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SEZNAM POUŽITÝCH VELIČIN A ZKRATEK 

A. Seznam použitých veličin 

Označení Definice veličiny Jednotka 

A empirická konstanta - 

aS aktivita rozpuštěné látky v tuhé fázi - 

aL aktivita rozpuštěné látky v tekuté fázi - 

CS koncentrace rozpuštěné látky v tuhé fázi kg.m-3 

CL koncentrace rozpuštěné látky v tekuté fázi kg.m-3 

Ci koncentrace i-té složky kg.m-3 

C0 celkové množství specifické rozpuštěné látky kg.m-3 

c tepelná kapacita, měrné teplo J.kg-1.K-1 

D průměr ingotu m 

dalloy střední poloměr buňky představující kov m 

dmold střední poloměr buňky představující kokilu m 

f složka vnější objemové síly - 

fS podíl tuhé fáze (pevné frakce) - 

fL podíl tekuté fáze - 

f (T), f(t) funkce teploty, času - 

G teplotní gradient, místní gradient při teplotě solidu K, °C 

g gravitační zrychlení m.s-2 

gap šířka vzduchové mezery m 

grad T teplotní gradient K, °C 
0

lG  molární volná entalpie taveniny J.mol-1 
0

sG  molární volná entalpie tuhé fáze J.mol-1 

ΔG změna volné entalpie, Gibbsovy volné energie J.mol-1 

H výška ingotu, entalpie m, J 

H/D poměr výšky k průměru ingotu - 

ΔH změna entalpie J.mol-1 

h 
vzdálenost mezi licí pánví a povrchem vtoku, 

koeficient přestupu tepla 
m; W.m-2.K-1 

h0 počáteční hodnota koeficientu přestupu tepla W.m-2.K-1 

hrad radiační ekvivalentní koeficient přestupu tepla W.m-2.K-1 

heq stanovovaný koeficient přestupu tepla W.m-2.K-1 

k rovnovážný rozdělovací koeficient, vodivost vzduchu -; W.m-1.K-1 

l délka hrany krychle krystalického zárodku m 

lkrit kritická velikost zárodku m 

L skupenské teplo tuhnutí J 

M molekulová (atomová) hmotnost kg.mol-1 

N, Ny Niyamovo kritérium - 

p, P tlak, ferostatický tlak taveniny Pa 



6 

KLUS, P. Studium plnění a tuhnutí ocelového ingotu pomocí numerické simulace v prostředí software QuikCAST. Disertační 

práce. Katedra metalurgie a slévárenství. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství. VŠB – TU Ostrava, 2017. 

Rth 
další okrajová podmínka (tepelný odpor, vzduchová 

mezera, ...) 
- 

S entropie J.K-1 

ΔS změna entropie J.K-1.mol-1 

T teplota K, °C 

TS teplota tavení K, °C 

TV teplota varu K, °C 

Ttá teplota tání K, °C 

ΔT stupeň přechlazení taveniny K, °C 

TE rovnovážná teplota tuhnutí před krystalizační rovinou K, °C 

TA skutečná teplota v tavenině K, °C 

Tliq teplota likvidu K, °C 

Ṫ (Ṫaverage) 
rychlost ochlazování (rychlost ochlazování – starý 

výpočet Ny) 
m.s-1 

Ṫlocal místní rychlost ochlazování m.s-1 

Teval specifická teplota K, °C 

Teval-1 teplota uzlu v čase před jeho ztuhnutím K, °C 

tsolid,inc časový přírůstek před dosažením specifické teploty s 

Tsolidus teplota solidu K, °C 

t,  čas s 

tsolidification čas potřebný k dosažení teploty tuhnutí s 

t interval tuhnutí s 

v složka rychlosti - 

VR místní rychlost ochlazování cm.min-1 

wi hmotnostní procento složky i % 

X hmotnostní procento prvku % 

x, y, z souřadnice - 

 regresní koeficient - 

 tepelná vodivost W.m-1.K-1 

alloy vodivost daného kovu W.m-1.K-1 

mold vodivost kokily W.m-1.K-1 

σ mezifázové napětí N.m-1; J.m-2 

ρ hustota kg.m-3 

o

N  rychlost růstu zárodku cm.s-1 
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B. Seznam použitých zkratek 

Zkratka Význam 

CAD Computer-aided Design – počítačem podporované projektování  

DAS Dendrite Arm Spacing – vzdálenost sekundárních os dendritů 

DNS Direct Numerical Simulation – přímá metoda numerické simulace 

DT teplotní diference od teploty solidu 

DTA Differential Thermal Analysis – Diferenční termická analýza 

DSC Differential Scanning Calorimetry – Diferenční skenovací kalorimetrie 

EGA Evolved Gas Analysis – Analýza uvolněných plynů 

FEM Finite Element Method – metoda konečných prvků 

FDM Finite Difference Method – metoda konečných diferencí 

FVM Finite Volume Method – metoda konečných objemů 

HTC Heat Transfer Coefficient – koeficient přestupu tepla 

LES Large Eddy Simulation – metoda velkých vírů 

RANS 
Reynolds-Averaged Navier-Stokes – metoda časového středování 

veličin turbulentního proudění 

RSM Reynolds Stress Model – model Reynoldsových napětí 

SW software 

TG Termogravimetrie 

TMA Termomechanická analýza 

TOA Termooptická analýza 

ZPO Zařízení plynulého odlévání 
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ABSTRAKT 

 Tato disertační práce je zaměřená na studium procesů lití a tuhnutí ocelového ingotu. 

Práce obsahuje dvě hlavní části. První část vychází z všeobecných literárních poznatků 

o odlévání a tuhnutí oceli včetně vzniku vad, které se mohou v ocelových ingotech 

vyskytovat. Dále jsou popsány základní způsoby studia metalurgických procesů probíhajících 

při výrobě oceli se zaměřením na numerické metody modelování těchto procesů, strukturu 

používaných numerických softwarů a popis některých z dostupných numerických programů. 

Z teoretického hlediska numerického modelování jsou popsány procesy proudění oceli během 

jejího odlévání a tuhnutí včetně predikce vad ocelových ingotů. Součástí práce jsou teoretické 

i praktické poznatky z oblasti stanovení termodynamických veličin materiálů (teplota likvidu 

a solidu, tepelné kapacity, hustota, atd.) pomocí metod termické analýzy. Stanovení těchto 

veličin je nezbytným krokem pro získání odpovídajících dat pro správné nastavení simulací.  

 Druhá část se zabývá experimentálním studiem numerické simulace odlévání a tuhnutí 

90 tunového ocelového ingotu v programu QuikCAST. V práci je vysvětlen princip simulace 

v tomto programu zahrnující nastavení jednotlivých parametrů výpočtu – tvorbu geometrie 

a výpočetní sítě, definování materiálových vlastností, definici počátečních a okrajových 

podmínek. Vliv změny nastavení parametrů celého modelu licí sestavy na průběh simulace 

(velikost a zjemnění objemové sítě, vliv nastavení koeficientů přestupu tepla, vliv licí 

rychlosti nebo vliv zahrnutí výpočtu mikroporozity) je konfrontován na výsledcích 

z  modelovaných případů, které jsou dále porovnány z pohledu časové náročnosti, výsledných 

teplotních polí uvnitř ingotu během tuhnutí, podílu tuhé frakce v průběhu tuhnutí, výsledné 

vnitřní porozity a staženiny v objemu ocelového ingotu a v neposlední řadě s výsledky 

experimentálního studia provedeného na reálném ocelovém ingotu.  

 

Klíčová slova: ocel, ocelový ingot, odlévání, tuhnutí, numerické modelování, QuikCAST, 

provozní verifikace. 
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ABSTRACT 

 This dissertation thesis is focused on the casting and solidification of a steel ingot. 

The work has two main parts: The first part is based on the general literary knowledge of 

casting and solidification of steel including the formation of defects that can occur in steel 

castings. The basic methods of study of metallurgical processes are described with focus on 

the numerical modelling of these processes, the structures and description of some available 

numerical programs. Numerical modeling of flow during casting and solidification of steel 

including prediction of defects are discussed from a theoretical perspective. The thesis 

includes theoretical and practical knowledge in the field of thermodynamic parameters 

determination (temperature liquidus and solidus of steel, heat capacity of steel and mold, 

density of steel, etc.) by using the methods of thermal analysis. The determination of 

thermodynamic parameters is a necessary step to obtain the corresponding data for correct 

simulation setup. 

 The second part of dissertation deals with the experimental study of numerical 

simulation of casting and solidification of 90-ton steel ingot in the numerical program 

QuikCAST. The principle of simulation in this program including setting individual 

calculation parameters as creation of geometry, generation of computational mesh, defining of 

material properties, definition of initial and boundary conditions is described. The effect of 

changes in parameters of the whole model of casting assembly on the simulation (size and 

refinement volume mesh settings, heat transfer coefficients, casting speed or calculation of 

microporosity) is confronted on the results of the simulated cases that are compared in terms 

of total simulation time, the resulting temperature fields inside the ingot during solidification, 

the ratio of the solid fraction during solidification, the internal porosity and shrinkage in the 

volume of steel ingot and finally with the results of experimental studies carried out on the 

real steel ingot. 

 

Keywords: steel ingot, casting and solidification of steel, numerical modelling, QuikCAST, 

operational verification. 
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ÚVOD 

 Výroba ocelových ingotů určených pro výkovky a strojní součásti je i přes stále 

narůstající objem výroby oceli plynulým odléváním nenahraditelná. Odlévání oceli do ingotů 

umožňuje výrobu i součástí nadměrné velikosti do hmotnosti až několikaset tun. Hlavním 

předpokladem konkurenceschopnosti kterékoliv ocelárny v celosvětovém měřítku je však 

jejich stabilně kvalitní výroba. Nicméně i přes značný pokrok v oblasti technologie výroby 

ocelových ingotů lze u konečných výkovků zaznamenat vady, které mohou být důsledkem 

nejednotné odlité mikro a makrostruktury ingotu a struktury, která je výsledkem plastické 

deformace při následném procesu tváření. Řešení materiálových nedostatků výkovků, 

potažmo finálních strojních součástí, spočívá v komplexní optimalizaci jak procesu odlévání 

oceli, tak následného tepelného zpracování až po vlastní tvářecí proces. Jednou z možností, 

jak sledovat a optimalizovat tok výroby materiálu od odlévání až po tvářecí proces, je využití 

metody numerického modelování. 

 Numerické modelování se s vývojem hardware a software stalo již neoddělitelnou 

součástí návrhu a optimalizace technologií využívaných v metalurgii. Dokáže stále přesněji 

popisovat jednotlivé děje a predikovat vznik vad. Vývoj v oblasti jednotlivých kritérií 

predikce vad jde neustále kupředu a počítačová simulace metalurgických technologických 

procesů velmi pozitivně ovlivnila rozvoj těchto oborů. Možnost předcházet technologickým 

vadám se projevila na výsledné kvalitě odlitků rovněž díky umožnění odzkoušet navrženou 

technologii rychleji a levněji při použití daných provozních podmínek. Zvláště v oboru 

metalurgie oceli se z numerického modelování s využitím příslušných software stává silný 

metodologický nástroj k optimalizaci a verifikaci technologických procesů. 

 Předkládaná disertační práce se zabývá numerickým modelováním procesu plnění 

a tuhnutí ocelového ingotu. V první části jsou zpracovány obecné poznatky odlévání, tuhnutí 

a krystalizace oceli doplněné o přehled a charakteristiku vad, které se mohou vyskytovat 

v ocelových ingotech. Zároveň jsou popsány základní způsoby studia metalurgických procesů 

probíhajících při výrobě oceli. V návaznosti na téma disertační práce tvoří podstatnou část 

literárně-studijního rozboru oblast numerického modelování se zaměřením na:  

 nejběžněji používané numerické metody (metoda konečných diferencí, metoda 

konečných prvků a metoda konečných objemů),  

 strukturu numerických software včetně uvedení některých numerických programů 

využívaných v dnešní době (i v minulosti) na katedře metalurgie a slévárenství 

k výukovým a především výzkumným účelům,  

 numerické modelování procesů odlévání a tuhnutí oceli z teoretického a všeobecného 

základu doplněného o aktuálně řešené poznatky z oblasti predikce vad ocelových 

ingotů, 

 stanovení termodynamických veličin materiálů (teplota likvidu a solidu, tepelné 

kapacity, hustota, atd.) pomocí metod termické analýzy.  

 Druhá, experimentální část disertační práce je věnovaná studiu zaměřeného 

na možnosti modelování plnění a tuhnutí ocelového ingotu pomocí numerické simulace 

v prostředí software QuikCAST, který je založen na metodě konečných diferencí a původně 

se využíval především k simulacím odlévání a tuhnutí odlitků ve slévárenském průmyslu. 
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 V experimentální části je proto popsán princip nastavení celého modelu zahrnující 

tvorbu geometrie a výpočetní sítě, definování materiálových, definici počátečních 

a okrajových podmínek a nastavení parametrů výpočtů pro modelování plnění a tuhnutí 

ocelového ingotu. Dále jsou charakterizovány všechny modelované verze jednotlivých 

simulací procesu plnění a tuhnutí. V diskuzi dosažených výsledků je pak pozornost zaměřena 

na posouzení vlivu importu geometrie a hustoty výpočetní sítě na výpočet a kvalitu výsledků, 

vlivu nastavení okrajových parametrů modelu a hustoty výpočetní sítě na výsledky 

modelování (vliv nastavení koeficientů přestupu tepla na mezifázových rozhraních 

jednotlivých částí licí sestavy, aplikace tlakové podmínky na hladině ingotu, zahrnutí výpočtu 

mikroporozity a změna licí teploty) a vlivu nastavení stupnice na vzhled zobrazované 

objemové vady. 

 Výsledky simulací jsou porovnány z pohledu výsledných teplotních polí uvnitř ingotu 

během tuhnutí, celkové doby tuhnutí, podílu tuhé frakce a velikosti dvoufázového pásma, 

výsledné vnitřní porozity a staženiny v objemu ocelového ingotu a v neposlední řadě 

konfrontovány s výsledky simulací z programu ProCAST a experimentálního studia 

provedeného u provozně odlitého 90 tunového ocelového ingotu. 

 

 

Tato práce vznikla na Fakultě metalurgie a materiálového inženýrství při řešení projektu 

č. LO1203 „Regionální materiálově technologické výzkumné centrum – program 

udržitelnosti“ financovaného Ministerstvem školství, mládeže  

a tělovýchovy České republiky. 
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CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE 

 Hlavním cílem disertační práce je komplexní studium plnění a tuhnutí ocelového 

ingotu pomocí numerické simulace v prostředí software QuikCAST. Software QuikCAST je 

dostupný ve výukové verzi v Laboratoři modelování procesů v tekuté i tuhé fázi katedry 

metalurgie a slévárenství pod záštitou Regionálního materiálově technologického 

výzkumného centra Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství VŠB – Technické 

univerzity Ostrava. Jednotlivé dílčí cíle disertační práce byly koncipovány následovně: 

 Provedení literárně – studijního rozboru z oblasti numerického modelování 

metalurgických procesů se zaměřením na odlévání a tuhnutí oceli. 

