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BEVEZETÉS 

 
 
QForm  az alakítási folyamatok szimulációjára alkalmas szoftverek új generációjához 
tartozik. Az elnevezése az angol Quick Metal Forming Simulation  kifejezésből származik. 
A rendszer részben közvetlen ipari alkalmazások tervezésére, részben kutatásra és 
oktatásra is alkalmas. A program PC-én futtatható, működtetéséhez alakítástechnikai 
alapismeretekre van szükség, végeselemes ismereteket nem igényel. 

A QForm program előzményeként kell megemlíteni a FORM-2D programot, de nem 
fogható fel az utóbbi program újabb verziójának. A Qform egy objektum–orientált 
Windows 95/98/NT alkalmazás, kihasználva a 32-bites operációs rendszer és a gyors 
processzorok előnyeit.  

A Qform alapját az a speciális véges elemes program jelenti, amely a felhasználó szemei 
elől elrejtve működik és amelyet a Moszkvai Quantor cég fejlesztett ki. A rendszer 
működését egy Wizard (varázsló) segíti, amely biztosítja az alakítási feladathoz szükséges 
adatok felhasználóbarát előkészítését.  

A Qform által megvalósított modellezés közvetlenül alkalmazható a reális alakítási 
folyamatok tervezésében. A felhasználó által megadott technológiai paraméterek 
hatására a szimuláció közvetlen válaszol az anyagáramlás, a hőmérséklet az alakváltozás 
eloszlás az alakítási erő és energia valamint más a technológia számára fontos 
mennyiségek kiszámolásával.  

Az alakítási folyamat modellje a felhasználó számára, mint ”fekete doboz” működik, és 
nem kíván semmilyen beavatkozást. A szimuláció eredményei közvetlenül 
megjeleníthetők a számítás során illetve visszajátszhatók a modellezés elvégzése után.  

A Qform segíti a technológust és a szerszámtervezőt a megfelelő kiinduló darab 
megválasztásában, az alakítógépek paramétereinek meghatározásában, az előalak és a 
szerszámüreg optimális formájának kialakításában, a szerszám és a munkadarab 
hőmérséklet beállításában, a sorjacsatorna geometriai paramétereinek kiszámításában, a 
kenőanyag megválasztás és az üregtöltés kölcsönhatásának előrejelzésében, az alakító 
szerszámban ébredő feszültségek kiszámításában és egyéb a technológia tervezés fontos 
jellemzőinek meghatározásában, lehetővé téve költséges fizikai kísérletek elhagyását.  

Ezek azok a tényezők, amelyek miatt a Qform egy felhasználóbarát szimulációs rendszer 
és gyorsan eredményt hoz felhasználójának. 
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1. Jellemző adatok és telepítés 

1.1. Rendszer követelmények 
 
QForm az alábbi szoftver és hardver környezetet kívánja: 
 
• Microsoft Windows 95/98 vagy Windows NT 4.0 

• Pentium processzoros PC (Pentium 2 javasolt) 

• 16 MB RAM (32 MB javasolt) 

• 3.5 inch disk meghajtó vagy  CD-ROM meghajtó 

• 256 szinű SVGA video kártya, 800 x 600 vagy nagyobb felbontással  

• Microsoft vagy PC egér 

1.2. QForm telepítése 
 
1. A CD-ROM (vagy az első telepítő lemez) elhelyezése a megfelelő meghajtóban. 

2. A Task Bar felületén klikkelés a Start majd a Run ikonra 

3. A Dialógus doboz feltűnése után klikkelés a Browse-ra  

4. Ezt követően a CD-ROM (vagy az első telepítő lemez) meghajtójának választása és 

klikkelés a SETUP.EXE file-ra 

5.  A SETUP képernyőn a Qform Welcame dialógus doboz feltűnése után a telepítés 

folytatása 

1.3. QForm startja 
 
1. A hardlock elhelyezése a számítógép parallel portján. 

2. A Task Bar felületén a Start ikonra klikkelés 

3. Klikkelés  a Program ikonra, majd a Quantor-Soft  programcsoport ikonból a Qform 

választása. 

4. Ha ez a program első indítása, akkor a jelszó begépelése következik. 

1.4. QForm leállítása 
 
1. A File menünél az Exit ikonra klikkelés 
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2. A dialógus boksz feltűnése után a megfelelő választások megtehetők. 

 

2. Getting started 

2.1. Kétdimenziós alakítási folyamatok szimulációja 
 
A QForm program 2D-és alakítási folyamatok szimulációjára alkalmas, ami azt jelenti 
hogy az anyag alakváltozását meghatározott sík mentén  vizsgáljuk. 
Az egyik ilyen alkalmazás a tengelyszimmetrikus feladatok modellezése. Az 
anyagáramlást a tengelyszimmetria miatt a munkadarab egyik tetszőleges meridián 
metszetében kell vizsgálni,(2.1.ábra) mivel bármelyik tengelyen átmenő meridián 
metszetben hasonló az áramlás képe (2.2. ábra). 
 

 
 

a.      b. 

2.1. ábra. Tengelyszimmetrikus alkatrész (a) és az anyagáramlás szempontjából 
egyenértékű síkok (b). 

 

 

2.2. ábra Tengelyszimmetrikus alkatrész anyagáramlás szimulálására használt 
keresztmetszete. 
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Hosszú darabok alakításakor sok esetben az anyagáramlás a munkadarab hossztengelye 
irányában elhanyagolható, a tengelyre merőleges metszetben megvalósuló áramláshoz 
képest. Az ílyen áramlás neve sík alakváltozás. Abban az esetben, ha a munkadarab 
görbe középvonallal rendelkezik a modellezés számára szükséges keresztmetszeteket erre 
a vonalra merőlegesen kell meghatározni (2.3.ábra)  
 
 

 

2.3. ábra Első tengely anyagáramás szempontjából jellemző síkja, amelyre merőleges n 
a hosszú munkadarab változó  keresztmetszettel rendelkezik. 

 
Tetszőleges formájú munkadarabok alakításakor meg kell keresni azokat a 
tartományokat, ahol a munkadarab áramlása a fenti két alapesettel jellemezhető (2.4 
ábra). Sík alakváltozás esetén szükség van plusz egy geometriai paraméterre, a zóna 
hosszára (2.5 ábra), mivel az alakító erő arányos a tartomány hosszával. A teljes alakító 
erő, az egyes jellemző tartományok keresztmetszeteire ható erők összegeként kapható.  

 

2.4. ábra Hajtókar, tengelyszimmetrikus és sík alakváltozással jellemezhető 
tartományokkal. 
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2.5. ábra Azonos keresztmetszettel rendelkező tartomány hossza 
 
Kétdimenziós szimulációk alkalmazásával sok és bonyolult formájú feladat megoldható. 
Például a a 2.6.a ábrán látható alkatrész nemszimmetrikus sorjával rendelkezik és 
általában párban alakítják (2.6.b ábra) de mégis az alakítása jól közelíthető 
tengelyszimmetrikus szimulációval (2.6.c.ábra)  
 

     
a.      b. 

 
c 

2.6. ábra  Bonyolult formájú alakított darab(a) párban alakítva (b) és 
tengelyszimmetrikus feladatként szimulálva (c). 

 

  Tartomány hossz 
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A fentiekben említett példáknál a munkadarab és a szerszám megfelelő metszeteiben 
zárt, kellő simaságú kontúrgörbékre van szükség. A szerszám és a munkadarab 
érintkezési tartományában kerülni kell az éles szerszámsarkokat.  
Szimmetrikus munkadarab esetén csak a keresztmetszet jobboldali felét kell megrajzolni. 
A szimmetriatengelyt a globális koordinátarendszer X=0 pozíciójában kell elhelyezni. A 
munkadarab és a szerszám kontúrokat az alakító mozgás irányában tetszőleges 
távolságra lehet elhelyezni, mivel a program automatikusan meghatározza az érintkezési 
pontokat. Az egyes kontúrok elnevezésére az alábbi konvenció alakult ki: a munkadarab 
neve WPIECE, a legfelső szerszám neve TOOL1, a többi az óramutató járásának 
irányában haladva TOOL2, TOOL3 és TOOL4 (ha kettőnél több szerszám létezik). 
 

 
a.                                                      b. 

2.7. ábra A munkadarab és a szerszám keresztmetszete (a) és a szimulációhoz 
szükséges megfelelő zárt konturok (b). 
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2.2. A QForm áttekíntése 
 

2.2.1. A QForm ablak bemutatása 
 
 
A QForm ablak a  2.8. ábrán látható komponensekből áll. 
 
 
 
 

 
 
 
 

2.8. ábra A Qform fő ablaka 

 
 
 
 

1 

3 

2 

4 

5 

6 

7 

8 

9 
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A főablak az alábbi objektumokból áll: 
 
1. Menü sáv  A menü sáv az összes QForm menüt tartalmazza. A 

megfelelő menüpontra klikkelve a parancsok láthatóvá 
válnak . 

