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ABSTRAKT 

Tato bakalářská práce se zabývá modelováním odlévání těžkých kovářských ingotů 

a optimalizací vnitřní kvality. Práce je rozdělená na tři hlavní části, kde v první části jsou 

probírány metody odlévání, popsány části licí soustavy a rozdělení vad, které mohou během 

odlévání a tuhnutí vzniknout. Další část je zaměřená na popis principu numerického 

modelování a postupu k dosažení konečných výsledků. Poslední část je věnovaná analýze 

poznatků jak české tak i celosvětové literatury na dané téma. Je zde rozebráno využití 

numerického modelování ve VÍTKOVICÍCH HEAVY MACHINERY a.s., vliv designu 

kokily na tuhnutí oceli a využívané technologie pro odlévání těžkých kovářských ingotů. 

Klíčová slova: ocel, odlévání, těžké kovářské ingoty, numerické modelování, optimalizace 

vnitřní kvality 

ABSTRACT 

 This thesis deals with modelling of heavy forging ingots casting and optimization of 

internal quality. The work is divided into three main parts, where the first part deal with 

methods of casting, describes the casting system and the distribution of defects, which are 

originating during steel casting and solidification. Another section is devoted to description of 

the numerical modelling and proces to achieve the final results. The last part is devoted to the 

analysis of evidence both Czech and world literature on the subject. There are analysed using 

numerical modelling in the conditions of VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. the 

influence of design of steel ingot solidification and casting technology used for heavy forging 

ingots. 

Key words: steel, casting, heavy forging ingots, numerical modelling, optimization of 

internal quality  
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ÚVOD 

V současné době se převažující část vyrobené oceli odlévá na zařízeních plynulého 

odlévání (ZPO) a malá část se odlévá do litinových kokil či speciálních forem. Podíl oceli 

odlité do kokil činí v současné době zhruba 8,5 %. Avšak výroba ingotů je i dnes stále 

nenahraditelná. Odlévání ingotů umožňuje vyrábět výkovky a strojní součástky dosahující až 

několika stovek tun. Proces odlévání je i přes současné ohromné technologické pokroky stále 

velmi složitý a v odlitém ingotu stále můžeme nalézt vady, které vznikly v důsledku zvolení 

špatných technologických postupů. Pro efektivnější výrobu lze využít, kromě jiného, jednoho 

z mnoha numerických softwarů, pomocí něhož lze nalézt vhodnou optimalizaci technologie 

výroby, která napomáhá zamezit vzniku nežádoucích vad, v důsledku špatně nastavených 

podmínek při ingotovém lití.   

Cílem této bakalářské práce je zaměřit se na modelování odlévání těžkých kovářských 

ingotů a optimalizace vnitřní struktury. Práce je rozdělená na tři hlavní kapitoly. V první 

kapitole se zaměřuje na způsoby odlévání, na popis licí soustavy a na části, které jsou potřeba 

u odlévání spodem a části, jež jsou využívány u odlévání horem. Dále se tato kapitola zaměří 

ještě na vady v ingotu a jejich rozdělení. 

Druhá kapitola práce je zaměřená na možnosti modelování procesu odlévání a tuhnutí 

těžkých kovářských ingotů. Bude zde popsáno, že numerické modelování se dělí na tři fáze.  

Třetí kapitola bude věnovaná rozborům literárních poznatkům jak od zahraničních tak 

i českých autorů, kteří se zabývali tématem modelování odlévání těžkých kovářských ingotů 

a optimalizace jejich vnitřní kvality. Kapitola se bude zabývat využitím numerického 

modelování při odlévání těžkých kovářských ingotů v české metalurgické společnosti 

VÍTKOVÍCE HEAVY MACHINERY a.s. Dále zde bude rozebrán vliv designu kokily 

na proces tuhnutí těžkých kovářských ingotu a poté zde budou rozebraný technologie, pomocí 

kterých lze docílit výroby ingotů až hmotnosti 650 t. 

Závěr bakalářské práce bude věnován shrnutí literárních poznatků z oblasti 

modelování odlévání těžkých kovářských ingotů a optimalizace vnitřní kvality.       
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1 CHARAKTERISTIKA PROCESU A MOŽNÉ ZPŮSOBY 

ODLÉVÁNÍ OCELI DO TĚŽKÝCH KOVÁŘSKÝCH 

INGOTŮ 

První kapitola této bakalářské práce je věnována charakteristickému procesu 

a možným způsobům odlévání těžkých kovářských ingotů. Mimo způsobu odlévání oceli zde 

je dále rozebráno, z kterých části se licí soustava skládá. Pozornost také je zaměřena na vady 

ingotů, které se mohou během odlévání objevit. 

1.1 Způsoby odlévání těžkých kovářských ingotů 

Mezi nejpoužívanější možnosti odlévání oceli patří odlévání horem, které se výhradně 

využívá pro odlévání velkých ingotů a těžkých kovářských ingotů. Dalším nejvyužívanějším 

způsobem odlévání oceli je odlévání spodem, pomocí něhož lze odlévat ingoty od malých 

hmotností až po těžké kovářské ingoty. Ale technologie způsobu odlévání se neřídí pouze 

hmotností požadovaného ingotu, nýbrž i licí rychlostí, čistotou ztuhlé oceli a také možnostmi 

ocelárny, kde se ingoty odlévají [1,2]. 

1.1.1 Odlévání oceli horem 

Při použití způsobu odlévání oceli shora se tekutá ocel přímo odlévá do kokily z licí 

pánve. Ve výjimečných případech se může mezi licí pánev a kokilu zařadit mezipánev, 

pomocí které je ocelárna schopná odlévat i větší množství ingotů současně. Odlévání oceli 

horem je oproti odlévání oceli spodem jednodušší a zároveň i ekonomický výhodnější. 

Na obr. 1 je znázorněno schéma odlévání oceli horem z pánve rovnou do formy 

kokily, která se směrem nahoru zužuje. Tyhle typy kokil se v minulosti používaly pro 

odlévání neuklidněných oceli, v současnosti se odlévá převážně uklidněna ocel. Oproti tomu 

je na obr. 2 znázorněno schéma odlévání horem přes licí nálevku, kde je použitá kokila, která 

se směrem nahoru rozšiřuje. Tento typ kokily se využívá pro odlévání uklidněné oceli.  Při 

zvolení metody odlévání oceli horem se musí brát v úvahu, že tekutá ocel dopadá z vysoké 

výšky na podložku kokily a to způsobuje rozstřiky kapek tekuté oceli, které poté ztuhnou 

na stěně kokily a jsou tedy důvodem vzniku povrchových vad. Snížení rozstřiku tekuté oceli 

se může dosáhnout snížením rychlosti lití na počátku odlévání. S postupem času hladina 
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tekuté oceli stoupá a rychlost lití se může zvýšit. Dalším způsobem jak snížit rozstřik tekuté 

oceli je použití mezipánve, mezipánvičky či nálevky, ale z důvodu složitějšího postupu 

se v praxi moc neuplatnily. Aby se tedy omezilo nevyhovujícímu rozstřikování kapek tekuté 

oceli, upravila se konstrukce výlevky a začaly se používat podložky s rozdílnými 

konstrukcemi za účelem zmírnění prvotního nárazu oceli na podložku. Díky zavedení těchto 

kroků došlo k zlepšení povrchu ingotů, nicméně však nelze naprosto zamezit vzniku 

povrchových vad [2].       

 
 

Obr. 1 : Schéma odlévání oceli horem [2] Obr. 2 : Schéma odlévání oceli horem přes licí 

nálevku [2] 

1 – licí pánev; 2 – kokila (pro neuklidněnou 

ocel); 3 – podložka   

1 – pánev; 2 – licí nálevka; 3 – podložka;          

4 – hlavový nástavec; 5 – vyzdívka hlavy;         

6 – kokila (pro uklidněnou ocel)   

Výhody odlévání oceli horem je jeho jednoduchá příprava a z toho vyplývá, že 

se snižuje pracnost. Dalším přínosem je, že se nemusí připravovat licí jamky a tím je snížena 

spotřeba keramického materiálu a zároveň se sníží ztráta oceli, která by zatuhla v licích 

jamkách. Vzhledem k tomu, že tekutá ocel neprochází licí soustavou a nedochází ke styku 

s keramickým materiálem, sníží se tak stupeň znečištění ocele. Díky tomu, že ocel přitéká 

do kokily shora, je tepelné centrum tuhnoucího ingotu vhodně uloženo v horní části ingotu 

[2,3]. 
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Nevýhodou odlévání oceli horem je delší doba lití a z tohoto důvodu vychází vyšší 

nároky na vyzdívku pánve, kde se tekutá ocel nachází. Další nevýhodou je vyšší opotřebení 

kokil, na které, jak se zde již zmiňovalo, dopadá z vysoké výšky tekutá ocel a rozstřikuje se 

na dně kokily, přičemž dochází ke zhoršování kvality povrchu ingotu a vzniku povrchových 

vad. Vzhledem k tomu, že se většinou každá kokila musí odlévat samostatně, dochází 

k opakovanému otevírání a zavírání šoupátka, a tudíž k opotřebení jeho keramického 

žáruvzdorného materiálu. V důsledku toho, že licí pánev je těsně nad kokilou, nemůže 

se sledovat stoupající povrch tekuté ocele a regulovat licí rychlost [2,3]. 

1.1.2 Odlévání oceli spodem 

V případě odlévání oceli spodem se již ocel nelije do kokily přímo horem, ale nalévá 

se přes nálevku do licího kůlu, přes který se ocel dostane do vtokových kanálků, pomocí 

kterých ocel rovnoměrně stoupá ve všech kokilách současně, přesně jak lze vidět na obr. 3. 