 Definice parametrů licí sestavy ocelového ingotu a stanovení výchozích podmínek 
pro nastavení numerického modelu plnění a tuhnutí ingotu v software QuikCAST. 

 Vytvoření geometrie ingotu ve zvoleném preprocesoru. 

 Import geometrie do prostředí software QuikCAST a generování výpočetní sítě 

konečných diferencí. 

 Definice numerického modelu a identifikace materiálových vlastností odlévané oceli 

metodou diferenční termické analýzy, výpočtem v termodynamické databázi 

CompuTherm a teoretickým stanovením pomocí empiricky odvozených rovnic. 

 Provedení numerických simulací v prostředí software QuikCAST zaměřených na:  

- Testování primárního nastavení numerického modelu. 

- Posouzení vlivu hustoty výpočetní sítě konečných diferencí na velikost 

zobrazovaných objemových vad.  

- Posouzení vlivu nastavení okrajových parametrů na charakter a velikost 

objemové vady (vliv nastavení způsobu odvodu tepla, licí rychlosti a teploty 

lití). 

 Vyhodnocení grafických výsledků ve formě teplotních a rychlostní polí v různých 

řezech licí sestavy a zobrazení objemových vad ingotu. Diskuze výsledků s návrhem 

opatření k minimalizaci objemových vad v ingotu. 

 Porovnání dosažených výsledků ze simulace v software QuikCAST s výsledky 

simulace v software ProCAST a provozními výsledky experimentálního studia 

odlitého ocelového ingotu. 

 Souhrn výhod a nevýhod verifikace procesu odlévání a tuhnutí ocelových ingotů 

metodou konečných diferencí pomocí numerického modelování v software 

QuikCAST.  
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A. LITERÁRNĚ – STUDIJNÍ ROZBOR 

1 OBECNÉ POZNATKY O PROBLEMATICE LITÍ  

A TUHNUTÍ OCELI, STRUKTUŘE A VADÁCH 

OCELOVÝCH INGOTŮ 

 Odlévání oceli představuje důležitou součást výrobního procesu. Odlévání oceli lze 

rozdělit na následující technologie: 

 odlévání oceli do kokil – horem nebo spodem, výsledným produktem je ingot, 

 odlévání oceli na odlitky, 

 odlévání oceli na zařízení plynulého odlévání. 

 V současné době je nejvíce uplatňovanou technologií tzv. plynulé odlévání oceli 

(ZPO), která představuje až 97 % produkce. Zbývající objem oceli je odléván do kokil 

na ingoty a jako tvarové odlitky.  

 Technologie ZPO má oproti odlévání oceli do kokil řadu výhod např. lepší využití 

kovu, úsporu energie, zjednodušení výrobního pochodu, atd. Nižší zpracovací náklady u ZPO 

jsou dány především menším počtem provozních operací v porovnání s konvenčním 

odléváním do ingotů a válcováním bram. Odlévání oceli do kokil je oproti plynulému 

odlévání sice provozně jednodušší, ovšem kromě menšího využití kovu je tato technologie 

provázena nejen poměrně velkou spotřebou kokil a licích podložek, nutností ohřevu odlitých 

ingotů v hlubinné peci, válcováním, ale i operacemi stripování, kontroly a povrchové úpravy 

a zvýšenou manipulací [1, 2]. Na druhou stranu, odlévání ocelových ingotů umožňuje vyrobit 

ingot o velké hmotnosti a rozměrů. Hovoříme o tzv. těžkých kovářských ingotech. Tyto jsou 

většinou využívány pro výrobu speciálních strojních součástí nadměrných rozměrů 

a hmotností např. v energetickém průmyslu, jaderné energetice či lodním průmyslu. 

1.1 Odlévání oceli do kokil 

 Technologie odlévání oceli do kokil se provádí v licí hale ocelárny do licích sestav, 

skládajících se z litinových forem, tzv. kokil, které jsou umístěny buď na pojízdných vozech, 

nebo jsou postaveny na licím poli. Pokud se ocel odlévá do kokil přímo z odpichové pánve, 

která je opatřena uzavíratelnými výlevkami, hovoříme o odlévání horem, což je pro 

představu uvedeno na obr. 1(a) [1].  

 Při odlévání spodem se ocel nelije do kokil přímo, ale přes licí kůl a vtokové kanály, 

kde pak ocel rovnoměrně stoupá ve všech kokilách současně. Kokily u tohoto způsobu 

odlévání mohou být rovněž umístěny na licích vozech nebo v licích jámách. Tvar kokil se řídí 

požadavkem válcoven. Schéma lití oceli spodem je uvedeno na obr. 1(b) [1]. 

 Z předností lití horem ve srovnání s litím spodem je možno jmenovat menší pracnost 

a spotřebu žárovzdorných materiálů při přípravě licí soupravy (odpadá vybourávání starých 

a vyzdívání nových licích systémů v licích deskách apod.), menší ztráty oceli (jedná se 

zejména o ztráty vznikající při lití spodem ztuhnutím oceli v licím systému – tzv. „kosti“), 

vhodnější uložení tepelného centra tuhnoucího ingotu v jeho horní části, menší možný stupeň 

dodatečného znečištění oceli stykem s licí keramikou, menší pokles teploty oceli mezi pánví 

a kokilou aj. 
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 Z nevýhod lití horem ve srovnání s litím spodem je možno jmenovat větší možnost 

vzniku některých vad, větší časový interval pro odlití pánve, větší počet uzavření pánve a tím 

i větší opotřebením keramiky uzavíracího mechanizmu, horší sledování a regulace licí 

rychlosti, větší opotřebení kokil aj. [1]. 

  

(a) schéma odlévání oceli horem (b) schéma odlévání oceli spodem 

Obr. 1: Příklad odlévání oceli ingotovou cestou [3]. 

 Licí sestava se skládá z následujících základních částí: 

 licí deska, 

 kokilové podložky, 

 kokila, 

 hlavový nástavec. 

 Licí deska se používá jako základna pro odlévání. Pokud jsou odlévány těžké 

kovářské ingoty, tak jsou licí desky umístěny v licí jámě. Jestliže se odlévají menší ingoty, 

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.  

 Na obr. 2 jsou uvedeny licí desky pro odlévání: (a) 4 kokil, (b) 12 kokil a (c) dokonce 

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

přívod oceli do kokily. Dále na obr. 2 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]. 

   

(a) licí deska pro 4 kokily (b) licí deska pro 12 kokil (c) licí deska pro 60 kokil 

Obr. 2: Ukázka různých licích desek pro odlévání spodem [1]. 
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 Kokila je litinová forma kruhového, čtvercového, obdélníkového nebo 

mnohoúhelníkového průřezu, v níž tekutá ocel ztuhne v žádaný tvar, aby mohla být jako 

ocelový ingot zpracována válcováním nebo kováním. Materiál k výrobě kokil představuje 

šedá litina s lupínkovým grafitem (3,3 ÷ 4,0 % C, 0,4 ÷ 0,9 % Mn; 1,2 ÷ 2,2 % Si;  

max. 0,2 % P; max. 0,05 % S), tvárná litina nebo železo prvního tavení s úpravou [1]. 

 Dle tvaru rozdělujeme kokily na kokily typu A, které jsou určené k odlévání 

neuklidněné oceli, a kokily typu V k odlévání uklidněné oceli. Na obr. 3 jsou uvedeny oba 

typy kokil. 

  

(a) kokila typu A (b) kokila typu V 

Obr. 3: Konstrukční řešení kokil [4]. 

 Kokilové podložky jsou nedílnou součástí kokily. Umisťují se pod vlastní kokilu. 

Vyrábějí se ze stejného materiálu jako kokily. Jsou intenzivně namáhány zejména při odlévání 

kovem v prvních okamžicích od začátku lití. K zamezení rozstřiku kovu jsou kokilové 

podložky tvarovány [1].  

 Hlavové nástavce se používají při odlévání uklidněných ocelí a mají za účel soustředit 

staženinu v hlavové části ingotu. Plášť kokilového nástavce se zhotovuje většinou z ocelové 

litiny a tento se vyzdívá či pěchuje žárovzdorným materiálem, jehož malá vodivost umožňuje 

udržení oceli v hlavové části co nejdéle v tekutém stavu. Někdy se používá, zvláště při 

odlévání ingotů o velké hmotnosti, exotermického obložení [1].  

1.2 Tuhnutí a krystalizace oceli 

 Přechod oceli z tekutého do pevného stavu je provázen procesem krystalizace 

a tuhnutí, při čemž vznik jednotlivých krystalů a krystalizačních zón ingotu či odlitku 

nazýváme krystalizací, zatímco proces spojený s dynamikou zvětšování množství pevné fáze 

při současném zmenšování objemu tekuté fáze v různých místech ingotu označujeme 

tuhnutím. Tuhnutí oceli je komplexním procesem, ve kterém se uplatňuje jak postupná, tak 

i objemová krystalizace. Jestliže ocel tuhne v kokile při maximálním teplotním gradientu, 

proces krystalizace probíhá postupně, zatímco tuhne-li ocel při minimálním teplotním 

gradientu, proces krystalizace probíhá objemově [1].  



16 

KLUS, P. Studium plnění a tuhnutí ocelového ingotu pomocí numerické simulace v prostředí software QuikCAST. Disertační 

práce. Katedra metalurgie a slévárenství. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství. VŠB – TU Ostrava, 2017. 

1.2.1 Vznik krystalizačních zárodků 

 Základní podmínkou nově vznikající fáze je termodynamická stabilita. Platí, že 

hodnota volné entalpie nově vznikající fáze – tuhé fáze – (s) musí být menší, než u fáze 

předchozí, tj. taveniny (l) – viz obr. 4. Čili čím nižší je hodnota volné entalpie, tím je 

soustava stabilnější. 

 

Obr. 4: Závislost volné entalpie čistého kovu v kapalném (l) a tuhém (s) stavu na teplotě 

(plné čáry). 

 Změna volné entalpie ΔG při přechodu z taveniny do tuhé fáze je hnací silou, která 

určuje směr změny skupenství. Tato základní termodynamická podmínka změny skupenství 

není dostačující, protože o vlastním začátku fázové změny rozhoduje kinetický faktor. Není-li 

v tavenině přítomen zárodek tuhé fáze, je možno dosáhnout vysoké hodnoty přechlazení 

taveniny, aniž by došlo ke krystalizaci. Vznik nové fáze v objemu taveniny lze vysvětlit buď 

pomocí teorie homogenní nukleace, nebo teorie heterogenní nukleace. [1, 5] 

 Homogenní nukleace – v souladu s touto teorií vznikne v některém náhradním místě 

přechlazené taveniny zcela spontánně seskupení atomů, které má uspořádání stejné jako 

krystal (zárodek). Seskupení může být buď stabilní, nebo nestabilní. Seskupení atomů 

taveniny bude stabilní a bude tedy růstu schopným zárodkem krystalu, jestliže jeho poloměr 

bude větší než kritický. Práce spojená se vznikem krystalizačního zárodku bude tím menší, 

čím větší bude přechlazení taveniny [1, 5].  

 Změnu volné entalpie soustavy ΔG při vzniku krystalizačních zárodků tuhé fáze 

v tavenině určuje obecná rovnice a jde-li o zárodek krychlového tvaru, pak: 

   
 2003 6lGG
M

lG ls   (1) 

kde 
0

lG  je molární volná entalpie taveniny,  

 
0

sG  - molární volná entalpie tuhé fáze, 

 ρ a M - hustota a molekulová (atomová) hmotnost krystalického zárodku, 

 l - délka hrany krychle krystalického zárodku, 

 σ - mezifázové napětí mezi krystalickým zárodkem a taveninou. 
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 Pro kritickou velikost zárodku lkrit vyjádřenou délkou hrany krychle zárodku 

odvodíme: 
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Úpravou tohoto vztahu můžeme rovněž odvodit rovnici: 
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 Rovnice (2) a (3) ukazují, že při daném Ttá, ρ a M je kritický rozměr zárodku tím 

menší, čím větší je molární teplo tání a stupeň přechlazení ΔT taveniny (resp. stupeň 

přesycení taveniny zárodky nové fáze) a čím menší je mezifázové napětí. Tyto závěry platí 

i tehdy, vzniká-li zárodek kulovitého tvaru [1, 5, 6]. Závislost změny volné entalpie soustavy 

podle předcházející rovnice na velikosti vznikajících zárodků je znázorněna na obr. 5. 

 

Obr. 5: Změna volné entalpie při vzniku krystalizačních zárodků [6]. 

 Při teplotě T1 > Ttá je 0

lG  > 0

sG  a hodnota ΔG roste monotónně s velikostí zárodku. 

Při zmenšování přehřátí, tj. bude-li se teplota blížit Ttá, bude rozdíl 0

lG  a 0

sG  menší, a i když 

funkční závislost ΔG = f(1) bude pozvolnější, bude nadále monotónně vzrůstat (křivka T2). 

Vznikají-li krystalizační zárodky v přechlazené tavenině, tj. je-li T3 < Ttá, bude 0

lG  < 0

sG  

a na funkční závislosti ΔG = f(1) se objeví maximum odpovídající kritické velikosti zárodku 

lkrit. Křivka T4 souvisí s vyšším stupněm přechlazení a nižší hodnotou mezifázového napětí. 

Z uvedeného vyplývá, mají-li být krystalizační zárodky nové fáze stabilní a mají-li mít 

možnost dalšího růstu, musí vykazovat větší rozměr, než je rozměr kritický lkrit. Všechny 

krystalizační zárodky s menším rozměrem než kritickým se v tavenině znovu rozpouštějí [6].  

 Na obr. 6 je uvedena závislost rychlosti růstu zárodků (
o

N ) na stupni přechlazení pro 

podmínky homogenní nukleace. Z obr. 6 je zřejmé, že v tomto případě je třeba dosáhnout 

přechlazení 0,2 · Ts, což v praktických podmínkách znamená přechlazení o 250 až 300 °C. 

Takovýto stupeň přechlazení není v praxi dosažitelný [5]. 
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(a) (b) 

Obr. 6: Závislost rychlosti růstu zárodků na stupni přechlazení: (a) pro podmínky homogenní 

nukleace, (b) pro podmínky homogenní i heterogenní nukleace [5]. 

