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 عددی فرآیند ریخته گری با نرم افزار فلوئنتشبیه سازی 
 

 
 ساسان اعتدالی 

 یل انرژی ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد ، نجف آباد ، ایران دداشجوی کارشناسی ارشد ، گروه مکانیک گرایش تب
Sasan.etedali@yahoo.com  

 

 نوید امیری 

 دانشجوی کارشناسی ارشد ، گروه مکانیک گرایش تبدیل انرژی ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز ، اهواز ، ایران 
navidamirii@yahoo.com  

 

 

 
 چکیده 

بر طبق تئوری المان محدود از نرم افزار فلوئنت و مدل سه بعدی برای شبیه سازی عددی فرآیند ریخته 

فشار و... به طور قابل قبول ˓دما˓گری فلز مذاب استفاده می شود. شرایط مرزی و ابتدایی از قبیل سرعت 

شبیه سازی سه بعدی ریخته گری مورد مطالعه انتخاب شده بود. امکان استفاده از نرم افزار فلوئنت برای 

افت وخیزهایی درفلزمذاب با سطح آزاد و نیز داده های توزیع دما مشاهده شد. به عالوه برای  ˓قرار گرفت

شبیه سازی عددی فرآیند سفت شدن ریخته گری نیاز به یک شرایط اولیه دقیق داشت همچنین این 

کرده و یک فرآیند بهینه را بدست آورد. فرآیند پرکردن ریخته مقاله خطاهای این فرآیند را پیش بینی 

 ˓سرباره ها˓سوراخ ها˓گری نقش مهمی در فرآیند تولید ریخته گری بازی می کند. بسیاری از نقص ها

جوش سرد و... وابسته به فرآیند قالبگیری ریخته گری است. برای بدست آوردن باالترین کیفیت ˓انقباض 

قالبگیری و نیز یک الگوی کلی سیال باید فراهم باشد. در فرآیند پر کردن اولین  باید کنترل فرآیند

مرحله قالبگیری فرآیند است.به عالوه این فرآیند پیچیده ای است چون موضوعات مختلف از قبیل 

قسمتی از معادالت دیفرانسیل را شامل  ˓حل عددی˓انتقال حرارت ˓(CFDدینامیک سیاالت محاسباتی)

بنابراین شبیه سازی عددی این فرآیند بسیار مشکل است. شبیه سازی قالبگیری هنوز جزء  ˓می گردد 

 مباحث داغ است.

 

 فیلد دما .سطح آزاد .فلوئنت .قالب شبیه سازی پر كردن واژگان كلیدی: 
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 مقدمه  

شبیه سازی عددی فرآیند ریخته گری موضوع مهم و برجسته است و یک شاخه تخصصی رایانه ای به طور رایج برای آنالیز فرآیندهای 

انواع نرم افزارهای المان محدود در تمام دنیا که یک گروه از آنها  ˓ریخته گری استفاده می شود. با گسترش سریع علم و تخصصی رایانه 

نرم افزارهای حرفه ای ریخته گری و دیگر گروه نرم افزارهای المان محدود در مقیاس بزرگ وجود دارد. تا کنون محاسبات عددی در 

دانشگاه  FLOW3D ˓  FT-STAR ˓ست )آمریکا( پروک˓شاخه های حرارت و سیاالت با نرم افزارهای حرفه ای از جمله ماگما )آلمان( 

(TSINGHUA و... انجام می شد. اگرچه بسیاری از نرم افزارهای حرفه ای ریخته گری بسیار گران و عملکرد محدود در حل دارند و )

خریداری و استفاده از ˓ یکینمی توانند بسیاری از نیازهای تولید و صنعت را تامین کنند. به دلیل کمبود مالی و نیز تولید و طراحی مکان

 ˓نرم افزارهای المان محدود رایج یک ایده برای بسیاری از فرآیندهای تولیدی و صنعتی به کار می رود. با پیشرفت نرم افزارهای صنعتی 

می گردد. نرم ( و دائما روش های محاسباتی و تکنولوژی رایانه ای جدید حاصل FEنرم افزارهای المان محدود )˓بزرگی ابعاد مهندسی 

افزارهای عمومی المان محدود دقت بیشتری از نرم افزارهای حرفه ای دارند. نتایج آنالیز نرم افزارهای عمومی معتبر هستند بنابراین می 

ل توان از آنها برای حل عددی فرآیند شبیه سازی ریخته گری استفاده کرد و در بسیاری از فرآیندهای صنعت ریخته گری بکاربرد. درحا

( در بسیاری جاها از جمله در چین نیز استفاده می شود. شرکت های ANSYSحاضر از نرم افزار آمریکایی آنالیز المان محدود انسیس )

توسط شرکت انسیس خریداری شد. نرم افزارانسیس با این کار بیش از پیش در زمینه محاسبات جریانهای سه  CFXنرم افزاری فلوئنت و 

این کار محاسبه شبیه سازی فلز مذاب با سطح آزاد که توسط فلوئنت حل می شود تاثیربسزایی داشت. مدل محاسباتی  بعدی قویتر شد. با

 فلوئنت قسمتی از نرم افزارانسیس است.