Odlévání oceli spodem v podstatě funguje na principu spojených nádob, z toho vyplývá, že 

nálevka musí být umístěná výš, než je hladina kovu v kokilách. Výška nálevky nad hladinou 

kovu se volí podle množství kokil, které jsou odlévány. Pokud se odlévá menší množství 

kokil, tak se volí výška 0,20 m až 0,25 m. Odlévá-li se větší množství kokil, volí se výška 

nálevky nad hladinou v rozmezí 0,40 m až 0,50 m. Odlévání oceli spodem tedy umožňuje 

odlévat různé počty kokil zároveň [1,2,3].  

 

Obr. 3 :  Schéma odlévání oceli spodem [2] 

1 – nálevka; 2 – licí kůl; 3 – šamotové trubky; 4 – hvězdice; 5 – deska; 6 – závaží; 7 – licí kanálky; 

8 – šamotová vložka; 9 – kokila; 10 – hlavový nástavec 
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Výhod odlévání oceli spodem je spousta a mezi nejdůležitější patří vyšší jakost 

a čistota povrchu, jelikož ocel stoupá v kokile pomalu a klidně. Nedochází tedy k rozstřikům 

kapek oceli jako u odlévání horem a stoupá tak trvanlivost kokil a licích podložek. Poněvadž 

se ocel odlévá přes licí kůl, pánev nepřekáží nad kokilou a lze volně sledovat stoupající 

hladinu oceli a regulovat tak rychlost lití [1,2,3].   

Jako všechny technologie má i odlévání oceli spodem své nevýhody. Mezi největší 

nevýhodu zcela určitě patří složitá příprava licí soustavy a tím i zvýšení spotřeby 

žáruvzdorného keramického materiálu. Z důvodu, že ocel prochází celou vtokovou soustavou, 

dojde ke styku oceli se žáruvzdorným keramickým materiálem, což má za následek zvýšený 

obsah nekovových vměstku v oceli a tím se zvýší možnost výskytu zavalenin nekovového 

materiálu na povrchu [1,2,3]. 

1.2 Části licí soustavy 

Složení licí soustavy se u odlévání horem a spodem liší. Pokud se ocel odlévá horem, 

je zapotřebí licí podložka, na níž je postavená kokila, která se volí podle druhu odlévané oceli. 

Za dob, kdy se ještě odlévala neuklidněná ocel, by se soustava skládala pouze z těchto částí, 

ale pokud se odlévá ocel uklidněná tak se musí do soustavy ještě zařadit hlavový nástavec, jak 

je znázorněno v kapitole 1.1.1 na obr. 2.  

Soustava pro odlévání oceli spodem je o něco složitější než u oceli odlévané horem. 

Součástí soustavy je licí deska, licí podložka, vtoková soustava, kokila a v neposlední řadě 

hlavový nástavec.  

1.2.1 Licí deska 

Pokud se odlévají těžké kovářské ingoty, tak jsou licí desky umístěny v licí jámě. 

Jestliže se odlévají menší ingoty, tak může být licí deska umístěna na speciálním voze, ale 

dnes se většinou licí desky umísťují do licích jam, kde ingoty chladnou v kokilách na vzduchu 

[1].  
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Obr. 4 :  Různé licí desky pro odlévání oceli spodem [2] 

a) pro 4 kokily; b) pro 12 kokil; c) pro 60 kokil 

Na obr. 4 jsou znázorněny licí desky pro odlévání 4 kokil, 12 kokil a dokonce až 

60 kokil. Pokud se odlévá těžký kovářský ingot, je v licí desce pouze jeden otvor pro přívod 

oceli do kokily [2]. 

 Dále na obr. 4 lze vidět ve středu licích desek tzv. hvězdici a licí kanálky. 

Do hvězdice je přiváděna horem tekutá ocel, která je poté rovnoměrně odváděná průtokovými 

otvory do licích kanálků [1,2].   

1.2.2 Licí podložka 

Licí podložky se používají z důvodu zamezení pnutí a vzniku prasklin při vysokých 

požadavcích na jakost. Vyrábějí se ze stejného materiálu jako kokila. Na obr. 5 jsou 

znázorněny základní typy tvarových podložek, které mají u odlévání oceli horem za úkol 

redukovat rozstřik kapek tekuté oceli na stěny kokily. Tvarové podložky vytvářejí ve spodní 

části ingotu tzv. patu ingotu. Nejmenší patní odpad by se zajistil použitím polokulovitého 

tvaru podložky, ale jelikož se ingoty musí ve většině případů na kovárně či válcovně ještě 

ohřívat v pecích a do hlubinných by se složitě umísťovaly, takže z těchto důvodu se většinou 

volí tvarová podložka ve tvaru komolého jehlanu [1,3]. 
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Obr. 5 : Základní typy tvarových podložek [3] 

1.2.3 Vtoková soustava 

Vtoková soustava se využívá pouze při odlévání oceli spodem. Keramický materiál 

pro výrobu vtokové soustavy se dováží již v lisovaných tvarech, které se skládají dohromady. 

Na obr. 6 jsou znázorněné používané tvárnice [2].  

 

1 – nálevka; 

2 – šamotové trubky; 

3 – centrální hvězdice; 

4 – přechodová tvárnice; 

5 – koncová tvárnice; 

6 – kokilová vložka; 

 

Obr. 6 : Keramické licí tvárnice [2] 
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1.2.4 Kokila      

Kokily jsou v podstatě mohutné kovové formy, do nichž se odlévá ocel. Kokily 

se vyrábějí ze surového železa nebo litiny s globulárním grafitem [2]. 

Průřez kokil může být různý, jak je znázorněno na obr. 7. Kokily kruhového průřezu 

se používají tehdy, když má být ve výsledku kruhový ingot, který se používá pro válcování 

bezešvých trub. Avšak pro zhotovení bram, z nichž se válcují plechy, se využije kokila 

obdélníkového průřezu. Mnohoúhelníkový průřez kokily se využije při odlití těžkého 

kovářského ingotů, u kterého se osvědčily osmihranné vyduté stěny. Takové ingoty se dále 

kovají a vyrábějí se z nich například velmi jakostně kvalitní lopatky turbín či hřídele [1]. 

 

Obr. 7 : Běžně používané průřezy kokil [3] 

Tvar kokily se volí podle druhu odlévané oceli. V případě, kdy se odlévala 

neuklidněná a polouklidněná ocel, volila se kokila tvaru „A“ pokud se jedná o ocel 

uklidněnou, volí se kokila tvaru „V“, kde je navíc hlavový nástavec [1].     

1.2.5 Hlavový nástavec 

Hlavový nástavec, který je na obr. 8, se používá u odlévání uklidněné oceli do kokily 

typu „V“. Úkolem hlavového nástavce je zabezpečení vzniku staženiny právě v hlavě ingotu. 

Hlavový nástavec se vyrábí z litiny a poté se vyzdívá žáruvzdorným materiálem s nízkou 

tepelnou vodivostí, což by mělo zajistit, že ocel v hlavovém nástavci ztuhne jako poslední. Při 

odlévání kovářských ingotů se navíc ještě používá exotermické obložení vyzdívky [3].    
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Obr. 8 : Hlavový nástavec [3] 

1.3 Vady ingotů 

Vady ingotů se obecně dělí na dvě skupiny a to na vady vnější (povrchové) a na vady 

vnitřní. Takové typy vad mohou být zapříčiněny například špatnou dezoxidaci, nedostačující 

kvalitou vnitřního povrchu kokily, nekvalitní přípravou odlévací soustavy či nedodržením 

postupu odlévání. Některé typy vad mohou ingot zcela znehodnotit a ten je pak vhodný pouze 

jako vsázka [1,2]. 

1.3.1 Vnější vady 

Mezi vnější vady se zvláště zařazují šupiny, trhliny, zavaleniny, strusková a písková 

místa na povrchu ingotu a podpovrchové bubliny [1]. 

Šupiny ingotu u odlévání oceli horem jsou zapříčiněny rozstřikem oceli na stěny 

kokily. Rozsáhlost rozstřiku je dána kinetickou energii dopadajícího proudu a typem použité 

podložky. Část kapek, které se rozstříknou po stěnách kokily a jsou tak blízko tavenině, že se 

nestihnou zoxidovat, se při styku s tekutou ocelí znovu roztaví. Další kapky, které se stihnou 

na povrchu zoxidovat, se při opětném kontaktu s taveninou nesvaří. Šupiny vznikající při 

odlévání oceli spodem jsou zapříčiněny nedostatečnou čistotou licích kanálku či jejich 

vlhkosti [2,3,4]. 

Zavaleniny patří k hlavním vadám ingotů z uklidněné oceli především odlévaných 

spodem. Při odlévání oceli se na povrchu taveniny tvoří oxidická vrstva. Při vzrůstajícím 

povrchu taveniny se při kontaktu taveniny a stěny kokily vytváří na hladině vypouklý 

meniskus. Tvorba zavaleniny nastává tím, že se na zakřivené části menisku tvoří kůrka 

tuhnoucí oceli a oxidů. Postupem času odlévání tloušťka povrchu narůstá až do té doby, než 

tlak tekuté oceli stoupající hladiny převýší tlak kůrky a ocel jí přeteče. Jelikož kůrka, která se 

vytvořila na menisku, se stala dostatečně tlustou a pevnou, nedojde k zpětnému ohnutí 
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ke stěně kokily a povrch kontaminován oxidy se s tekutou ocelí nesvaří. Při odlévání oceli 

horem zavaleniny vznikají přerušovaným odléváním [2,3,4]. 

Strusková a písková místa na povrchu ingotu se vyskytují u uklidněných ocelí 

odlévaných spodem. Tyto místa vznikají v důsledku špatného vyzdění licí desky 

a neuspokojivému profouknutí kanálku. Pokud je kvalita žáruvzdorného materiálu chatrná, 

tak ocel strhává kousky materiálu s sebou, ten vyplouvá na hladinu a usazuje se na stěnách 

kokily [3]. 