2. Eszközök Ebbe a készletbe tartoznak részben Windows-os 
funkciók,  részben aQForm gyakran használt parncsai. 

3. Az eredmények 
visszajátszásának panelje  

A panel gombjainak segítségével beállíthatók a 
kiválasztott szimulációs eredmények és szabályozható a 
visszajátszásuk  

4. A szimuláció panelje 
control panel 

A panel gombjai segítségével elindítható illetve 
leállítható a szimulációs folyamat. 

5. A technológiai műveletek 
ablaka 

Ebben az ablakban állíthatók össze a technológiai 
műveletek, végezhető el a módosítás és szabályozható a 
szimuláció előrehaladása. 

6. A technológiai műveletek 
szerkesztő menűje 

A menü felhasználásával hozzáadható illetve törölhető 
különböző technológiai akció, valamint módosítható az 
akcióhoz tartozó tulajdonság is.  

7. Az eredmények 
megjelenítő ablaka 

A nagyméretű ablak a szimuláció eredményeinek a 
megjelenítésére szolgál.  

8. Munkadarab˛/ szerszám 
eredmények megjelenítő 
ablaka  

Attól függően, hogy melyik objektum az aktív 
(munkadarab vagy szerszám) az eszközkészlet lehetővé 
teszi a megjelenítés különböző módjai közötti 
átkapcsolást.  

9. Felírat doboz A doboz a megjelenített mező szintjeihez tartozó 
színeket és eredményeket tartalmazza. 

 

Az eszköztár elemei az alábbi ábrán láthatók: 
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1. Új projekt létrehozása 
2. Meglévő projekt megnyítása 
3. Mentés 
4. Nyomtatás 
5. Új eset hozzáadása a projekthez 
6. Eset törlése a projektből 
7. Adat import a projekt egy létező esetéből az aktív 

esethez 
8. Új akció hozzáadása 
9. Aktív akció törlése 
10. Akció adatának meghatározása az adatelőkészítő 

varázslóval 
11. Nagyítás  növelése 
12. Nagyítás csökkentése 
13. Képernyőt kitöltő nagyítás 
14. Függőleges irányú mérés 
15. Vízszintes irányú mérés 
16. Pontbeli lokális érték megjelenítése 
17. Anyag adatbázis szerkesztő indítása 
18. Alakítógép adatbázis szerkesztő indítása 
19. Qdraft grafikus szerkesztő indítása 
20. Qform névjegye 
21. Súgó 

 
 

2.2.2. A szimulációhoz szükséges adatok 
 
QForm működtetéséhez szükséges technológiai adatok és paraméterek 5 fő csoportba 
oszthatók, mint ahogy a 2.9 ábrán látható. 
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szerszám+
munkadarab

geometria
anyag adatok

alakítógépek SZIMULÁCIÓ

kenőanyagok folyamat
paraméterek

 
2.9. ábra A szimulációhoz szükséges adatok. 

Az input adatok jellemzői az alábbi táblázatban találhatók. 
 

 Adatcsoport Leírás Adatforrás 
1 Szerszám és a 

munkadarab 
keresztmetszeténe
k geometriája 

CRS-állomány a 
munkadarab és a szerszám 
kontur leírására 

Az adat vagy közvetlenül a 
QDraft programból, vagy 
valamely CAD programból a 
Qdraft felhasználásával 
származik 

2 Anyag adat Folyási feszültség valamint 
az alakított anyag és a 
szerszámanyag fizikai 
tulajdonságai 

A QForm adatbázisában 
található és az anyagok közül 
név szerint választható 

3 Alakító 
berendezés  

Az alakító gépek technikai 
adatai 

A QForm adatbázisában 
található és a gépek közül név 
szerint választható 

4 Kenőanyag A kenőanyag súrlódási és 
hőátadási tényezője 

A QForm adatbázisában 
található és a kenőanyagok 
közül név szerint választható 

5 Alapvető folyamat 
paraméterek 

A munkadarab kezdeti 
hőmérséklete, az ütések 
közötti idő, a szerszámok 
közötti távolság, stb. 

Az adat-előkészítő varázsló 
működése során lépésről 
lépésre határozható meg. 

2.2.3. A technológiai műveletek sora 
 



Virtuális Gyártás                                             Getting Started                                            QForm 

14  

A QForm által tervezett alakító technológia felfogható, mint a munkadarabon végrehajtott 

egymást követő akciók sora. A technológiai műveletsort alkotó alakítási lépéseket 

közbenső műveletek (hűtés a levegőn, hűtés a szerszámban, stb) választják el egymástól. 

A felhasználó meghatározhatja illetve módosíthatja a technológiai sort alkotó műveletek 

adatait majd automatikus üzemmódban az egész technológiai sort lefuttathatja. A 

módosításhoz minimális minimális számú paramétert kell használni. A technológiai 

műveletek sora képezi az alapját a többlépéses folyamatok tervezésének. 

A technológiai sorra jellemző állomány qfm  kiterjesztéssel rendelkezik és a szimulációhoz 

van hozzárendelve. Amikor a felhasználó megnyit egy ilyen állományt, mint a kiinduló 

adatok, mind a szimuláció eredménye betöltődik a programba. Azután lehetőség van az 

eredmények visszajátszására vagy a szimuláció folytatására, ha nem teljes a számítás. 

 

 

2.10. ábra Levegőn való hűtést, szerszámban való hűtést és mechanikus présen való 
alakítás műveleteit tartalmazó technológiai sor 
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2.3. Szimulációs példa 

2.3.1. Az alapadatok előkészítése 
 
A bemutatott példánál látható, hogyan kell előkészíteni az adatokat és miképp hajtható 
végre a szimuláció folyamata egylépéses süllyesztékes kovácsolási feladatnál.  A 
technológiai műveletek sora 3 lépésből áll: hűtés a levegőn, hűtés az alsó 
szerszámfélben, alakítás mechanikus sajtón. A hengeres munkadarab meleg állapotban 
van alakítva. Anyaga szénacél. A technológiai paraméterek az alább feltüntetett 
táblázatokban vannak összefoglalva. 
Az alakított darab rajza a 2.11.a ábrán látható. A 2.11.b-d ábrák mutatják azt a 
folyamatot amely során az alakított munkadarab rajzából előállítható a szerszámrajz és a 
szimuláció számára szükséges szerszám és munkadarab kontúrok. Ezek előállítása vagy a 
CAD rendszerből való importálással vagy a QDraft rajzoló program segítségével történik. 
A szimuláció számára kész geometriai állomány kiterjesztése crs. A példaállomány neve 
Disk.crs és a QForm\Geometry könyvtárban található. 
A technológiai paraméterek és a szimuláció eredménye a Disk_sample.qfm  állományban 
a QForm\Samples könyvtárban található. Az állomány elindítható és ekkor a szimulációs 
folyamat nyomon követhető, de az adatok előkészíthetők és módosíthatók ekkor saját 
probléma is futtatható. 

 
a 

   
b    c   d 



Virtuális Gyártás                                             Getting Started                                            QForm 

16  

2.11. ábra Az alakított darab rajza (a) a szerszámfelek rajzai (b) a szimulációhoz 
szükséges konturok (d). 

Az alakított darab rajza  
 

Állománye név Megjegyzés 

 

 
A Disk.crs 
geometriai 
állomány a 
QForm\Geometry 
könytárban van. 

 
A szimmetria 
miatt csak a 
darabok 
jobbfelét kell 
megrajzolni  

 
Alakítógép paraméterek  

 
Megjegyzés 

Mechanikai sajtó 
Percenkénti löketszám                                     100 
1/min. 
Maximumális lökethossz                                 200   
mm 
Maximális terhelő erő                                    6.3 
MN 
Forgattyú sugár/ hajtókar hányadosa              0.15 

A sajtó adatai az Equipment 
Database Mechanical Press 
csoportjában a 6-3MN tétel alatt 
található  

 
Folyamat paraméterek 

 
Megjegyzés 

Munkadarab alakja                   Tengelyszimmetrikus 
Kezdeti munkadarab hőmérséklet                1200 °C 
Alakítás elötti hűtés a levegőn                             5s                         
                      az alsó szerszámban                    2s                               
Mindkét szerszámfél hőmérséklete                200 °C 
A szerszámfelek távolsága az alakítás végén   3 mm        
Környezeti hőmérséklet                                   20 °C  

Az adatok előkészítése az adat 
előkészítő varázsló segítségével  
történik.. 
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Munkadarab anyag 

 
Megjegyzés 

Anyag név                                             070 M 20 
(B.S.) 
Alakítási szilárdság                               
(megjegyzés) MPa 
Sűrűség                                                       7550 
kg/m3 
Hővezetési tényező                                    27.7 
W/m°K 
Fajhő                                                         649  
J/kg K 
Olvadáspont                                               1539     
0C 

Az alakítási szilárdság az 
alakváltozás, az alakváltozási 
sebesség és a hőmérséklet 
függvénye a Material Database / 
Materials csoportjában Deformed 
Material alcsoporton belül a BS jelű  
anyagok között a 070M20 tétel 
alatt található.  

