
 



งานหล่อเหวี่ยงท่อในแนวนอน 

ปริมาณอากาศท่ีปะปนในน ้าโลหะ 
ตัวอย่างงาน Jewelry 
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• การจ้าลองท่ีแม่นย้าด้วยเทคโนโลยี TruVOF และ FAVOR™ ท่ีมีเฉพาะใน 

Flow-3D และ Flow-3D CAST เท่านั น 

• จ้าลองการแข็งตัวด้วยโมเดลขั นสูงท่ีเรียกว่า Chemistry based 

solidification model สามารถท้านายคุณสมบัติเชิงกล (Mechanical 

properties) และโครงสร้างจุลภาค (Microstructure) ของชิ นงาน

หลังจากท้าการหล่อได้ 

• สร้าง mesh ได้อย่างง่ายดายเพียงก้าหนดขนาดและ Domain และมี

รูปแบบ mesh ท่ียืดหยุ่นสร้างได้ทั งแบบ Cartesian และ Cylindrical 

• ความสามารถในการก้าหนดการจ้าลองตามเหตุการณ์ 

• การจ้าลองวัตถุเคลื่อนท่ี (Ladle) ได้อย่างเสมือนจริง 

• ความสามารถในการจ้าลองการหล่อเหว่ียงครอบคลุม 4 รูปแบบคือ เหว่ียง

ในแนวตั ง (Vertical), แนวนอน (Horizontal), หล่อก่ึงเหว่ียง (Semi-

centrifugal) และหล่อหมุนเหว่ียง (Centrifuge casting) 

• โมเดลก้าหนดการเคลื่อนไหวของแม่พิมพ์หรือ Flask ทั งแบบ Spinning 

model และ Rotating mesh 

• แบบจ้าลองทางกายภาพท่ีครอบคลุมเร่ือง ความปั่นป่วน, การวิเคราะห์ 

Thermal Stress Evolution 

• สามารถท้านายข้อบกพร่องได้อย่างแม่นย้าและครอบคลุม 

• วิเคราะห์ผลลัพธ์ได้อย่างครอบคลุมทั งกระบวนการเช่น ความเร็วการไหล

ของน ้าโลหะ, อุณหภูมิ, ความดัน, เสน้ทางการไหลต่าง ๆ 

• เคร่ืองมือการวิเคราะห์เพิ่มเติมท่ีครอบคลุมการท้างาน (Probe, 

Sampling volumes, Tracers) 

• แบบจ้าลองอนุภาคขั นสูง (Advanced particle model) 

• ลักษณะ Licenses ปรับได้ตามความต้องการใช้งาน (Floating license, 

Dongle)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การวิเคราะห์ข้อบกพร่องขั นสูง 
• บริเวณและปริมาณการเกิดออกไซด์ในน ้าโลหะ 

• ปริมาณอากาศและฟองอากาศท่ีปะปนในน ้าโลหะ 

• บริเวณท่ีเกิดการแข็งตัวก่อน (Early solidification) 

• ท้านายการเกิดโพรงหดตัว (Shrinkage porosity) 

• การเกิดข้อบกพร่องท่ีผิวชิ นงานเช่น ตามด (Micro porosity),   

ปริมาณออกไซด์ท่ีผิว (Surface oxide) 

• การบิดตัวและการเสียรูปเนื่องจากความร้อน 
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สัดส่วนการแข็งตัวในระหว่างเย็นตัว อุณหภูมิน ้าโลหะ 



การเกิดออกไซด์ในน ้าโลหะ 
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หน้าจอการท้างาน 
 
• จัดแบ่งกระบวนการท้างานอย่างเป็นระบบ 

• มีฐานข้อมูลการท้างานที่ครอบคลุมสา้หรับโลหะเกรดต่าง ๆ,  

ชนิดของแม่พิมพ์หรือ Flask ต่าง ๆ 

• การออกแบบชิ นงานแบบ Interactive object 

• จัดการและออกแบบกระบวนการท้างานได้อย่างอิสระ  

• มีระบบการจ้าลองงานตามคิว 

• สามารถตรวจสอบผลการจ้าลองในขณะท่ีท้าการจ้าลองได้ 

• รองรับการท้างานจากระยะไกล (Remote solving) 
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• สามารถวิเคราะห์ผลการจา้ลองหลาย ๆ เคสได้พร้อมกัน 

• เคร่ืองมือวิเคราะห์ข้อบกพร่องขั นสูง 

• วิเคราะห์ชิ นงานหลายชิ นและหลากหลายมุมมองได้พร้อมกัน 

• สามาถแสดงผล อนุภาค (Particles), ทิศทางการไหล (Vectors),  

เส้นทางการไหล (Streamlines), Volume rendering ได้ 

• สามารถปรับแต่งและเลือกใช้เคร่ืองมือวิเคราะห์ได้อย่างอิสระ 

• ท้าผลการจ้าลองเคลื่อนไหวแบบ Keyframe animations ได้ 

• มีมุมมองแบบ 3D stereo สร้างผลการจ้าลอง 

ได้อย่างหลากหลาย 
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วิเคราะห์การเกิดโพรงหดตัว (Shrinkage porosity) 

ตัวอย่างหน้าต่างการท้างาน 