Trhliny se řadí mezi nejrozšířenější vady, které mohou být častým 

důsledkem znehodnocení hotového ingotu. Trhliny lze dělit do tří skupin. Do první skupiny se 

zařazují trhliny, které vznikají při tuhnutí ingotu. Patří zde trhliny podélné a trhliny příčné. 

Podélné trhliny spadají mezi zvlášť nebezpečné, jelikož dosahují znatelné hloubky v ingotu. 

V častých případech se stává, že po odstranění se v dalších fázích zpracovaní znovu odhalí. 

Příčné trhliny již nejsou tak nebezpečné a jsou způsobeny většinou nerovnoměrným 

povrchem stěny kokily. Do druhé skupiny patří trhliny, které vznikají během chladnutí ingotu, 

při teplotách až pod 400°C. Tento druh trhlin se nazývají praskliny. Výskyt prasklin v ingotu 

jsou méně časté než v případě první skupiny. Praskliny zasahují hluboko do ingotu a ve 

většině případů znamenají vždy jeho znehodnocení. Do třetí skupiny se zahrnují vnitřní 

mezikrystalické trhliny, které vznikají při chladnutí ingotů z legovaných ocelí [2,3]. 

Podpovrchové bubliny jsou zapříčiněné nízkým stupněm dezoxidace, vlhkosti 

vyzdívky licích kanálku a hlavového nástavce, nízké teplotě lití a vysokým obsahem plynů 

v oceli jako je kyslík, dusík, oxid uhelnatý a hlavně vodík [3]. 

1.3.2 Vnitřní vady 

Mezi vnitřní vady lze zařadit chemickou nehomogenitu (segregace), nekovové 

vměstky, staženinu a řediny, vločky a transkrystalizaci [1].  

Transkrystalizace je v podstatě vznik nežádoucího širokého sloupkovitého pásma 

sbíhajícího k ose ingotu. Je ovlivněna nesprávnou kokilou, špatným typem odlévání či 

špatným chemickým složením [1]. 

Vločky vznikají z důvodu zvýšeného obsahu vodíku v oceli. Vodík se v tomto případě 

nevylučuje z oceli ve formě bublin, nýbrž se v oceli vyskytuje v  atomárním stavu. Pokud se 

dostane vodík v tomto stavu do dutin či pórů, tak s klesající teplotou přejde vodík 
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z atomárního stavu do molekulárního a v důsledku nízkých teplot již nebude ocel plastická 

a vodík vytvoří v okolí dutiny či póru tenké vlasové trhlinky [3].  

Nekovové vměstky zaujímají značné místo mezi vnitřními vadami. Nekovové 

vměstky dělíme na exogenní a endogenní. Exogenní nekovové vměstky jsou částečky 

například z vyzdívky pece, pánve, licí soustavy, písku, strusky nebo nečistot. Endogenní 

nekovové vměstky jsou produkty chemických reakcí, například oxidy, sulfidy a nitridy 

[1,2,3]. 

Staženina (obr. 9c) se zařazuje mezi vady jen tehdy, pokud zasahuje z hlavového 

nástavce svým objem do těla ingotu. Staženina vzniká v důsledku zmenšování objemu oceli 

při tuhnutí. Důvodem vzniku staženiny je třeba špatně zvolený tvar kokily, špatně zvolená 

rychlost a teplota lití, nekvalitní izolace hlavového nástavce nebo malý hlavový nástavec [3].  

 

Obr. 9 : Schematický znázorněný vznik staženiny [3] 

a) kokila naplněná oceli; b) počátek tuhnutí ingotu; c) konec tuhnutí ingotu 

Řediny vznikají při neovlivněném tuhnutí v okolí staženiny a především v její ose. 

Vznikají při tuhnutí posledního množství oceli. Jsou to v podstatě malé staženiny uvnitř 

ztuhlé oceli [4].  

Segregace je zapříčiněná rozdílnou koncentrací prvku na křivce likvidu a odlišnou 

koncentrací na křivce solidu. Schopnost segregace jednotlivých prvků obsažené v oceli udává 

tzv. koeficient segregace (tabulka 1).  

Rozlišují se dva druhy segregace: mikrosegragace popisuje odlišnost chemického 

složení oceli vznikajícího omezenou rozpustností prvků během tuhnutí v oblasti dendritů 
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a zrn. Na druhou stranu makrosegregace popisuje rozdíl chemického složení přesahující 

dendrity a zrna. Stupeň segregace se zvyšující hmotnosti ingotu narůstá (obr. 10). Dalšími 

činiteli, kteří stupeň segregace ovlivňují, je rychlost a teplota odlévání oceli, chemické složení 

a dezoxidace oceli [2,4].  

Tab. 1 Sklon jednotlivých prvků k segregaci [4] 

Prvek v oceli 1 – (koeficient segregace)  Prvek v oceli 1 – (koeficient segregace)  

Síra 0,95 Molybden 0,30 

Titan 0,95 Nikl 0,20 

Fosfor 0,93 Mangan 0,16 

Kyslík 0,90 Hliník 0,08 

Uhlík 0,87 Kobalt 0,08 

Měď 0,44 Chróm 0,05 

Křemík 0,34 Wolfram 0,05 

 

 

Obr. 10 : Vliv velikosti ingotu na stupeň segregace jednotlivých prvků v ingotu z uklidněné oceli [4] 



13 

 

 

 

Gottwald, D. Modelování odlévání těžkých kovářských ingotů a optimalizace vnitřní kvality. 

Bakalářská práce, VŠB-TU Ostrava, FMMI, 2013. 

Dále se segregace dělí na kladnou a zápornou. Kladná segregace se dále dělí na A-

segregaci, které vznikají v horní části ingotu poblíž stěny a V-segregaci, která vzniká v horní 

osové části ingotu. Kladné segregace jsou části, které jsou obohacené příměsemi. Záporné 

segregace jsou na druhou stranu místa o příměsi ochuzená a vznikají ve spodní části ingotu 

ve tvaru kužele [2,3,4]. 
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2 MOŽNOSTI MODELOVÁNÍ PROCESU ODLÉVÁNÍ A 

TUHNUTÍ TĚŽKÝCH KOVÁŘSKÝCH INGOTŮ 

Přestože objem oceli vyráběné plynulým odléváním stále narůstá, je i nadále výroba 

těžkých kovářských ingotů nepostradatelná. Z ingotů se vyrábějí strojní součásti, jako jsou 

například klikové hřídele pro lodní motory, hřídele pro větrné elektrárny či velké součásti 

jaderné elektrárny. Ve všech případech jsou na tyto velké součásti kladeny vysoké požadavky 

na izotropii jejich vlastností, je tedy zapotřebí docílit shodných mechanických vlastnosti 

ve všech směrech a ujistit se, že výrobek bude téměř ne-li zcela bez vad [5,6].  

S postupným rozvojem počítačové technologie došlo také k rozvoji profesionálních 

simulačních softwarů, které je možno využít k numerickému modelování plnění a tuhnutí 

ocelových ingotů a k předpovědi rozsahu objemových vad [5]. Mezi nejrozšířenější 

numerické metody, které se využívají při numerickém modelování, je metoda konečných 

prvků, metoda konečných diferencí nebo metoda konečných objemů [7]. Tyto softwary, které 

se používají k modelování, se označují jako Computational Fluid Dynamics (CFD). Mezi 

nejrozšířenější patří ProCAST, QuickCAST, MAGMASOFT, WINCAST, SOLID a další.  

Jedny z nejpoužívanějších simulačních softwarů ProCAST a QuickCAST vyvinula 

softwarová firma ESI Group. Software QuickCAST se využívá pro rychlé a efektivní řešení 

při vyhodnocení procesu zatímco ProCAST je pokročilý nástroj, který je výsledkem více než 

20 leté spolupráce mezi nejvýznamnějšími průmyslovými společnostmi a akademickými 

institucemi po celém světě [8].     

2.1 Princip numerické simulace a možnosti výpočtu 

Obecně platí, že každé numerické řešení lze rozdělit do tří fází: 

1. Preprocessing – zahrnuje tvorbu geometrie v CAD softwaru a generaci 

výpočetní sítě, 

2. Processing – zahrnuje definici a samostatné řešení numerického výpočtu, 

3. Postprocessing – zahrnuje vyhodnocení výsledků. 
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2.1.1 Preprocessing 

Ve fázi Preprocessingu je nutné vytvořit pomocí CAD softwaru geometrii a poté 

vygenerovat výpočetní síť (obr. 11). Konečná geometrie se ukládá ve formátu *.mesh a tu lze 

následně vložit do některého z výše uvedených CFD programů [9].  

 

Obr. 11 : Výsledná výpočetní síť licí soustavy [11] 

2.1.2 Processing 

Po zhotovení geometrie a generace výpočetní sítě přichází na řadu určení 

materiálových vlastností jednotlivých dílů licí soustavy, zadání okrajových podmínek 

a v neposlední řadě samotný výpočet. Pro snížení objemových vad v ingotu je zapotřebí 

především optimalizovat tyto okrajové podmínky [9]: 

Stanovení licí teploty 

Lící teplotu určíme pomocí teploty likvidu dané oceli. Aby nedošlo při odlévání tekuté 

oceli k jejímu ztuhnutí již v odlévací pánvi, je potřeba tekutou ocel předehřát o pár desítek 

stupňů nad křivku likvidu. Jedná se zhruba o 60 až 70 °C. Pro stanovení teploty likvidu lze 

využít tři různých způsobů [10]: 
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1) empirické stavové rovnice různých autorů,  

2) termodynamické databáze (např. CompuTherm, IDS, ThermoCalc), 

3) pomocí termické analýzy. 

Stanovení chemického složení oceli  

Chemické složení lze zjistit pomocí příslušné normy oceli, jako jsou např. ČSN, 

ČSN EN, DIN, AISI a další. Dále lze zjistit přesné chemické složení v materiálových listech 

nebo při použití českého softwaru SW KOVY [10]. Pokud je numerické modelování součástí 

komplexního optimalizačního aplikovaného výzkumu, je vhodné použit chemické složení 

zjištěné při odlévání reálné tavby, ke které se výzkum vztahuje.  