 Heterogenní nukleace – je-li nukleace katalyzována cizími nerozpustnými částicemi 

nebo stěnami kokily, pak se tato nukleace nazývá heterogenní. Zárodky krystalů se tedy tvoří 

na tuhých částicích, které byly přítomny v tavenině před dosažením jejího kritického 

přechlazení.  

 Při krystalizaci ocelových ingotů se jedná vždy o tento druh nukleace – viz obr. 6. 

Heterogenní nukleace je snazší a nastává při mnohem menší hodnotě přechlazení, rovnající se 

přibližně 0,02 · Ts, tedy asi desetkrát menší než u homogenní nukleace [5].  

 Při existenci heterogenních částic v tavenině nebo nerovnosti vnitřního povrchu kokily 

je energie potřebná pro vznik zárodků nižší vlivem mezifázových napětí mezi taveninou, cizí 

částicí a vznikajícím zárodkem. Blíže jsou tyto procesy popsány v literatuře [1, 5-7]. 

1.2.2 Dendritický růst krystalů 

 Ocel krystalizuje dendriticky. Dendritická struktura vzniká v případě, jestliže má 

tavenina v blízkosti fázového rozhraní záporný teplotní gradient. Rychlost růstu dendritů 

závisí na stupni přechlazení [1, 5, 7, 8].  

 Přechlazení taveniny má základní význam pro vznik krystalizačních zárodků 

a rychlost jejich růstu. Má vliv na velikost krystalů a primárních zrn. Vznik pásma 

přechlazené taveniny před rozhraním taveniny a krystalů způsobuje nestabilitu krystalizace 

a bylo dokázáno, že je u reálných slitin podmínkou vzniku rozvětvené struktury buněčného 

a dendritického typu. Chladnutím roztaveného kovu vzniká v tavenině teplotní gradient 

grad T, který způsobí, že je teplota v některých místech před hranicí krystalizace nižší, než je 

teplota izolikvidy. Tento jev je nazýván konstitučním přechlazením [1, 5, 7, 8].  

 Podle obr. 7(a) se začne pásmo konstitučně přechlazení taveniny tvořit od okamžiku, 

kdy přímka udávající teplotní gradient grad T (obr. 7(b)) bude tangentou křivky 

rovnovážných teplot. Stav na obr. 7(c) již uvádí, že skutečná teplota v tavenině je nižší než 

rovnovážná teplota (teplota likvidu).  
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(a) (b) (c) 

Obr. 7: Rovnovážná a skutečná teplota v tavenině před rovinou krystalizace.  

TE – rovnovážná teplota tuhnutí před krystalizační rovinou, TA – skutečná teplota  

v tavenině [5]. 

 U kovů nastává dendritický růst, je-li rychlost krystalizace přibližně 5 cm.s-1 

při heterogenní nukleaci a ≈ 5 000 cm.s-1 při homogenní nukleaci. Charakteristickým jevem 

při dendritické krystalizaci je vysoká krystalizační rychlost. Ve směru podélném rostou 

dendrity až stokrát rychleji než ve směru příčném. Růst dendritů se přeruší při spojení s jiným 

dendritem. Na následujících schématech (obr. 8 a obr. 9) je znázorněn tvar mezifázového 

rozhraní tuhá fáze – tekutá fáze při kladném a záporném teplotním gradientu [1, 5]. 

 Na obr. 8 je schéma postupu izotermické roviny krystalizace v čistém kovu. Jestliže 

v tavenině existuje kladný teplotní gradient grad T, místní nestabilita může vytvořit výstupek 

na rovině krystalizace, avšak to povede v tomto místě ke zmenšení teplotního gradientu 

a fronta krystalizace se opět vyrovná.  

 
 

Obr. 8: Schéma postupu izotermické 

roviny v čistém roztoku (bez příměsí) [5]. 

Obr. 9: Vznik rozvětvené struktury následkem 

vytvoření záporného teplotního gradientu před 

rovinou krystalizace [5]. 

 Podle obr. 9 je patrné, že dojde-li před frontou krystalizace ke vzniku záporného 

gradientu, bude se původní rovina tuhnutí postupně rozpadat za vzniku přechodových struktur 

(rovinná, následně buněčná struktura), až konečně podle podmínek krystalizace vznikne 

dendritická krystalizace (struktura). 
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1.2.3 Krystalizační uspořádání ingotu  

 Krystalizační uspořádání ingotu se mění, a to jak ve směru podélném, tak příčném. 

Obecně je známo [1, 5, 8-11], že makrostruktura kovářského ingotu je po obvodu tvořena 

pásmem rovnoosých krystalů, pásmem kolumnárních krystalů (sloupkovitých krystalů) 

a pásmem dendritických krystalů – viz obr. 10. Vznik vnější zóny rovnoosých krystalů je 

provázen silným přechlazením povrchové vrstvy tekuté oceli, podmiňující vznik velkého 

počtu krystalizačních zárodků. Na uspořádání této oblasti se podílí značnou měrou 

i konvekce. Postupující ohřev kokily, snížené přechlazení tekuté oceli v oblasti krystalizace, 

jakož i převládající vliv usměrněného odvodu tepla doprovázený poklesem počtu 

krystalizačních zárodků způsobuje orientovaný růst primárních dendritických os téměř kolmo 

na stěnu kokily. Růst těchto sloupkovitých krystalů vytváří tzv. kolumnární pásmo. 

S postupujícím mezifázovým rozhraním klesá rychlost krystalizace a současně i teplotní spád 

v tavenině. Orientovaný růst kolumnárního pásma se zpomaluje při narůstání tvořících se 

krystalů. Ve zbývající tavenině vytlačované směrem do středu ingotu se postupně zvyšuje 

koncentrace rozpuštěných příměsí, což spolu s poklesem teplotního gradientu v oblasti 

krystalizace vytváří podmínky pro vznik heterogenních krystalizačních zárodků. 

Na uspořádání jednotlivých oblastí krystalizační struktury ocelového ingotu se podílí 

především teplota a tloušťka stěn kokily, teplota odlévané oceli, rychlost odlévání, intenzita 

pohybu odlévané oceli v kokile, chemické složení oceli, atd. 

    

Obr. 10: Typické krystalizační uspořádání ingotu z uklidněné oceli [8, 12]. 

1.3 Vady ocelových ingotů 

 Ocelové ingoty mohou po odlití vykazovat rozličné vady (rozměrové, tvarové, 

hmotnostní, povrchové či vnitřní), jejichž příčiny mohou spočívat například v nesprávné 

dezoxidaci odlévané oceli, konstrukci a kvalitě vnitřního povrchu kokil, přípravě odlévací 

sestavy, jakož i nedodržení technologie odlévání [1, 13].  
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1.3.1 Vnější (povrchové) a vnitřní vady 

 Vnější šupiny (pleny) – odlévání ingotu horem je doprovázeno rozstřikem 

dopadajícího proudu oceli. Velikost rozstřiku je dána kinetickou energií dopadajícího proudu 

oceli, tvarem proudu oceli a tvarem spodní části kokily. Kapky oceli, které ulpívají na stěně 

kokily, rychle tuhnou a jejich povrch se může zoxidovat. Část kapek vznikajících rozstřikem, 

která je nejblíže hladiny oceli, nemá čas se za krátkou dobu letu oxidovat a opět se v oceli 

rozpouští. Množství těchto kapek je tím menší, čím pomalejší je stoupání hladiny oceli. 

S větší rychlostí lití sice vzrůstá množství těchto rozpuštěných kapek, zvyšuje se však zároveň 

i rozstřik oceli. Při odlévání spodem mohou na rozdíl od lití horem vznikat šupiny pouze při 

zalití ingotu. Takto utuhlá a částečně zoxidovaná ocel se s tekutou fází nespojí. Čím je 

velikost ingotu větší, tím je nebezpečí vzniku takovýchto plen (zálitků) menší [13].  

 Zavaleniny – patří k hlavním vadám ingotů z uklidněné oceli, většinou odlévaných 

spodem, nazývané také přebal, přelitek, převal, převalek, přelitá licí kůže, přelitá licí kůra, 

studený svar apod. Při běžném postupu odlévání uklidněné oceli spodem se na hladině oceli 

v kokile vytváří oxidický povlak související s průběhem fyzikálně chemických procesů na 

styku tekuté oceli se stěnou kokily a plynnou atmosférou nad tekutým kovem. Hladina oceli 

v kokile vytváří v místě styku se stěnou kokily vypouklý meniskus, jehož výška a tvar závisí 

na příslušných mezifázových a povrchových napětích a na velikosti úhlu mezi tekutou ocelí 

a stěnou kokily [13]. 

 Vznik zavaleniny začíná tím, že se na ohnuté části menisku vytvoří kůrka z tuhnoucí 

oceli a oxidů. Během odlévání se tloušťka a plocha této kůrky zvětšuje, při dalším stoupání 

hladiny oceli v kokile se tlak na meniskus zvyšuje, až tlak tekuté oceli vytvořenou kůrku 

protrhne a tekutá ocel ji přelévá. Kůrka vytvořená na menisku se vytvořila zatím tak tlustá 

a pevná, že se již neohne zpět směrem ke kokile a její ztuhlý povrch, znečištěný oxidy, se 

s tekutou ocelí nesvaří. Často je zavalenina doprovázena přítomností pískovitých 

a struskovitých míst a vznikem příčných trhlin nebo i sekundárních staženin [13]. 

 Strusková a písková místa – vznikají na povrchu při nedbalém vyzdění licí desky 

a nedostatečném profoukání kanálků stlačeným vzduchem, dále při špatné kvalitě materiálu 

kanálkových cihel, kdy žárovzdorný materiál strhává ocel s sebou. Ten pak v kokile 

vyplouvává na povrch a může se usadit u stěny kokily, kde se zalije ocelí. Výsledkem jsou 

porůznu se vyskytující strusková a písková místa na povrchu ingotů [13]. 

 Podpovrchové bubliny jsou důsledkem přítomnosti plynů v oceli, jako jsou kyslík, 

vodík, dusík, oxid uhelnatý [13]. 

 Trhliny – patří k vadám velmi rozšířeným a také k takovým, které mohou být často 

příčinou znehodnocení celého ingotu. Základní předpoklad pro vznik trhliny je tahové nebo 

střihové napětí, které zejména při vysokých teplotách snadno převýší pevnost oceli 

po vyčerpání její plasticity. Je-li volné smršťování ingotu brzděno mechanicky nebo tepelně, 

nebo nastává-li nestejnoměrné rozdělení pnutí anebo tečení, ať již v celém ingotu nebo jen 

místně, jsou vytvořeny podmínky pro vznik trhlin. Trhliny se vyskytují prakticky u všech 

ocelí a způsobů výroby oceli, většinou v doprovodu vycezenin a pásů feritu, často 

v souvislosti s výskytem sulfidických vměstků. 
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 Ingoty z uklidněné oceli se svou vysloveně orientovanou krystalizací jsou nejvíce 

náchylné ke vzniku trhlin. Mnohem méně náchylné ke vzniku trhlin jsou ingoty 

z polouklidněné a zejména neuklidněné oceli [1, 8, 13]. 

 Trhliny vznikající během tuhnutí ingotu – po naplnění kokily tekutou ocelí dochází 

ke vzniku povrchové kůry ingotu. Pevnost ocelové povrchové kůry je krátce po ztuhnutí 

velmi nízká, stejně tak probíhá velmi omezeně její smršťování. Překročí-li pnutí při brzděném 

smršťování alespoň na okamžik pevnost oceli nebo vyskytne-li se iniciace způsobená vměstky 

nebo vycezeninami, vznikají trhliny prakticky bez plastické deformace. 

 Vznik trhlin v tomto údobí souvisí také úzce se vznikem spáry mezi tuhnoucím 

ingotem a kokilou. Při dotyku tekuté oceli se stěnou kokily začíná krystalizace povrchové 

kůry ingotu. Smršťování povrchové části tuhnoucího ingotu je v prvních fázích tuhnutí 

kompenzováno plastickou deformací oceli. Toto období krystalizace ingotu se vyznačuje tím, 

že kůra ingotu se vlivem ferostatického tlaku roztahuje zároveň s kokilou, což v tomto období 

souvisí s vysokou plastickou deformací. S dalším snižováním teploty se plastické vlastnosti 

oceli snižují, síly vzájemného působení se v tuhnoucí části ingotu zvyšují; pevnost kůry 

ingotu převyšuje plastickou deformaci kůry a začíná vznikat spára mezi kokilou a ingotem. 

V tomto období, kdy je pevnost kůry ingotu ještě nízká, avšak kůra ingotu se již nedotýká 

kokily, jsou nejpříznivější podmínky pro tvorbu trhlin [13]. 

 Vnitřní mezikrystalické trhliny – vznikají při chladnutí ingotů z legovaných ocelí, 

především nízkouhlíkových chrómniklových, chrómniklmolybdenových ad. Mohou se 

vyskytovat v různých částech ingotu. Buď jsou pavoukovitě rozmístěny ve vnitřní části ingotu 

bez přesnějšího místního určení, nebo častěji vznikají přímo v osové části ingotu. 

 Vznikají krátce po ztuhnutí vnitřní části ingotu, tj. při teplotách asi 1200 až 1400 °C. 

Na jejich vzniku se podílí pnutí vznikající rychlým tuhnutím vnitřní části ingotu a zvýšená 

koncentrace nežádoucích prvků na hranicích zrn. 

 Tyto trhliny se rovněž někdy označují jako submikrotrhliny či vnitrodendritické 

trhliny. Jejich tvoření je vysvětlováno tak, že se při tuhnutí dendritu mezi jeho osami uzavírá 

tavenina s nižší teplotou tavení a vlivem smršťování vzniká pór – ostrý výběžek. Na konci 

tuhnutí se smršťují i jednotlivé dendrity. Není-li úbytek objemu mezi dendrity nahrazován 

taveninou, tvoří se mezi dendrity řediny, přecházející v trhliny [13]. 

 Trhliny vznikající během chladnutí ingotu při nižších teplotách (praskliny) – tyto 

vady jsou méně časté, pokud ovšem dojde k jejich vzniku, znamenají téměř vždy 

znehodnocení celého ingotu. Praskliny prostupují mnohdy celou délkou ingotu a zasahují 

hluboko do ingotu. Vyskytují se jak na vnějším povrchu ingotu, tak i uvnitř těla ingotu. 

Praskliny vznikají až při teplotách pod 400 °C, často až po zchladnutí ingotu. 

