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REZUMAT 
În lucrare s-a analizat schimbul de căldură prin convecţie între metalul lichid şi conturul formei ce va fi umplută cu lichid. Modelarea 
câmpului termic a fost efectuată pornind de la distribuţia temperaturilor şi vitezelor din aliajul topit, în momentul în care forma de 
turnare a fost umplută, piesa turnată intrând în faza de răcire. Determinarea noii faze solide rezultate în urma procesului de 
solidificare, ca şi a întregului proces de cristalizare, s-a efectuat pe baza estimării fracţiei solide separate din topitură, în intervalul 
cuprins între temperatura lichidus şi solidus. Această proporţie de material solidificat din topitură a fost utilizată la determinarea 
cantităţii de căldură eliberate în interiorul volumelor de control în procesul de solidificare. A rezultat astfel poziţia ultimei zone din 
piesă care se solidifică (retasura) precum şi distribuţia temperaturilor din piesa turnată şi din forma de turnare. Această metodă 
permite o estimare rapidă şi eficientă a zonelor în care pot apărea macrosegregaţii, a zonelor din care porneşte procesul de 
solidificare, ca şi a gradienţilor de temperatură ce se produc în piesă în procesul de solidificare şi, deci, a orientării şi tipului de 
microstructură obţinute. Pentru a rezolva problema curgerii fluidului în contact cu pereţii ficşi ai formei de turnare cât şi în contact 
cu pereţii mobili ai fazei solidificate, a fost folosită metoda Markers And Cells cu solver de tipul ADI-SOR, iar pentru cazul câmpului 
termic în fazele solide s-a utilizat metoda implicită. 
 
ABSTRACT  
The heat flow estimation between the melt and solid phase that consist in solidificated alloy or sand mold is estimate. The 
temperature distribution, heat generated by viscous flow and fluid speeds in the melt and the temperature distribution in the mold 
wall and obstacles in the moment when the mold was completely full with melt was used as initial conditions for the solidifications 
analysis when the melt is cooled. The new phases obtained from melt solidification and all the crystallization process was made by 
use of the liquidus and solidus temperature of the casted alloy. To do that, the solide fraction was used for every control volume that 
is in that temperature range. So, the heat generated by phase transformation was estimate by every control volume and used in the 
numerical heat flow analysis. In that way we get the temperature gradients, the positions from where the solidification begin, the 
speed of solidified front and the last melt solidified. So the segregations that can occur in the casting process can be estimated and 
the microstructure type and orientation can be estimate. The solver algorithms is based on fully  implicit method for both fluid flow 
in the melt in the condition of fixed walls for the boundary with the mold and non fixed walls for the boundary between the fluid melt 
and the solidification fronts. To solve that problem, the MAC wit SOR algorithms were used. The heat flow in the solid phases was 
solved using the fully implicit method. 

 
1. INTRODUCERE 

 
Analiza procesului de solidificare a unei topituri 

formate dintr-un aliaj metalic este, din punct de vedere 
mathematic, un proces de o complexitate ridicată. Aliajul 
aflat în faza lichidă, topitura, care se găseşte în forma de 