Stanovení rychlosti lití  

Jedná se o velmi důležitý parametr, jenž určuje jak objemovou tak i vnitřní kvalitu 

odlévané oceli. Výběr rychlosti lití nám ovlivňuje jakost odlévané oceli, velikost ingotu 

a použitý typ kokily. Rychlost lití dělíme do tří hlavních skupin [10]: 

 pomalé (0,2 až 0,7 t.min
-1

) 

 normální (0,8 až 1,2 t.min
-1

) 

 rychlé (1,3 až 2,0 t.min
-1

)  

Odvod tepla přes stěny kokily 

V závislosti na různých použitých materiálech se koeficienty přenosu tepla pohybují 

většinou v rozmezích od 100 do 1000 W.m
-2

.K
-1

 [9]. 

Mezi obrovskou výhodu numerického modelování, oproti provoznímu experimentu, 

kde okrajové podmínky tak snadno změnit nelze, patří jednoduchá změna okrajových 

podmínek, které jsou rozhodujícím parametrem při tuhnutí ingotu. Z toho vyplývá, že při 

využití numerického modelovacího softwaru dojde k úspoře podnikových nákladů [9].  

Mezi dalšími parametry, které je nutno nastavit jsou tzv. RUN PARAMETRY, které 

stanovují podmínky pro ukončení výpočtu tzv. STOP kritéria, jako je například dosažení 

určité teploty ingotu nebo ukončení v daném čase při plnění kokily. Počet kroků při výpočtu 

je různý, stejně tak jako délka výpočtu a frekvence ukládání výsledku. Pokud jde o teplotní 

pole čí tepelný tok, výpočetní čas se může pohybovat zhruba kolem 96h, jestliže jsou tedy 

použitá dvě jádra procesoru [11]. 
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2.1.3 Postprocesing 

V této fázi numerického modelování probíhá zpracování získaných výsledků. Program 

vyhodnotí numerickou simulaci graficky i ve formě dat. Dále program umožňuje automatické 

vygenerování prezentaci, obrázků i videí. Velmi účinnou pomůckou při vyhodnocování je 

využití animace, což je v podstatě sjednocené zobrazení jednotlivých profilů od výchozího 

profilu až po konečný. Profily mohou být jak teplotní (obr. 12), tlakové tak i proudění [9]. 

 

Obr. 12 : Vývoj teplotního pole oceli v průběhu plnění oceli [10] 
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3 ANALÝZA LITERÁRNÍCH POZNATKŮ Z OBLASTI 

MODELOVÁNÍ ODLÉVÁNÍ TĚŽKÝCH KOVÁŘSKÝCH 

INGOTŮ A OPTIMALIZACE VNITŘNÍ KVALITY 

Tato kapitola bakalářské práce je věnována nejnovějším poznatkům z oblasti 

modelování odlévání těžkých kovářských ingotů a optimalizace vnitřní kvality. Je zde 

rozebráno, jakých výsledků pomocí numerického modelování dosahují v jedné z největších 

společnosti odlévající těžké kovářské ingoty v České republice. Dále zde je rozebráno, jaký 

vliv má design kokily na proces tuhnutí ingotu a v poslední části této kapitoly jsou uvedené 

technologické postupy, které se v současnosti využívají k odlévání těžkých kovářských 

ingotů.       

3.1 Využití numerického modelování při odlévání těžkých kovářských 

ingotů ve společnosti VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. 

Česká společnost VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. (dále jen VHM a.s.) patří 

v ČR mezi největší výrobce těžkých kovářských ingotů. Typické strojní součástky, vyráběné 

právě z těžkých kovářských ingotů, které se poté vyvážejí do celého světa, jsou zalomené 

hřídele pro lodní motory, hřídele rotorů pro větrné elektrárny, kované díly pro těsnění parních 

kotlů a výměníků tepla a komponenty jaderných elektráren. Ve VHM a.s. odlévají ingoty od 

hmotnosti 1,7 t až do hmotností 200 t. Všechny ingoty se odlévají spodem, což je vysvětleno 

v kapitole 1.1.2. Nejčastěji se odlévají oceli konstrukční uhlíko-manganové, nízkolegované, 

středně legované a nástrojové [12].  

Při řešení problematiky na téma Odlévání a tuhnutí ingotů spolupracuje VHM a.s. 

převážně s VŠB – TU Ostrava a společnosti MECAS ESI s.r.o. Numerické modelování 

provádějí převážně v simulačním softwaru ProCAST [12]. 

3.1.1 Zkoumání chemické heterogenity 

Autoři literatur [11,12] zkoumali chemickou heterogenitu v experimentálně odlitém 

90 tunovém ingotu, který byl odlit ze dvou taveb. Kromě zkoumání chemické heterogenity 

sledovali také stupeň segregace uhlíku, manganu, síry a fosforu. Zároveň s experimentem 
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byly provedeny numerické simulace lití a tuhnutí téhož ingotu. Okrajové podmínky byly 

nastaveny na základě skutečných podmínek [12].  

3.1.1.1 Experimentální odlévání 

Experimentální 90 tunový ingot byl odlitý na provoze ocelárny ve VHM a.s. s cílem 

určení jeho chemické heterogenity. Pro odlévání zvolili konstrukční uhlíko-manganovou ocel 

(S355J2G3 podle EN 10 250). Jak již bylo zmíněno v předchozích odstavcích tak ve 

společnosti VHM a.s. odlévají ingoty spodem. Z důvodu velké hmotnosti ingotu museli 

odlévat ze dvou taveb s rozdílným obsahem mědi a niklu a to kvůli důvodu určení smíchání 

taveb ve ztuhlém ingotu. Složení obou ocelí a jejích průměrná hodnota je uvedena v tabulce 2 

[12].  

Tab. 2 Chemická složení dvou taveb pro experimentální ingot [12] 

Tavba C Mn Si P S Cr Cu Ni 

1 0,194 1,30 0,26 0,008 0,0008 0,11 0,13 0,51 

2 0,200 1,27 0,27 0,009 0,0010 0,14 0,46 0,12 

Průměr 0,196 1,28 0,26 0,009 0,0009 0,12 0,26 0,36 

Teplotní průběh na povrchu licí soustavy při odlévání a tuhnutí byl sledován pomocí 

termovizní kamery (obr. 13), která byla umístěna na stativu v konstantní vzdálenosti 6,5 m. 

Termografické měření bylo zaznamenáváno pomocí kamery AVIO TVS 700. Hodnota 

emisivity byla nastavena podle tabulek na hodnotu 0,85 a okolní teplota odpovídala teplotě při 

běžném provozu ocelárny tedy 26 °C. Průběh měření nebyl ovlivňován zvýšenou prašnosti či 

průvanem [12].  

  

Obr. 13 : Nastavování termovizní kamery [11] 
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Po ztuhnutí byl ingot podroben tepelnému zpracování, aby nedošlo při jeho řezání 

ke vzniku trhlin. Odběr vzorku pro stanovení chemických analýz probíhal v polovině ingotu 

a bylo provedeno celkem 1279 analýz pro uhlík, mangan, síru, fosfor, měď a nikl. Pomocí 

použití opticko-emisivního spektrometru stanovili obsah pro mangan, křemík, měď a nikl 

a pro stanovení obsahu uhlíku a síry využili přístroj LECO CS 600. Pro stanovení obsahu 

fosforu ve ztuhlém ingotu se využilo titrace [12].  

Autoři předpokládali, že obsah uhlíku, manganu, síry a fosforu se bude navyšovat 

směrem k ose ingotu a zároveň také bude narůstat směrem od spodní části ingotu k horní 

části. Chemické složení uhlíku a síry podél osy ingotu je znázorněno na obr. 14 a 15 a obsah 

mědi a niklu na obr. 16 a 17. Autoři z obrázků vyčetli, že polovina ingotu není oblast, kde by 

mělo docházet ke smíšení taveb. Získané výsledky posloužily k porovnání výsledků 

z numerického modelování [12]. 

  

Obr. 14 : Obsah uhlíku v experimentálním 

ingotu [12] 

Obr. 15 : Obsah síry v experimentálním 

ingotu [12] 
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Obr. 16 : Obsah mědi v experimentálním 

ingotu [12] 

Obr. 17 : Obsah niklu v experimentálním 

ingotu [12] 

 

3.1.1.2 Numerické modelování 

Numerické modelování výše zmíněného experimentálního 90 tunového ingotu bylo 

realizováno na Katedře metalurgie a slévárenství na VŠB – TU Ostrava a ve společnosti 

VHM a.s. Jak již bylo uvedeno, tak cílem modelování bylo zejména snížení makrosegregace. 

Numerické modelování odlévání a tuhnutí ingotu bylo provedeno softwarovým simulačním 

programem ProCAST. Podmínky pro numerické modelování vycházejí z reálných hodnot 

experimentálního ingotu. V kapitole 2.1. je zmíněno, že proces se dělí na tři etapy [11]: 

3.1.1.2.1 Geometrie a výpočetní síť 

Ve spolupráci se společnosti ESI MECAS s.r.o. byla v CAD softwaru SolidWorks 

vytvořená výpočetní síť geometrie licí soustavy. Rozdíl mezi skutečnou licí soustavou 

a soustavou vytvořenou v CAD softwaru SolidWorks je znázorněn na obr. 18. Před 

vygenerováním výpočetní sítě byla geometrie licí soustavy podrobená topologické analýze. 

Po konečném vygenerování se výpočtová síť ingotu (obr. 19) skládá z 348 794 uzlů 

a celkovým počtem tetraedrů 1 766 041 [12].  



22 

 

 

 

Gottwald, D. Modelování odlévání těžkých kovářských ingotů a optimalizace vnitřní kvality. 

Bakalářská práce, VŠB-TU Ostrava, FMMI, 2013. 