 
Szerszám anyag Megjegyzés 

Anyag név                                     530 M 40 (B.S.) 
Folyáshatár                                             1200 MPa 
Poisson tényező                                               0.27 
Youngmodulusz                                  150000 MPa 
Keményedési tényező                                   0.022  

A szerszámanyag rugalmas-
képlékeny anyagjellemzői a 
Material Datbase /Materials 
csoportjában a Tool alcsoporton 
belül  a 530M40 tétel alatt 
található.  

 
 

Kenőanyag paraméterek 
 

Megjegyzés 

Surlódási tényező                                                .4 
Hőátadási tényező                            3000 W/(m2⋅K) 

Vízben oldott grafit, acél 
melegalakításához használt 
kenőanyag  A Material Datbase 
/Materials csoportjában a  
Lubricant alcsoporton belül  a GW-
S-H tétel alatt található. 

 

2.3.2. A szimuláció előkészítése 
 
A szimulációhoz szükséges adatok előkészítése az első művelettel kezdődik. Először 
definiálni kell az első művelet tulajdonságát, majd a következő akciót kell meghatározni, 
definiálva annak tulajdonságát és így tovább. Nem lehet folytatni ezt a sort, ha az előző 
művelet adatai hiányosak. 
A QForm vagy egy új projekt stratja a NEW ACTION ikonra jobb egérgombbal való 
klikkéléssel kezdődik. Ennek következtében megjelenik a pop-up menü. 
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A Properties (tulajdonságok) feliratra történő klikkelés az adat-előkészítő varázsló 
működését indítja el. Ez a varázsló hasonló más Windows varázslók működéséhez azzal a 
sajátosággal, hogy könyvjelzőket is tartalmaz a felső részén. Mielött a FORWARD gomb 
lenyomását végrehajtjuk, az adott “current” oldalhoz tartozó könyvjelzőt beállítjuk.  
Először is a művelet típusát kell megválasztani. A COOLING IN AIR gombra az egér bal 
gombjával való klikkelés azt jelenti, hogy az első művelet a munkadarab levegőn való 
lehűtése. 

 
 
Ezt követően a FORWARD gomra az egér bal gombjával való klikkelés a következő 
könyvjelző a ”Problem” kiválasztását jelenti.  
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A ”Round workpiece” kiválasztásával tengelyszimmetrikus feladat mellett döntünk majd 
ezt követően ismét a FORWARD gombot lenyomva a következő könyvjelzőhöz a 
”Geometry”-hoz kerülünk. Ebben a pozicióban kell kiválasztani a feladathoz szükséges 
geometriai állományt, ami esetünkben a Disk.crs a QForm\Geometry könyvtárból. A 
FORWARD gomb ezt követő lenyomása a ”Process parameters” könyvjelző kijelölését 
eredményezi, amelynél az adott műveletre jellemző paraméterek beállítása történik. 
Esetünkben ez 5 sec. hűtési időtartamot jelent.  
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A FORWARD gomb lenyomásával a WORKPIECE PARAMETERS könyvjelzőhöz jutunk. Itt 
történik az alakításhoz szükséges anyag kiválasztása. Ez a 070M20 jelű a British Standard 
(BS) gyűjteményből.Ugyancsak itt történik a munkadarab kezdeti hőmérsékletének a 
beállítása is, ami esetünkben 1200 °C. 
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Ezzel befejeztük az első művelethez tartozó adatok megadását és ezt követően az OK 
gombot az egér segítségével aktivizáljuk. Az akció kész a szimuláció végrehajtására, ezért 
szükséges, hogy megadjuk a projekt nevét, amihez .qfm kiterjesztésű állomány fog 
tartozni az általunk választott könyvtárban.  
Az adott feladatnak adjuk a Disk nevet és az állományt vegyük fel egy tetszőleges 
könyvtárba. Ezt követően az aktuális művelethez tartozó ikon az alábbi alakot veszi fel.  

 
 

Ezt követően a következő akció ikonját kell a technológiai műveletsorhoz hozzáadni. Az 
ACTION 1. ikonra a jobb egér gombbal ráklikkelve és a pop-up menuből az ADD ACTION 
elemet kiválasztva, feltünik az új ikon.  
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A bal egér gombbal az ACTION 2. ikonra klikkelve feltünik egy speciális jel az ikon bal 
felső sarkában, jelezve, hogy az adott technológiai művelet kész az adatok fogadására. A 
következő lépés a jobboldali egér gombbal történő menüaktivizálás és a ”Properties” elem 
kiválasztása. Ennek következtében az adatelőkészítő varázsló feltünik és a művelet nevét, 
esetünkben a COOLING ON TOOL (hőtés a szerszámban) elemet választjuk ki a bal 
egérgombbal. 
 

 
 
Ezt követően a FORWARD gombot használhatjuk és a következő könyvjelzőhöz a 
PREVIOUS ACTION (megelőző akció) jutunk. Ez a művelet a technológiai sor második 
akciója, ezért alpértelmezésként az előző lépés során meghatározott adatokat 
használhatjuk. 
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A FORWARD gomb kiválasztásával a PROBLEM könyjelzőhöz jutunk. Mivel a feladat 
típusát, az előzőekben már meghatároztuk, ismét a FORWARD gombot kell használni. A 
GEOMETRY könyvjelzőnél a Disk.crs állomány kijelölését ismét elvégezzük, majd ismét a 
FORWARD gombot alkalmazzuk. A PROCESS PARAMETERS könyvjelző ezzel aktivvá vált 
és 2 sec hűtési időt beállítunk. 
 

 
 
A FORWARD gomb használatával a WORKPIECE PARAMETERS (munkadarab 
paraméterek) könyvjelzőhöz jutunk.Mivel mindegyik adat beállítása már az előzőek során 
megtörtént, semmilyen új adat megadása nem történik itt. 
A  FORWARD gomb választásával a TOOL PARAMETERS (szerszám paraméterek) jutunk. 
Ennél a lépésnél kell meghatározni a szerszámok (alsó és felső) és a munkadarab között 
használt kenőanyagot valamint a szerszámok átlagos hőmérsékletét. 
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Esetünkben a kenőanyag típusa : GW-ST-H, vízben oldott grafit, melegalkítás számára, 
valamint 200 °C hőmérséklet mindkét szerszámfélnél. Az adatmegadások végén az OK 
gomb aktivizálásával az adott művelet teljes meghatározása megtörtént 
Ezt követően a második művelet ikonja az alábbi formában jelenik meg, jelezve, hogy a 
szimulációhoz szükséges adatok mind ismertek. 
 

 
 
Az egér jobb gombjával az ACTION 2 ikonra klikkelve és a menűsorból az ADD NEXT 
elemet kiválasztva a következő művelet ikonját hívhatjuk be. Ezzel a technológiai 
műveletsor három elemből áll. 
Az ACTION 3 ikonra az egér baloldali gombjával ráklikkelve, biztosítjuk azt az állapotot, 
hogy a művelet kész légyen adatok fogadására. Az ikon bal felső sarkában feltünő jel erre 
utal.  A jobb egér gombbal aktiváljuk a pop-up menűt és kiválsztjuk a PROPERTIES 
elemet. Ezzel a varázsló működésbe lép és az adatmegadás elkezdődik. Az adott művelet 
nevét FORMING IN MECHANICAL PRESS (alakítás mechanikus sajtón) kell kiválasztani. 
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A FORWARD gomb használatával a PREVIOUS ACTION könyjelzőhöz jutunk. Mivel a 
harmadik műveletről van szó a munkadarab és a szerszám adatait az előző akcióból 
kapjuk. A FORWARD gomra klikkelés után a PROBLEM könyvjelzőhöz jutunk. Az 
alábbiakat kell meghatározni: 
 
1. A munkadarab szimulációjának folyamata: thermal process (hőtani folyamat) és a 

viszko-plasztikus mechanikai modell alpértelmezésként be van kapcsolva. 
2. A szerszámok szimulációs folyamata: elastic-plastic deformation (rugalmas-képlékeny 

alakváltozás). 
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A FORWARD gomb aktivizálásával az EQUIPMENT (alakítógép) könyjelzőhöz jutunk. A 
mechanikus sajtók listájából a 6-3MN választva, a gép jellemző adatai feltünnek a 
képernyőn.  
A FORWARD gomb segítségével a PROCESS PARAMETERS könyvjelzőhöz jutunk. Itt kell 
meghatározni a szerszámok közötti távolságot az alakítás végén, ami esetünkben a 3 mm 
sorjavastagságot is jelenti. 
 