turnare în momentul încheierii umplerii formei, este 
caracterizat de o anumită distribuţie a temperaturilor, 
vitezelor, a căldurilor disipate prin frecare vâscoasă 
precum şi de un posibil grad de turbulenţă. De asemenea, 
la momentul umplerii formei, în pereţii acesteia, ca şi în 
miezurile ce o compun, există o anumită distribuţie de 
temperatură. Obţinerea acestor date prin măsurători directe 
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este extrem de dificilă, deşi aceste mărimi de intrare 
influenţează major procesul de solidificare. Astfel, cu 
uşurinţă pot fi obţinute piese cu diverse defecte de turnare 
şi chiar cu proprietăţi mecanice nesatisfăcătoare. Pentru a 
evita un proces experimental laborios şi foarte scump, ca 
şi pentru a se putea trece spre tehnologii care să asigure 
proprietăţi superioare materialului din piesele turnate, în 
ultimele decade s-a trecut la utilizare pe scară cât mai 
largă a metodelor de modelare numerică în acest domeniu 
al ştiinţei materialelor. Astfel, de regulă, sunt utilizate 
diverse produse soft, extrem de scumpe, şi care necesită şi 
staţii de lucru foarte puternice. Utilizarea produselor soft 
tradiţionale, bazate pe metoda elementelor finite, este 
limitată de gradul de dificultate al problemei analizate şi 
de greutatea cuplării fenomenelor de mare complexitate 
matematică apărute la modelarea corectă a zonelor de 
trecere pentru câmpul termic, cel al impulsurilor şi al 
transferului de mase între fazele nou create şi faza lichidă. 
De asemenea, în cazul umplerii formei, foarte puţine 
produse soft au capacitatea de a simula corect frontiera 
liberă. Scrierea unor module care să realizeze acest 
deziderat conduce la mărirea dramatică a timpului de 
calcul, chiar dacă s-ar cunoaşte modul de formatare a 
variabilelor utilizat în programul pentru care se scrie 
aplicaţia. Acesta este motivul pentru care a fost elaborată 
lucrarea de faţă. Rezolvarea acestor probleme s-a făcut 
utilizând metoda volumelor finite pentru a descrie atât faza 
fluidă aflată în procesul de solidificare cât şi faza solidă 
nou creată. Din multitudinea de metode destinate analizei 
numerice a procesului de transformare de fază, a fost 
aleasă o metodă bazată pe exprimarea câmpului termic din 
volumele finite care se solidifică cu ajutorul fracţiei de 
transformare de fază şi estimarea, astfel, a căldurii disipate 
în aceste volume finite, urmând ca, printr-un pas de 
redistribuire a acesteia între volumele finite vecine, să se 
determine cât mai precis temperatura din acestea. S-a 
evitat astfel utilizarea metodei entalpiei, mult mai 
pretenţioasă din punct de vedere al resurselor de calcul, cât 
şi metoda căldurii latente echivalente care conduce la o 
estimare mai grosieră a procesului. Testarea programului 
dezvoltat în Microsoft Visual C/C++ s-a făcut pentru o 
tehnologie de turnare ce tratează realizarea unei piese 
turnate, având o complexitate geometrică ridicată, şi 
pentru un aliaj binar. 

 
2. ANALIZA NUMERICĂ 

Procesul consideră cunoscute distribuţiile tempera-

turilor din aliajul topit şi din perţii şi miezurile formei. 

Gridul utilizat pentru cazul topiturii este unul de tipul 

decalat, specific rezolvării problemelor de curgere a 

fluidului cu metoda volumelor finite, în timp ce pentru 

câmpul termic şi conservarea maselor s-a folosit un grid 

normal. 

 2.1. Ecuaţiile ce guvernează procesul 
 

Pentru a realiza modelul matematic destinat simulării 

sunt valabile ipotezele simplificatoare descrise în lucrarea 

destinată umplerii formei cu lichid. Forma generală a 

ecuaţiilor diferenţiale ce alcătuiesc sistemul de ecuaţii este 

dată în tabelul 1. 

 
u v

S
t x y x x y y

  (1) 

unde ,  şi S au semnificaţiile din tabelul1. 

 
2.2. Condiţiile pe frontieră şi proprietăţile 

fluidului analizat 
 

Condiţiile iniţiale şi pe frontieră sunt prezentate în 

continuare. 

Temperatura atmosferică este de 300K, cu un 

coeficient de transfer termic având valoarea medie 

cuprinsă între 1000 W/m
2
K, în cazul contactului între 

aliajul de aluminiu topit şi formă, şi 700 W/m
2
K, între 

fonta lichidă şi formă. Transferul termic, mediu, de 

căldură pe frontiera liberă, între topitură şi gazul existent 

în formă este 50 W/m
2
K, pentru aliajele de aluminiu, şi  

20 W/m
2
K, pentru fonte. Pe frontierele între topitură şi 

pereţii formei se consideră un schimb termic de tip 

convecţie, ca şi pentru frontiera liberă. Atunci când 

topitura intră în contact cu pereţii formei, coeficienţii de 

convecţie dintre fluid şi pereţii solizi ai formei se 

calculează în funcţie de numerele Pr şi Rex, prin 

rezolvarea cu ajutorul unei metode bazate pe celule 

automate a curgerii fluidului din celula aflată în contact cu 

faza solidă. Astfel, sub formă adimensională, sistemul de 

ecuaţii în cazul cel mai des întâlnit: 

x

u

y

u

x

T

y

T
vu ;;  se găseşte în tabelul 2. 