 

Obr. 18 : Porovnání mezi skutečnou a CAD licí soustavou [12] 

 

Obr. 19 : Konečná výpočtová síť ingotu [12] 

 

3.1.1.2.2 Zadání výpočtových podmínek  

Vytvořená konečná síť geometrie byla vložená do PreCAST modulátoru, kde bylo 

potřeba nadefinovat podmínky, které autoři získali z experimentálního lití. Šlo o tyto 

podmínky [11,12]: 

 materiálové vlastnosti jednotlivých součástí licí soustavy, 

 koeficienty přestupu tepla na rozhraní jednotlivých součásti geometrie (např. 

stěna kokily – ingot, kokila – podložka, atd.),  

 okrajové podmínky (viz kapitola 2.1.2), 

 provozní podmínky (např. gravitace), 

 počáteční podmínky výpočtu, 

 parametry výpočtu, tzv. RUN PARAMETRY (viz kapitola 2.1.2). 
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Do výpočtu dále musí být zahrnuty tepelné ztráty, které odcházejí přes stěnu kokily 

a vrchem přes hlavový nástavec. Také musí být připočteny účinky, kterých se dočiní za 

využití exotermických a izolačních prášků na hladině tekuté oceli. Zvolený software 

automaticky přepočítává změnu součinitele přestupu tepla, na kterém závisí výpočet smrštění, 

pórovitosti či vzduchové mezery, která se vytváří mezi ingotem a stěnou kokily. Vzduchová 

mezera je dána touto rovnici [11,12]:  

     
 

 

   
     

  (1) 

k…..vodivost vzduchu; gap…..šířka vzduchové mezery; hrad…..ekvivalenční 

koeficient přestupu tepla. 

3.1.1.2.3 Výsledky numerického modelování 

Za využití dvou-jádrového procesoru je výpočetní doba jedné varianty zhruba 

96 hodin. Nicméně do koncového času numerického modelování je třeba započíst i čas 

potřebný k přípravě geometrie a výpočetní sítě a k vyhodnocení dosažených výsledků. Při 

numerickém modelování makrosegregace je čas pro výpočet mnohem delší, jedná se zhruba 

o 170 hodin. Během nastavení numerického modelování odlévání a tuhnutí ingotu bylo 

počítáno více než 10 konfiguraci. Obr. 20 zachycuje teplotní profil na povrchu licí soustavy 

pro první a poslední variantu 20 minut po zahájení odlévaní a na konci odlévání [11,12]. 

Autoři využili k vyhodnocení program Visual Viewer, který je součásti ProCAST. 

V programu Visual Viewer lze upravit teplotní měřítko podle potřeby uživatele. Nesmírnou 

výhodou je zobrazování teploty v přesných tvarech. Změny minimální a maximální hodnoty 

poskytují přesné informace o teplotě ve zvolené oblasti. Na obr. 20 lze v prvním sloupci vidět 

vývoj teploty na povrchu licí soustavy při použití původních hodnot, kde se koeficient 

přenosu tepla volí v rozmezí 100 až 1000 W.m
-2

.K
-1

. V druhém sloupci je zobrazena teplota 

na povrchu kokily a z obrázku se vypozoruje, že teplota simulace je nižší, než při 

experimentálním odlévání. V třetím sloupci je již zobrazen teplotní profil licí soustavy po 

úpravě koeficientu přestupu tepla. Výsledky získané při experimentálním odlévání a výsledky 

získané při numerickém modelování jsou již téměř totožné [11,12].   
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Obr. 20 : Teplotní profil na povrchu licí soustavy [12] 

a) 20 minut po začátku odlévání; b) po konci odlévání 

Poslední varianta, kde již došlo k úpravě hodnot koeficientů přestupu tepla, byla 

použitá pro numerické modelování makrosegregace. Na obr. 21 je porovnána 

makrosegregace uhlíku v řezu ingotu a makrosegregace, které autoři dosáhli pomocí 

numerického modelování a pomocí přístroje LECO CS 600. Z obr. 21b lze vidět, že výskyt 

naměřené a vypočtené makrosegregace je takřka shodný [12]. K většímu rozdílu mezi 

výsledky numerické simulace a reálně zjištěné makrosegregace dochází ve spodní části 

ingotu, což souvisí s omezenými možnostmi nejen použitého numerického softwaru 

simulovat vliv tzv. negativní segregace.     
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a) 

 

b) 

Obr. 21 : a) pohled na makrosegregaci uhlíku v řezu ingotu; b) porovnání profilu obsahu uhlíku ve 

středové ose za použití numerického modelování a pomocí přístroje LECO [12] 

3.1.2 Dosažené optimalizace pomocí numerického modelování 

Autoři literatur [5,13] zkoumali pomocí numerického modelování v simulačních 

programech ProCAST a SYSWELD různé optimalizace, aby dosáhli lepší kvality či si ověřili, 

zda se vnitřní kvalita ingotu nemůže v různých podmínkách zhoršit. 

3.1.2.1 Vliv velikosti hlavového nástavce  

Při numerickém modelování se autoři zacílili na nejvíce vyráběné oceli ve VHM a.s. 

Jsou to uhlíko-manganové, mikrolegované, středně legované až po téměř 4 % niklovou ocel. 

Dále se zaměřili na vliv zmenšení výšky odlití hlavy ingotu na proces tuhnutí, konečný vzhled 

staženiny, výskyt porezity a rozprostření segregaci pro uhlík, mangan a síru. Při numerickém 

modelování bylo určeno, že po ukončení odlévání se u zkoumaných ingotů vytvořily ztuhlé 

vrstvy od tloušťek 8 až 35 mm. Bylo zjištěno, že se snižující výškou nalití dochází ke zvýšení 

porezity, toto navýšení se liší jak při zvolení různého ingotu tak i různé značky oceli. 

V případě numerické simulace ingotu 8K137SF bylo simulováno snížení výšky nalití hlavy 

1 050, 900, 800 a 700 mm. Se snižujícím stupněm nalití hlavy se zvyšuje rychlost tuhnutí. 

I tak u žádné z variant nedošlo z důvodu rychlého tuhnutí k tomu, že by hlava ingotu 
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nedodávala tekutou ocel po celém procesu tuhnutí. Pokud by VHM a.s. snižovala výšku nalití 

hlavy ingotu, mohla by ušetřit 3-5 % z původní hmotnosti [5]. 

3.1.2.2 Ovlivňování teplot vedle sebe stojících kokil  

Autoři chtěli zjistit, do jaké míry se ovlivňují vedle sebe odlité ingoty. Byly provedeny 

simulace odlití jednoho, dvou a tři ingotu typu 8K27SF značky oceli S355J2G3 na jedné licí 

desce. Bylo zkoumáno, zda vedle sebe stojící ingoty ovlivňují teplotní pole kokily a ingotu 

a zda nedochází k nepříznivému posunutí teplotní osy. Korektnost výsledků byla ověřena 

naměřením reálných hodnot, pomocí kterých poté došlo k úpravě parametrů pro numerické 

modelování. Bylo vypočteno, že rozdíl naproti sobě stojících ingotů je na vnějším povrchu 

kokily 20 °C a na vnitřním povrchu kokily 40 °C. Bylo potvrzeno, že nedochází 

k nežádoucímu posunutí teplotní osy ingotu [5]. 

3.1.2.3 Vliv tvaru kokily na výskyt objemových vad  

Tvar kokily patří mezi jedny z nejdůležitějších členů, jež ovlivňují proces tuhnutí 

a mají výslednou zásluhu na vlastnostech odlévaného ingotu. Při změně tvaru dochází zároveň 

i ke změně rozložení a velikosti objemových vad. Autoři článku zkoumali ve VHM a.s. vliv 

snižovaní H/D. Provedli celkem čtyři simulace na poměrech H/D u typu ingotu 8K137SF 

odlitého z oceli značky 34CrNiMo6. Ingot doposud používaný ve VHM a.s. má poměr H/D 

1,6. Další simulace byly provedeny u ingotu s poměrem H/D 1,4; 1,2 a 1,0. Při vyhodnocení 

výsledku simulací se došlo k závěru, že se snižujícím poměrem H/D klesá i výskyt porezity 

v ingotu (obr. 22) [5].         

 

Obr. 22 : Porovnání rozsahu výskytu porezity u ingotu 8K137SF u 4 variant  

s poměrem H/D 1,6; 1,4; 1,2 a 1,0 [5] 
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3.1.2.4 Vliv teploty kokily  

Autoři si pro numerické modelování zvolili ingot typu 8K-27A odlitého z oceli značky 

St52-3. Odlévání probíhalo do licí soustavy tvořenou ze dvou symetrických kokil (obr.23a), 

díky níž mohli provést simulaci pouze na polovině licí soustavy rozdělenou v ose vtokového 

kůlu. Na jednom ingotu a polovině vtokové soustavy byla vygenerovaná výpočtová síť 

(obr. 23b) [13]. 

 

Obr. 23 : a) 3D model řešené licí soustavy; b) výpočtová síť ingotu 8K-27A [13] 

V tabulce 3 jsou znázorněny podmínky, se kterými bylo při odlévání počítáno. 

Výsledky modelování znázorňují, že k plnění ingotu docházelo rovnoměrně a proudění bylo 

poklidné [13]. 

Tab. 3 Podmínky uvažované při odlévání [13] 

 Ingot č.1 Ingot č.2 

Teplota okolí 30 °C -20 °C 

Teplota kokily 50 °C 120 °C 

Teplota lití 1565°C 

Rychlost plnění Tělo: 13 minut Hlava: 7 minut 

Stripování hlavy 8,5 hodin 6 hodin 

Stripování těla 9,5 hodin 7,5 hodin 

Doba ztuhnutí 

ingotu 

7 h 10 m 7 h 30 m 
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 Výsledky simulace ukázaly, že změna teploty kokily z 50 °C na 120 °C nemá ve 

výsledku žádný hlavní vliv při tuhnutí ingotu. Ingot odlitý do kokily s vyšší teplotou tuhne 

delší dobu a vzniklá staženina je menší, než je tomu u ingotu v chladnější kokile [13].  

