KULLANICI PAKETLERİ
FLOW-3D CAST NEDİR?
FLOW-3D Cast Döküm sürecini modellemek için özel olarak tasarlanmış bir
simülasyon yazılımıdır. Güçlü çözüm yeteneğiyle kolay kullanılabilen arayüzü
bir araya getirerek kullanıcılara avantaj sağlamaktadır.
FLOW-3D Cast Mühendis ve tasarımcılara yüksek doğrulukta sonuçlar
sunmaktadır. FLOW-3D Cast ile kalite ve verimlilik sorunları daha kısa sürede
çözülebilir ayrıca düşük maliyete faydası açısından daha önceden kalıpla
ilgili ya da çeliğin kesilmesiyle ilgili ön değerlendirmeler kolaylıkla yapılabilir.
Üretimden önce problemlerin belirlenmesiyle ürün geliştirme daha
etkinleştirebilir.

FLOW-3D Cast kullanıcılar için farklı paket seçenekleri sunmaktadır
bunlar: BASIC, EXTENDED ve ADVANCED olmak üzere üçe
ayrılmaktadır.

KULLANICI ARAYÜZÜ
Kullanımı Kolay Arayüz
FLOW-3D Cast’in ara yüzünün kullanım rahatlığı, kullanıcılara
kolayca simülasyon yapma olanağı sağlar.
Veri Giriş Kolaylığı ve Yorumlama
Yukarıdan aşağıya iş akışının olması modelin baştan sona düzgün
bir şekilde tasarlandığına emin olunmasını sağlar.Modeller ve
parametreler döküm terminolojisi kullanılarak tanımlanır.
Hızlı Sayısal Ağ Oluşturma
FLOW-3D Cast, sayısal ağ oluşturma yeteneği sayesinde
kompleks yapıdaki parça ve kalıpları minimum kullanıcı
girişiyle kolayca sayısal ağ oluşturabilmektedir. Döküm
geometrileri dakikalar içinde aktarılabilir ve sayısal ağ
oluşturulabilir.
Güçlü Çözücü
FLOW-3D Cast pek çok döküm işlerini modelleyebilen geniş
çaplı entegre fiziksel modellere sahiptir. Ayrıca döküm
işlemlerindeki doldurma ve katılaşma ile alakalı sıkça karşılaşılan
sorunlara çözüm sağlar.
Malzeme Veritabanı ve Geometri Kütüphanesi
Malzeme veritabanından alaşımlar, maça, kalıp ve
filtrelerle ilgili bilgilere ulaşabileceğiniz gibi kendi malzeme
bilgilerinizi de kütüphaneye ekleyebilirsiniz.

SAYISAL AĞ OLUŞTURMA
FLOW-3D Cast, FAVORTM olarak bilinen Flow Science'ın geliştirdiği
eşsiz yöntemi kullanarak basit yapılı dikdörtgen gridler ile esnek,
hacime uyarlanmış gridlerin avantajlarını birleştirir. Dikdörtgen
kontrol elemanının sabit gridlerinin oluşturulması basittir ve birçok
istenilen özelliği bünyesinde barındırır. (Örneğin, iyileştirilmiş serbestyüzey takibi, daha az bellek ihtiyacı ve daha basit nümerik
yaklaşımlar...) FAVORTM metodu sayesinde FLOW-3D Cast düzenligridlerde sıklıkla rastlanan momentum kayıplarını azaltarak,
kompleks geometriler için dogru akış hesaplamarını korur.
Bu tekniğe "serbest-gridleme" denir çünkü oluşturulan sayısal ağ
ve geometri birbirinden bağımsız olarak değiştirilebilir, bunun
sonucunda sayısal ağ tanımlama işlemi oldukça basitleşir ve
simülasyonu oluşturmak için gereken süreyi kısalır. Hesaplanacak
ortam tanımlandığında alınan geometri hızlıca oluşturulan sayısal
ağa bağlanır. Bu yaklaşımın bir diğer özelliği de oluşturulan sayısal
ağ yapısını değiştirmeden geometriyi değiştirerek kolayca farklı
tasarımların test edilebilmesidir.