 Teplota vnějších vrstev ingotu je při jeho ochlazování vždy nižší než teplota vnitřní 

části ingotu. Proto během poklesu teploty ingotu probíhá v různých vrstvách ingotu rozpad 

austenitu nerovnoměrně. V období, kdy je již ve vnější vrstvě ingotu rozpad austenitu zcela 

ukončen, v přiléhajících vnitřních vrstvách ingotu teprve probíhá a je doprovázen 

zvětšováním objemu, zatímco se chladnoucí vnější vrstva smršťuje, což vede ke vzniku 

tahových pnutí ve vnější vrstvě. Je-li rozdíl teplot mezi vnějšími a vnitřními vrstvami velký 

a ocel není úměrně vznikajícím pnutím dostatečně plastická, vznikají v povrchové části ingotu 

praskliny [13]. 
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 Staženiny a řediny – vznik těchto vad v těle ingotu úzce souvisí se zmenšováním 

objemu oceli již při snižování teploty z licí teploty na teplotu likvidu, a především v intervalu 

tuhnutí v oblasti mezi likvidem a solidem. 

 Mechanismus vzniku staženiny bývá schematicky znázorněn jako postup, který 

předpokládá chladicí vliv pouze stěn kokily a průběh tuhnutí se znázorňuje v jednotlivých 

časových úsecích, po kterých se vždy hladina zbývajícího kovu sníží, až vznikne dutina 

přibližně kuželovitého tvaru. Staženina v ingotu vzniká vždy v místě, kde se kov udržuje 

nejdéle tekutý. Nejdéle se tekutá ocel udržuje v tzv. tepelném centru ingotu a z tohoto místa 

se tekutá ocel jako ze zásobníku dodává do míst, kde při tuhnutí nastal úbytek objemu. 

Tepelné centrum ingotu leží obvykle v horní středové části ingotu. 

 Staženina a řediny v ingotu zaujímají u uhlíkové oceli průměrně 3,0 až 3,5 %, tedy 

méně, než je skutečné smrštění oceli. Část zmenšení objemu oceli smrštěním připadá 

na celkové smrštění ingotu a část také na vznikající mezidendritické mikrodutiny. Kolem 

staženiny a především v jejím pokračování v ose ingotu při neovlivněném tuhnutí ingotu 

vznikají řediny a pórovitost. Řediny pod staženinou vznikají podobně jako staženina při 

tuhnutí posledních zbytků oceli, kdy se již nedostává dosti tekuté oceli k vyplnění vnitřních 

dutin [1, 8, 13]. 

 Vločky – jsou vlasové trhlinky různé délky a křivolakého průběhu. Jejich příčinou je 

zvýšený obsah vodíku nad určitou mez, která činí cca 2 cm3 na 100 g oceli. 

 Při takovýchto obsazích se vodík nevylučuje v podobě bublin, ale je rozpuštěn v oceli 

v atomárním stavu. S klesající teplotou a snižováním jeho rozpustnosti, přechází při nízkých 

teplotách (zpravidla < 200 °C), kdy již není možná plastická deformace, atomární vodík 

na molekulární. Tato změna je doprovázena vznikem vysokých tlaků (řádově desítky MPa), 

které vyvolávají silné místní pnutí vedoucí až k porušení soudržnosti materiálu a vzniku 

penízkovitých trhlin s lesklým povrchem. K zamezení tvorby vloček patří opatření totožná 

s opatřeními zaměřenými na snížení obsahu vodíku, případně je nutné provádět protivločková 

žíhání. Taktéž je možné nechat ocelové ingoty po vystripování velmi pomalu ochlazovat tak, 

aby měl vodík dostatek času difundovat z kovu [13]. 

 Nekovové vměstky – vznikají jako zplodiny reakcí jak během výroby, tak i během 

lití, nebo se dostávají do oceli zvenčí a způsobují poruchy zhoršující mechanické hodnoty, 

nebo znamenají přímo vadu. Podle původu se vměstky rozdělují na exogenní a endogenní. 

Exogenní vměstky vznikají buď korozivním, nebo erozivním působením oceli na žárovzdorný 

materiál, s nímž přichází ocel do styku během výroby, tj. v peci, žlabu, pánvi, nálevkách, 

kanálcích atd. Jsou to částice žárovzdorného materiálu, písku, strusky nebo nahodilých 

nečistot. Vznikají-li nekovové vměstky při fyzikálně chemických reakcích v tekuté nebo tuhé 

oceli, nazýváme je endogenní. Tvoří je především sulfidy, oxidy, nitridy, karbidy a komplexní 

vměstky [1, 13, 14]. 

1.3.2 Segregační jevy  

 Ocelový ingot má vždy vady související se segregacemi a smršťováním. Tyto 

nedostatky není možné zcela eliminovat, ale je třeba rozložit ingot tak, aby oblasti vad byly 

odstraněny jako odpad během operací kování nebo následného obrábění. Toho lze dosáhnout 

buď pomocí úpravy současných typů ingotů, nebo návrhem nových tvarů ingotů [1].  
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 Rozdíly chemického složení utuhlých ingotů vznikají v důsledku omezené 

rozpustnosti doprovodných a slitinových prvků v oceli během tuhnutí. Segregace může 

probíhat buď v mikroobjemech, pak se tento jev nazývá mikrosegregace, nebo v rozsahu 

převyšujícím rozměry dendritů a primárních zrn, kdy hovoříme o tzv. makrosegregaci [1, 5, 

8, 9, 15].  

 Mikrosegregace má velký vliv na jakost lité i tvářené oceli. Je to základní proces 

vzniku nestejnorodostí oceli, který lze do jisté míry ovlivňovat metalurgicky vhodnou 

skladbou základních vsázkových surovin (např. omezením koncentrace doprovodných prvků), 

technologií výroby a odléváním, avšak dokonalé stejnorodosti ocelového výrobku zatím 

dosáhnout nemůžeme. 

 Základní příčinou segregace je pohyb segregované kapaliny nebo pevné fáze během 

procesu tuhnutí a skutečnost, že tavenina během svého tuhnutí odmítá rozpuštěné látky, jak 

lze vidět z částečného rovnovážného diagramu na obr. 11 [8, 7, 15-18].  

 

Obr. 11: Schéma částečného rovnovážného diagramu binární slitiny. 

 Obohacování taveniny často vede k sekundárním reakcím jako je tvorba karbidů, 

sulfidů apod. Takováto sekundární reakce může významně ovlivnit rozsah konečné segregace. 

Pokud je obohacená tavenina v kontaktu s tuhou fází po delší dobu, je mezi nimi dosaženo 

z pohledu rozpuštěné látky rovnováhy podle rovnice (4) dle [15, 19]: 

 k
C

C

L

S   (4) 

kde  CS a CL  jsou koncentrace určité rozpuštěné látky v tuhé a tekuté fázi, 

 k      - rovnovážný rozdělovací koeficient.  

 Difuze a přenos hmoty koncentrace i-té složky Ci na jednotku objemu je dána 

v (g.mol.cm-3) nebo (g.cm-3). Nicméně pro rozpuštěnou látku ve zředěném roztoku je g.cm-3 

úměrná hmotnostnímu % složky Wi. Proto se v oblasti tuhnutí Ci odkazuje většinou  

i na Wi [15, 19]. 

 Rovnovážný rozdělovací koeficient platí pro koexistenci krystalu a taveniny při určité 

teplotě, tzn., že rychlost krystalizace se rovná nule. Za těchto podmínek je koncentrace 

příměsi v tavenině a krystalu dána příslušným binárním diagramem a jejich vzájemný poměr 

je stálý a daný hodnotou rozdělovacího koeficientu.  
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 Z přísně termodynamického hlediska je k= as/aL, kde as a aL jsou aktivity rozpuštěné 

látky, u níž jsou očekávány segregace. Rozpuštěné látky ve zředěném binárním roztoku se řídí 

Henryho zákonem, kde as~Cs a al~Cl. Opět platí, že k je funkcí teploty a čím nižší je hodnota 

k, tím větší má prvek sklon k segregaci – viz tab. 1 [15]. Jak je zřejmé z tab. 1, uváděné 

rovnovážné rozdělovací koeficienty u některých prvků se mohou dle různých autorů, např.  

[15, 19], odlišovat. Zejména se jedná o prvky jako S, P, H, N, Ti, Al a Si, kdy rozdíly mohou 

dosáhnout více než 100 %. 

Tab. 1: Binární rovnovážné rozdělovací koeficienty nejběžnějších prvků v železe [15].  

Prvek 
Rozdělovací koeficient dle [5] 

Rozdělovací koeficient dle [17] 

Název Značka Fe Fe 

Kyslík O 0,02 0,02 0,02 

Bor B 0,03 - - 

Síra S 0,04-0,05 0,02 0,02 

Fosfor P 0,15 0,13 0,06 

Uhlík C 0,20 (Fe) a 0,35 (Fe) 0,13 0,36 

Vodík H 0,27 0,32 0,45 

Dusík N 0,38 0,28 0,54 

Titan Ti 0,60 0,14 0,07 

Hliník Al 0,60 0,92  

Molybden Mo 0,70 0,80 0,60 

Křemík Si 0,84 0,66 0,50 

Mangan Mn 0,80-0,90 0,84 0,95 

Chrom Cr 0,97 0,95 0,85 

Nikl Ni - 0,80 0,95 

Vanad V - 0,90 - 

Největší tendenci k segregaci mají S a O a dále pak C a P. Pro rovnováhu tuhnutí platí: 

 Cs.fs+CL.fL=C0 (5) 

kde fs a fL vyznačují podíl tuhé a tekuté fáze a C0 je celkové množství specifické rozpuštěné 

látky. U ocelí je však nutné brát v úvahu interakce s jinými rozpuštěnými látkami, protože 

rovnovážný koeficient platí jen při rovnovážných podmínkách, které však při dendritické 

krystalizaci oceli nejsou splněny [15, 19]. 

 U procesu makrosegregace oceli je zdrojem vzniku větších oblastí s rozdílným 

obsahem příměsí proces mikrosegregace. V průběhu tuhnutí velkých objemů oceli se 

vytvářejí charakteristické oblasti, které mají v porovnání s tavební chemickou analýzou 

negativní nebo pozitivní odchylky v obsahu některých chemických prvků v různé výšce 

a průřezu ingotu. Pro ingoty jsou rovněž typické shluky příměsí obohacené taveniny mezi 

dendrity, které se označují jako vycezeniny (segregace) a dělí se na dva základní druhy, a to 

mezerové a stvolové. Pro středové části makrostruktury kovářského objemného ingotu jsou 

charakteristické tzv. A-segregace a V-segregace. Struktura ocelového ingotu se segregačními 

jevy je zobrazena na obr. 12(a), (b) [1, 5, 7-9, 11, 15, 21-23].  
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(a) struktura ingotů z uklidněné oceli [21] (b) makrosegregace ocelových ingotů [22] 

Obr. 12: Struktura ocelového ingotu se segregačními jevy. 

 Negativní segregace: během tuhnutí ingotu dochází ke snižování teplotního gradientu, 

a tím i ke zmenšování množství odvedeného tepla a snižování rychlosti tuhnutí. Hodnota 

efektivního rozdělovacího koeficientu se bude snižovat, čím bude rychlost tuhnutí menší. 

Před rovinou tuhnutí se tak začnou tvořit krystaly, které mají nižší koncentraci příměsi než 

okolní tavenina. Krystaly pronikají postupně do střední části ingotu a po dosažení určité 

velikosti klesají [5, 9, 23]. 

 Kladná segregace (tedy i vycezeniny) je způsobena prouděním taveniny 

ve dvoufázovém krystalizačním pásmu, v němž probíhá objemové smrštění při tuhnutí a dále 

tepelné smrštění. Proudění je vyvoláno rozdílnou hustotou taveniny, která vzniká jako 

důsledek mikrosegregace příměsí a doprovodných prvků. Poznatkem je zjištění, že 

v závislosti na výchozím chemickém složení se může hustota taveniny během tuhnutí 

s klesající teplotou snižovat. V tomto případě bude chladnější tavenina z dolní části ingotu 

na základě přirozené konvekce stoupat vzhůru [5, 9, 23]. 

 Mechanismus vzniku A vycezenin: na obr. 13 je znázorněn vzestupný proud 

taveniny ve dvoufázovém pásmu krystalizace, umožňující vznik kanálků, vyvolaný poklesem 

hustoty obohacené taveniny v patní části. Naopak při zvyšování hustoty taveniny s klesající 

teplotou vznikají sestupné proudy a v tomto případě ke vzniku stvolových vycezenin  

nedochází [5, 9, 23]. 

  
(a) model proudění taveniny u slitiny, u níž 

hustota taveniny s klesající teplotou klesá 

(b) model proudění taveniny u slitiny, u níž 

hustota taveniny s klesající teplotou stoupá 

Obr. 13: Mechanismus vzniku vycezenin A s uvedením proudění taveniny [5]. 



27 

KLUS, P. Studium plnění a tuhnutí ocelového ingotu pomocí numerické simulace v prostředí software QuikCAST. Disertační 

práce. Katedra metalurgie a slévárenství. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství. VŠB – TU Ostrava, 2017. 

 Mechanismus vzniku V vycezenin: tento typ vycezenin vzniká v osové části ingotů 

a odlitků a má charakteristický tvar písmene V. Vycezeniny jsou větší ve spodní části ingotu. 

Při malém úkosu kokily nebo vysoké štíhlosti dané poměrem H/D ingotu mohou být velmi 

vyvinuté i v horní části ingotu. Charakteristickým znakem je, že okolí V-vycezenin má nižší 

obsah příměsí. To dokazuje, že vznik V-segregace nastává ve středním pásmu ingotu až 

tehdy, kdy obsah tuhé fáze stoupne na 20 až 40 % hmotnostních, takže tavenina nemůže 

plynule proudit v dendritické síti. Smršťováním vznikají trhliny, které se vyplňují taveninou 

obohacenou příměsemi stékajícími šikmo z míst ingotu vzdálenějších od jeho osy. Příčinou 

vzniku trhlin, jak bylo již uvedeno, jsou síly vyvolané účinkem gravitace a smršťování během 

tuhnutí a chladnutí ingotu [5, 9, 23]. 

1.4 Vliv faktorů ovlivňujících průběh tuhnutí a vznik vad ocelových ingotů 

 Na průběh tuhnutí ingotu i na vnitřní necelistvosti má vliv celá řada faktorů: 

 tvar kokily (ingotu), 

 velikost ingotu, 

 rychlost ochlazování (tuhnutí), 

 rychlost odlévání a teplota oceli, 

 chemické složení oceli. 

 Tvar kokily (ingotu): zcela nevhodný je tvar kokily nahoru se zužující, neboť oblast 

ředin zasahuje velmi hluboko, často až do dolní části. Obdobně se chovají i ingoty s vysokou 

štíhlostí. Na štíhlosti závisí velikost staženiny, osová porozita, rozložení segregací, poměr 

mezi vertikální i horizontální rychlostí tuhnutí [1, 5, 15, 16, 20, 24]. 

