
 



อุณหภูมิของแม่พิมพ์ขณะท ำกำรผลิต 

อุณหภูมิน  ำโลหะ 

ปริมำณอำกำศท่ีปะปนในน  ำโลหะ 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

• กำรจ ำลองท่ีแม่นย ำด้วยเทคโนโลยี TruVOF และ FAVOR™ ท่ีมี

เฉพำะใน  Flow-3D และ Flow-3D CAST เท่ำนั น 

• จ ำลองกำรแข็งตัวด้วยโมเดลขั นสูงท่ีเรียกว่ำ Chemistry based 

solidification model สำมำรถท ำนำยคุณสมบัติเชิงกล 

(Mechanical properties) และโครงสร้ำงจุลภำค 

(Microstructure) ของชิ นงำนหลังจำกท ำกำรหล่อได้ 

• สร้ำง mesh ได้อย่ำงง่ำยดำยเพียงก ำหนดขนำดและ Domain 

• ควำมสำมำรถในกำรก ำหนดกำรจ ำลองตำมเหตุกำรณ์ 

• กำรจ ำลองวัตถุเคลื่อนท่ี (Ladle) ได้อย่ำงเสมือนจริง 

• กำรวิเครำะห์ควำมเค้นท่ีท ำให้เกิดกำรบิดตัวกับชิ นงำน 

• แบบจ ำลองทำงกำยภำพท่ีครอบคลุมเร่ือง ควำมปั่นป่วน, กำรวิเครำะห์ 

Thermal Die Cycling, กำรวิเครำะห์ Thermal Stress Evolution 

• สำมำรถท ำนำยข้อบกพร่องได้อย่ำงแม่นย ำและครอบคลุม 

• วิเครำะห์ผลลัพธ์ได้อย่ำงครอบคลุมทั งกระบวนกำรเช่น ควำมเร็ว

กำรไหลของน  ำโลหะ, อุณหภูมิ, ควำมดัน, เส้นทำงกำรไหล, Gas 

Pressure, ควำมดันย้อนกลับ (Back Pressure) 

• เคร่ืองมือกำรวิเครำะห์เพิ่มเติมท่ีครอบคลุมกำรท ำงำน (Probe, 

Sampling volumes, Tracers) 

• แบบจ ำลองอนุภำคขั นสูง (Advanced particle model) 

• ลักษณะ Licenses ปรับได้ตำมควำมต้องกำรใช้งำน (Floating 

license, Dongle)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

กำรวิเครำะห์ข้อบกพร่องขั นสูง 
• บริเวณและปริมำณกำรเกิดออกไซด์ในน  ำโลหะ 

• ปริมำณอำกำศและฟองอำกำศท่ีปะปนในน  ำโลหะ 

• บริเวณที่เกิดกำรแข็งตัวก่อน (Early solidification) 

• ท ำนำยกำรเกิดโพรงหดตัว (Shrinkage porosity) 

• กำรเกิดข้อบกพร่องท่ีผิวชิ นงำนเช่น ตำมด (Micro porosity),   

ปริมำณออกไซด์ท่ีผิว (Surface oxide) 

• บริเวณที่เกิดจุดสะสมควำมร้อน (Hot spot) 

• กำรบิดตัวและกำรเสยีรูปเนื่องจำกควำมร้อนของชิ นงำนและแม่พิมพ์ 

• วิเครำะห์อุณหภูมิของแม่พิมพ์ในขณะท่ีท ำกำรผลิตชิ นงำน
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กำรเกิดออกไซด์ปะปนในน  ำโลหะ 

ปริมำณ Defect ที่ผิว
น  ำโลหะ 



วิเครำะห์ปริมำณ Defect ที่เกิดขึ นขณะแข็งตัว 
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หน้ำจอกำรท ำงำน 
 
• จัดแบ่งกระบวนกำรท ำงำนอย่ำงเป็นระบบ 

• มีฐำนข้อมูลกำรท ำงำนที่ครอบคลุมส ำหรับโลหะเกรดต่ำง ๆ,  

ชนิดของแม่พิมพ์ และตัว Venting ขนำดต่ำง ๆ 

• กำรออกแบบชิ นงำนแบบ Interactive object 

• จัดกำรและออกแบบกระบวนกำรท ำงำนได้อย่ำงอิสระ  

• มีระบบกำรจ ำลองงำนตำมคิว 

• สำมำรถตรวจสอบผลกำรจ ำลองในขณะท่ีท ำกำรจ ำลองได้ 

• รองรับกำรท ำงำนจำกระยะไกล (Remote solving) 
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• สำมำรถวิเครำะห์ผลกำรจ ำลองหลำย ๆ เคสได้พร้อมกัน  

• เคร่ืองมือวิเครำะห์ข้อบกพร่องขั นสูง 

• วิเครำะห์ชิ นงำนหลำยชิ นและหลำกหลำยมุมมองได้พร้อมกัน 

• สำมำถแสดงผล อนุภำค (Particles), ทิศทำงกำรไหล (Vectors),  

เส้นทำงกำรไหล (Streamlines), Volume rendering ได้ 

• สำมำรถปรับแต่งและเลือกใช้เคร่ืองมือวิเครำะห์ได้อย่ำงอิสระ 

• ท ำผลกำรจ ำลองเคลื่อนไหวแบบ Keyframe animations ได้ 

• มีมุมมองแบบ 3D stereo สร้ำงผลกำรจ ำลอง 

ได้อย่ำงหลำกหลำย 
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ตัวอย่ำงหน้ำต่ำงกำรท ำงำน 

วิเครำะห์กำรเกิดกำรแข็งตัวก่อน (Early solidification) 