ح این مقاله از حلگر فلوئنت برای محاسبه و شبیه سازی جریان در زمینه های حرارت و سیاالت در فرآیند قالبگیری ریخته گری با سط

 آزاد و به صورت مدل سه بعدی استفاده شد.

 

 تئوری پایه برای شبیه سازی قالبگیری  
 

 شبیه سازی عددی مدل ریاضی : -2-1

 و لزجت مایع با سطح آزاد هوا وابسته است. ترکم ناپذیری ˓ فرآیند قالبگیری ریخته گری به غیر یکنواختی

 مذاب با سطح آزاد هوا و در فرآیند حل تغییر ایجاد می کند.حرارت وفلز ˓ شبیه سازی وابسته به متغییرهای سیال

توصیف ˓ معادله انرژی و معادله حجم سیال عامل ˓ معادله بقای مومنتوم ˓ این فرآیند می تواند با معادله پیوستگی )قانون بقای جرم(

 گردد.

 

 عادله پیوستگی )قانون بقای جرم( الف( م

 

 
 

Dدیورژانس : 

u,v,w: بردار سرعت در جهت . پارامترهایz,y,x 
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  )قانون بقای مومنتوم( N-Sب( معادله 

 
 

 

 
 

 

P( فشار بر حسب پاسکال :PA) 

μلزجت دینامیکی : 

gمتر بر ثانیه( : شتاب گرانشی جاذبه بر حسب( 
 : الپالس▼2

ƥچگالی سیال : 

tزمان قالبگیری : 

 

 پ( معادله انرژی 

 

 
 

cکیلوگرم درجه کلوین()ژول بر  : گرمای ویژه 

sشوک حرارتی حاصل از مایع و سطح و گرمایی که حین کار ایجاد می شود : 

T( دمای مایع :K) 

K)ضریب گرمایی هدایتی مایع )وات بر متر کلوین : 

 طرف چپ تساوی نشانگر تغییردمایی در سیال جاری است. 4˓ 3˓ 2پارامترهای  ˓ 3در معادله 

 فرآیند هدایتی حرارت از دو قسمت تشکیل شده است.این معادله نشان می دهد 

 یک قسمت مربوط به هدایت دمایی سیال و قسمت دیگر آن وابسته به تغییر مکان ذرات سیال دارد.

 

 ت( معادله حجم عملکرد سیال 

 

(VOF .روشی است برای شبیه سازی سطح آزاد اتخاذ می کند )A حجم کاری ˓ F  دامنه محاسبات که حل را تخمین می زند و باF 

 شبکه جزء به جزء بیان می شود.
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F  : به صورت زیر بیان می شود 

 

 

 
 

 

vO)حجم سیال در یک شبکه )متر مکعب : 

vA)حجم یک شبکه )متر مکعب : 

 لحاظ کرده شده است. 1و  0حی بین و برای سلول های سط ˓ برای سلول های خالی صفر ˓ مقدار پیوستگی سلول ها به وسیله سیال

 

 معادله حجم سیال کاری به صورت زیر است : 

 

 
 

u,v,w  اجزاء بردار سرعت در جهت x,y,z( شبکهx,y,zبر حسب متر بر ثانیه ) 

 

 محاسبات عددی سیال  

دامنه محاسبات با زمان تخمین زده موقعیت سطح آزاد فلز مذاب به وسیله معادله حجم سیال کاری حل می شود. ˓ اول از همه˓این مقاله 

 ˓ شاخه حرارت و سیاالت به وسیله الگوریتم ............... شبیه سازی می شود. دما به وسیله معادله انرژی حل می شود "می شود. دوما

توضیح  1فرآیند در جدول ادامه داشته باشد و متوقف نشود. ˓ یک بازه زمانی مشخص می کنیم که فرآیند تا وقتی که کامل نشود "سوما

 داده شده است :
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 مدل هندسی و پارامتر تکنولوژی

 هندسه مدل و پارامترهای تخصصی: 

 

محاسبات مکرر و پیدا کردن راههایی از جمله استفاده از ضد گرانش در ته قالب قالبگیری که سرعت محاسبه را افزایش می دهد و رسیدن 

یه سازی عددی را می توان لحاظ کرد. ضمنا استفاده از ضد گرانش در کاراکترها باعث این می شود که به همگرایی و پیوستگی برای شب

فلز مذاب روان و به نرمی جریان پیدا کند و احتمال کمتری برای ایجاد سوراخ ها، سرباره ها در محصول نهایی گردد. بر طبق مدل واقعی ، 

 نشان داده شده است و مقیاس بر حسب میلیمتر است. 2در شکل  در ته مدل کانال تخلیه ای استفاده شد. مدل

شبکه بندی با مدل المان محدود ساخته می شود و در ابعاد گسترده برای بدست آوردن مدل منطقی وابسته به نوع شبکه بندی است. 