 
 

 
A FORWARD gomb használatával a WORKPIECE PARAMETERS könyvjelzőhöz jutunk. 
Mivel az előzőekben minden szükséges adat meghatároztunk, újabbak megadására nincs 
szükség. 
A FORWARD gomb alkalmazása a TOOL PARAMETERS könyvjelző aktivizálását 
eredményezi. Ennél a pozicionál a szerszámok anyagát kell megválasztani. Esetünkben ez 
mindkét szerszámfélnél az 530M40 acél. 
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A szerszámanyagok meghatározása után az OK gombot kell aktivizálni a baloldali egér 
gombbal. Ezzel a harmadik művelet adatainak az előkészítése befejeződött. A 
technológiai sorra jellemző ikonok képe az alábbiak szerint néz ki. 

 
 
A feladat kész a szimuláció elkezdésére. Az aktiv ikon az első művelethez tartozó és a 
szimuláció is ennél fog elkezdődni.  

2.3.3. A szimuláció végrehajtása és az eredmények vizsgálata  
 
A szimuláció elkezdődik, ha a szimulációs panel zöld gombjára klikkelünk. A továbbiakban 
a technológiai műveletek sora minden egyébb beavatkozás nélkül végrehajtódik. 
A szimulációval párhuzamosan az addigi eredmények megnézhetők. A WORKPIECE 
eredmények eszköztárával választani lehet a különböző megjelenítési módok között, 
vizsgálható a hőmérséklet, az egyenértékű alakváltozás, az alakváltozási sebesség, az 
alakítási szilárdság stb. eloszlása, mint ahogy megnézhetők az áramvonalak, a 
sebességvektorok és a végeselemes háló is. 
Az első művelet szimulációja után automatikusan kezdődik a következő. A technológiai 
sorban épp aktív művelet feje világít. A számítás felfüggeszthető a szimulációs panel piros 
gomjának alkalmazásával és folytatható a zöld gomb aktivizálásával. A szimulációs panel 
felső részén az aktuális művelet sorszáma olvasható el.  
Ha a szimuláció teljesen befejeződött, a munkadarab végső alakja és az alakváltozott 
szerszám láthatóvá válik.  
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A TEMPERATURE könyvjelző aktivizálásával a hőmérsékleteloszlás láthatóvá válik, mint 
ahogy az alábbi ábra mutatja. Egyébb mennyiségek bemutatása a megfelelő könyvjelző 
és gomb kiválasztásával érhető el. 
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A szimuláció eredményei visszajátszhatók a PLAYBACK panel megfelelő gomjainak 
kiválasztásával. A szimuláció kívánt állapota beállítható a rekord sorszámszám 
segítségével.  
Bármelyik művelet eredménye megjeleníthető az adott ikon aktivvá tételével. Ehhez az 
egér jobb gombjával a kívánt ikonra kell klikkelni majd a SET ACTIVE elemet kell 
választani. 
A szerszámok deformációjának vizsgálata a poszt processzálás során történhet.Ehhez  a 
megfelelő TOOL 1, TOOL 2 elemet kell választani. A vizsgálatot kezdjük a felső 
szerszámfélnél. 

 
 
A BOUNDARY CONDITIONS (perem feltételek) gomb kiválasztásával a peremen 
elhelyezkedő  
 

 
 
pontok láthatóvá válnak.  
 

 
 
Ezt követően az egér segítségével kijelölhetjük a perem egy részét, mint ahogy a 
következő ábrán ez látható:  
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+ábra 
 
Majd ezt követően a peremfeltételek dobozán beállítható a megfelelő feltétel, ami meg is 
jeleníthető. 
 

 
csere 

Tételezzük fel, hogy a felső szerszámfélhez mereven tapadó felület csatlakozik (rigid 
surface with fixed contact). Ennek hatására megjelenő kép látható a fenti ábrán. ahol a 
permfeltételekkel rendelkező pontok világítanak. A szerszám alatt feltünő eszköztár 
tetszőleges gomját, vagy könyvjelzőjét alkalmazhatjuk az eredmények megjelenítésére. A 
szerszám eszköztár alkalmazásával az egyes szerszámokban fellépő mezők eredményei is 
megjeleníthetők, mint ahogy az alábbi ábrákon láthatók. Ha az equivalent stress 
(egyenértékű feszültség) meghaladja a szerszámanyagra jellemző folyáshatárt és ennak 
hatására lokális képlékeny alakváltozás történik, piros szin jelzi. A peremfeltételek a 
radiális szerszámfelületekre is megadhatók. A Shrink fitting gomb választásával 
előfeszített gyűrűt is tervezhetünk a szerszámhoz, megadva a gyűrű külső átmérőjét és a 
túlfedés nagyságát. Több gyűrű megadására is mód van. Ezzel a módszerrel lehetőség 
van a szerszámban ébredő feszültség csökkentésére, vagyis a szerszám működési 
biztonságának a fokozására. A Fitting with clearance (illesztés hézaggal) opció 
választásakor addig nem történik rugalmas feszültséghatás, amig az alakváltozó 
szerszámfelület elmozdulása meghaladja a megadott hézag értékét.   
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3. Az adatelőkészítés részletei 

3.1. A szimuláció módosító paraméterei  
 
A felhasználónak lehetősége van arra, hogy a rendszer alapbeállítását megváltoztassa, 
ezzel módosítva a szimulációhoz szükséges adatokat. Az adatelőkészítő varázsló 
ADVANCED gomjának aktivizálásával lehet ezt elérni. 

3.1.1. A munkadarab kezdeti paraméterei, folyási vonalak és kijelölt pontok 
 
Az ADVANCED gomra klikkelve az alábbi ablak jelenik meg, amelynek különböző 
könyvjelzői vannak.Az első az INITIAL PARAMETERS OF THE WORKPIECE (2) a 
munkadarab kezdeti paraméterei nevet viseli. 
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A PROPERTIES gomb segítségével több beállítás megváltoztatható. Például a vizszintes és 
függőleges vonalak (Flow lines) száma az (5) gomra klikkelve módosítható. Az alábbi 
ábrán látható doboz tünik fel az alapadatokkal:  

 
A Tracked Points (kijelölt pontok) alapbeállításként nem működik (Do not use). A  (6) 
gomb segítségével a kijelölt anyagi pontok beállítása módosítható, megadható azon háló, 
amelynek metszéspontjaiban az alakítás jellemző paraméterei nyomon követhetők 
lesznek. 
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A kijelölt pontokhoz tartozó függvények is módosíthatók, amennyiben előzőleg a 
munkadarab szimulált mezői között találhatók (4). A hálópontokon kívűl, egyedi pontokat 
is meg lehet adni. Ezen pontok pozicióját interaktivan a pre-processzálás után lehet 
megadni az alábbi lépések segítségével. 
• A Specify Tracked Points gomb  majd a Properties megadása után a Stand alone 

(egyedül álló) pontok számának a beállítása következik. 
•  
 
A hőmérsékletszámítás pontosságának fokozása érdekében speciális végeselemes hálót 
lehet választani (7). Ezzel azonban megnő a szimuláció időtartama. 
 
Abban az esetben, ha az alakítás több ütéssel valósul meg és az ütések között a 
munkadarabot újrahevítjük, az alakváltozás értékét zérusra kell beállítani (8), feltételezve 
a dinamikus újrakristályosodást és az alakváltozás relaxacióját a hevítés során. 
Alapbeállításkor az alakváltozás öröklődik műveletről műveletre, ami annak felel meg, 
hogy az ütések között a munkadarab újrahevítését nem hajtjuk végre.  

3.1.2. Szimulációs paraméterek 
 
A SIMULATION PARAMETERS (1) ablakban megváltoztatható az eredmény állomány 
rekordjainak a száma (alapbeállítás 30). Mechanikus és hidraulikus sajtónál az 
eredmények egyenletes időközökben kerülnek kiírásra. Csavar sajtónál és kalapácsnál 
azonos energiafelhasználás után történik az eredmények kiíratása, mivel a 
szerszámmozgás csak a szimuláció során válik ismertté. Az egyenletes eredmény file 
mellett, lehetőség van az eredmények idő és elmozdulás szerinti gyűjtésére. Ehhez az 
Additional record by distance or by elapse time gombot kell aktivizálni. Ezt követően a 
megfelelő mennyiségeket (elmozdulást vagy az időt) kell beállítani. Az eredmény file 
tartalmazza a számítás összes rekordját (egyenletest+addicionálist). 
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Csere 

3.1.3. Környezet 
A környezetre vonatkozó alapbeállítás az ENVIROMENT (3) könyvjelző aktivizálásával 
módosítható. 
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Csere 

3.1.4. Mezők a munkadarabban 
 
A szimulálás során meghatározható mezők is módosíthatók a FIELDS IN THE WORKPIECE 
könyvjelző (4) aktivizálásával. 
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csere 

 
 
 
 
 



Virtuális Gyártás                                             Getting Started                                            QForm 

40  

3.1.5. Sablonok 
 
Mindegyik szimulációhoz szükségesek 
• Technológiai adatok, amelyeket az adatelőkészítő varázslóval lehet meghatározni. 
•  Módosító szimulációs paraméterek, amelyek mindig rendelkeznek alapértékkel. A 

felhasználó az ADVANCED gombbal módosíthatja ezeket. 
 