 Z většiny prací hodnotících vliv tvaru kokily na rozsah a velikost vad vyplývá, že pro 

zajištění homogenní struktury s minimalizací středových staženin, ředin a porozity je 

preferováno přednostně zvýšení podílu tuhnutí ve vertikálním směru. Tuhnutí ve vertikálním 

směru podporuje nižší hodnota poměru H/D, větší úkos kokily (zvětšení konicity) a souběžně 

plnění konstantní rychlostí. Pro větší ingoty, kde vzrůstá spojování dendritických krystalů 

ve středové oblasti ingotu, je důležitá nižší rychlost tuhnutí k zabránění vzniku struktury 

s ředinami a porozitou. 

 Velikost ingotu: se zvětšováním hmotnosti ingotu z uklidněné oceli roste množství 

i velikost stvolových (A) vycezenin. Se zvětšováním průřezu ingotu se prodlužuje doba 

tuhnutí ingotu, a tím je podporován vznik nestejnorodosti ingotu, především intenzita 

vyloučení stvolových vycezenin A. Zároveň se zvyšují rozdíly v chemickém složení mezi 

hlavou a patní částí ingotu [1, 5, 15, 16, 24]. 

 Rychlost ochlazování (tuhnutí): rychlost tuhnutí oceli je závislá na rychlosti postupu 

izotermy, respektive režimu chlazení oceli. Pokud je teplotní gradient velký, pásmo segregace 

se vzhledem k tvorbě oblastí s úzkými sloupcovitými krystaly, které mají nízkou propustnost, 

neobjeví. Režim chlazení je dán materiálem a tvarem kokily (tepelnou kapacitou), stejně tak 

chemickým složením a licí teplotou oceli [1, 5, 15, 16, 24]. 

 Rychlost odlévání: vliv rychlosti odlévání na vznik vycezenin je jednoznačný. Čím 

vyšší je rychlost odlévání, tím je rozsah a velikost vycezenin v ingotu větší.  
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 V případě práce [24] výsledky simulace ukazují, že zvýšení rychlosti plnění nástavce 

vede ke snížení množství tuhé fáze formované v nástavci během fáze odlévání. Toto byl 

zásadní rozdíl oproti technologii dosud užívané v ocelářském podniku, kde naopak snižovali 

rychlost plnění hlavového nástavce o polovinu. Zvýšení rychlosti plnění hlavového nástavce 

vede k pomalejšímu chlazení. Tato opatření vedou k zvýšení účinnosti hlavového nástavce. 

V případě poměrného lokálního napětí vznikajícího v důsledku objemových změn v průběhu 

tuhnutí ocelového ingotu došlo i k výraznému poklesu relativních hodnot napětí. 

 Teplota oceli: vliv teploty oceli je stejný jako u rychlosti odlévání, čím vyšší je 

teplota oceli, tím větší je rozsah vycezenin. Teplota se projevuje i vlivem na druh 

vyloučených vycezenin. Při vyšší teplotě jsou výraznější středové mezerové vycezeniny typu 

V, při nižší teplotě stvolové vycezeniny typu A. Snížením teploty odlévání na přijatelnou 

hodnotu, při níž nedojde v průběhu plnění k utuhnutí, může být oblast A segregace snížena 

pouze na 3%. Ve většině případů vedla zvýšená teplota odlévání ke zvětšení rozsahu oblasti 

A segregace [1, 5, 15, 16, 24]. 

 Chemické složení oceli: podle toho, jaké je chemické složení oceli, kolik ocel 

obsahuje plynů a také podle způsobu výroby je ocel různě náchylná ke vzniku vycezenin. 

Se zvětšující se koncentrací prvku v oceli se zvětšuje i sklon tohoto prvku k vyloučení 

ve vycezeninách. Na prvním místě jak z hlediska intenzity vyloučení, tak i z hlediska 

škodlivosti jsou fosfor a síra. Segregace síry a fosforu ve vycezeninách může dosahovat až 

300 %, podle některých údajů až 400 %. Proto snížení obsahu těchto prvků v oceli je hlavním 

úkolem při omezování vycezenin [9, 15].  

 Intenzita segregace daného prvku při ostatních neměnných podmínkách závisí rovněž 

na intervalu tuhnutí. Chemické složení ovlivňuje velikost rozsahu mezi teplotou likvidu 

a solidu a rozdělovací koeficienty prvků oceli. Čím nižší je hodnota koeficientu, tím větší má 

prvek sklon k segregaci. Nejnižší hodnoty rozdělovacích koeficientů byly získány pro S, O, P 

a C. Omezení segregací je tedy otázkou snižování obsahu síry, fosforu a kyslíku. Jakost 

konečného výrobku je pak dána rozsahem segregace uhlíku. Rozsah segregace uhlíku 

negativně ovlivňuje obsah Si a S. Pozitivní působení bylo prokázáno při mikrolegování Mo, 

Ni či V. Segregace uhlíku je významně ovlivněna geometrií ingotu vyjádřená poměrem výšky 

k průměru těla ingotu, úkosem těla ingotu a relativní hmotností hlavy ingotu. Geometrie licí 

sestavy významně ovlivňuje rychlost a režim tuhnutí [9, 15]. 

 Velikost a rozložení segregace se v produktech odlévání nejčastěji studují pomocí 

experimentálního provozního rozřezání potřebné části utuhlého ingotu a následnou 

chemickou analýzou vzorků z různých předem stanovených míst ingotu. Tento postup však 

neposkytne uspokojivé vysvětlení, proč k segregaci došlo a navíc je tato metoda časově 

a finančně velmi nákladná. V náročných metalurgických podmínkách, kde lze velmi obtížně 

získat informaci o způsobu plnění kokily taveninou oceli a makrostruktuře ztuhlého ingotu, je 

tedy vhodné uplatnit některou z metod modelování metalurgických procesů [15]. 
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2 ZÁKLADNÍ ZPŮSOBY STUDIA METALURGICKÝCH 

PROCESŮ PROBÍHAJÍCÍCH PŘI VÝROBĚ OCELI 

 Podrobné studium podstaty a zákonitostí dějů spojených s výměnou hmoty, hybnosti 

a energie, které probíhají ve složitých podmínkách metalurgických procesů, je základním 

předpokladem pro jejich optimalizaci a vývoj nových progresivních postupů. Při výzkumu 

metalurgických procesů je možno použít různých metod.  

2.1 Studium procesů v reálných provozních podmínkách 

 Základní a historicky nejstarší metodou je výzkumná činnost přímo v provozních 

podmínkách na daném agregátu. Provádění přímých provozních experimentů je možné jen 

tehdy, pokud výrazněji nenaruší chod celého agregátu a negativně neovlivní výslednou 

kvalitu výroby. K tomu je nutno jako další limitující faktor připočíst absenci vhodných čidel 

(např. pro měření rychlostních polí v tekutém kovu apod.) a rovněž obtížné experimentální 

podmínky (vysoké teploty, vývin hustých dýmů, rozstřik kovu a strusky apod.). Co se týče 

interpretace dosažených výsledků, je někdy obtížné zcela jednoznačně stanovit vliv 

jednotlivých sledovaných parametrů a pro získání seriózních závěrů je pak nutné provést větší 

množství mnohdy dlouhodobých a tedy nákladných měření. Přímá výzkumná činnost 

v provozních podmínkách je nicméně nepostradatelnou součástí studia metalurgických 

procesů. Umožňuje nám s použitím empirických, stechiometrických a statistických metod 

získat potřebné údaje o průběhu základních metalurgických reakcí, vlivu metalurgických 

a provozních parametrů na průběh těchto reakcí a umožňuje nám provádět i optimalizaci 

procesů. V neposlední řadě výsledky provozního výzkumu poskytují vstupní hodnoty 

pro definici a nastavení např. modelu, jak bude dále uvedeno [25]. 

2.2 Studium procesů na základě jejich modelování 

 Modelování probíhajících procesů v systému je metodou, jejímž cílem je co 

nejvěrohodněji zachytit chování reálného systému pomocí fyzikálního nebo matematického 

modelu. Na základě výsledků dosažených na modelu lze pak zpětně předpovídat chování 

reálného systému při různých změnách procesu [25]. 

 Základní úlohou modelování je dále rozvíjet teorii fyzikálních, chemických 

a tepelných dějů a tyto teorie dále využívat v praxi modelování. Pomocí modelování lze např. 

bez měření na příslušném průmyslovém zařízení: 

 stanovit dynamické vlastnosti systému, 

 stanovit vliv změn okrajových podmínek provozování systému, 

 optimalizovat metalurgické aj. systémy a stanovit podmínky jejich činnosti, 

 doporučit optimalizaci rozměrů a jiných technických parametrů zařízení. 

 Fyzikální (experimentální) modelování představuje metodu zkoumání, při které má 

model stejnou fyzikální podstatu jako dílo. Naopak u matematického, nebo též 

numerického (kdy jsou k řešení matematických soustav rovnic použity numerické metody) 

modelování má model jinou fyzikální podstatu než dílo. [25, 26].  
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 Podstata fyzikálního modelování spočívá v cíleném využívání podobnosti dějů 

probíhajících na skutečném zařízení (díle) a jeho modelu. Proudění tekutiny je tedy 

modelováno opět prouděním tekutiny, ale v určitém měřítku délek, rychlostí, objemových 

průtoků viskozit atd. Podmínkou přenosu výsledků z modelu na dílo je podobnost procesů 

probíhajících v modelu a díle. 

 Na modelech, většinou zmenšených nebo i stejně velkých jako provozní zařízení, se 

mohou ověřovat teoretické závěry analýzy jednotlivých případů proudění, přenosu tepla 

i složek systému nebo řešit komplikované případy, jejichž provozní měření by bylo velmi 

nesnadné, nemožné či havarijní. 

 Metoda fyzikálního modelování je poměrně široce využívána předními 

metalurgickými společnostmi pro objasnění zákonitostí některých metalurgických procesů 

spojených s přenosem hmoty, hybnosti a energie a pro cílené provádění optimalizace těchto 

procesů [25]. 

 Při matematickém modelování je podmínkou sestavení modelu znalost vnitřní 

struktury systému, tzn. znalost přírodních zákonitostí probíhajících procesů a konstrukce 

zařízení, ve kterých procesy probíhají. Při sestavování analytického matematického modelu je 

nutno analyzovat jednotlivé elementární děje v systému a matematicky je popsat, většinou 

v podobě soustavy diferenciálních rovnic, které jsou někdy doplňovány i rovnicemi empirické 

povahy. Je zřejmé, že značnou nevýhodou je složitost sestavování modelu a výpočtového 

programu, zejména pro komplikované systémy a děje. 

 Efektivní a velmi progresivní alternativou matematického modelování je využití 

speciálních a mnohdy univerzálních programů, které již obsahují matematické modely 

a algoritmy jejich řešení pro různé procesy z oblasti přenosu hmoty, hybnosti a energie.  

 Špičkové numerické programy se využívají v řadě průmyslových odvětví 

při komplexním řešení nejrozmanitějších úloh z oblasti proudění kapalin a plynů 

v jednoduchých i velmi složitých geometriích, při proudění porézním prostředím, 

při vícefázovém proudění, při přenosu tepla či při přenosu chemické složky. Tyto děje jsou 

obecně trojrozměrné a časově závislé a většinou je lze popsat soustavou parciálních 

diferenciálních rovnic, která je dále řešena numerickými metodami [25]. 

 Pomocí numerických programů lze výpočtově stanovit rychlostní profily, trajektorie 

částic, tlakové, tepelné a koncentrační poměry v soustavě a mnoho dalších parametrů. 

Programy tak při uváženém použití dokážou v některých případech nahradit pracovně 

i finančně nákladný experiment. Je proto nepostradatelným nástrojem vývojových pracovišť 

mnoha průmyslových odvětví. 

 V oblasti metalurgie se nejčastěji numerické programy používají pro řešení 

problematiky proudění lázně v metalurgických nádobách a pro řešení problematiky přenosu 

tepla. Tyto děje doprovázejí většinu pochodů při výrobě oceli např. dmýchání inertního plynu 

do licí pánve, při vakuování oceli, při odlévání a tuhnutí ocelových ingotů, při plynulém 

odlévání a mnohých dalších. Dokonalé poznání těchto dějů vytváří další předpoklady pro 

jejich optimalizaci nebo zvyšování jejich účinnosti. Velkou výhodou využívání numerických 

programů v oblasti metalurgie je přitom možnost poměrně rychlé simulace změn okrajových 

podmínek na průběh daného procesu. 
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 Důležitým požadavkem při využívání metod numerického modelování je verifikace 

dosažených výsledků ve skutečných provozních podmínkách. Tato verifikace je nanejvýš 

žádoucí z hlediska dalšího zpřesňování výpočtu např. výběrem vhodnějšího modelu proudění 

a v konečném důsledku i z hlediska zajištění validace výsledků pro každý následně řešený 

případ. 

 Za velmi efektivní a zřejmě optimální variantu modelového výzkumu je považována 

kombinace numerického a fyzikálního modelování. Fyzikální modelování slouží k ověření 

platnosti výsledků modelování numerického (a obráceně) a rovněž k řešení a simulaci zvláště 

komplikovaných případů, pro které by řešení numerickým modelováním bylo nesnadné [25]. 

 Jelikož se disertační práce zabývá numerickým modelováním procesů plnění a tuhnutí 

ocelového ingotu, je následující kapitola zaměřena na popis numerických metod modelování 

včetně základní charakteristiky numerických software používaných pro verifikaci těchto 

procesů.  
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3 NUMERICKÉ METODY MODELOVÁNÍ 

 Mezi základní metody matematického modelování můžeme zařadit použití 

experimentálně-statistických modelů a modelů analytických [25, 26]. 

i. Experimentálně-statistické modely – jsou odvozené z měření na reálných zařízeních. 

Při vytváření těchto modelů nemusí být vždy známá vnitřní struktura systému. Jejich 

předností je jednoduchý tvar, snadné určení parametrů ovlivňující proces, jednoduchá 

optimalizace. Velkou nevýhodou je možnost získání modelů až na základě výsledků 

dosažených na reálném zařízení. Nelze tedy modelovat proces před jeho spuštěním 

do provozu. Další nevýhodou je zúžená oblast použití a to jen na oblast, pro kterou 

byly experimenty provedené. Experimentálně-statistické modely jsou aplikované 

většinou u složitých systémů, které nejsou dostatečně probádané. Matematickými 

prostředky pro vytváření experimentálně-statistických modelů jsou metody 

matematické statistiky a teorie pravděpodobnosti. 

ii. Analytické modely – jsou odvozené na základě znalosti vnitřní struktury systémů, tzn. 

přírodních zákonitostí probíhajících procesů a konstrukce zařízení, ve kterých procesy 

probíhají. Výhodou analytických modelů je možnost aplikace na širší oblast použití 

a možnost aplikace již ve stádiu projektování reálného zařízení. Nevýhodou je 

poměrně složité sestavování modelu, výpočtového programu a značné nároky na dobu 

modelování. Analytické modely jsou využívány pro menší a jednodušší systémy. 