F L O W S I G H T TM ile SONUÇ İŞLEME
FLOWSIGHT alanında öncü Ensight programı baz alınarak geliştirilen
FLOW-3D Cast için yüksek oranda özelleştirilmiş son teknoloji sonuç
işleyicisidir.Yetenekleri arasında şunlar bulunmaktadır:
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Çoklu eş-yüzeyler
FAVORTM geometri ile 2 boyutlu klipler
Akım-çizgileri animasyonu
Simülasyon sonuçlarının bir çok açıdan görülebilmesi
FSI / TSE ve akış sonuçlarının eşzamanlı görünümü
Yazı, resim ve logo eklenebilme özelliği
Harici kaynaktan alınan verileri Çizme /Okuma
İnteraktif bir şekilde sonuçların zamana bağlı grafiklerinin çizimi
Doku haritalama
3D stereo
Tanımlanabilir bakış açıları
Hacim tarama
Hareketli fotoğraf serisi
Taşınabilir sonuçlar
Kusur araç çubuğu; oksitlenmeler, hava kabarcıkları, erken katılaşma, doldurulan
son yer, sıcak noktalar, akış takipçileri, ve hacim tarama
• Havalandırma debisi

Oksit Formasyonu

KUSUR TAHMİNLERİ

FLOW-3D Cast’in kusur takibi yetenekleri dolum esnasında oksitlenmenin nerelerde
olacağını tahmin etmenizde yardımcı olur. Ergimiş metalin hava ile teması sonucu
oluşan oksitler istenmeyen bölgelerde sonuçlanabilir. Kusurların son konumu genel akış
koşullarına, türbülansa, akışkan jetlerine ve çarpmalarına bağlıdır. FLOW-3D Cast
oksitleri ve son konumlarını yüksek doğrulukta takip eder.

Hava Sıkışması
FLOW-3D Cast'de bulunan hava sıkışması modeli dolum esnasında metalin içine
hapsolan havanın miktarını tahmin eder. Bu modelde basit bir fiziksel mekanizma
temel alınmıştır ve porozite için harika bir öngörücüdür.
Oksi t F orma s y onu

Hava Sık ış mas ı

Mikroporozite
FLOW-3D Cast'in içindeki katılaşma sonlarında oluşan mikroporozitenin oluşumunu ve
konumunu tahmin eden özel olarak dizayn edilmiş bir model bulunmaktadır. Bu bilgi ile
kritik kusurlar olmasını engelleyecek şekilde tasarım ayarlamaları yapabilirsiniz.

Katılaşma ve Çekinti
FLOW-3D Cast katılaşma ve aşırı çekme veya porozite konumunu tam olarak saptamak
için tüm teçhizatlara sahiptir. Bu sayede besleyici konumlarını belirleyerek bu çeşit
kusurların olması engellenebilir.
M i k r op orozi t e

Katılaş m a &
Çek inti

Ter m al S tre s

Termal Stres
FLOW-3D Cast’in termal stres modeli çarpılmaların nasıl olduğunu ve streslerin nerede
olduğunu tahmin etmenizi sağlar. Stresler parça ve kalıpta eş zamanlı olarak, basit
seçeneklerle birbirleri ile etkileşimleri hesaplanır.