A módosító szimulációs paraméterek alapértékei a sablonokban találhatók. A változtatás 
után az új szimulációs paraméterek szintén a sablonokban foglalnak helyet, és most ezek 
képviselik a paraméterek aktuális értékeit.A TEMPLATES gombra való klikkeléskor a 
felhasználó az alábbiakban látható gombok közül választhat. 

 

 
 
• DO NOT MODIFY TEMPLATE (ne változzon a sablon). 
• MODIFY AND SAVE TEMPLATE (módosítás és adatfelvétel a sablonban) 
• RESTORE DEFAULT TEMPLATE (a kezdeti sablon felépítése). 
 
A sablonok néhány sikeres példája a következő:  
 
• A szimulációs eredményállomány rekordjainak száma 30 az alakváltozási és 5 a hűtési 

folyamat számára. A felhasználó csökkentheti a rekordok számát, bíztosítva több 
helyet a merevlemezen ami például a kalapácson való többütéses alakításkor 
kimondottan előnyös. 

• Maximum time increment can be enlarged for longer cooling time (more than 20 
seconds). 

• Speciális végeselemes háló hőmérséklet meghatározás számára. Pontosabb hőfeladat 
megoldást bíztosít. 
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3.2. A szimuláció eredményeinek megjelenítése és nyomtatása  

3.2.1. Általános grafikonok 
 
A különböző mezők megjelenítése mellett grafikonok segítségével lehet az eredményeket 
bemutatni. A grafikonokat a főmenű GRAPHS .eleménél lehet kiválasztani. 
 

       1         2          3        4 
 

 
 

            5                           6 
 
A megfelelő gombok megválasztásával különböző grafikonokat lehet létrehozni a távolság 
(2) az idő (3)  és a forgattyú szög (4) ( csak mechanikus présnél) függvényében. 
 

  
  
A grafikonokat mint növekvő, mint csökkenő argumentum  mellett lehet ábrázolni. 
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Új grafikon létrehozható új ablakban vagy hozzá lehet adni már létező ablakhoz. 
 

  
 
Az idő függvényében egy ablakban csak két grafikon rajzolható. 
 
 

 
 
 
A grafikon kinyomtataható, ha a PRINT gombot aktivizáljuk. 
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3.2.2. Kijelölt pontok 
 
A munkadarab anyagi pontjait (TRACKED POINTS) kijelölhetjük további vizsgálat 
számára. Ezekhez a pontokhoz az alábbi mennyiségeket rendelhetjük hozzá: 
 
• temperature (hőmérséklet) 
• effective strain (egyenértékű alakváltozás) 
• effective strain rate (egyenértékű alakváltozási sebesség) 
• flow stress (alakítási szilárdság) 
• mean stress (közepes feszültség) 
• relative density (relatív sűrűség, porkohászati anyagnál) 

 
Ha az adott anyagi pont előzetesen ki volt jelölve, a szimuláció eredménye ábrázolható. A 
főmenű TRACKED POINTS elemére klikkelve a munkadarab kijelölt pontjai láthatóvá 
válnak(a). Ezek közül bármelyik .aktivvá tehető az egér bal gombjával (például a 17 
pont). A pont száma láthatóvá válik. Ha az eredmény állományt lejátszuk, a kijelölt pont 
együtt mozog az anyaggal (b). Az egér jobb gombjával ráklikkelve a kiválasztott pontra, 
egy pop-up menü aktivizálható (c).  
 
 

 
a    b     c 

 
A GRAPH elemet választva, az alábbi doboz tünik fel. 
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Ezt követően kiválasztható az a mennyiség, amit az idő függvényében ábrázolni kivánunk.  
 

    
 
Lehetséges előállitani ugyanazon ponthoz tartozó két mennyiség grafikonját (például a 
hőmérséklet és az egyenértékű alakváltozást) egy ábrában, növekvő vagy csökkenő 
argumentum mellett.  
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Előállitható egy ábrán három grafikon is különböző pontokhoz tartozó ugyanazon 
mennyiség esetében.  
 
 

  
 
Ugyanazon ponthoz tartozó különböző ablakokban ábrázolt különböző mennyiségek 
ábrázolása látható az alábbiakban: 
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Az aktív ponthoz tartozó eredmények ASCII állomány formájában exportálhatók, ha a 
TRACKED POINTS menűnél az EXPORT elemet kijelöljük és meghatározzuk az állomány 
nevét, amiben az adatokat megőrizzük. 

 
 
Táblázatkezelővel (pl. MS Excel ) vagy szövegszerkesztővel feldolgozhatjuk ezt a text 
állományt.  
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3.2.3. Nyomtatás és a geometriai állományok outputja  
 
A főmenű FILE eleménél különböző parancsok találhatók, amelyekkel a nyomtatás és a 
konturok CRS kiterjesztésű állományba való exportálása végrehajtható. 
 

 
 
A munkadarab és a szerszám alakváltozott konturjai és exportálásuk művelete látható az 
alábbi ábrákon.  
 

 
 
Az exportálás csak akkor hajtható végre, ha mindkét szerszámfél alakváltozása szimulálva 
és ábrázolva van.A FILE menü EXPORT TO CRS-FILE elemére klikkelve választani kell az 
alábbi opciók közül: 
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Az első opció (CURRENT CONTOURS) választása a kezdeti, alakváltozatlan 
szerszámkontúrok exportálását jelenti.. A második opció esetében az alakváltozott 
szerszámkonturokat exportáljuk. A harmadik opció azt eredményezi, hogy olyan inverz 
szerszámkonturokat exportálunk, amelyek alkalmazásával a terhelés következtében 
végbement szerszámtotzulás hatása kompenzálható. Ezekkel a konturokkal olyan profilos 
szerszámok gyárthatók, amelyekkel nagypontosságu (Near Net Shape) termék állítható 
elő. 
 
A FILE menűpont PRINT PREVIEW és PRINT parancsai egy almenűt tartalmaznak. 
 

 
 
Ez alapján a (a) munkadarab és a szerszámfelek (WORKPIECE AND TOOLS) vagy a (b) 
technológiai műveletek sora (TECHNOLOGICAL CHAIN) nyomtatható.  
 

    
a       b 

 
Az aktiv feladat esetében jelentés készíthető a szimuláció eredményeiről. A File menűpont 
Report alpontjának aktivizálásával az alábbi jelentés állitható elő, amely két részből áll: a 
számítás adataiból és a technológiai láncból. 
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3.2.4. Mérések 

 
A program rendelkezik néhány olyan eszközzel, amellyel az eredmények számszerű 
megjelenítése, illetve bizonyos fizikai mennyiségek mérése végrehajtható. 
  
1. A szerszámok végső helyzetének bemutatása és távolságuk megjelenítése. 
2. Függőlege és vízszintes vonalzó valamint cursor koordináta megjelenítés. 
3. A függőleges és vízszintes irányú méretek pontos meghatározása.  
4. A megadott ponthoz tartozó szimulált függvének lokális értékénekmegjelenítései. 
5. Vektormennyiségek megjelenítése az adott pontban 
 
A szerszámok alakítás végi poziciójának megjelenítését a lenti ábrán látható FINAL 
POSITION elem kijelölésével lehet előidézni. Ebben az esetben a szerszámfelek közötti 
távolság (mint az egymáshoz legközelebb elhelyezkedő pontok távolsága) automatikusan 
megjelenik. Ez az opció a süllyesztékes kovácsolásnál, mint a sorjavastagság mérésének 
módszereként használható.  
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Néhány esetben szükség lehet arra, hogy meghatározzuk azoknak a tartományoknak a 
pozicióját, ahol az alakítás végi távolság értelmezhető. Ilyen helyzet fordul elő 
sorjamenzes süllyesztékes kovácsoláskor is. A PROCESS PARAMETERS könyvjelzőnél van 
egy gomb IN A POINT WITH COORDINATE (az alábbi ábrán látható).Ez a beállitás 
lehetővé teszi a függőleges vonal (itt történik a végső távolság meghatározása) vizszintes 
poziciójának a  beállítását. Az adott esetben a szerszámfelek végső távolsága 35 mm 
annál a pontnál, ami 20 mm távolságra van az axiális tengelytől. 
 

Click here to show 
final position of tools 



Virtuális Gyártás                                             Getting Started                                            QForm 

52  

 
 

 
 
Függőleges és vízszintes vonalzók, cursor koordináták 
 
Metrikus vonalzók (1),(2) a függőleges és vízszintes méretek ellenőrzésére 
szolgálnak.Ugyancsak meghatározható a cursor aktuálus helyzetének koordinátái (3).  

 
1 2 
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         3 
 
1 Függőleges vonalzó 
2 Vízszintes vonalzó 
3 Aktuális cursor koordináták 
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A függőleges és vízszintes méretek pontos mérése 
 
Az alakzat méreteinek meghatározására aktivizálni kell a függőleges és a vizszíntes mérőt 
a cursor pozición áthaladó vonalak segítségével. A megfelelő gombok aktivizálásával (lsd. 
Alábbi ábra) a mérés végrehajtható.  
 