 
Tabelul 1 

Tipul ecuaţiei S 

 Ec. conservării 

masei. 
1 0 0 

Ec.conservării 

impulsurilor 

u 

Viteza pe 

direcţia  X  
xg

x
 

 v 

Viteza pe 

direcţia Y 
yg

y
 

Ec. conservării 

energiei 

T 

Temperatura c
 q  
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Tabelul 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 1. 

 

2.3. Schimbarea de fază 
 

Atunci când metalul topit se solidifică, are loc 

eliberarea căldurii latente de solidificare. Metoda de calcul 

se bazează pe estimarea fracţiei solide existente în 

interiorul celulelor cu lichid aflate în intervalul de 

temperatură cuprins între temperatura lichidus şi solidus. 

Expresia temperaturii în funcţie de proporţia fazei nou 

create în interiorul volumului finit este: 

 S
V L

fT
C T Q

t t
    (8) 

 

unde: fS este proporţia în care faza solidă ocupă volumul 

finit în care are loc transformarea; QL – căldura latentă 

eliberată de faza lichidă care s-a solidificat.  

Prin reformularea termenului ce exprimă energia 

generată prin solidificare, se obţine: 

 

 S S
L L

f f T
Q Q

t T t
      (9) 

Prin introducerea expresiei energiei generate în 

interiorul volumului finit, se obţine: 

 S
V L

f T
C Q T

T t
 (10) 

Pentru a rezolva numeric ecuaţia (10), trebuie să putem 

exprima variaţia fracţiei solide în funcţie de temperatură, 

şi nu în funcţie de timp, ca în ecuaţia (9). Relaţia dintre 

fracţia solidă şi temperatură depinde de tipul de aliaj care 

se solidifică. Pentru a o putea exprima, trebuie cunoscută 

diagrama de transformare a aliajului respectiv. Astfel, 

fracţia solidă poate lua valori între 0 şi 1, în funcţie de 

temperatura la care se găseşte aliajul în volumul de control 

analizat. Dacă temperatura acestuia este superioară 

temperaturii lichidus, atunci fS = 0; dacă temperatura este 
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Forma soluţiei: 

L

Nus
h

fx
x                                                              (5) 

pentru interfaţa topitură-perete, forma: 

n
L

m
x aNus RePr                                                      (6) 

pentru interfaţa topitură-zonă solidificată: 

2
11

11
1 PrRePr mn

L
m

x cbaNus                     (7) 
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inferioară sau egală cu temperatura solidus, atunci fS = 1. 

Se disting astfel următoarele trei domenii în care se face 

estimarea fracţiei solide: 
 

 

SS

SLS

LS

TTf

TTTf

TTf

1

,...,1,...,0

0

 (11) 

 

Aşa cum se arată în figura 2,b, temperatura lichidus 
este o funcţie de concentraţia componenţilor soluţiei fază 
lichidă, concentraţie ce depinde de modul de redistribuire 
a componenţilor soluţiei între faza solidă şi cea lichidă. 
Dacă se consideră că temperatura lichidus poate fi 
exprimată cu o lege liniară în funcţie de concentraţie  
(fig. 2,a), atunci:  
 

 LLmL CmTT                    (12) 

 

 

     

                                               a)                                                            b)                                                                    c) 

Fig. 2. Semnificaţia mărimilor necesare calculului procesului de solidificare. 

