a véges elemes 
módszert választottam ki vizsgálataim elvégzésére. A próbatest 3D CAD 
geometriájából csomópont összekötő közelítés módszerével hoztam létre az 
izotropikusan hálózott véges elemes geometriát. A vizsgálatok következő 
lépésében definiáltam a kiindulási és peremfeltételeket és különböző 
geometriájú próbatesteken elvégeztem a hőmérséklettér és a kialakuló 
feszültségi állapotok vizsgálatát. Az öntött és a szimulációval 
meghatározott értékek a táblázatban láthatóak. 
 

Visszamaradó öntési feszültség (N/mm2) 
Geom. 

Kereszt-
metszet 
arány 

GJL-200 
mért 

GJL-200 
számított 

GJL-300 
mért 

GJL-300 
számított

32_12 7,11 113,5 77,8 145,6 104,1 
32_20 2,56 47,7 58,0 - 78,4 
42_20 4,41 65,4 57,2 - 79,3 
42_30 1,96 41,8 38,9 - 56,0 
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Az öntött próbatestek középső rúdjára meghatározott húzófeszültség 
eredményei tendenciában azonosak, nagyságot illetően nagyobbak a 
szimuláció alapján a középső rúd, geometriai középpontjában 
meghatározott főfeszültség értékekkel. A méréssel és szimulációval kapott 
eredmények eltérése indokolja, hogy a szimulációhoz használt adatokat a 
szoftverfejlesztők új paraméterrel, saját javaslatom szerint a relatív 
keménység értékével egészítsék ki. 
 

A visszamaradó öntési feszültség és a lehűlési viszonyok 
kapcsolatát vizsgáltam az öntési feszültség értéke és a feszültségrács vastag 
és vékony rúdja közötti hőmérséklet különbség alapján. A különböző 
átmérő kombinációjú feszültségrácsok esetén a vastag rúd A1 átalakulási 
hőmérsékletéhez tartozó időponthoz tartozó hőmérséklet különbséget 
jelöltem 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 meghatároztam a vastag rúd A1 
hőmérsékletéhez tartozó hőmérséklet különbséget (ΔTA1 ).  

 
Az elvégzett szimulációs vizsgálatok alapján megállapítottam, hogy 

a visszamaradó öntési feszültség várható értéke meghatározható a 
különböző szakítószilárdságú próbák esetén a vastag rúd A1 átalakulási 
hőmérsékletéhez tartozó, időpontban kialakuló vastag-vékony rúd 
hőmérsékleteinek különbsége alapján. 
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Valós öntvény méretpontosságának mérése és szimulációja 
  
A valós öntvény visszamaradó öntési feszültségeinek és 

méretpontosságának vizsgálata során egy járműipari biztonsági alkatrész 
gyártástechnológiáját vizsgáltam. 
 

Kidolgoztam egy olyan algoritmust, melyben összekapcsoltam a véges 
elemes szimuláció alkalmazásával a CAD geometriában előállított és a 
valós öntvényen mért méreteket. A szimulációval kialakult méreteket 
visszaviszem a CAD geometriába és annak a szimuláció adatai alapján 
történő módosítása biztosítja a méretpontos öntvénygyártást. 
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III.  ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK 
 
1.  A lemezgrafitos öntöttvasak visszamaradó öntési feszültsége 

összefügg a kialakult szövetszerkezettel, mely a keménység értékével 
minősíthető.  

 Megállapítottam, hogy az öntöttvas szilárdsági és minőségi jellemzői 
közül a visszamaradó öntési feszültség és a Brinell-keménység 
összefüggése adja a legjobb korrelációt:  

85*83,0 −= HBvσ  
 
2.  A lemezgrafitos öntöttvas visszamaradó öntési feszültségének 

szimulációval történő meghatározásához az EM jelű tangenciális 
modul értékének megadásához az E0 szakirodalmi adatai helyett a 
szakító szilárdság és Brinell keménység hányadosa alapján 
meghatározott értéke adja a mért értékekkel jobban megegyező 
szimulációs értékeket.  