U kokily ohřáté na teplotu 50 °C byla detekovaná hlubší pravděpodobnost osové 

mikroporezity, na obr. 24 jsou červeným označeny místa, kde se vyskytuje 98 % kovu 

a méně. Jedná se teda i o takové místa, kde se kov nemusí vyskytovat vůbec, což znamená ve 

výsledku vadu [13]. 

 

Obr. 24 : Predikce vzniku mikroporezity [12] 

 

3.2 Vliv designu kokily na průběh tuhnutí těžkých ingotů 

V literatuře [14] Influence of mould design on the solidification of heavy forging 

ingots of low alloy steels by numerical simulation se autoři zaměřili na vliv designu kokily při 

odlévání a tuhnutí 6 ti tunového ingotu z nízkolegované oceli. Autoři pro numerické 

modelování použili software ProCAST. Výsledky simulace si ověřili s výsledky 

experimentálně odlitého ingotu. Ověřený model použili k dalšímu vyhodnocování simulaci 

při různých podmínkách lití. Hlavním záměrem autorů bylo zajistit odstranění příčin vzniku 

trhlin, které vznikají při následujícím kování za tepla [14]. 

3.2.1 Experimentální odlévání  

Experimentální odlévání probíhalo do šestihranných kokil v ocelárně podniku. Při 

odlévání byly hlavové nástavce vyzděny izolačním materiálem o tloušťce 25 mm. 

V tabulce 4 jsou informace o chemickém složení, jak nízkolegované oceli, tak i litinové 

kokily. Experimentální odlévání probíhalo spodem při teplotě tekuté oceli 1600 °C a rychlosti 
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lití 7 kg.s
-1

 do předehřátých kokil, které měly teplotu zhruba 200 °C. Povrch taveniny byl na 

úrovni hlavových nástavců zasypán exotermickým materiálem. Při simulacích byly také 

použity dvě kokily při různých podmínkách lití. První kokila měla označení P59 s poměrem 

H/D 1,5 a kapacitou taveniny 5900 kg. Druhý typ kokily s označením P64 měla poměr H/D 

2,3 a kapacitu taveniny 6400 kg. V tabulce 5 jsou znázorněny různé podmínky, které byly při 

simulacích použity [14].  

Tab. 4 Chemická složení ingotu a kokily [14] 

 Chemické složení [%] 

C Mn Si Cr Mo Cu Mg S P 

Nízkolegovaná ocel 0,4 0,7 0,3 1,10 0,2 - - 0,03 0,035 

Kokila 3,53 0,34 2,88 - - 0,64 0,05 0,06 0,02 

 

Tab. 5 Experimentální podmínky použité při simulacích [14] 

 Kokila H/D Sklon kokily  

(°) 

Rychlost lití (kg.s
-1

) Hlava 

Kokila Hlava Izolace Tvar 

1 P64 2,3 2,8 7 3,5 Úplná Kruhová 

2 P59 1,5 2,8 7 3,5 Úplná Kruhová 

3 P59L 1,1 2,8 7 3,5 Úplná Kruhová 

4 P64H 2,8 2,8 7 3,5 Úplná Kruhová 

5 P64 2,3 2,8 7 7 Úplná Kruhová 

6 P64 2,3 2,8 7 21 Úplná Kruhová 

7 P59 1,5 2,8 7 7 Úplná Kruhová 

8 P59 1,5 2,8 7 21 Úplná Kruhová 

9 P64 2,3 2,8 7 7 Částečná Kruhová 

10 P59 1,5 2,8 7 7 Částečná Kruhová 
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11 P64 2,3 2,8 7 3,5 Úplná Polygonální 

12 P59 1,5 2,8 7 3,5 Úplná Polygonální 

13 P64 2,3 10 7 7 Úplná Kruhová 

14 P59 1,5 10 7 7 Úplná Kruhová 

 

3.2.2 Numerické modelování  

Numerické modelování odlévání a tuhnutí ingotu bylo simulováno v softwaru 

ProCAST. Bylo provedeno celkem čtrnáct různých simulací, aby se prošetřilo působení 

technologických parametrů, které jsou uvedené v tabulce 5. Při nastavování simulací autoři 

aktivovali v softwaru napěťový modul, aby bral v úvahu vzduchovou mezeru mezi ingotem 

a stěnou kokily. Zátěžově výpočty započaly v okamžiku, kdy podíl pevné fáze přesáhl 

kritickou frakci zadanou uživatelem (0,5). Počáteční hodnoty součinitele přestupu tepla byly 

zvoleny pro tavenina-kokila 600 W.m
-2

.K
-1

 a pro tavenina-izolátor 100 W.m
-2

.K
-1

. Výsledná 

výpočtová síť byla tvořena 22 690 uzly a 103 516 tetraedry (obr. 25) [14]. 

 

Obr. 25 : Výsledná výpočtová síť pro kokilu a ingot [14] 
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3.2.3 Dosažené výsledky pomocí numerického modelování 

Pomocí numerického modelování autoři zjistili, jaký vliv na tuhnutí 6 ti tunového 

ingotu má poměr H/D, rychlost lití, výška izolace v hlavovém nástavci a samotný tvar 

hlavového nástavce.    

3.2.3.1 Vliv poměru H/D  

Autoři zkoumali vliv poměru H/D na dobu tuhnutí ingotů P64 a P59. Proces tuhnutí je 

pro ingot P64 znázorněn na obr. 26 a pro ingot P59 na obr. 27.  

Tab. 6 Výsledky experimentálního odlévání a tuhnutí vs. výsledky numerické simulace [14] 

 P64 P59 

Experiment Simulace Experiment Simulace 

Doba plnění (s) 1080-1140 1064 960-1080 1014 

Doba tuhnutí (s) 18 000 12 554 15 600 11 284 

 

Z tabulky 6 lze vyčíst, že doba plnění i tuhnutí se u experimentálního odlévání 

a simulace u obou zkoumaných ingotů liší. Dále vidíme, že doba tuhnutí je výrazně vyšší 

u ingotu P64, který má vyšší poměr H/D. Autoři tedy zjistili, že se zvyšujícím poměrem H/D 

narůstá doba tuhnutí [14]. 

3.2.3.2 Vliv rychlosti lití  

Autoři zkoumali vliv rychlosti lití na proces tuhnutí, přičemž zvolili tři kombinace 

rychlosti odlévání těla ingotu a hlavy ingotu. Všechny kombinace rychlosti jsou uvedeny 

v tabulce 5. Proces tuhnutí pro ingot P64 je zobrazen na obr. 28. Výsledky získané při 

numerickém modelování prokazují, že zvýšení rychlosti lití při plnění hlavového nástavce má 

za následek zpomalení procesu tuhnutí. Pokud by došlo k opačné situaci, tedy kdyby se 

rychlost lití snížila, tak by došlo k tomu, že se proces tuhnutí zrychlí [14].     
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Obr. 26 : Proces plnění a tuhnutí ingotu P64 [14] Obr. 27 : Proces plnění a tuhnutí ingotu P59 [14] 

a) 35 s; b) 320 s; c) 760 s; d) 910 s; e) 1065 s; 

f) 3320 s; g) 4560 s; h) 7775 s; i) 12555 s 

a) 35 s; b) 287 s; c) 703 s; d) 859 s; e) 1014 s; 

f) 2630 s; g) 4770 s; h) 7830 s; i) 11285 s 

 

 

 

 

a) 7 kg.m
-1

 tělo; 3,5 kg.m
-1 

hlava 

b) konstantní rychlost 7 kg.m
-1 

c) 7 kg.m
-1

 tělo; 21 kg.m
-1 

hlava  

Obr. 28 : Proces tuhnutí ingotu P64 při různých kombinaci licích rychlosti [14] 
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3.2.3.3 Vliv výšky izolačního materiálu v hlavovém nástavci 

Byl zkoumán vliv izolačního materiálu v hlavovém nástavci. Byly provedeny simulace 

pro dvě různé varianty. V první variantě byl hlavový nástavec vyzděn izolačním materiálem 

v celé své výšce. V druhé variantě byl hlavový nástavec vyzděn ze dvou třetin své výšky. Jak 

autoři předpokládali, tak snížením výšky izolace došlo k rychlejšímu tuhnutí než v případě, 

kde byl izolační materiál v celé výšce. Na obr. 29 je porovnán proces tuhnutí mezi oběma 

variantami [14]. 

 

Obr. 29 : Proces tuhnutí ingotu P64 za použití: 

a) úplné a b) částečné izolace v hlavovém nástavci [14] 

3.2.3.4    Vliv tvaru hlavového nástavce 

Dále byl autory zkoumán vliv tvaru hlavového nástavce na průběh tuhnutí. Autoři se 

rozhodli, že budou zkoumat rozdíl tuhnutí za použití hlavového nástavce s polygonálním 

tvarem a hlavovým nástavcem s kruhovým tvarem. Na obr. 30, kde je znázorněn průběh 

tuhnutí pro oba tvary, lze vidět, že tekutá ocel v hlavovém nástavci polygonálního tvaru tuhne 

rychleji než ocel v hlavovém nástavci tvaru kruhového. Důvodem rychlejšího tuhnutí 

polygonálního tvaru je právě jeho větší kontaktní plocha. Dále lze na obrázku ještě vidět, že 

při použití polygonálního tvaru dochází v hlavě ingotu k většímu smrštění než u kruhového 

tvaru [14].     
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Obr. 30 : Proces tuhnutí ingotu P64 za použití: 

a) kruhového a b) polygonálního tvaru hlavového nástavce [14] 

3.3 Nejnovější technologické pokroky využívané při výrobě těžkých 

kovářských ingotů 

Již od roku 1980 dodává společnost Japan Casting & Forging Corporation (dále jen 

JCFC) na světový trh rotory vyráběné z těžkých kovářských ingotů dosahujících 

neuvěřitelných hmotnosti až 500 tun. Autoři v literatuře [15] Recent technological progress 

on large ingots for rotor forgings uvádějí nejnovější technologické pokroky, kterých 

využívají při výrobě 500 tunových ingotů. Dále zde rozvádějí, jak rozšířili výrobu o ingoty 

dosahujících hmotnosti 650 tun a zařadili se tak mezi společnosti, které odlili jedny 

z největších ingotů na světě [15]. 