 Při sestavování analytického matematického modelu je nutné dokonalé pochopení 

podstaty probíhajících procesů v systému. Je nutno analyzovat jednotlivé elementární děje 

v systému a matematicky je popsat. Základem struktury matematického popisu dějů 

v procesním inženýrství, metalurgii tekutých kovů, chemické technologii je výběr vhodného 

hydrodynamického modelu procesu. Následuje popis fyzikálních, fyzikálně-chemických, 

teplených a jiných dějů daného procesu v podobě soustavy diferenciálních rovnic zahrnujících 

i empirické rovnice. Řešení těchto diferenciálních rovnic je většinou prováděno numerickými 

integracemi. Matematický model složitého technologického systému může obsahovat řádově 

až 105 proměnných a odpovídající počet rovnic. Sestavení matematického modelu 

a následného výpočtového programu je časově velmi náročné, nehledě na to, že výsledný 

produkt lze většinou využít pouze pro řešení jediné třídy úloh. 

 Základem numerického modelování je tedy definování abstraktního matematického 

modelu pomocí rovnic, které popisují např. sdílení tepla, různé typy proudění a také chemické 

reakce v tomto modelu. Tyto děje bývají trojrozměrné a mění se v čase, proto je popisujeme 

soustavami diferenciálních rovnic, což je velmi obtížné a často nemožné. Z toho důvodů se 

zkoumaný děj rozdělí do tzv. mřížky a pomocí rovnic se popisují vztahy mezi jednotlivými 

body v mřížce. V závislosti na přesnosti mřížky roste počet rovnic popisující vztahy mezi 

těmito body, který se pohybuje v desetitisících až milionech rovnic. Tyto soustavy rovnic je 

možno řešit pouze numerickými metodami a odtud pochází název numerické modelování. 

Pro dosažení reprezentativních výsledků musíme mít hluboké znalosti v oblasti numerických 

metod, v oblasti proudění a turbulence zkoumaného procesu, ale také v oblasti výpočetní 

techniky. V současnosti se v metalurgii vyžaduje, aby dobrý numerický model obsahoval 

makroskopický model přestupu tepla mezi formou a taveninou, proudění taveniny během 

plnění kokily (krystalizátoru) a také mikroskopický model proudění oceli v dvoufázové 

oblasti, kinetiky nukleace, vzniku a růstu tuhé fáze a fázových přeměn v tuhém stavu [27]. 
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 Hlavním zaměřením této disertační práce je numerické modelování procesů odlévání 

a tuhnutí oceli resp. ocelových ingotů. Následující část je proto věnována těmto procesům 

z teoretického a všeobecného základu založeného na přírodních zákonitostech vyjádřených 

v podobě rovnic (proudění, kontinuity, zachování hmoty, zachování energie, vedení tepla ad.), 

které jsou nezbytnou podmínkou pro správnou funkčnost numerických modelů 

a odpovídajících výpočtů. 

3.1 Numerické modelování odlévání oceli 

 Určení numerického výpočtu při výrobě oceli je málokdy možné bez detailních 

znalostí proudění kapalin. Znalost proudění je obecně nezbytným předpokladem pro predikci, 

analýzu a řízení procesů výroby oceli jako je tavení, rozpouštění, disperze, vyplouvání 

a eliminace nekovových vměstků, tuhnutí atd. Proudění je tedy důležitým dějem zajišťujícím 

průběh reakcí probíhajících během výroby a rafinace oceli (odsíření, oduhličení atd.), které 

jsou obecně řízeny přenosem hmoty. 

 Z pohledu klasifikace proudění lze v průběhu odlévání oceli předpokládat jak 

turbulentní charakter proudění, tak i laminární proudění oceli. Podle závislosti na čase se 

pak definuje proudění ustálené – stacionární, které je na čase nezávislé, a proudění 

neustálené – nestacionární, u něhož se veličiny v čase mění. 

 Navier - Stokesovy rovnice spolu s rovnicí kontinuity popisují oba režimy proudění. 

V případě nestacionárního nestlačitelného izotermního proudění mají následující tvar [28, 29]: 

Rovnice kontinuity: 
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Rovnice Navier-Stokesovy [28, 29, 30]: 
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 (9) 

kde x,y,z jsou  souřadnice, [1] 

 vx, vy, vz - složky rychlosti, [1] 

 p   - tlak, [Pa] 

    - hustota, [kg.m-3] 

 f   - složky vnější objemové síly, [1]. 

 Jsou známy tedy čtyři rovnice pro čtyři neznámé, a protože tyto rovnice platí pro 

laminární i turbulentní proudění, zdá se tím být problém identifikace tvaru proudění pomocí 

matematického vyjádření vyřešen. Nicméně Navier-Stokesovy rovnice jsou obtížně řešitelné 

(pro svou nelinearitu) a pro většinu aplikací jsou nezbytná zjednodušená numerická řešení. 
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Navíc turbulentní proudění, které je charakteristické kolísáním tlaku a rychlosti dokonce  

i u stacionárního proudění, nemůže být na základě samotných Navier-Stokesových rovnic 

řešeno, protože časová a prostorová stupnice turbulentních fluktuací je nad rámec možností 

numerických metod. Těmto potížím je možné se částečně vyhnout zavedením 

tzv. turbulentních modelů. Ty jsou založeny na časovém zprůměrování Navier-Stokesových 

rovnic či eliminaci zanedbatelných fluktuací a dávají nám rovnice pro střední rychlost a tlak 

(kolísání turbulentního proudění jsou odstraněna) [29]. 

 Modely turbulence lze rozdělit do několika skupin. Základní rozdělení modelů je dáno 

charakterem proudění, další podskupina je charakterizována metodou sestavení 

matematického modelu (přímá metoda DNS – The Direct Numerical Simulation Method, 

metoda časového středování veličin turbulentního proudění RANS – The Reynolds-Averaged 

Navier-Stokes Method, metoda velkých vírů LES – The Large Eddy Simulation Method, kdy 

jsou filtrovány malé víry turbulentního proudění pomocí subgridních modelů). Dále na model 

Reynoldsových napětí (RSM model – The Reynolds Stress Model) a na Bussinesqovu 

hypotézu (The Boussineq Approach) o turbulentní viskozitě [31]. Mezi nejčastěji využívané 

modely turbulence v oblasti modelování odlévání oceli patří zejména komplexní k-epsilon 

model, který v sobě zahrnuje kinetickou turbulentní energii k a rychlost její disipace  

(přeměnu na teplo), který je využíván např. v již zmíněném SW ProCAST. Parametry  

k-epsilon modelu jsou závislé na volbě okrajové podmínky na vstupu.  

 Proudění lze na vstupu definovat pomocí [32]:  

 Rychlosti, která je určena skalárními veličinami; 

 Tlakovou podmínkou, která je definována celkovým tlakem na vstupu; 

 Hmotnostním průtokem v případě stlačitelného proudění. V případě 

nestlačitelného proudění kapalin není nutné definovat vstup kapaliny pomocí 

hmotnostního průtoku, neboť se předpokládá konstantní hustota kapaliny, a tedy 

vstupní rychlost bude mít stabilní hmotností průtok. 

 Například v programu QuikCAST je nutné definovat počáteční kapalnou fázi (Initial 

Fluid), bez které by nebylo možné zahájit samotný výpočet.  

 Pro aplikace gravitačního lití je k zajištění aktivace proudění kapalné fáze do kokily 

a jejího plnění na povrch objemu kovu aplikován odpovídající tlak nebo rychlost ve formě 

okrajové podmínky definované na vtoku (inlet).  

 K výpočtu tlakové okrajové podmínky se využívá následující formulace: 

 ghP   (10) 

kde    je hustota tekutého kovu, [kg.m-3] 

 g - gravitační zrychlení, [m.s-2] 

 h - vzdálenost mezi licí pánví a povrchem vtoku, [m]. 

 V programu QuikCAST se u ocelí a slitin při atmosférickém tlaku na otevřeném 

povrchu vtoku nastavuje hodnota P = 0. Tlakovou podmínku je možné definovat jako 

konstantní hodnotu nebo pomocí časově závislé funkce. 

 Rychlost lití je okrajová podmínka používána při známé nebo stanovené rychlosti lití 

a lze ji nastavit rovněž jako konstantní hodnotu nebo pomocí časově závislé funkce. 
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3.2  Numerické modelování tuhnutí oceli 

 Numerické řešení tuhnutí kovových soustav se řídí základní Fourierovou rovnicí. 

V trojrozměrné soustavě má tvar [5]:  
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kde  c je tepelná kapacita, [J.K-1] 

   - hustota, [kg.m-3] 

  - tepelná vodivost, [W.m-1.K-1] 

 t - teplota, [°C] 

  - čas, [s] 

 x, y, z - souřadnice systému. 

 Při tuhnutí ocelových ingotů je kromě základní Fourierovy rovnice vedení tepla nutné 

uvažovat s výpočtem přestupu tepla: 

 mezi povrchem izolačního zásypu a okolím,  

 z povrchu ingotu do mezery mezi ingotem a kokilou,  

 z ingotu do podložky,  

 z ingotu do izolační desky, 

 z ingotu do izolačního zásypu, 

 z vnějšího povrchu kokily do okolí, 

 vnějším povrchem izolační vrstvy, nebo z přehřátého kovu do utuhlé oceli. 

 Během tuhnutí kovové slitiny probíhá změna kapalné fáze na fázi pevnou v určitém 

rozsahu teplot likvidu a solidu. V průběhu tuhnutí oceli se rovněž uvolňuje skupenské teplo 

tuhnutí, které představuje vnitřní zdroj tepla a je nezbytné jej zahrnout do řešení Fourierovy 

rovnice. U ocelí závisí šířka dvoufázového pásma na tvaru křivek likvidu a solidu příslušného 

fázového diagramu. V rovnici tepelné bilance se na hranici tuhnutí počítá s časovým vývinem 

skupenského tepla tuhnutí L. Diferenciální rovnice obsahuje člen   /SfL , který tuto 

fyzikální veličinu respektuje. Pak platí [5]: 
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kde fS je podíl utuhlé fáze během daného časového kroku. Tento podíl je funkcí teploty a dá se 

určit buď teoreticky z křivek likvidu a solidu nebo experimentálně. S výhodou zahrnujeme 

uvedený podíl do hodnoty měrného tepla c. Souhrnné teplo c je dáno rovnicí (13): 
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kde t je interval tuhnutí. 
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 Posuzujeme-li průběh tuhnutí z hlediska změny entalpie, pak má rovnice následující 

tvar: 
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 Kromě uvolňování latentního tepla (skupenské teplot tuhnutí) je třeba při výpočtech 

objemových vad ocelových ingotů uvažovat s redistribucí rozpuštěné látky. 

 Existuje řada numerických výpočetních metod, kterými je možno řešit soustavy rovnic 

uvedených v podkapitolách 3.1 a 3.2. Níže jsou popsány tři nejpoužívanější metody při 

numerickém modelování metalurgických procesů spojených s řešením Navier-Stokesových 

rovnic a Fourierových rovnic vedení tepla.  

3.3 Metoda konečných diferencí 

 Podstatou metody konečných diferencí (Finite Differences Method - FDM) je 

převedení zkoumaného systému podle Taylorova rozvoje na soustavu diferenciálních rovnic, 

a následně se úloha řeší v určitých mezích, které jsou stanoveny okrajovými a počátečními 

podmínkami modelu. Derivaci lze nahradit dopřednou nebo zpětnou diferencí, podle toho 

rozlišujeme explicitní (obr. 14) a implicitní (obr. 15) diferenční schéma [33, 34]. 

  

Obr. 14: Explicitní diferenční schéma [34]. Obr. 15: Implicitní diferenční schéma [34]. 

 Výhodou explicitní metody je přímé vyjádření hledané proměnné, nelze ji však použít 

pro libovolnou délku časového a rozměrového kroku. Zmenšujeme-li vzdálenost dvou 

sousedních uzlů (tedy zjemňujeme-li síť), musí se zmenšit i krok časový. U implicitního 

diferenčního schématu je třeba pro každou časovou hladinu počítat soustavu algebraických 

rovnic. Nejsme však nijak omezeni velikostí kroku. Přesnost řešení závisí na hustotě sítí. 

Zhušťování sítí zvyšuje náročnost výpočtu, avšak lze síť zhušťovat pouze v místech, kde 

chceme dosáhnout přesnějšího řešení, nebo naopak u tvarově jednoduchých tvarů lze síť 

zřeďovat [33, 34]. 

 Tato metoda je vhodná pro řešení modelů zaměřených na přestup tepla. Její hlavní 

předností je jednoduché naprogramování a realizace a poměrně jednoduchá aplikace 

na nelineárních matematických modelech. Nevýhodou je zhoršení přesnosti při použití mřížky 

s různými odstupy mezi uzly, a dále pro dosažení uspokojivých výsledků musí být zaveden 

poměrně hustý časový krok. Je zde také problém při aproximaci okrajových podmínek v tom, 

že podmínky stanovené pro určitou hustotu sítě nejsou vhodné pro jinou hustotu sítě [35]. 

Navíc musí být síť strukturovaná. 
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3.4 Metoda konečných prvků 

 Metoda konečných prvků (Finite Element Method - FEM) má největší význam mezi 

numerickými metodami a uplatňuje se při řešení úloh v oblasti teplotních polí a v oblasti 

pružnosti a pevnosti. Považuje se za nejlepší pro řešení systému popsaného diferenciálními 

rovnicemi. Tato metoda je vysoce účinná při modelování metalurgických procesů. 

 Podstata této metody je zcela jiná, než u předešlé metody. Oblast, kde chceme FEM 

použít, rozdělíme na síť prvků konečného počtu (síť může být i nestrukturovaná) – nejčastěji 

se jedná o trojúhelníky nebo čtyřúhelníky u 2D úloh a u prostorových 3D úloh tvar čtyřstěnů, 

pětistěnů a kvádrů. Tento proces se nazývá triangulace. Na každém prvku předpokládáme 

zjišťovanou funkci (teplota, tlak, deformace aj.) jako funkční závislost souřadnic x, y, z a času 

τ . Řešení na každém prvku má tvar kvadratického polynomu, nebo lineární funkce, přičemž 

není zaručena spojitost v uzlových bodech a na hranici prvků. Výhodou teto metody je téměř 

dokonalá aproximace zkoumaného systému a možnost automatizace celého procesu 

a nespojitosti i vzniklé nepřesnosti vlivem použití lineární funkce. Rovněž lze kompenzovat 

jemnějším dělením oblasti v místech, kde předpokládáme kritická místa řešení [34, 35]. 