 
3.  Megállapítottam, hogy a visszamaradó öntési feszültség várható 

értéke meghatározható a különböző szakítószilárdságú kategóriájú 
öntvények esetén a szimmetrikus feszültség rács vastagabb rúdjának 
A1 átalakulási hőmérsékletéhez tartozó időpontban, a vastag- és a 
vékony rúdban kialakuló hőmérsékletek különbsége alapján. 

- GJL-150 anyagminőség esetén: 
185,320726,0 1 +Δ⋅= Av Tσ  

- GJL-200 anyagminőség esetén: 
221,330976,0 1 +Δ⋅= Av Tσ  

- GJL-300 anyagminőség esetén: 
833,481214,0 1 +Δ⋅= Av Tσ  

  
A visszamaradó öntési feszültség várható értéke meghatározható a 
tényleges szakító szilárdság és a szimmetrikus feszültség rács vastag 
rúd A1 átalakulási hőmérsékletéhez tartozó, időben kialakuló vastag-
vékony rúd hőmérsékleteinek különbsége alapján: 
 

)563,12Rm1178,0(T)0299,0Rm0003,0( 1Av +⋅+Δ⋅+⋅=σ  
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4.  A különböző keresztmetszet arányú feszültségrács 
próbatesteken mért és szimulációval számított visszamaradó 
öntési feszültségek értéke szerint is a nagyobb keresztmetszet 
arányhoz tartozik nagyobb visszamaradó öntési feszültség.  

 
5. Kidolgoztam egy szimulációs eljárást nedves bentonitos 

homokformába gravitációsan öntött gömbgrafitos vasöntvény 
méretpontos gyártásának megoldására. 
- A kidolgozott eljárás szerint az öntvény várható mérete a véges 

elemes szimuláció rendszerében a hőmérsékletmező, a visszamaradó 
öntési feszültség és deformáció eredményeit orientált CAD 
geometriává transzformálva lehetővé teszik a CAD geometriával 
összevetésre alkalmas méret előállítását, melynek CAD geometriába 
átvitele biztosítja az öntvény méretpontosságát. 

 
 

 
 

- A méretek meghatározásához szükséges felbontású és elrendezésű 
izotropikus véges elemes háló annak ellenére alkalmas a méretek 
meghatározására, hogy nem felel meg, a véges elemes hálózással 
szemben támasztott követelményeknek. 
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IV.  AZ ÉRTEKEZÉS TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEINEK 
JELENTŐSÉGE ÉS HASZNOSÍTÁSUK LEHETŐSÉGEI 

 

A

 közvetlenül felhasználhatóak a BSc és MSc oktatásban, 

z értekezés tudományos eredményei: 

‐
‐ beépülnek a kidolgozás alatt álló akkreditált felnőttképzési 

tanfolyami anyagokba, 

‐ felhasználhatóak a TÁMOP digitális tananyag elkészítése 
során. 

‐ alkalmazhatóak az ÖKOLIC szimulációs laboratórium 
működtetése során. 

 
A kidolgozott szimulációs algoritmus bevezetésre került a Georg Fischer 
Automotive Mettmann vasöntöde gyártási struktúrájába. 
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V.  AZ ÉRTEKEZÉS TÉMAKÖRÉBŐL MEGJELENT 
ÍRÁSBELI PUBLIKÁCIÓK 

 
1. Molnár Dániel, Dr. Dúl Jenő: Öntvénydermedés szimulációja WinCast 

szoftverrendszerrel; MicroCAD 2003. Nemzetközi Tudományos 
Konferencia (Miskolci Egyetem Innovációs és Transzfer Centrum, 
ISBN 963-661-550-0, p.6) 

2. Molnár Dániel: Öntvények dermedésének véges-elemes szimulációja; 
VIII. Fiatal Műszakiak Tudományos Ülésszaka, Kolozsvár, Románia 
2003 (Műszaki Tudományos Füzetek; ISBN 973-8231-20-5, pp.267-
270) 

3. Dániel Molnár: The simulation of castings solidification  
10th International Student Days of Metallurgy, Leoben, Ausztria, 2003; 
(The Austrian Society for Metallurgy and Materials, ISBN 3-7739-
5986-9, pp.105-108) 