1 2   3 4 
 

  
 

1.  Függőleges mérő aktivizáló gombja 
2.  Vizszintes mérő aktivizáló gombja 
3.  Függőleges mérő 
4.  Vízszintes mérő 
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A program megméri annak a zárt tartománynak a függőleges és vízszintes kiterjedését 
ahol a cursor található. A méretek a megfelelő vonalzókon vannak feltüntetve. Az adatok 
rögzítését a jobboldali egérgomb segítségével lehet elvégezni.  
 

        
 
 

Cursor a 
munkadarab
on belül 

Cursor a 
szerszám
on belül 

Méretek 
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A megadott ponthoz tartozó szimulált függvének lokális értékének megjelenítése  
 
A munkadarabban vagy a szerszámban szimulált függvények lokális értékeinek 
megjelenítését az alábbi ábrán látható ezközkészlet megfelelő gombjának a lenyomásával 
lehet elérni. A cursor pozicióban lévő függvényérték az ablak jobb felsősarkában jelenik 
meg. Hőmérséklet, alakváltozás, alakváltosási sebesség, stb. értékek jeleníthetők meg 
ezzel a módszerrel. 
 
 1        2 
 

 3 
Hőmérsékleteloszlás a munkadarabban és lokális érték megjelenítés  

 

1.  Aktivizáló gomb 
2.  Aktuális lokális 

függvényérték 
3.  Az aktuális pont 

koordinátái 
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Az alakváltozás eloszlás az alsó szerszámban és lokális érték megjelenítés 
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Vektormennyiségek megjelenítése az adott pontban 
 
Vektormennyiségek az előzőekhez hasonlóan jeleníthetők meg. A program segítségével a 
vektorok lokális értékeik egyaránt bemutathatók. 
 

   
Sebességvektor a munkadarabban   Elmozdulásvektor az alsó szerszámban.  
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3.3. A technológiai műveletsor alkalmazása 

3.3.1. Összetett akció 
 
A. 2.3.2 fejezetben bemmtattuk, hogy az adott feladat  három műveletből áll : levegőn 
való hűtésből, szerszámban való hűtésből valamint mechanikus sajtón való alakításból.  

 

 
A fenti műveleteket jellemző akciók egymástól elkülönülnek és a szimulációs eredmények 
is egymástól függetlenül találhatók meg. A valóságban nincs feltétlen szükség az adatok 
ilyen elkülönítésére. Ezért az alakítási műveletek tartalmaznak olyan technológiai 
lehetőséget, hogy a levegőn és a szerszámban való hűtést közvetlenül az alakítási 
folyamathoz lehet kapcsolni. A PROCESS PARAMETERS könyvjelző (lásd a következő 
ábrán) tartalmaz olyan dobozokat amellyel a hűtés bekapcsolható, mind a levegőn (2), 
mind a szerszámban(3) egyaránt. 

 

 

1 

2 

3 
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Az összetett akció alkalmazásával elérhető, hogy ugyanazon technológiai műveltsor egy 
elemből álljon, mint ahogy ez az alábbi ábrán látható. 
 

 
 
A kétféle technológiai sorral kapott eredmények egymással teljesen egyenértéküek, 
csupán a szimuláció során kapott adatok tárolása különböző. A három akcióból álló 
műveletsor esetében külön lejátszható a hűtés folyamatának a szimulációja, míg az 
összetett akciót tartalmazó egy elemből álló technológiai sornál nem. 
 
A Samples könyvtárban található disk_sample.qfm állomány két esetet tartalmaz. A Case 
1 három akciót tartalmaz, míg a Case 2 egy vegyes akciót. Az ertedmények mind a két 
esetben azonosak. 
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3.3.2. Automatikus szimuláció kalapács és csavarsajtón alkalmazásakor 
 
A fenti gépeken történő alakításkor az ütések száma nagyobb lehet, mint egy. A bemenő 
adatok csökkentése érdekében ebben az esetben olyan összetett akciót kell alkalmazni, 
ahol a maximális ütések számát is meg kell adni. Lehetőség van még az előzetes hűtés és 
az ütések közötti időtartam, valmint az ütésekre fordított energia megadására is, amit ez 
az alábbi ábrán látható.  

 

 
 
 
 

1 A szerszámfelek távolsága az alakítás végén 
2 A levegőn történő hűtés időtartama 
3 A maximálisan megengedett ütések száma 
4 Az egyes ütések közötti hűtési idő 
5 A teljes energia  egyes ütésekre fordított megosztása 
 
 

2 

1
 

3 

5 

4 
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3.3.3. A munkadarab lyukasztása, kivágása és forgatása 
A technológiai folyamat során néha szükség lehet arra, hogy kilyukasszuk a 
munkadarabot és eltávolítsuk az anyagot a következő művelet elött. Más esetben a sorja 
levágása lehet fontos. Olyan eset is elképzelhető amikor a munkadarabot meg kell 
fordítani. A fentiekben említett műveletek egyesével, vagy kombinálva is beépíthető a 
technológiai tervezés sorába. A technológiai sor tervezését támogató Varázsló Previous 
Action (előzetes akció) könyvjelzőjének a felhasználásával valósíthatók meg a kiegészítő 
műveletek. 

3.3.4. Független technológiai sorokkal végrehajtott projekt 
 
A QForm alkalmazása során technológiai projekteket használunk. Mindegyik projekthez 
ugyanolyan nevű QFM kiterjesztésű állomány tartozik. A projekt technológiai sorokat 
tartalmaz , amelyek akciókból állnak és amelyekhez SST kiterjesztésű állományok vannak. 
Ezekben találhatók a szimuláció eredményei. A felhasználó közvetlenül nem férhet az SST 
állományokhoz, ezeket a program automatikusan hozza létre és módosítja.  
A projekt tartalmazhat néhány független technológiai sort, amelyet esetnek (CASE) 
hívunk. Egy két egyenként öt akcióból álló projekt állományszerkezete látható az alábbi 
ábrán. 
 
 

 

 
 

QFM-file 

Case 1 

Case 2 
sst-file 

sst-file 
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A példa projekt QFM állománya a SAMPLES könyvtárban található és két esetet tartalmaz. 
Az egyes esetek közötti átkapcsolás a megfelelő könyvjelző aktivizálásával történik. 
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A QForm főeszkötára több lehetőséget tartalmaz a projekt vezérlésére. Új projekt 
létrehozása (1) után új eset (5) adható a projekthez. Mindegyik esethez megadható a 
szükséges adat és futtatható a szimuláció.  

 
 
   8 9 10 11 12 13 17 18 19 20 
 

 
 
 
1   2   3  4 5  6 7  14 15 16  
 
1.  Új projekt létrehozása 
2.  Létező projekt megnyítása 
3.  Projekt mentése 
4.  Nyomtatás 
5.  Új eset hozzáadása a projekthez 
6.  Eset törlése a projektből 
7.  Eset import 
8.  Új akció hozzáadása 
9.  Akció törlése 
10.  Az akció adatainak meghatározása 
11.  Nagyítás 
12.  Kicsinyítés 
13.  Zoom to fit 
14.  Függőleges mérés 
15.  Vízszintes mérés 
16.  Lokális érték megjelenítése 
17.  Qdraft grafikus editor elindítása 
18.  Database szerkesztő indítása 
19.  Információk a programról 
20.  Súgó 
 

 
Adatok importálhatok a (7) gomb aktivizálásával és azt azt követő választással, hogy 
melyik eset adatait akarjuk felhasználni. 
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Az esetek importálás lehetőséget ad a technológiai műveleteket sorának másolására és 
módosítására majd az így létrehozott eset futtatására. Ezzel a módszwerrel egy 
technológiai projektbe összegyűjthetjük az alakító technológia különböző variánsait.  
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3.3.5. Projektek párhuzamos futtatása 
 
Lehetőség van arra, hogy párhuzamosan több projekt futtatását is megvalósítsuk. A 
főmenű OPTION eleménél a PROGRAM SETTING gombot aktivizálva, majd az 
EXECUTION könyvjelzőt választva, létrehozzuk ezt a lehetőséget.  
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4. QForm adatbázis 

