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Tóm tắt: 
 

Khuyết tật trong chi tiết đúc là nguyên nhân làm giảm chất lượng chi tiết, giảm hiệu quả trong sản 

xuất đúc, do đó hạn chế khuyết tật là bước đầu trong quá trình nâng cao chất lượng chi tiết đúc. 

Bằng việc mô hình hóa mối quan hệ giữa thông số công nghệ, đặc tính vật liệu và khuyết tật sẽ 

giúp kiểm soát được sự hình thành khuyết tật. Mô hình dự báo lõm co Niyama không thứ nguyên 

sẽ được áp dụng cho chi tiết đúc trong khuôn cát, vật liệu được sử dụng là hợp kim nhôm ADC12, 

từ đó xác lập mối quan hệ giữa rỗ co và thông số công nghệ. Kết quả tính toán của mô hình sẽ 

được so sánh với kết quả mô phỏng bằng phần mềm Procast và kết quả từ quá trình thực nghiệm 

để làm rõ mối quan hệ giữa thông số công nghệ và sự hình thành khuyết tật.  
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Abstract: 
 

Defects in casting reduce quality of products and economic efficency. Describing the relationship 

between defects, process parameters and material properties through mathematical model is the 

fastest way to eliminate defects from casting part. In this article, dimensionless Niyama criterion 

on sand mold casting with aluminum alloy ADC12 is applied to predict formation of shrinkage 

porosity for a machine part. Simulation software (procast) is used to simulate casting process; all 

process parameters from simulation result related to defect are considered to find out the cause of 

shrinkage porosity and results from experiment are compared with the previous results to clarify 

the major factor of porosity formation.   
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