4. Molnár Dániel, Dr. Dúl Jenő: Temperature and form filling simulation 
of high pressure die casting ; MicroCad 2004 Nemzetközi Tudományos 
Konferencia (Miskolci Egyetem Innovációs és Technológia Transzfer 
Centrum, ISBN 963-661-608-6 ö; ISBN 963-661-611-6; pp.93-98) 

5. Dániel, Molnár: High pressure die casting simulation; 12. International 
Studententag der Metallurgie, Aachen, Németország 2004. (Rheinisch-
Westfaelische Technische Hochschule Aachen, pp.166-171) 

6. Dániel, Molnár: Stress calculation- basics and examples; International 
Wincast Usermeeting, Roetgen, Németország 2004 (Konferencia 
kiadvány, p.8) 

7. Dániel Molnár, Dr. Jenő Dúl, Szabó Richárd: Simulation of high 
pressure die casting solidification; 4th Inernational Conference on 
Solidification and gravity, Miskolc 2004 

 Materials Science Forum, Volume 508. pp.555-559  
 Impact Factor: 0.498  
 Trans Tech Publications, ISBN 0-87849-991-1; ISSN 0255-5476 

Hivatkozás 
-  Viktor Bánhidi: Evaluation of Microgravity Heat Conductivity 

Measurements with FLUENT System 
 Materials Science Forum Vol. 589 (2008) 
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-  Madan, J., Rao, P.V.M., Kundra, T.K.: Optimal-parting direction 
selection for die-casting 

 International Journal of Manufacturing Technology and 
Management, 18 (2), (2009)  

8. Molnár Dániel: Öntéstechnológia tervezése szimuláció alkalmazásával; 
Doktoranduszok Fóruma, 2004 (Miskolci Egyetem Innovációs és 
Technológiai Transzfer Centrum, Nyomdaszám: ME.0 Tu-539/2005. 
pp.83-93) 

9. Dániel Molnár: The examination of process engineering of automotive 
castings with finite element method; MicroCad 2005 Nemzetközi 
Tudományos Konferencia (Miskolci Egyetem Innovációs és Transzfer 
Centrum, ISBN 963 661 646 9 ö; ISBN 963 661 650 7; pp.31-36) 

10. Molnár Dániel: Öntészeti folyamatok véges elemes és véges differencia 
szimulációja; Fiatal Műszakiak Tudományos Ülésszaka, Kolozsvár, 
Románia, 2005 (Műszaki Tudományos Füzetek; Az Erdélyi Múzeum 
Egyesület kiadványa; ISBN 973-8231-44-2, pp.165-168) 

11. Dúl Jenő, Molnár Dániel: Nyomásos öntészeti folyamatok 
szimulációja; Bányászati és kohászati lapok 138. évf. 2005/2. szám 
(HU ISSN 0005-5670, PP.19-21) 

12. Daniel Molnar, Károly Bakó, Jenő Dúl: Investigation and simulation of 
residual stress at grey iron castings; Research & Development Issues 
for the Foundry Industry, Roznov pod Radhostem, Csehország, 2005 
(Pobocka Ceské Slévárenské Spolecnosti, VSB-Technická Univerzita 
Ostrava, ISBN 80-248-0899-4, pp.16-22) 

13. DánielMolnár: The simulation of dimension accurate manufacturing of 
automotive iron castings; 42nd Czech Foundry Days, Brno, 
Csehország, 2005 (Czech Foundrymen Society, BUT Faculty of 
Mechanical Engineering, ISBN 80-214-2967-4 CD kiadvány p.7) 

14. Dániel Molnár, Dr. Jenő Dúl: Finite Element Simulation of Automotive 
Iron Castings; 13. Internationaler Studententag der Metallurgie, 
Leoben, Ausztria, 2006 (The Austrian Society for Metallurgy and 
Materials, ISBN 3-901384-18-9, pp.92-101) 