 Spolu s počátečními a okrajovými podmínkami je nutné potom řešit obecně nelineární 

soustavy rovnic, neboť jak materiálové charakteristiky, tak i okrajové podmínky mohou být 

funkcí hledaného řešení. Okrajové problémy řeší metoda FEM pomocí dvou základních 

principů. Pomocí variační formule, nebo pomocí minimalizační formulace. Minimalizační 

formulace je méně obecná než variační. Na obr. 16 lze u modelu licí sestavy (ingot – kokila – 

podložka – nástavec – izolace) vidět porovnání sítí vytvořených pomocí metod konečných 

rozdílů a konečných prvků.  

  

(a) FDM model (b) FEM model 

Obr. 16: Ukázka modelů ingotu [33]. 

3.5 Metoda konečných objemů 

 Metoda konečných objemů (Finite Volume Method – FVM) je numerická metoda pro 

řešení parciálních diferenciálních rovnic, která počítá průměrné hodnoty proměnných napříč 

objemem buňky a diskretizuje přímo integrální rovnici. Princip spočívá v:  

 dělení oblasti na diskrétní objemy užitím obecné křivočaré sítě, 

 bilancování neznámých veličin v individuálních konečných objemech 

a diskretizaci, 

 numerickém řešení diskretizovaných rovnic v obecném tvaru. 
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 Výhodou této metody je možnost použití pro jakýkoliv typ sítě, tedy 

pro strukturovanou i nestrukturovanou, a navíc okrajové podmínky mohou být u této metody 

aplikovány neinvazívně, což znamená, že původní hodnoty proměnných jsou lokalizovány 

v objemu elementu sítě a ne na okrajích či povrchu buňky [19, 28]. 

 Při řešení sdílení tepla v teplotním poli nejprve objekt rozdělíme na elementární 

objemy. Za předpokladu, že teplotní pole je soustředěno do uzlů, a teplotní odpory jsou 

v oblastech spojujících uzly sítě, provádějí se výpočty. Pomocí metody konečných objemů 

můžeme řešit různé systémy, například model makroskopické segregace a také smršťování 

a vznik dutin v odlitcích [27].  

3.6 Struktura komerčních numerických software 

 K numerické simulaci plnění a tuhnutí oceli lze dnes využít komerční programy, které 

již obsahují matematické modely proudění s algoritmy jejich řešení. Základem struktury 

těchto numerických simulačních programů jsou moduly, které obsahují potřebné rovnice pro 

výpočet proudění a vedení tepla a umožňují průběh potřebného výpočtu. Moduly zajišťují 

návaznost jednotlivých nezbytných kroků simulace, které jsou označovány jako 

preprocessing, processing a postprocessing. Tyto jednotlivé fáze zahrnují následující kroky: 

i. Pre-processing - jedná se o operaci, která předchází samotnému procesu modelování. 

V této fázi se definují všechny relevantní údaje o zkoumaném problému, určují se 

materiálové vlastnosti, počáteční a povrchové podmínky a také meze, ve kterých tento 

proces probíhá. Vymezí se modelovaná oblast. Současně se v tomto kroku zkoumaný 

děj rozdělí na mřížku o požadované přesnosti. Hustota výpočetní mřížky nemusí být 

v celém objemu stejná, ale může se měnit v závislosti na tom, kde potřebujeme 

přesnost větší a kde menší. Změny hustoty mřížky by neměly být skokové, ale 

plynulé. Příprava všech vstupních dat vyžaduje náležité znalosti o daném procesu, 

protože přesnost zadaných vstupů se promítne na přesnosti vypočtených  

výsledků [27, 36]. 

ii. Processing - samotná simulace zkoumaného problému, při které se soustavy rovnic 

řeší pomocí numerických metod. V průběhu simulace je třeba kontrolovat všechny 

vstupní a výstupní veličiny pro dosažení co nejlepších výsledků. Oproti první a třetí 

fázi, u kterých je doba potřebná k vyřešení určena znalostmi a schopnostmi analytika, 

je u processingu doba simulace závislá na technickém vybavení počítače, ale také 

na velikosti numerického modelu, hustotě sítě, přesnosti simulace, druhu použité 

výpočetní metody a množství požadovaných výstupních parametrů [27, 36]. 

iii. Post-processing - jedná se o operaci, která následuje po samotné simulaci. Výsledkem 

simulace je soubor s vypočtenými hodnotami (teplotní pole, rychlostní pole s vektory, 

atd.), které je třeba zkontrolovat a analyzovat. Programy pro řešení numerických 

simulací poskytují také grafické znázornění průběhu a výsledků simulace. V první 

řadě se provede kontrola, zda během simulace nedošlo k nějakým nečekaným 

problémům, například jestli jsou vypočtené hodnoty v reálných mezích. Pokud je 

všechno v pořádku, může se přejít k analýze vypočtených hodnot a vyvození 

závěrů [27, 36]. 
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 Mezi komerční programy, které jsou dostupné i na VŠB-TU Ostrava a umožňují řešení 

otázek souvisejících s odléváním a výrobou ocelových poloproduktů, patří ProCAST [37] či 

QuikCAST [38] a MAGMASOFT [39], proto bude v dalších podkapitolách věnována stručná 

pozornost popisu právě těchto programů. 

3.6.1 ProCAST 

 Konfigurace software ProCAST umožňuje provádět komplexní analýzy plnění, tuhnutí 

a napěťových stavů nejen ocelových ingotů, ale i plynule litých předlitků, s predikcí vad 

a zbytkového pnutí. Souhrnné řešení je zabezpečeno díky modulům pro výpočet plnění 

a tuhnutí a modulu predikce makrosegregace, dále pak modulu pro výpočet zbytkového pnutí 

a v neposlední řadě i modulu plynulého odlévání. 

 Program ProCAST pracuje na principu metody konečných prvků. Spojitý proudově-

tepelně-mechanický model řeší úplné Navier-Stokesovy rovnice proudění roztaveného kovu 

i Fourier-Krichhoffovy rovnice vedení tepla při tuhnutí kovu. Pro výpočet turbulentního 

proudění se obecně využívá k-epsilon model. Ve fázi výpočtu plnění i tuhnutí se analyzuje 

rozložení teplotních a rychlostních polí, tlakové poměry během plnění, trasování částic kovu, 

vektorové pole, podíl naplnění předlitku, časově proměnné procento natuhlé fáze během 

proudění, uzavření vzduchu v dutině formy či eroze formy, doba tuhnutí, tepelný tok, lokální 

rychlost ochlazování, predikce makro a mikro porózity či ředin. K predikci porózity využívá 

známé Niyamovo kritérium a DAS (Dendrite Arm Spacing) kritérium [37, 40-42].  

 Program ProCAST je vybaven preprocesorem Visual Mesh pro tvorbu jednoduché 

geometrie a generování sítě konečných prvků (tetraedrů = čtyřstěnů, ale i hexaedrů = 

šestistěnů např. u modelování plynulého odlévání). Díky metodě konečných prvků dokáže 

software velice precizně a zejména naprosto přesně kopírovat geometrický tvar 

ingotu/předlitku a formy a umožňuje lokální zhuštění sítě v problémových místech výpočtu 

geometrie. Vygenerovanou síť lze exportovat do dalších výpočtových modulů, jež jsou 

postaveny na metodě konečných prvků. Součástí ProCASTu je i postprocesor Visual Viewer, 

který umožňuje efektivní zobrazení výsledků, tvorbu grafů i jejich export do formátů jak 

obrázků, datových souborů tak animací [37, 40]. 

3.6.2 MAGMASOFT® 

 MAGMASOFT® je slévárenský simulační software, který provádí výpočet plnění 

a tuhnutí odlitků pomocí metody konečných diferencí. Je schopen zobrazit dynamiku tečení 

kovu, tepelný tok ve formě a jádrech, změny struktury kovů při jejich tuhnutí a určit defektní 

místa. V návaznosti na výpočet tuhnutí lze provést i výpočet napětí a deformací. Program má 

vlastní CAD interface pro tvorbu geometrie a přípravu výpočetní sítě [39].  

3.6.3 QuikCAST 

 Simulační program QuikCAST se řadí k programům, které poskytují kompletní 

průmyslové řešení umožňující modelovat každou část licího procesu od plnění až po tuhnutí 

materiálů včetně predikce vad. Program řeší úplné Navier-Stokesovy rovnice spolu 

s rovnicemi přenosu tepla a je založen na metodě konečných diferencí. Obdobně jako 

program ProCAST využívá k predikci vad Niyamovo kritérium. Detailní popis programu 

QuikCAST a princip simulace v tomto programu je uveden v experimentální části  

disertační práce.  
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4 NUMERICKÉ MODELOVÁNÍ PREDIKCE VAD 

OCELOVÝCH INGOTŮ 

 Cílem kapitoly je představit aktuálně řešené poznatky z oblasti predikce vad 

u ocelových ingotů a poukázat tak na velký počet zkoumaných dějů, které během odlévání 

a tuhnutí ocelových ingotů probíhají. Zároveň je třeba upozornit na skutečnost, že některé 

z uvedených výsledků nejsou zcela odpovídající skutečnosti a představují jisté teoretické 

předpoklady autorů o uskutečnitelnosti probíhajících dějů, což ovšem dokládá, jak složité je 

vytvořit model, který adekvátně vypočítává a zobrazuje dosažené výsledky. 

 Předpokladem minimalizace objemových vad ocelových ingotů je znalost 

a optimalizace stávajících parametrů odlévání, jako je licí rychlost, teplota odlévané 

taveniny vs. rychlost tuhnutí, potažmo režim chlazení, teplota předehřevu kokily, poměr H/D 

kokily, úkos kokily a velikost poměru průměrů těla ingotu a hlavy, a v neposlední řadě 

chemické složení. Této výzkumné činnosti je věnována řada publikací [16, 27, 33, 43-51].  

 Numerické modelování plnění a tuhnutí ocelových ingotů s predikcí středových vad 

jako jsou porozita či středové staženiny, je relativně zvládnuto a experimentálnímu studiu 

predikce vad ocelových ingotů pomocí numerické simulace je v současnosti věnována značná 

pozornost [52-71]. 

 Práce [71], kterou představili autoři Broytman ad., se věnuje analýze technologie 

odlévání těžkých kovářských ingotů. K této analýze byly použity simulační softwarové 

balíčky ProCAST, PoligonSoft (metoda konečných prvků) a 2D software „Large Ingot“ 

(metoda konečných diferencí), doplněné o provozní experiment. 

 V rámci analýzy byla mimo jiné řešena problematika samovolné konvekce taveniny 

(cirkulace a ochlazování taveniny během procesu odlévání, přestup tepla při tuhnutí ingotu, 

kdy je bráno v úvahu proudění taveniny a vytvoření mezery na rozhraní kov – kokila), dále 

byla provedena analýza podmínek tvorby porozity a staženiny, účinnost nástavce a predikce 

makrosegregace. 

 Modelové studium bylo provedeno pro dva ingoty o hmotnostech 142 a 80 t. Ingot 

o hmotnosti 142 t z oceli 25KhN3MFA (viz chemické složení v tab. 2) se standardně 

v provozních podmínkách odlévá do licí sestavy z šedé litiny, která je předehřátá  

na cca 100 – 350 °C. Teplota odlévání se pohybuje na úrovni 1580 °C. Odlévání se provádí ve 

vakuu s použitím mezipánve. Volný povrch taveniny se po ukončení odlití zasypává 

rýžovými plevami a zakrývá tepelně izolačním krytem. Doba tuhnutí činí téměř 48 hodin. 

Tvar ingotu byl následující: poměr H/D = 1; zúžení na jedné straně 8 %.  

 Druhý ingot o hmotnosti 80 tun byl odlit z oceli 35KhNM (viz tab. 2) do licí sestavy 

z šedé litiny, předehřáté na cca 100 °C. Geometrie ingotu: H/D = 1,9; zúžení = 1,7 % [71].  

Tab. 2: Chemické složení oceli ze sekundární metalurgie (hm. %). 

Ocel\prvek C Si Mn Ni Mo V Cr Cu S P 

25KhN3MFA 0,23 0,37 0,38 3,46 0,41 0,09 1,58 0,13 0,011 0,010 

35KhNM 0,38 0,25 0,42 1,57 0,30 - 1,00 - 0,028 0,021 
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 Pro modelovávání bylo uvažováno s následujícími okrajovými podmínkami: přenos 

tepla mezi modelovaným objektem a okolním vzduchem probíhá prouděním a zářením, 

v případě vzduchové mezery se uvažuje s radiací a s mechanismem přenosu tepla  

konvekcí [71].  

 K řešení problematiky vlivu samovolné tepelné konvekce taveniny na teplotní pole byl 

proveden určitý počet výpočtů v ProCASTu (při zahrnutí podmínky hydrodynamického 

proudění kovu během tuhnutí). Obr. 17 zobrazuje charakteristické rozložení konvekčních 

proudů v tavenině pro periodu tuhnutí 142 tunového ingotu. Rychlosti cirkulace taveniny 

nejsou vysoké; klesají 10-ti násobně v prvních 3 hodinách a nepřekračují 2.10-3 – 1.10-3 m.s-1 

v další rozhodující periodě tuhnutí ingotu (od 3 do 15 hodin). Zjištěné rychlosti proudění jsou 

v souladu s publikovanými daty [87]. Nicméně, konvekce významně ovlivňuje teplotní pole 

ingotu. Vliv rychlosti proudění (konvektivního) byl stanoven srovnáním s výsledky výpočtů 

získaných při stejných počátečních podmínkách, ale bez aktivního modulu „hydrodynamika 

proudění“ během periody tuhnutí [71]. 

 

Obr. 17: Rozložení konvenčních proudů v tavenině po 5 hodinách od začátku tuhnutí 142 t 

ingotu dle modelových výsledků ProCAST [71]. 

 Souběžné modelování teplotních a hydrodynamických úloh v softwarech během 

procesu tuhnutí se provádělo vzhledem k potřebě vyšších časových a výpočetních nároků. 

Modelování dle ukázalo, že kvalita predikcí může být zlepšena zahrnutím konvekce 

do výpočtu, avšak z predikce porozity a staženiny u 142 tunového a 80 tunového ingotu lze 

soudit, že tyto korekce výrazně neovlivňují konečný rozsah predikovaných vad [71].  

 Tuhnutí 6 tunového ocelového ingotu z nízkolegované CrMo oceli, který byl následně 

tepelně zpracován, bylo v literatuře [24] numericky simulováno pomocí 3D plně prostorové 

metody konečných prvků opět s využitím komerčního programu ProCAST. Model simulace 

byl nastaven na základě experimentálních dat dvou různých návrhů tvarů kokil.  