Ve společnosti JCFC odlévají těžké kovářské ingoty horem (viz kapitola 1.1.1.) přes 

mazipánev do kokily, která je umístěna ve vakuu.   

3.3.1 Technologické pokroky pro zvýšení kvality ingotu 

S cílem dosáhnout vysoké kvality ingotu vypracovala společnost JCFC různé 

technologie, pomocí kterých dosahují svých cílů.  
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3.3.1.1 Technologie redukce vměstků 

Občas se stane, že již v hotovém výkovku rotoru jsou za pomoci zkoušky ultrazvukem 

detekovaný velké nekovové vměstky, které nepříznivě ovlivňují vlastnosti rotoru. Výskyt 

nekovových vměstků lze přičíst různým příčinám. Z tohoto důvodu se v JCFC rozhodli přidat 

do mezipánve BaO jako stopovací látku (obr. 31). Ve výsledku bylo objeveno BaO ve více 

než 90 % vměstcích, které byly pod povrchem zkušebního ingotu. Byl učiněn závěr, že mezi 

hlavní zdroje nekovových vměstků v ingotu patří struska z mezipánve. Při podrobnějším 

zkoumání výsledků bylo zjištěno, že mezi další hlavní zdroje znečištění se řadí samotná eroze 

žáruvzdorného materiálu v mezipánvi a vzduch, který byl obsažen v roztavené oceli. Dále 

bylo objeveno v konečné fázi odlévání omezené množství strusky z pánve. Pro zlepšení 

konečné kvality byly přijaty následující protiopatření [15]: 

1) V mezipánvi byla nainstalovaná přepážka, aby došlo k separaci strusky (obr. 32). 

2) Pro snížení přítoku strusky do kokily v konečné fázi odlévaní, bylo zavedeno 

pravidlo pro zanechávání vhodného množství roztavené oceli v mezipánvi 

(obr. 32). 

3) Pro snížení přílivu strusky během koncového odlévání, bylo zavedeno totéž 

pravidlo pro zanechávání vhodného množství roztavené oceli v pánvi (obr. 32). 

Zavedení těchto technik dokázalo snížit výskyt nekovových vměstků pod povrchem 

ingotu během odlévání oceli ve vakuu [15].  

 
 

Obr. 31 : Schematické znázorněni experimentální 

metody se stopovací látkou [15] 

Obr. 32 : Preventivní opatření v pánvi a 

mezipánvi [15] 
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3.3.1.2 Technologie predikce segregace 

Během procesu tuhnutí se v kapalné fázi zvyšuje koncentrace chemického složení 

v závislosti na tuhnutí, což v horní části ingotu způsobuje pozitivní segregaci. Výskyt 

pozitivní segregace narůstá se zvyšující hmotnosti ingotu, ale může být omezen volbou 

vhodného designu kokily [15].  

Na základě skutečných údajů vytvořila JCFC predikční rovnici pro výpočet segregace 

uhlíku (2) podél osy v horní části ingotu. Jelikož tato rovnice dokáže předvídat segregaci 

v závislosti na výšce, může být rovnice použitá nejen pro změnu designu kokily, ale rovněž 

také k určení segregace a jejího částečného odstranění [15].      

    
 

  
  

            
 

 
 

                     
   (2) 

         
 

 
                                      (3)    

Kde, C…..obsah uhlíku kontrolní analýzy ve výšce h; C0…..obsah uhlíku z rozboru 

tavby; h…..vzdálenost od horní části ingotu (m); H…..celková výška ingotu (m); 

D…..průměr horní části těla ingotu (m) 

Pro lepší orientaci jsou na obr. 33 zobrazeny vzdálenosti, odkud se určité hodnoty 

měřily.  

 

Obr. 33 : Diagram pro určení hodnot pro rovnici predikce segregace [15] 
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3.3.1.3 Technologie predikce pórovitosti 

Centrální pórovitost, která vzniká ve středu ingotu jen zřídka, zůstává při dostatečném 

kování v koncovém výrobku. Je však důležité odhadnout polohu vzniku pórovitosti, aby bylo 

možné navrhnout vhodné způsoby kování. Póry vznikají ve středu ingotu, což jsou místa, ke 

kterým je velmi složité dodávat dostatečnou zásobu tekutého kovu. H/D lze řešit pomocí 

numerického modelování založeného na metodě konečných prvků [15].  

Na obr. 34 je zrovna porovnán výsledek numerického modelování poměru H/D 

s výsledkem experimentálně odlitého 135 tunového ingotu. Ingot byl vyroben z 3,5 % 

NiCrMoV oceli. S využitím této technologie jsou autoři schopni navrhovat takové ingoty, aby 

rozsah pórovitosti byl úzký a byl dostatečným kováním odstraněn [15].  

 

Obr. 34 : Porovnání pórovitosti mezi vypočteným poměrem H/D a zónou pórovitosti v testovaném 

135 t ingotu [15] 

3.3.2 Postup při vývoji 650 t ingotu 

Na základě výše zmíněných technologií autoři navrhli 650 t ingot a vyrobili dva 

zkušební ingoty. První vyrobili v prosinci 2010 a druhý v lednu 2011 [15]. 

3.3.2.1 Design ingotu 

Při návrhu 650 t ingotu byli autoři obzvlášť znepokojeni zvyšujícím se výskytem 

pórovitosti a pozitivní segregace. Jelikož věděli, že tyto faktory ovlivňuje výrazně design 

ingotu, tak využívali technologie predikce, aby navrhli ingot, ve kterém bude dosažena kvalita 

obdobná jako v případě výroby 500 t ingotu. Za pomocí segregačních predikčních rovnic 

uhlíku (2) navrhli 650 t ingot tak, aby výskyt segregace v horní části ingotu odpovídal 
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výskytu segregace u 500 t ingotu. Ve výsledku se ukázalo, že průměr 650 t ingotu je o 9 % 

větší, než průměr u 500 t ingotu, z tohoto důvodu musel být hlavový nástavec zvýšen, aby se 

ve výsledku docílilo stejného stupně segregace uhlíku [15]. 

V případě centrální pórovitosti autoři postupovali tak, aby navržen 650 t ingot dosáhl 

stejného postupu při kování jako u 500 t ingotu. Takže ve výsledku bude poměr H/D > 1,5 

přičemž dojde k zúžení ingotu a jeho optimalizaci kvality [15]. 

3.3.2.2 Postup výroby 650 t ingotu 

Na obr. 35 je znázorněn výrobní proces 650 t ingotu a samotný odlitý ingot. Pro 

výrobu oceli byl pečlivě vybrán ocelový šrot, který byl poté roztaven v elektrické obloukové 

peci s maximální kapacitou 100 t. Z důvodu, velké hmotnosti ingotu muselo proběhnout 

celkem šest taveb v rozmezí vyrobené oceli 80 – 125 t. Tavby byly postupně odlité do jedné 

190 t pánve a čtyř 150 t pánvi, které byly poté pomocí jeřábu přemístěné na pánvovou pec. 

Zhruba po 16 ti hodinách byla ocel po úpravě chemického složení a teploty odlitá do kokily 

pomocí vakuového odlévání. Je třeba zmínit, že z důvodu metody více lití byl obsah uhlíku 

v roztavené oceli v každé pánvi jiný. Po úplném ztuhnutí byl ingot z kokily vytažen (obr. 35). 

Chemické složení (tabulka 7) zcela splnilo vytyčené cíle, které si autoři dali [15]. 

Tab. 7 Chemické složení zkušebního ingotu 1 a 2 (%) [15] 

 C Si Mn P S Ni Cr Mo V Sn As Sb 

Cíl 0,21-

0,24 

max. 

0,05 

0,25-

0,30 

max. 

0,005 

max. 

0,001 

3,45-

3,55 

1,70-

1,85 

0,35-

0,45 

0,08-

0,11 

max. 

0,008 

max. 

0,008 

max. 

0,0015 

Zk.1 0,22 0,03 0,29 0,003 0,0005 3,5 1,74 0,39 0,09 0,003 0,005 0,0012 

Zk.2 0,22 0,03 0,28 0,004 0,0005 3,51 1,74 0,38 0,09 0,003 0,005 0,0010 
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Obr. 35 : Výrobní proces 650 t ingotu a fotografie 650 t ingotu [15] 

3.3.2.3 Kontrola vnitřní kvality 

První zkušební ingot byl autory zkoumán především na vlastnosti, které jsou potřebné 

pro těžké kování. Zatímco druhý zkušební ingot byl autory zkoumán až po vlastním kování na 

konečný rotor [15].  

První ingot byl pro potřeby zkoumání rozdělen na tři části. Vrchní část byla kovaná 

a poté rozřezaná plynovým hořákem, z důvodu zkoumaní chemického složení a výskytu 

vměstků. Střední část ingotu byla kována a poté tepelně zpracovaná. Pomocí zkoušky 

ultrazvukem zde bylo provedeno potvrzení výskytu centrální pórovitosti a poté byly 

zkoumány ultrazvukem vměstky v celé střední části. Spodní část ingotu byla zpracovaná 

obdobně jako část střední a i zde byla provedena zkouška ultrazvukem a zkoumáno chemické 

složení [15].  

Druhý ingot, poté co podstoupil vlastní kování, byl podroben tepelnému zpracování 

a obrábění na hotový rotor. Poté zde byla provedena zkouška ultrazvukem a různé 

mechanické zkoušky [15]. 