کیفیت، الیه ها و جابجایی  محاسبه همگرایی ،محاسبه مقیاس و دقت حل،مستقیما روی فاکتورهای زیادی از جمله کمیت، چگال،

 ANSYSکه یکی از ابزارهای نرم افزار  ICMEساخته شد و با  PRO/Eمختصات تاثیر گذاشت. مدل به صورت سه بعدی وبا نرم افزار 

گره و  20304است شبکه بندی شد. به واسطه شبکه بندی، محاسبه مدیریت شده، کیفیت مدل، سرعت و دقت محاسبه با شبکه بندی 

 آن را مشاهده کرد. 3المان چهاروجهی انجام شد که می توان در شکل  114104

 : پارامترهای تخصصی 3-2

 نشان داده شده است :  1در این مقاله، ماده ریخته گری را آلومینیوم خالص در نظر گرفتیم. پارامترهای عملکرد در جدول 

 

 : پارامترهای عملکرد ریخته گری1جدول شماره  

 

گرمای  نقطه انجماد نقطه ذوب لزجت دینامیکی

 تبلور)بلورسازی(

 چگالی هدایت حرارتی ظرفیت حرارتی

001/0 000 036 304000 1000 100 2300 

 

 کیلوگرم بر متر مکعب است. ƥ=2110)عملیات حرارتی( با چگالی  3Cr2w8Vماده قالبگیری شده از جنس فوالد 

 نشان داده شده است :  2پارامترهای دمایی قالب ریخته گری در جدول 

 دما درجه سانتیگراد 100 200 300 600 100

3/24 4/23 1/22 2/20 1/20 1-w.(m.k) هدایت حرارتی 

6/086 3/012 4/60 6/626 2/408 1-j.(kg.k) ظرفیت حرارتی 

 

متر بر ثانیه و یک حفره ضد  2/0درجه سانتیگراد، سرعت  26سانتیگراد، دمای محیط درجه  100در فرآیند شبیه سازی، شارش دمایی در 

 متر بر مجذور ثانیه منظور گردید. 81/0گرانشی در ته ظرف تعبیه شد. شتاب گرانشی 

 

  شبیه سازی  
همچنین فرمول های شبیه (، انرژی، مغشوش بودن و استحکام می تواند انتخاب شود.VOFدر فرآیند شبیه سازی، جریان چند فازی )

سازی عددی قابل قبولی انتخاب و کشش سطحی مایع کنترل شد. ریخته گری، خاصیت مواد قالبگیری و شرایط مرزی محاسباتی به کار 

برده شد. کل دامنه محاسبه جزء به جزء مقداردهی شد. قسمت های حرارت و سیاالت به صورت کوپلینگ )پیوسته( شبیه سازی شد. 

( شبیه FLUENTمدل سه بعدی ساخته شد، فرآیند قالبگیری متشکل از محصول حاضر بعد از استفاده از نرم افزار فلوئنت )وقتی که 

 سازی و بدست آمد.
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 سطح آزاد فرآیند قالبگیری  
 قسمت تقسیم می شود : 6در کل فرآیند قالبگیری ریخته گری، سیال فلز مذاب به 

ثانیه  20/0شود. سطح مایع به طور یکنواخت افزایش پیدا می کند. فلز مایع در مدت  فلز مایع از دروازه ورودی وارد می -1

 نشان داده شده است. 4کل دروازه را پر می کند که در شکل 

ثانیه می رسد و شرح آن  20/0فلز مایع به طور روان تا قسمت وسط و ته حفره که به آن حفره مرده می گویند در مدت  -2

 است. bقسمت  4در شکل 

 bو  aجداره محفظه دارد. ضمنا به دیوارهای  cو  bوقتی که فلز مایع )مذاب( در حفره جریان پیدا می کند در مرحله اول تماس با دیواره 

جریان شروع به  bو   aنشان داده شده است. فلز مذاب در مرحله اول در امتداد دیوار  4شکل  cنیز روانه می شود که شرح آن در قسمت 

 قسمت وسط که حفره در آن است می کند سپس به فصل مشترک وسط مایع می رسد. برگشتن به

ثانیه پرمی شود و باالی حفره چهار دیوار را می پوشاند اگرچه تعیین  0/1حفره به محفظه با فلز مذاب در مدت تقریبا  -3

 توضیح داده شده است. bقسمت  4جریان فلز مذاب در این لحظه نا پایدار است و در شکل 

و ارتفاع مایع به آرامی افزایش پیدا می  eقسمت  4ثانیه جریان به سمت پایدار شدن می رود. بر طبق شکل  08/1در  -4

 کند.