4.1. Az adatbázis áttekintése 
A technológiai feladat adatainak előkészítésekor a felhasználó kiválasztja az alkított 
anyagot, a szerszám anyagot, a kenőanyagot a szerszámgépet  QForm atadbázisából, 
amely két fő részből áll : Material Database (anyag adatbázis) és Equipment Database 
(alakítógép adatbázis). Az adatbázis egy speciális állomány qfrmdata.qdb névvel, amely 
általában  QForm\Database\. könyvtárban található. Szükség szerint az adatbázis 
elhelyezhető más könytárban is a program beállításakor. 
Installálás után a QForm alapértelmezésként az SI mértékegységet használja a fizikai 
mennyiségek megadására. Ha szükség van az angol mértékegységek használatára, át 
lehet kapcsolni erre. Az Options menűpontnál a Program gomb aktivizálásával a program 
beállítás lapjára jutunk, ahol az Execution könyvjelzőnél a Metric (SI) rendszer átváltható 
az English (angol) rendszerre. Ezt követően az adatok ebben a rendszerben jelennek meg 
a feladat előkészítése során, kivéve a Material Databese Editor (anyag adatbázis 
szerkesztőt), ahol mindig az SI rendszer van érvényben.  
A felhasználó hozzáfér az adatbázis tartalmához a MATERIAL DATABASE EDITOR 
(adatbázis szerkesztő) vagy az EQUIPMENT DATABASE EDITOR alkalmazásával. Ezt a 
fűmenű UTILITIES eleménél vagy az eszközkészlet megfelelő gombjánál lehet aktivizálnii. 
Az adatbázis szerkesztővel módosítható a qfrmdata.qdb állomány. Ekkor, értelemszerűen 
az adatelőkészítő varázsló nem működtethető.  
Az adatbázis szerkesztő fő ablaka láthatóa 4.1.ábrán. Az ablak bal oldalán látható az 
adabázis szerkezete , amely foldereket és elemeket tartalmaz.Az első szint, MATERIALS 
(anyagok), LUBRICANTS (kenőanyagok) és EQUIPMENTS (alakítógépek) mappákból áll.. 
A MATERIALS mappa két almappára oszlik DEFORMED MATERIALS (alakított anyagok) és 
and TOOL MATERIALS (szerszám anyagok)-ra. Ezeken belül az első még tartalmazhat 
mappákat, míg a második nem.  
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4.1. ábra Az adatbázis szerkesztő fő ablaka. 

 
A konkrét adatot név szerint lehet kiválasztani a mappákban található elemekből.  
Új elem létrehozása vagy meglévő törlése érdekében az adott mappát kell kiválasztani az 
egér jobb gombjával, majd a pop-up menü megfelelő sorára kell klikkelni. Ezt követően 
az új elem nevét kell beírni, majd az ENTER gombot kell aktivizálni. Új mappa 
létrehozására is lehetőség van. 
Az adatelőkészító varázsló a MATERIALS mappa DEFORMED MATERIAL almappájában 
támogatja a különböző adatcsoportosítást (DIN,AISI, BS, GOST szabványok). A pop-up 
menü CUT, COPY és PASTE parancsokkal tetszőleges módon szervezhetjük az 
anyagadatok csoportosítását..  
 
Az adatbásisban lévő adatok az SI mértékrendszerben vannak meghatározva.  
• Méret              [mm],  
• Terhelő erő                   [MN],  
• Alakváltozás                  [-],  
• Alakváltozási sebesség        [1/s],  
• Alakítási szilárdság            [MPa],  
• Hőmérséklet             [oC],  
• Sűrűség                 [kg/m3 ],  
• Hővezetési tényező   [W/m*K],  
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• Fajhő           [J/kg*K],  
• Hőátadási tényező   [W/m *K].  

 

4.2. Az alakított anyag adatai  
 
Az alakított anyag adatai az akakítási szilárság, más fizikai jellemzők mint a hővezetési 
tényező, fajhő, olvadási hőmérséklet. Az anyagjellemzők listája láthatóvá válil, ha a főmenű 
EDIT pontjánál a PROPERTY SET elemet választjuk ki. Nem javasolt a listán bejelölt elemek 
megváltoztatása, mivel az adott beállítás a szimuláció meghatározott fajtájához tartozik.  
 

 

4.2. ábra Az alakított anyag tulajdonságainak alapbeállítása 

 
Az alakítási szilárdság általános esetben három paramétertől, alakváltozástól, alakítási 
sebességtől és hőmérséklettől függ. Lehetőség van olyan adatmegadásra is, amikor az 
alakítási szilárdság egy, vagy két paramétertől függ. Matematikai alakban megfogalmazva, 
az alakítási szilárdság:  

),,( Tεεσσ =  
 
ahol εεσ ,, - a folyási feszültség, egyenértékű alakváltozás, egyenértékű alakváltozási 
sebesség és hőmérséklet.  
 
Az alakítási szilárdság meghatározására különböző kisérleti módszerek terjedtek el a 
különböző országokban. A mérési eredmények legtöbbször kézikönyvekben vagy 
cikkekben található. Többszáznyi acéltípusra ismertek ezek az adatok. 
 
Nincs egyértelmű szabvány, hogy miképp adják meg az alakítási szilárdság adatait. Lehet 
grafikus formában megadani, mint ahogy a 4.3. ábrán látható, vagy megadható 
függvények segítségével, vagy táblázatos formában.A QForm adatbázisban az alakítási 
szilárdság táblázatos formában található. A táblázat szerkezete a 4.1. ábrán látható. 
Mielött a táblázat beírását megkezdjük, meg kell adni az alakítási szilárdság 
paramétereinek a számát az EDIT menűpontnál az ARGUMENTS elemnél (4.4.ábra).  
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4.3. ábra Alakítási szilárság megadása különböző görbék segítségével. 

A paraméterek maximális száma három lehet. Az alakítási szilárdság függhet a mérnöki 
alakváltozástól (CONVENTIONAL STRAIN) vagy a logaritmikus alakváltozástól (NATURAL 
STRAIN), az alakváltozási sebességtől (STRAIN-RATE) vagy a tízes alapú logaritmikus 
alakváltozási sebességtől (DECIMAL LOGARITHM OF STRAIN-RATE) és a hőmérséklettől 
(TEMPERATURE). A következő lépés az egyes paraméterekhez tartozó adatok számának 
a megadása. Ezt követően az alakítási szilárdság megfelelő argumentumhoz tartozó 
értékeinek a megadása következik.  
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4.4. ábra Alakítási szilárdság, mint a mérnöki alakváltozás, az alakváltozási sebesség és 
a hőmérséklet függvénye. 

 
Példaként válasszuk a B.S. mappából 325 S 31 jelű acélt (Brit Szabvány), amellyel 
egyenértékű a DIN X8CrNiTi18 10; az UNS S 32180 and GOST 12X18H9T jelű acél is. Ha az 
első argumentum mérnöki alakváltozás, a görbe a 4.4. ábrán látható.A felhasználó 
módosíthatja az argumentumok sorrendjét és változtathatja a skála léptékét is.Első helyre 
téve a logaritmikus alakváltozási sebességet, mint ahogy a 4.5 ábrán látható, megváltozik a 
görbék megjelenési módja. A szimuláció eredményét a megjelenítés módja nem 
befolyásolja.  
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4.5. ábra Alakítási szilárdság mint a logaritmikus alakváltozási sebesség, a mérnöki 
alakváltozás és a hőmérséklet függvénye. 

A sűrűség, a hővezetési tényező, a fajhő lehet állandó érték, de megadható mint a 
hőmérséklet függvénye is (4.6.ábra).Ez a választás az alkítási szilárdság adatmegadásához 
hasonlóan hajtható végre.  
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                                    a         b 

4.6. ábra Hővezetési tényező mint állandó mennyiség (a) vagy mint a hőmérséklet 
függvénye(b). 

4.3. Szerszám anyag adatok 

 
A szerszámok az alakítási folyamat során  rugalmas-képlékeny alakváltozást szenvednek. A 
rugalmas anyagi viselkedés a rugalmassági modulusszal és a Poisson tényezővel 
jellemezhető. A rugalmas képlékeny állapot alapegyenlete az alábbi alakot ölti: 
 
 σ σ ε= +s

pH'  
 
ahol σ - egyenértékű feszültség,σs - folyáshatár, H' - lineáris keményedési modulusz,ε - 
az egyenértékű teljes alakváltozás, ε p - az egyenértékű képlékeny alakváltozás (4.7.ábra).  

 

 

E 

H′ 
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4.7. ábra Lineárisan rugalmas-képlékeny anyag feszültség alakváltozás görbéje lineáris 

kenényedéssel 

A programban a keményedés intenzítása a H′/E hányadossal jellemezhető és 
keményedésnek (HARDENING) nevezik A 4.8. ábra mutatja a szerszámanyag 
megadásának a paramétereit. 
 

 

4.8. ábra Szeszámanyag paraméterek listája 

4.4. Alakítógépek adatai 
 
A Qform adatbázisa az alakítógépek adatait is tartalmazza. Jelenlegi állapotában 
mechanikus sajtókatt, kalapácsokat és csavarsajtókat tartalmaz. Az anyaghoz hasonló 
módon könnyű új alakítógép adatait is bevinni a rendszerbe.  
 
A mechanikus sajtó megadása az alábbi adatokkal történik (4.9. ábra). 
 