KUSUR TAHMİNLERİ
DÖKÜMHANE UYGULAMALARI
Demir Katılaştırma İşlemleri
Demir katılaştırma modeli, demir döküm işlemlerinde ötektik ve ötektik bölgeye yakın
demirin katılaşması esnasında östenit, grafit ve karbit formlarını almasını ; ayrıca,
katılaşma esnasında farklı fazlarda oluşacak yoğunluk farklarını tanımlar.
M a ç a G azı O l u şu mu
Maça gazı modeli, reçine ile bağlanmış çekirdeklerde dökme ve katılaşma işlemleri
sırasında açığa çıkabilecek gaz salınımının etkilerini inceler. Kumun içinde barındırdığı
kimyasal bağlar ergimiş metal ile ısıtıldığında gaz salınımı meydana gelebilir. Bu gaz
birikimi kalıp ve dökümden arındırılmazsa döküm ürününde gözenekli yapılara sebep
olabilir. Maça gazı modeli bu tarz oluşabilecek gözenekli yapıların yerlerini ve
miktarını tahmin edebilme becerisine sahip olup tasarım süreçlerinin iyileştirilmesine
yardımcı olmaktadır.

D e m i r K a t ı l a şt ı rma İşl emler i

Maça Gaz ı Oluş um u

KALIP DÖKÜM UYGULAMALARI
Soğutma Kanalları
Soğutma kanalları, kalıp döküm uygulamalarında işlemin termal açıdan
yönetiminde, kalıbı aşırı ısınmadan korumak ve katılaştırma süreçlerini kontrol etmek
için kullanılırlar. FLOW-3D Cast’ın soğutma kanalı modeli, zaman bağımlı sıcaklık ve
ısı transferi katsayısı parametreleriyle birlikte soğutma ve ısıtma işlemlerini
modellemek için son derece elverişlidir.
Kalıp Erezyonu
Kalıp erozyonunun sebeplerinden biride metal basıcının, akışın ayrılması ve yüksek
akış hızından dolayı kritik seviyenin altına düşmesiyle oluşmaya başlayan
kavitasyondur. Düzesizleşen akış kalıba ciddi hasarlar verebilir. FLOW-3D Cast’ın
Kavitasyon Potansiyel Modeli, kavitasyon kaynaklı erozyonun oluşabileceği bölgeleri
ve iyileştirmelerin yapılması için gerekli olan bilgileri sağlayan ve esas döküm
işleminden önce oluşabilecek sorunları ortaya çıkartan bir araçtır.

So ğ utm a Ka na l l a rı

K alıp E r e z y o n u

KALIP DÖKÜM SOĞUTMA ODASI
POROZİTE ANALİZİ
HELLEBUSCH TOOL & DIE
Metal yapılar hava akışına maruz kaldığında bir oksit
film tabakası oluşur. Bu oksit yapılar bazen kalıp
içerisinde dökümün bütünlüğünü bozacak
yapılanmalara yol açabilirler.
Hellebusch Tool & Die şirketindeki mühendislik ekibi,
yüksek basınçlı döküm üzerine bazı kalıp dolum
simülasyonları yaptıktan sonra kullandıkları direksiyon
simidi kalıbı üzerinde oluşabilecek bazı muhtemel
pürüzleri gözlemleme fırsatı buldular.
Bu bilgiler ışığında kalıp tasarımını pürüzleri giderilmesi
esasına göre tekrar şekillendirdiler. Simülasyon
sonuçları oksit yapıların metal kalıp içerisinde
kaldıklarında yarattığı sorunların önemini ortaya
çıkardı. Bunun yanında, kullanılan
geometri üzerinde olası boşluk ve pürüz noktaları da
görülüp gerekli çözümler üretilerek gelecek üretimler
için döküm kalitesinde artış sağlandı.

Hellebusch Tool & Die
izniyle

KALIP DÖKÜM
FLOW-3D Cast hem düşük basınçlı hem de yüksek basınçlı soğuk/sıcak
odalı döküm işlemlerinin simülasyonları için üretilmiş bir programdır.
Program aracılığıyla başlangıcından sonuna kadar bütün döküm
işlemlerini modellemek mümkün olmakla birlikte aynı zamanda gerekli
optimizasyon ve hata analizi problemlerini incelemeye olanak
vermektedir.
KALIP ISITMA