ثانیه پر می شود و فرآیند پر کردن به  63/6هدف ما، رسیدن فلز مذاب به باالی مدل است. تمام المان های باالی مدل در  -6

 ده شده است.نشان دا fقسمت  4پایان می رسد. در شکل 

ن در مراحل اولیه فرآیند مایه ناپایدار است خصوصا وقتی که مذاب اولین تماس را با دیواره قالب دارد. در این نقطه سیال وابسته به جریا

و مغشوش شدید است در این مرحله است که فرآیند ریخته گری در این مرحله در معرض به وجود آمدن سوراخ ها، سرباره ه، ناخالصی ها 

 نقص ها در تولید می شوند.

 ثانیه از فرآیند پر شدن، مرحله پایداری سیال و نیز سرعت سیال کاهش پیدا می کند. 2بعد از گذشت تقریبا 

 سطح مایع به طور آشکار افت و خیز ندارد، فلز مذاب به طور آرام و در یک زمان از باالی حفره و چهارطرف دیواره را که تا اینکه پرشود،

 پیدا می کند. ادامه

 : شاخه دمایی فرآیند قالبگیری :4-2

نشان می دهد که دما در فرآیند قالبگیری متغییر است، می توان پی برد وقتی که فلز مذاب به ته حفره وارد می شود، جهت  6شکل 

ها ادامه پیدا می کند. که در  جابجایی دمایی با جهت سیال فلز مذاب هم جهتند و جابجایی در آنها به آرامی و از وسط تا بقیه قسمت

 نشان داده شده است. bقسمت  6شکل 

 cسریعتر از دیوار   bو aهستند. وقتی دما از دیوار عبور می کند، سرعت جابجایی دما در دیوار  dو   c، نازکتر از دیوار  bو دیوار  aدیوار 

 است. d و

 نشان داده شده است.  cقسمت  6دل است. در شکل نرخ گرمایی فصل مشترک دو دیوار سریعتر از بقیه قسمت های م

ثانیه اول به شدت در طی فرآیند تغییر می کند و با پیشروی فرآیند به تدریج پایدار  2به طور مشهود مشاهده می کنیم که دما در طی 

 می شود.

قعی مطابقت دارد به خاطر اینکه سیال حامل تغییرات دما نیز پایدار خواهد شد. بر طبق تحقیقات گذشته، نتایج شبیه سازی با موقعیت وا

 دما و تغییرات دمایی به وسیله تغییرات سیال معین شده بود.

 

 

 مقایسه مجموعه مدل سه بعدی  

بر طبق پارامترها و روش شبیه سازی مذکور، بدنه دریچه به صورت سه بعدی که تولید کننده برای ریخته گری ساخته بود، شبیه سازی 

ان می دهد که شبیه سازی برای مجموعه سه بعدی مدل در فرآیند قالبگیری به وسیله این روش هم عملی و هم درست شد. نتایج نش

 است.

 شرح داده شده است، به علت کمبود فضا، جزئیات فرآیند شبیه سازی مطرح نمی شود. 0شبیه سازی سطح آزاد در شکل 
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 نتیجه گیری

 

 

حرارتی و سیاالتی مدل سه بعدی در فرآیند قالبگیری، مشاهده شبیه سازی فرآیند بهتر مشاهده شد بر طبق شبیه سازی برای حل  -1

 خصوصا صحت و درستی تغییرات فلز مذاب که با استفاده از حلگر فلوئنت که از ابزارهای نرم افزار انسیس است، استفاده شد.

 

 د. نتیجه اینکه دما تاثیر زیادی بر سیال داشت و این تضمین شده بود.تغییرات دمایی سیال حامل دما با تغییرات سیال انتخاب ش -2

 

نتایج شبیه سازی فلوئنت نشان داد فرآیند قالبگیری در مراحل اولیه، سطح مایع ناپایدار است خصوصا وقتی که فلز مایع اولین تماس  -3

لصی ها( و دیگر نقص های ریخته گری در مدل به وجود آید. بعد از را با دیواره قالب دارد. در این مرحله ممکن است سوراخ، سرباره ها)ناخا

 پر شدن در مرحله پایداری، سرعت کاهش پیدا می کند و سطح مایع به آرامی باال می آید.

احتماال عامل وجود نواقص به وسیله جریان شدیدا مغشوش کاهش پیدا می کند و نتایج شبیه سازی به شرایط و محصول فعلی که با 

 آیند قالبگیری ریخته گری ساخته شده بستگی دارد.فر
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