• Lökethossz    [mm];  
• Percenkénti löketszám   [1/min];  
• A maximális megengedhető erő  [MN]; 
• Forgattyú sugár/hajtók hányados; 
• Merevség     [MN/mm] 
 

σ
 

ε
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4.9. ábra Mechanikus sajtó adatai 
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A kalapács jellemzésére az alábbi adatok használatosak: 
• A teljes energia [kJ] 
• A TOOL1 súlya(ellenütős kalapács esetében a TOOL2 sólyát is meg kell adni) [ton] 
• Szerkezeti merevség [MN/mm] 
• Lineáris energia veszteség [kJ/MN] 
• Állandó energia veszteség [kJ] 
A kalapács adatai és a program által előállított gépkarakterisztika látható a 4.10 ábrán 
 

 

4.10. ábra Kalapács jellemzői 

A csavarsajtó az alábbi adatokkal jellemezhető: 
• Maximális energia [kJ] 
• Nominális energia [kJ] 
• Maximális erő [MN] 
• Nominális erő [MN] 
• Maximális sebesség [mm/s] 
Az konkrét paraméterekből a program előállítja a gép karakterisztikáját (4.11.ábra). 
 

 
4.11. ábra Csavarsajtó jellemzői 
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4.5. Kenőanyagok adatai 
 
A kenőanyagok az alábbi paraméterekkel jellemezhetők (4.12.ábra): 
• Surlódási tényező 
• Effektiv hőátadási tényező [W/m2*K]; 
• Valódi hőátadási tényező [W/m2*K] 
 

 
4.12. ábra Kenőanyag jellemzői 

Az effektív hőátadási tényezőt akkor kell használni, ha a szerszámok a teljes térfogatra 
vonatkozó egyenletes átlaghőmérséklettel rendelkeznek. 
A valódi (TRUE) hőátadási tényező esetén a hővezetési tényező időfüggését is figyelembe 
lehet venni.  

tk
t t∆∗=αα  

ahol αt – a modosított hőátadási tényező, α - effektív hőátadási tényező, ∆t – pillanatnyi 
idő, amit az érintkezés oillanatától kell számítani, kt – az időfüggést kifejező paraméter. 
Csökkenő hőátadási tényező látható a 4.13.ábrán 
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4.13. ábra Hőátadási tényező változása az idő függvényében 

Idő, s 

α 
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A szerszám és a munkadarab közötti hőátadási tényező kisebb az egyes ütések közötti 
szünetben, mint az ütés alatt. 

ptp k∗=αα     
ahol αp – az ütések közötti hőátadási tényező; αt – az adott időpillanathoz tartozó 
módosított hőátadási tényező, kp – a szünet hatását kifejező tényező. 

4.6.  A QForm adatbázisa 
 
A program installálása után az alábbi adatokat tartalmazza. 

4.6.1. Alakított anyagok 
 

A nemzeti szabványok neve  
Hőmérséklet 
intervallum°
C 

 
 
Megjegyzés AISI  

(USA) 
B.S. 
(Brit) 

DIN  
(Német) 

GOST 
(Orosz) 

Az anyag neve az adatbázisban 
1020 070 M 20 C22 Steel 20 900 – 1200 Szénacél  

1045 070 М 55 С43 Steel 45 800 - 1200 Szénacél 

321 325 S 31 X8CrNiTi18-
10 

12Х18Н9Т 900 - 1200 Ötvözött acél  

4135H BP20 34CrMo4 35ХМ 20 - 1200 Ötvözött acél 
8620 805 A 20 21NiCrMo2.2 20XГНМ 800 - 1200 Ötvözött acél  

Е52100 535 A 99 100Cr6 ШХ15 900 - 1200 Csapágy acél  
Е52100с 535 А 99с 100Сr6 ШХ15с 20 - 800 
СDA110 CuETP-2 Cu99 M1 450 - 950 99.98%-os réz 
Ti-6Al-4V 7252PT3 TiAl6V4 BT6 700 - 1100 Titán ötvözet 
AA2024 - AlCuMg2 Д16 150 - 450 Aluminium ötvözet 
AA6101 - AlMgSi0.8 AД31 200 - 461 Aluminium ötvözet  
AA7475 - AlZnMgCu1.5 B95 400 - 550 Aluminium ötvözet  

4.6.2. Szerszám anyagok 
 

A nemzeti szabványok neve  Megjegyzés 

AISI  
(USA) 

B.S. 
(Brit) 

DIN  
(Német) 

GOST 
(Orosz) 

Az anyag neve az adatbázisban 
5132 530M40 41Cr4 40X Szerkezeti acél  

L6 BH224/5 55NiCrMoV6 5XHM Szerszám acél 
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4.6.3. Alakító gépek  
 
Mechanikus sajtók 
 
Alakítógép 
neve 

Percenként
i löketszám 

Lökethossz
, mm 

Hányados Maximális 
terhelés, 
MN 

Merevség
, 
MN/mm 

6-3MN 100 200 0.15 6.3 7 

80MN 30 450 0.2 80 7 

25MN 65 320 0.18 25 6.5 

 
Kalapácsok 
 
Alakítógép 
neve 

Energia
, 
kJ 

Mozgó 
tömegek, ton 

Merevsé
g, 
 
MN/mm 

Lineáris
energia 
vesztesé
g 

Állandó 
energai 
veszteség 

Megjegyzés 

Tool 1 Tool 2 

18t 300 16.52
1 

0 35 0.3 30 Üllős kalapács 

8t 216 7.78 0 35 0.3 20 Üllős kalapács 

200t 200 26.5 26.5 35.9 0.2 0 Ellenütős 
kalapács 

 
 
Csavarsajtó 
 
Alakítógép 
neve  

Maximális 
energia, 
kJ 

Nominális 
energy, 
kJ 

Maximális 
erő, MN 

Nominális 
erő, MN 

Maximális 
sebesség, 
mm/s 

 
1200KJ0 

 
1200 

 
1050 

 
112 

 
69 

 
800 

 
9KJ 

 
9 

 
6 

 
9.5 

 
5 

 
600 

 
 
 
 



Virtuális Gyártás                                             Getting Started                                            QForm 

80  

4.6.4. Kenőanyagok 

 
Kenőanyag
neve 

Alakított anyag Alakítási 
körülmények 

Surlódási 
tényező 

Effektiv 
hőátadási 
tényező 
W/m2/K 

Megjegyzés 

gw-st-h Szénacél Melegalakítás 0.4 3000 Vízben oldott 
grafit 

gw-s-st-h Ötvözött acél Melegakítás  0.4 2250 Vízben oldott 
grafit  

no-st-h Acél Melegalakítás  0.7 5000 Nincs 
kenőanyag 

gw-al-h Aluminium 
ötvözet 

Melegalakítás  0.5 4000 Vízben oldott 
grafit  

gl-ti-h Titán ötvözet Melegalakítás  0.05 1800 Üveg 

gw-cu-h Réz ötvözet Melegalakítás  0.3 4500 Vízben oldott 
grafit  

s-st-c Acél Hidegalkítás 0.2 4500 Szappan 

mo-al-c Aluminium 
alloys 

Hidegalakítás 0.15 7500 Ásványolaj 

no-al-h Aluminium 
ötvözet 

Melegalakítás  0.8 10000 Nincs 
kenőanyag 

 
 
 

5 A Qform anyagi modelljei 
 
A Qform szoftver többféle anyagmodell alkalmazását teszi lehetővé. A munkadarabban 
merev-viszkóplasztikus, valamint rugalmas-viszkóplasztikus, míg a szerszámban 
rugalmas-képlékeny modellt választhatunk. 

5.1 Elméleti alapok 

5.1.1 Merev-viszkóplasztikus anyag alapegyenletei 
 
Ennél a modellnél a végeselemes számítás független változói a sebességvektor 
komponensei és a közepes feszültség. Összenyomhatatlan, izotróp kontinuumot 
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tételezünk fel, a rugalmas alakváltozás elhanyagolásával. Az alakítás során keletkező hő 
valamint a külső forrás által keltett hő hatását a modell figyelembe veszi (csatolt feladat). 
 
Az egyensúlyi egyenlet 
 

0
x j

ij =
∂

∂σ
 

(5.1) 

a kompatibilitási egyenlet 
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(5.2) 

a konstitutiv egyenlet 

 
ijij ξ

ξ
σσ

3
2

=′  
(5.3) 

az összenyomhatatlanság feltétele 

 0div =v  (5.4) 

az energiamérleg egyenlet 
 

 ( ) RUT
dt
dTc ijij

2graddiv ++= ξβσλρ  
(5.5) 

valamint az alakítási szilárdság egyenlete 

 ( )T,,ξεσσ =  (5.6) 

Ahol iijij v,, ξσ -feszültségtenzor, alakváltozási sebességtenzor, sebességvektor 

komponensei, ijσ ′ - a feszültség deviátor tenzor komponense, ξεσ ,, -egyenértékű 

feszültség, egyenértékű alakváltozás, egyenértékű alakváltozási sebesség, T- 
hőmérséklet, β - alakváltozási munka hővé alakuló része, amely általában 95.09.0 −=β , 
ρ - sűrűség, c − fajhő, λ −hővezetési tényező, U – áram feszültség, R-ellenállás. 
Az energiamérleg egyenletének utolsó tagja a Joule hő hatását fejezi ki és csak az 
elektromos zömítésnél van beépítve a modellbe.  
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