 

 
Programul a fost elaborat considerând aproximaţia 

Brody-Fleming pentru fracţia solidă: 

 

1

1

(1 ) 1
k

m L
S

m

T T
f k

T T
 (13) 

 

unde α este constanta Brody-Fleming şi exprimă difuzia în 

starea solidă. Expresia sa este în funcţie de coeficientul de 

difuzie al atomilor componentului ce se dizolvă în faza 

solidă (DS), de timpul în care are loc solidificarea în 

volumul de control analizat (tf) şi de distanţa dintre 

ramurile dendritelor (λa): 

 
4 S f

a

D t
 (14) 
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 (15) 

 

Temperaturile obţinute în urma rezolvării ecuaţiilor 

câmpului termic cu ecuaţia (1), pentru faza lichidă, 

respectiv ecuaţia (8), pentru faza solidă sunt supuse 

procesului de redistribuire pe baza cazurilor prezentate în 

figura (2,c). Astfel, în urma acestui proces rezultă 

distribuţiile temperaturilor, atât în faza lichidă cât şi în 

faza solidă. 

 
3. REZULTATE ŞI DISCUŢII 

 
În figura 3 este prezentată doar evoluţia fazei lichide şi 

distribuţia temperaturii în aceasta, pentru cazul în care 

pereţii formei de turnare au grosimea de 20 mm. Se 

constată faptul că ultimul volum finit care se solidifică 

apare în interiorul unei zone care nu se găseşte în retasura 

formei, şi nici pe coloanele reţelei de umplere a acesteia. 

Pentru a se reduce temperatura din pereţii formei, s-a 

efectuat şi o analiză pentru un perete cu grosimea medie 

de 160 mm, rezultatele obţinute fiind prezentate în figura 4. 
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                                                    a)                                            b)                                                         c) 

 

             

                  d)                                                                     e)                                                           f) 

       

                                                  g)                                                        h)                                                           i) 

Fig. 3. Repartiţia temperaturilor din faza lichidă, pe parcursul solidificării acesteia în forma cu pereţi subţiri: 

a) t = 1s din momentul umplerii formei de turnare; b) t = 3s din momentul umplerii formei; c) t = 5s din momentul umplerii formei;  

d) t = 15s din momentul umplerii şi se observă dezvoltarea zonelor din care porneşte solidificarea; e) t = 25 s de la momentul umplerii;  

se disting două fronturi principale după care se produce solidificarea, ca şi începerea solidificării în colţurile superioare ale formei;  

f) t = 30 s, g) t = 60 s, h) t = 80 s, i) t = 99 s şi solidificarea se produce în ultimul volum finit. 
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a)     b)        c) 

           

d)    e)    f) 

Fig. 4. Distribuţia temperaturii în aliajul aflat în stare lichidă, în cazul utilizării pereţilor cu grosime de 160 mm:  

a) temperatura în aliajul topit, înaintea începerii solidificării, la momentul t = 2 s; b) t = 10 s; c) t = 22 s; d) t = 45 s; e) t = 55 s; f) t = 74 s. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 

                     a)                                                                                                   b) 

Fig. 5. Distribuţia temperaturii în aliajul solidificat, în momentul terminării solidificării,  

pentru grosimea pereţilor formei de 20 mm (a) şi 160 mm (b). 
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                    a)                                                         b)                                                                     c) 

Fig. 6. Distribuţia temperaturii în pereţii formei de turnare pentru pereţi ai formei de 20 mm pentru: 

a) t = 28 s; b) t = 48 s; c) t = 99s. 

 

     

                              a)    b)    c) 

Fig. 7. Distribuţia temperaturii în pereţii formei de turnare pentru cazul în care grosimea acestora este 160 mm.  

Timpii pentru care s-au reprezentat temperaturile sunt: 

a) t = 0 s, începutul procesului de răcire a topiturii din formă, b) t = 36 s; c) t = 75 s, la sfârşitul procesului de solidificare. 

 

 
4. CONCLUZII 

 
Modelul matematic dezvoltat în lucrare permite 

punerea în evidenţă a câmpului termic în pereţii şi 

miezurile formei de turnare, a poziţiei şi vitezei fronturilor 

de solidificare, ca şi a gradienţilor temperaturilor, atât în 

interiorul fazei lichide cât şi în interiorul fazelor solide 

(aliajul solidificat şi pereţii şi miezurile formei). 
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