3.3.2.4 Dosažené výsledky pří výrobě 650 t ingotu 

Ve shrnutí byla zkouška ultrazvukem provedená u prvního zkušebního ingotu ve 

střední a spodní části, jakožto i pro rotor vykovaný z druhého zkušebního ingotu. Pomocí 

zkoušky nebyly nalezeny žádné vady, s výjimkou malé oblasti ve spodní části prvního 
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zkoumaného ingotu. Jelikož se chyba vyskytuje ve spodní části, nijak neovlivňuje konečnou 

kvalitu produktu. Na obr. 36 lze vidět výsledky chemického složení a výskyt vměstků pro 

první zkušební ingot. Z obrázku lze vyčíst, že obsah uhlíku v horní části je 0,31 % a je zde 

minimální výskyt pozitivní segregace. Z dosažených výsledků autoři vyhodnotili, že centrální 

pórovitost u 650 t ingotu je obdobná, možná i dokonce nižší než u 500 t ingotu. V celém 

ingotu je obsah kyslíku a výskyt vměstků na velmi dobré úrovni [15].  

 

Obr. 36 : Chemické složení a výskyt vměstků pro první zkušební ingot [15] 
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ZÁVĚR 

Tato bakalářská práce byla věnována tématu modelování odlévání těžkých kovářských 

ingotů a optimalizace vnitřní kvality, jejímž cílem bylo vyhodnotit výsledky, pomocí kterých 

by byla získána mnohem lepší vnitřní kvalita při odlévání a tuhnutí těžkých kovářských 

ingotů. Získání lepší vnitřní kvality při odlévání a tuhnutí bylo docíleno pomocí různých 

přístupů s využitím simulačních softwarů. 

První část práce byla věnovaná teorii. Kapitola se zabývala postupy při odlévání 

spodem či horem, částem licí soustavy pro různé způsoby lití a rozdělení vad na vady vnější, 

kde byly probrány vady jako šupiny, zavaleniny, strusková a písková místa na povrchu 

ingotu, trhliny a podpovrchové bubliny a dále na vady vnitřní, kde byly probírány vady jako 

transkrystalizace, vločky, nekovové vměstky, staženina, řediny a segregace. 

Druhá část byla zaměřená na možnosti numerického modelování těžkých kovářských 

ingotů. V současné době se numerické modelování provádí v jednom z mnoha nabízených 

simulačních softwarů, jako jsou např. ProCAST, QuickCAST, SYSWELD, MAGMASOFT 

a mnoho dalších. Simulační softwary fungují na metodě konečných prvků či metodě 

konečných diferencí. Ať však software pracuje na jakékoliv metodě, tak se dá říci, že každé 

numerické modelovaní se dělí na tři fáze. V první fázi Preprocessing dochází k tvorbě 

geometrie zkoumaného objektu a posléze ke generaci výpočetní sítě. Ve fázi druhé Processing 

dochází k samostatnému řešení zkoumaného úkolu a ve fázi třetí Postprocessing dochází 

k vyhodnocování konečných výsledků. 

Třetí část byla věnována analýze literárních poznatků z oblasti modelování odlévání 

těžkých kovářských ingotů a optimalizaci jejích vnitřní kvality. V první části se analýza 

literatury zaměřila na využití numerického modelování při odlévání těžkých kovářských 

ingotů v české metalurgické společnosti VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s.  

Ve VHM a.s. studovali chemickou heterogenitu za pomocí odliti experimentálního 

90 tunového ingotu, ve kterém zkoumali stupeň segregace uhlíku, manganu, síry a fosforu. 

Zároveň s experimentálním odléváním byly provedeny numerické simulace lití a tuhnutí téhož 

ingotu. Okrajové podmínky byly nastaveny na základě skutečných podmínek. Po ztuhnutí byl 

ingot rozřezán, aby mohl být podroben odběru vzorků pro stanovení chemických analýz. 

Z výsledků měření vyšlo, že obsah zkoumaných prvků bude narůstat směrem k ose ingotu 

a zároveň také bude narůstat směrem od spodní části ingotu k horní části. Výsledky 



42 

 

 

 

Gottwald, D. Modelování odlévání těžkých kovářských ingotů a optimalizace vnitřní kvality. 

Bakalářská práce, VŠB-TU Ostrava, FMMI, 2013. 

naměřených hodnot s výsledky vypočtených hodnot, pomocí numerického modelování 

se téměř shodovaly. 

Dále byly v práci rozebrány různé optimalizace v numerických softwarech za účelem 

dosažení vyšší vnitřní kvality ingotů ve VHM a.s. Zkoumal se zde vliv velikosti hlavového 

nástavce na proces tuhnutí, konečný tvar staženiny, výskyt porezity a výskyt segregace. Bylo 

zjištěno, že se snižující se výškou nalití oceli do hlavového nástavce dochází ke zvětšování 

rozsahu porezity a k zvýšení rychlosti tuhnutí. Dalším zkoumaným aspektem bylo, zda se 

kokily stojící vedle sebe neovlivňují tepelně. Pomocí numerického modelování bylo zjištěno, 

že kokilám stojící naproti sobě narůstá teplota na vnějším povrchu kokily o 20 °C a na 

vnitřním povrchu kokily o 40 °C. V další fázi zkoumání byl studován vliv tvaru kokily na 

výskyt objemových vad. Numerické modelování proběhlo na čtyřech různých poměrech H/D, 

kde v závěru vyšlo, že se snižujícím poměrem H/D klesá i výskyt centrální porezity. 

Posledním zkoumaným vlivem byla teplota kokily na proces tuhnutí. Byly zkoumány dvě 

kokily o teplotách 50 °C a 120 °C. Výsledky numerického modelování prokázaly, že změna 

teploty z 50 °C na 120 °C nemá ve výsledku žádný zásadní vliv na průběh tuhnutí ingotu.  

Dalším tématem rozebíraným v této bakalářské práci byl vliv designu kokily 

na průběh tuhnutí těžkých ingotů. Byl zde zkoumán 6 ti tunový ingot, při jehož numerickém 

modelování bylo využito softwaru ProCAST a výsledky simulace byly ověřeny 

s experimentálně odlitými ingoty. Při experimentálním odlévání bylo využito dvou kokil typu 

P59 a P64 s různými poměry H/D  a kapacitou taveniny. Numerické simulace byly prováděny 

při různých podmínkách lití. Pomocí numerického modelování bylo dosaženo výsledku vlivu 

poměru H/D, kde byl porovnán proces tuhnutí pro ingoty P59 a P64. Z dosažených výsledků 

vyšlo najevo, že se zvyšujícím poměrem H/D narůstá doba tuhnutí ingotu. Dalším 

zkoumaným vlivem na proces tuhnutí byla rychlost lití. Pro zkoumání byly zvoleny tři 

kombinace rychlosti lití pro tělo a hlavu ingotu. Z výsledku získaných při numerickém 

modelování vyšlo najevo, že při zvýšení rychlosti lití hlavového nástavce má za následek 

zpomalení procesu tuhnutí. Pokud by došlo k opačné variantě, že rychlost lití hlavového 

nástavce se zpomalí, dojde k tomu, že se proces tuhnutí zrychlí. Dalším zkoumaným vlivem 

byla výška izolačního materiálu v hlavovém nástavci. Byl zkoumán proces tuhnutí mezi 

částečně izolovaným hlavovým nástavcem a zcela izolovaným hlavovým nástavcem. 

Z dosažených výsledků vyšlo najevo, že ingot, který měl částečně izolovaný hlavový 

nástavec, ztuhnul rychleji než ingot s úplným izolovaným hlavovým nástavcem. I další 
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zkoumání bylo věnováno hlavovému nástavci. Byl zde zkoumán vliv tvaru hlavového 

nástavce, přičemž jeden byl polygonálního tvaru a druhý byl tvaru kruhového. Z docílených 

výsledků numerického modelování bylo zjištěno, že ocel tuhne rychleji za použití 

polygonálního tvaru hlavového nástavce, což je způsobeno s větší kontaktní plochou. 

Poslední rozebíraná analýza byla zaměřena na nejnovější technologické pokroky 

využívané při výrobě těžkých kovářských ingotů. S cílem dosáhnout vysoké vnitřní kvality 

ingotu vypracoval Japan Casting & Forging Corporation různé technologie, pomocí kterých 

dosahují svých cílu. Jednou z takových technologii je technologie redukce vměstků. V JCFC 

se občas stávalo, že v hotovém výrobku byly nalezeny nekovové vměstky. Aby byla nalezená 

odpověď na otázku, odkud se vměstky do ingotu dostávaly, rozhodlo se pro experiment se 

stopovací látkou. Ve výsledku bylo zjištěno, že hlavním zdrojem vměstků je struska 

z mezipánve a samotná eroze žáruvzdorného materiálu v mezipánvi. Aby se zredukoval 

výskyt vměstků, učinily se následující kroky. V mezipánvi byla nainstalovaná přepážka, aby 

mohlo docházet k separaci strusky a zavedlo se pravidlo, aby se v pánvi a mezipánvi 

nechávalo vhodné množství roztavené oceli.  Další technologii využívané při výrobě těžkých 

ingotu je technologie predikce segregace, pomocí které jsou schopni v JCFC odhadnout 

výskyt segregace v ingotu a přizpůsobit tomu tak design kokily, aby byla segregace i částečně 

odstraněna. Další technologie, která se JCFC využívá, je technologie predikce pórovitosti, 

díky které jsou schopni odhadnout výskyt centrální pórovitosti a navrhnout tak ingoty, 

u kterých by byl rozsah pórovitosti úzký. Za pomocí využití těchto technologií byli schopni 

v JCFC navrhnout ingot o hmotnosti 650 t, u kterého je docíleno minimálního výskytu 

pozitivní segregace, nízké pórovitosti a také minimálního výskytu vměstků.                                       
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