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Abstract: Lucrarea prezintă uitilizare unui soft în baza căruia se pot obţine semifabricate turnate, luînd în 

consideraţie apariţia defectelor din cauza proceselor fizico-chimice care influenteaza asupra calitaţii 

pieselor turnate. 
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Solidificarea pieselor turnate din aliaje metalice reprezintă un proces fizico - chimic complex 

care are o influenta mare asupra calitătii pieselor turnate. Pentru a asigura codiţiile de solidificare 

impuse de compoziţia chimică a oţelului trebuie sincronizaţi un număr mare de factori tehnologici, 

cei mai importanţi fiind: 

 Compoziţia chimică a oţelului; 

 Temperatura de turnare; 

 Viteza de răcire; 

Simularea solidificării pieselor turnate prezintă importantă deosebită pentru producţia de piese 

turnate din aliaje metalice deoarece creează condiţii pentru: 

 optimizarea tehnologiilor de turnare în vederea obţinerii unor piese turnate de 

calitate, fără defecte; 

 reducerea timpului de lansare în fabricatie a pieselor turnate; 

 realizarea de cercetării fundamentale, sistematizate în vederea cunoasterii 

influentei factorilor constructivi si tehnologici asupra solidificării pieselor turnate 

si a punerii la punct a unor metode simplificate, rapide si sigure de proiectare a 

tehnologiilor de turnare; 

La modelarea matematică a unui proces inclusiv a solidificării pieselor turnate, din punct de 

vedere al modelelor matematice, softurile pentru simularea solidificării diferă în functie de metoda 

aplicată pentru rezolvarea ecuatiilor transferului termic si a ecuatiilor care modelează celelalte 

procese simultane. În general se folosesc patru tipuri de modele: 

 modele analitice; 

 modele cu diferente finite; 

 modele cu elemente finite; 

 modele cu volume controlate; 

Dimensiunile de gabarit ale formelor de turnare influentează durata simulării solidificării 

pieselor turnate. În practică se întâlnesc situatii în care grosimea formei de turnare în jurul piesei 

este foarte mare. În astfel de cazuri se impune ca la simulare să se ia în considerare o grosime cât 

mai mică a peretelui formei, fără să se afecteze rezultatele simulării. 
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Fig.1. Timpul de solidificare a piesei în functie de grosimea peretelui formei si de raportul bf/M (grosime 

formă/modul de solidificare al piesei) la simulare 3D. 

   

MAGMASOFT - este cel mai performant sistem integrat pentru proiectarea şi analiza pieselor 

turnate şi a tehnologiilor de realizare. Programul MAGMASOFT se bazează pe metoda diferenţelor 

finite, este un pachet de programe, fiecare modul fiind conceput ca un instrument specific 

tehnologiei de turnare utilizate, şi are interfaţă unică pentru toate modulele. Această funcţionalitate 

permite analizarea diferitelor variante ale aceluiaşi proiect şi realizarea unei optimizări succesive pe 

baza rezultatelor obţinute anterior. 
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