Kalıp Isıtma simülasyonları özellikle yüksek basınçlı
döküm işlemlerinde, sürecin binlerce defa
tekrarlandığı operayonlarda son derece gereklidir.
Bu simülasyonlar kalıp içerisindeki sıcaklık dağılımını
doğru bir şekilde gösterebilme yeteneğine sahip
olup, Flow -3D Cast kalıp ısıtmadaki sıcaklık
dağılımları katılaştırma, kalıp açma, püskürtme,
hava üfleme aşamaları için hesaplanabilmektedir.
POTALI D ÖKÜ M & KOV AN
Döküm esnasında hava girme
miktarını minimize etmek için
hareketli piston ve kovanın içindeki
metalin etkileşimini modelleyerek
optimimum vuruş profilini
belirlemeye yardımcı olur.
Test tasarımlarda sadece bir kaç
parametrenin kolayca
değiştirilmesi ile sonuçlar rahatlıkla
görülebilir.

Buhler 'in izniyle

GRAVİTE DÖKÜM
DOLUMU
TEKSID S.P.A.
Döküm makinesinde olduğu gibi hareketli potanın Genel Hareketli
Nesne (GMO) modeli ile aslına uygun şekilde tanımlanarak bir
gravite dökümün dolumu simüle edilebilir. Bunun yanında,akışı
kontrol etmek için yolluklarda filtreler kullanılabilir. Sol üstte
bulunan küçük görüntü kalıbın dikey kesitini göstermektedir.

Teksid S.P.A.Sonuçlar
EnSight® ile işlenmiştir.

DÖKÜM

Santrifüj Döküm

FLOW-3D Cast kuma döküm, köpük model döküm, santrifüj döküm ve

Santrifüj döküm ise, kalıp hızla
döndürülürken içerisine erimiş
metalin dökülmesi ile gerçekleşir .
Erimiş metal kalıbın iç kısmından
başlayarak radyal olarak dışarı
doğru akışı sağlanır. Merkezcil
ivmeden kaynaklı yüksek basınç
dönme ekseni etrafında hasara
sebep olur. FLOW-3D Cast'in
hareketli referans çerçevesi modeli
ile dönme hareketi tanımlanabilir.
Kusurların konumu görüntülenebilir
ve kolay bir şekilde düzeltilebilir.

kalıp döküm işlemlerini yüksek doğrulukta modelleme yeteneğine
sahiptir.

Gravite Döküm

Köpük Model Döküm(KMD)
FLOW-3D Cast, KMD işlemlerine özel
simülasyon modellerine sahiptir. Bu
modeller yardımıyla, kalıbın metalle
doldurulması ve metalin katılaşması
süreçleri simüle edilebilir. FLOW-3D Cast,
kulanıcısına katlanma, bozukluk ya da
diğer sıkışmış köpük kaynaklı hataların
nerede oluşabileceği tahmin etme şansı
verir. FLOW-3D Cast ayrıca
mühendislere, döküm sıcaklığı, basınç,
geçit büyüklükleri ve noktaları gibi
gerekli döküm işlem parametrelerinin
belirlenmesinde yardımcı olur.

Kuma döküm, kalıp döküm gibi
döküm işlemleri FLOW-3D Cast ile
modellenebilir. Bunun yanında
basınçlı dökümde ortaya çıkan ve
parça kalitesinde bozulmaya yol
açan, kalıbın içine hava kaçması,
büzülme kaynaklı bozulmalar gibi
problemler detaylı bir şekilde
modellenerek, potansiyel sorunlu
bölgeler saptanabilir.

Hassas Döküm
FLOW-3D Cast in güçlü sayısal
modelleri karışık hassas döküm
işlemlerini kolayca simüle edebilir.
Kusurları çok iyi bir şekilde tahmin ettiği
gibi kullanıcıya mum enjeksiyonu,
metal dolgu ve metal katılaşma
sürecini de analiz etmeye izin verir. Bu
analiz döküm şirketlerine hassas döküm
işlerini daha iyi anlamak, bileşen
tasarımını iyileştirmek, kusurları
azaltmak ve geliştirme süresini
kısaltmak konusunda yardımcı olur.