15. Dániel Molnár: Modelling and verification of casting deformation 
during cooling; Internationaler Wincast User Meeting, Roetgen, 2006 
(Konferencia kiadvány, p.9) 

http://www.metallurgie.at/studententag/index.php
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16. Molnár Dániel: Véges elemes szimuláció alkalmazása járműipari 
alkatrészek tervezésében; Bányászati, Kohászati és Földtani 
Konferencia, Sepsiszentgyörgy, Románia 2006 (Erdélyi Magyar 
Műszaki Tudományos Társaság, ISBN (10) 973-7840-09-7; ISBN (13) 
978-973-7840-09-7) 

17. Dániel Molnár: Simulation at foundry research & development; 43rd 
Czech Foundry Days, Brno, Csehország, 2006 (Brno University of 
Technology, Czech Foundrymen Society, ISBN 80-214-3244-6, p.8) 

18. Molnár Dániel, Szabó Richárd: Öntészeti szimuláció alkalmazása; 
MEAKKK, Mechatronikai és Anyagtudományi Kooperációs 
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V. SUMMARY 
The subject of this PhD dissertation is the examination and simulation of 
the dimension accurate casting process. Dimension accuracy of the castings 
-especially in case of high-tech castings like automotive parts, printing 
machine parts and aircraft safety parts- influenced by the residual stress 
state and the distortions. My target is the reduction of the residual stress 
caused dimensional imperfection errors and the examination of these 
processes in casted parts and by the help of computer simulation. 
By the help of the statistical estimation of casted specimens we can tell that 
in case of a given tensile strength the value of the residual stress is 
changing in a wide range. 
The effect of different base materials-, charge compositions- and melting 
processes is, that in case of a given tensile strength the value of the residual 
stress is changing in a wide range. I have determined the Rmátlag ⋅= 4,0σ  
approximate correlation. Specimens with a higher residual stress value are 
casted from unfavourable charge material (cast iron fragments, chips, steel 
waste) and with improper melt treatment and inoculation. Specimens with a 
lower residual stress value are casted from favourable charge material 
(charge containing hematite iron-ore) and with efficient nucleation 
inoculation. 

I have examined the correlations between residual stress and 
measured-derived values. I have examined the connection between the 
residual stress and Brinell hardness in details because the measured 
hardness is related to the grain texture. As a result we can tell that the value 
of the probable residual stress can be better calculated by the help of Brniell 
hardenss than using tensile strength. 
  The tensile stress value of the stress harp are analogous to the 
calculated principal stress values in the middle of the thicker bar of the 
specimen. The difference between measured and calculated values depends 
on the cross-section ratio: higher cross-section ratio effects higher 
difference. The reason can be that simulation doesnt handle adequate the 
dimensional change- and the grain texture difference on the bars of the 
specimen. 
Because of the deviation between measured and calculated values it is 
reasonable to use the calculated modulus of elasticity instead of tengential 
modul (EM) because the modulus of elasticity is a quotient of the measured 
tensile strength and Brinell hardness. 
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I have examined the connection between cooling states and residual stress 
by the help of the cooling curves of the specimen bars. I have determined 
the temparature difference of the cooling curves at the moment when the 
thick bar reaches the A1 temperature. I have examined specimens with 
several -section ratio. 
On the cooling curves I have sign the A1 temperature. Where this line 
sections the thick bars cooling curve I have project a line parallel to the Y 
axis. This line sections both cooling curves and it is possible to determine 
the ΔTA1 temperature difference. We can tell that the residual stress value 
can be calculated by the help of the ΔTA1 temperature difference. 

I have examined the manufacturing process, the residual stress state 
and the dimensional accuracy of a real automotive casting part. By the help 
of numerous measurement and simulation process I have elaborated a 
simulation algorithm which is suitable for the calculation of the residual 
stress inducated distortions and the dimensional accuracy defects. The 
algorithm can be seen on the following figure. 

 
 
I have elaborated an algorithm which connects the dimensions originated 
from the CAD system and the measured values of the real casting by the 
help of finite elemen analysis. I feedback the measured dimensions of the 
finite element system to the CAD geometry and the modification of the 
casting pattern, which is given by the simulation results ensure the castings 
correct dimensions. 
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