BMW i3, YENİ ELEKTRİKLİ ARABA
BMW GRUP
Eskiden, araba parçaları çelik saçlardan yapılırdı. Birkaç gelişmiş araba
imalatçısı bu parçaları çelikten çok daha hafif ince-cidarlı hafif
metalden dökmeyi başardı.Toplam ağırlıktaki bu azalma özellikle ağır
bataryalar taşıyan elektrikli arabalar için oldukça önemli bir gelişmedir.

Karmaşık ve büyük parçaların dökümü yolluk girişleri,hava delikleri,
taşma, vuruş eğrisi, döküm ve kalıp sıcaklıkları gibi pek çok
parametre için doğru ayarlamalar yapmayı gerektiren ve emek
isteyen bir iştir. Geliştirmenin başlarında simülasyonun kullanımı
BMW Mühendislerinin HPDC işlemini optimize edebilmelerine
olanak sağlar.Böylelikle, yeni araba tasarımlarının özelliklerine göre
yüksek kaliteli parçalar üretebilirler.

BMW Grup izniyle

KULLANICI PAKETLERİ
Artan modelleme gücüne göre 3 farklı FLOW-3D Cast paketi vardır: BASIC,
EXTENDED ve ADVANCED.

BASIC

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Çoklu-Blok mesh, 5 mesh bloğa kadar
Gravite Döküm,Düşük Basınçlı Döküm, Çevirerek Döküm, Santrifüj(Savurma) Döküm
Bir eksen etrafında dönebilme yeteneği kullanılarak pota dökümü
Viskoz,türbülans ve yüzey gerilimi etkilerinin dikkate alınarak dolum simülasyonu
Katılaşma ve ısı transferi
Döküm alaşımları ve kalıplar için genişletilebilen
kütüphane Soğutucular ve izole edilmiş kovanlar
Sıcaklığa bağlı özellikler
Akış kontrolü için filtreler
Oksit oluşumu ve kusur takibi
Dolum ve katılaşmadaki boşlukların belirlenmesi
Ergimiş metalin katılaşmadan önceki doğal konveksiyonu
Dökme demir katılaşması
Akış takipçileri
Parçacık modelleme

ADVANCED
•
•
•
•
•
•

BASIC ve EXTENDED paket özellikleri
Sürekli döküm
Maça gazı salınımının ve ilgili bozulmaların yakalanması
Kum maça üfleme
Kalıpdaki ve maçadaki nemin kurumasının modellenmesi
Non-Newtonyen viskozite,kayma incelmesi/kalınlaşması ve tiksotropik akış özeliklerini
içeren gelişmiş viskoz etkileri
• Viskoz kayma sebebli ısınma
• Isıl ve mekanik nedenli gerilmeler ve çarpıklıklar

EXTENDED
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BASIC paket özellikleri
Hassas ve verimli simülasyonlar için limitsiz mesh blok kullanımı
Yüksek Basınçlı Döküm için dolum ve katılaşma analizleri
Hapsolan gaz ve havalandırma etkileri
Kalıp sıcaklık dağılımının belirlenmesi için kalıp ısıtma ve sıcaklık kontrolü için soğutma kanallarının
optimizasyonu
Kovan vuruş performansının optimize edilmesi ve hareketinin simülasyonlarda tanımlanması
Köpük model döküm ve köpükteki bozulmalar
Kalıptaki bozulmaların nerede olacağının belirlenmesi için kavitasyon tespiti
Dolum sırasındaki hava kaçağının modellenmesi için geçirgen kalıp modeli
Öntanımlı kovan vuruş hareketi ve karmaşık potalı döküm için 6 serbestlik derecesinde
hareket tanımlayabilme.

Kum Maça Üfleme
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