 V provedeném experimentu byl ověřován vliv parametrů odlévání, jako je průtok oceli 

dnem kokily, štíhlost kokily (poměr H/D), zkosení kokily a výška a tvar izolace v nástavci 

na průběh tuhnutí. V rámci experimentu byl rovněž diskutován vliv parametrů odlévání 

na účinnost hlavového nástavce a možné formování trhliny v oblasti průsečíku hlavového 

nástavce a těla ingotu během následného zápustkového kování.  

 Tavenina oceli byla odlévána spodem při teplotě 1600 °C a průtoku 7 kg.s-1 

do předehřáté kokily na 200  C. Na volnou hladinu byl přidáván exotermický zásyp. Byly 

odlévány dva typy ingotů za rozdílných podmínek: ingot P59 se štíhlostí (H/D) 1,5 

a hmotností 5,9 tun, a ingot P64 se  štíhlostí (H/D) 2,3 a hmotností 6,4 tun.  
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 Celkem bylo provedeno 14 rozdílných simulací k ověření vlivu parametrů zpracování. 

Počáteční hodnoty koeficientů přestupu tepla na rozhraní tavenina/kokila a tavenina /izolace 

byly 600 a 100 W.m-2K-1. Tento koeficient přestupu tepla h je daný funkcí ferostatického 

tlaku taveniny daný následující rovnicí [24]: 
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P
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0
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 kde h0 je počáteční hodnota koeficientu přestupu tepla, P je ferostatický tlak taveniny, 

A je empirická konstanta k vyrovnání kontaktního tlaku. Během termomechanického výpočtu 

se mohou formovat vzduchové mezery v různých částech mezi ingotem a kokilou. ProCAST 

automaticky počítá s modifikací koeficientu přestupu tepla na rozhraní ingot/kokila, jakmile 

začne vznikat vzduchová mezera, což je dáno rovnicemi:  
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kde k je vodivost vzduchu, gap je šířka vzduchové mezery a hrad  je radiační ekvivalentní 

koeficient přestupu tepla. 

 Síť konečných prvků částí kokily a ingotu byla tvořena 22690 uzly a 103516 tetraedry. 

Vstupní podmínky uvažovaly s plněním kokily ocelí přes její dno, izolační podmínky byly 

nastaveny nad povrchem taveniny v hlavovém nástavci, v objemu ingotu bylo uvažováno 

působení přirozené konvekce [24]. 

 V první fázi byly numerické simulace zaměřeny na posouzení vlivu štíhlosti kokily 

a porovnání plnění a tuhnutí oceli P64 a P59 do kokil s průtokem taveniny 7 kg.s-1. V druhé 

fázi byl numerickou simulací posouzen vliv rychlosti plnění. Byly použity tři různé režimy 

plnění:  

a) 7 kg.s-1 při plnění kokily a 3,5 kg.s-1 při plnění hlavového nástavce, 

b) konstantní průtok pro celou sestavu kokila - nástavec, a to 7 kg.s-1, 

c) pro plnění kokily 7 kg.s-1 a větší rychlost pro plnění nástavce, a to až 21 kg.s-1. 

 V třetí fázi byla pozornost zaměřena na vliv výšky a tvaru izolace nástavce. V souladu 

s předpoklady vedlo snížení výšky izolace ke snížení doby tuhnutí. Navíc tloušťka pevné 

frakce formované na spodní části nástavce je stejná jako v oblasti kokily pro nástavec 

s částečným izolačním materiálem [24]. V poslední etapě byl zjišťován vliv úkosu kokily 

na způsob tuhnutí těla ingotu. 

Z provedeného experimentu [24] vyplynuly následující poznatky: 

 Výsledky simulace ukazují, že zvýšení rychlosti plnění nástavce vede ke snížení 

množství tuhé fáze vznikající v nástavci během fáze odlévání. Toto byl zásadní rozdíl 

oproti technologii dosud užívané v ocelářském podniku, kde naopak snižovali rychlost 

plnění hlavového nástavce o polovinu (jak bylo výše zmíněno). Vliv licí rychlosti 

na distribuci tuhé frakce v kokile P64 je zobrazen na obr. 18. 
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Obr. 18: Distribuce pevné frakce po odlití kokily P64: (a) 7 kg.s-1 při plnění kokily  

a 3,5 kg.s-1 při plnění hlavového nástavce, (b) konstantní průtok 7 kg.s-1 pro celou sestavu 

kokila - nástavec, (c) 7 kg.s-1 při plnění kokily a 21 kg.s-1 pro plnění nástavce [24]. 

 Zvýšení úkosu vedlo k zvýšení času tuhnutí. Zdá se, že zvýšení průměru horní části 

ingotu s větším úkosem vede k snížení přestupu tepla v radiálním směru, 

k vertikálnějšímu tuhnutí a tedy prodloužení času tuhnutí.  

 Zvýšení rychlosti plnění v nástavci kokily zvyšuje čas tuhnutí ingotu, zlepšuje směrovou 

krystalizaci a mikrostrukturu ingotu, čímž se vytváří podmínky pro zajištění lepší 

zpracovatelnosti během následného zápustkového kování. Vytvoření těchto podmínek 

bylo možné při dvojnásobném zvýšení licí rychlosti plnění hlavového nástavce  

(tzn. z původních 3,5 na 7 kg.s-1) při odlévání do stejné kokily. Tento postup potvrdil, že 

zvýšení rychlosti plnění nástavce ingotu P64 vede k redukci vývoje trhliny v kritické 

oblasti mezi hlavovým nástavcem a tělem ingotu.  

 Dále byl zjištěn pozitivní vliv snížení hodnoty štíhlosti, tzn. poměru H/D. Na druhou 

stranu je nutné si uvědomit, že snížení hodnoty H/D vede ke zvýšení operačních kroků 

při následném zápustkovém kování – proto je nutné volit její přiměřenou hodnotu.  

 Metoda konečných prvků byla použita také v práci [53] k modelování tuhnutí 320 t 

ocelového ingotu k potenciální minimalizaci osové porozity a makrosegregace. Bylo 

modelováno několik návrhů geometrie kokily a dosažené výsledky byly hodnoceny z hlediska 

sklonu k tvorbě porozity. Vypočtené hodnoty kritéria dle Niyamy pro každou simulaci vedly 

k úpravě hlavy ingotu (nástavce), geometrie kokily a celkové kvality ingotu.  

 Optimalizací bylo nakonec dosaženo několika parametrů, včetně maximálního 

doporučeného poměru H/D = 1,5; úkosu 2,2° a maximální celkové hmotnosti 320 t. Pro 

sestrojení a analýzu návrhu kokily byl použit software ProCAST. Vzhledem ke složitosti 

navrhované sestavy kokily byly jednotlivé části vytvořeny pomocí programu CAD 

(SolidWorks) a následně převedeny do ProCASTu, kde byly sestaveny a síťovány k vytvoření 

3D modelu konečných prvků. Ke snížení výpočetního času, vzhledem k povaze modelu, bylo 

počítáno pouze s 1/4 geometrie.  

 V citované práci [53] byly pomocí termodynamické databáze určeny vlastnosti 

materiálu (slitina 3 % CrMoV), jako např. vodivost, měrné teplo, viskozita atd. Roztavený 

kov měl počáteční teplotu 1580 °C, sestava kokily měla teplotu pokojovou. S cílem popsat 

vhodné rozložení teploty na sestavě kokily byly použity různé koeficienty přenosu tepla pro 
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různá rozhraní. Ty se pohybovaly od 100 do 1000 W.m-2.K-1 v závislosti na použitých 

materiálech, které byly v kontaktu (např. stěna kokily-ingot, kokilová podložka-ingot atd.). 

Při výpočtech byly brány v úvahu ztráty tepla přes stěny kokily a přes horní část (nástavec) 

a také tepelný vliv exotermických a izolačních prášků.  

 Metodika modelování se systematicky opakovala pro různé tvary (návrhy) kokily. 

Tyto zahrnovaly různé poměry délek a šířek a varianty úkosů. Obr. 19 zobrazuje konečnou 

konfiguraci sestavy kokily. Obr. 19(a) zobrazuje predikci porézní staženiny v celé střední 

části ingotu. Podle obrázku jsou velké porézní regiony v nástavci a centru těla ingotu. 

Obr. 19(b) znázorňuje klasický „jazykový“ tvar tuhnoucí směsi po několika hodinách  

odlití [53]. 

  
(a) (b) 

Obr. 19: (a) Predikce staženiny a porozity v těle ingotu, (b) podíl ztuhlé 

frakce v konkrétním čase tuhnutí [53]. 

 Obr. 20 zobrazuje srovnání mezi skutečnou staženinou v nástavci a staženinu 

predikovanou metodou konečných prvků. Model konečných prvků vykázal dobrou predikci 

rozsahu staženiny a poukazuje na skutečnost, že nová technologie kokily je výrazně účinnější 

při plnění ingotu ve srovnání s původním stavem [53]. 

 
(a) 

 
(b) 

Obr. 20: (a) porovnání tvaru skutečné staženiny a (b) staženiny 

vypočtené pomocí numerického modelování [53]. 

 Pro predikci vad v ocelových ingotech využívají některé numerické software 

(QuikCAST, MAGMASOFT ad.) Niyamovo kritérium, které je vhodným příkladem 

zjednodušeného vyjádření umožňujícího v průmyslovém měřítku zobrazit předpokládanou 

porozitu v ingotech [23].  
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 Niyamovo kritérium se stanovuje během simulace pro každý uzel sítě zvlášť, a to 

za účelem určení výskytu mikrostaženin v odlitku. V případě, že je hodnota Niyamova kritéria 

uzlu v simulaci pod kritickou hodnotou, pak tento uzel může představovat mikrostaženinu.  

 Kritérium poprvé zavedl Niyama ad. (1982) [57], který porovnával experimentální 

a simulační data tuhnutí. Výsledkem byl poměr dvou parametrů procesu, které byly 

aplikovatelné pro mnoho odlitků různých tvarů a velikostí. Tento poměr byl vypočten pomocí 

zjednodušeného simulačního modelu, který bere v úvahu krystalizační strukturu, pevné frakce 

a proudění kapalné fáze v přechodové zóně. Odvození tohoto poměru ukazuje, že Niyamovo 

kritérium je faktor, který pomáhá definovat pokles tlaku v přechodové oblasti tuhnoucího 

kovu a ne jen empirická hodnota, která byla nalezena v průběhu simulací a experimentálního 

výzkumu. Text prezentovaný autory Dantzig a Rappaz [58] se zabývá hlubšími teoretickými 

poznatky z oblasti odvození a aplikace Niyamova kritéria v procesech tuhnutí.  

 Hodnota Niyamova kritéria (Ny) je tedy vyjádřena jako poměr teplotního gradientu 

(G) a rychlosti ochlazování (Ṫ) v uzlu sítě během simulace při specifické teplotě (Teval) [59] 

  




T

G
Ny  (17) 

Hodnota Ny může být stanovena dvěma různými způsoby [59]:  

a) Původní Ny kritérium vycházelo z předpokladů o teplotních gradientech a rychlostech 

ochlazování v uzlu v rámci sítě odlitku. Teplotní gradienty byly počítány v osmi 

různých směrech od uvažovaného uzlu a největší gradient byl vybrán pro výpočet 

kritéria Ny. Rychlost ochlazování byla vypočtena jako průměrná hodnota z celého 

rozsahu teplot tuhnutí (18). V rovnici (18) je Ṫaverage rychlost ochlazování u starého 

výpočtu kritéria Ny a tsolidification je čas potřebný k dosažení teploty tuhnutí (teploty 

solidu) od začátku lití. 

  Ṫaverage = 
tionsolidifica

sl

t

TT 
 (18) 

Jelikož v ingotu netuhnou všechny části stejnou rychlostí, je výsledkem nižší přesnost 

hodnoty Niyamova kritéria. Důvodem je, že průměrná rychlost ochlazování v tomto 

případě nezahrnuje uvedené faktory.  

b) Druhý způsob spočívá ve výpočtu teplotních gradientů a rychlostí ochlazování 

ve všech uzlech v síti ingotu [59]. Teplotní gradient je magnitudou prostorových 

teplotních gradientů v uzlu. Hlavní rozdíl mezi původním a tímto výpočtem kritéria 

Ny spočívá v chápání rychlosti ochlazování. Rychlost ochlazování je v tomto případě 

chápána jako místní rychlost ochlazování závislá na přírůstku času při Teval (19).  

  Ṫlocal = 
incsolid

evaleval

t

TT

,

1   (19) 

kde Ṫlocal je místní rychlost ochlazování, která se používá v novějších výpočtech 

Ny, Teval-1 je teplota v uzlu v čase těsně před jeho ztuhnutím, tsolid,inc je časový 

přírůstek těsně před dosažením Teval.  
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 Vypočtená hodnota Ny se stanovuje v tomto případě na základě parametrů tuhnutí 

s určitým časovým přírůstkem při Teval a je proto účinnější pro predikci porozity.  

 Pro ověření platnosti a účinnosti Niyamova kritéria bylo provedeno několik 

experimentálních studií [60-64]. Například Carlson a Beckermann [62] prezentovali 

Niyamovo kritérium, jako hodnotu závislou na teplotě a vlastnostech tuhnutí. Výhodou tohoto 

řešení je zjednodušení obecné rovnice pro stanovení kritické hodnoty Ny založené 

na materiálu odlitku a kokily k predikci oblastí s porozitou. Kritická hodnota tohoto kritéria 

pro ocel je 0,775, kdy pod touto hodnotou dochází k výskytu porozity [23, 59]. Příklady 

využití Niyamova kritéria v praxi uvádí literatura [20, 65, 66]. 

 Stále významnou a ve své podstatě složitou otázkou ovšem zůstává numerická 

predikce makrosegregace [72-87]. Všechny uvedené typy makrosegregací (podkapitola 1.3.2) 

jsou stanovovány na základě stejného mechanismu, kterým je přenos hmoty během tuhnutí. 

K pohybu obohacené taveniny a ochuzené pevné fáze (viz obr. 21) může docházet pomocí 

následujících procesů [11, 23]: 

 indukovaného vztlakového proudění způsobeného teplotním a rozpouštěcím 

gradientem v kapalné fázi (obr. 21(a)). Tyto vztlakové a teplotní síly se mohou 

vzájemně ovlivňovat v závislosti na směru teplotního gradientu a změně hustoty 

kapalné fáze. Konvekce související s působením teploty a rozpuštěných látek 

na proces tuhnutí je známa jako samovolná „tepelná“ gravitační konvekce;  

 pohybu malých rovnoosých krystalů nebo pevných fragmentů, které vznikly 

heterogenní nukleací, nebo separací ze stěn kokily nebo volného povrchu nebo 

roztavených dendritů (obr. 21(b)). Rovnoosé krystaly v oceli mají vyšší hustotu než 

okolní tavenina a mají tendenci klesat;  

 proudění, které doplňuje staženinu během tuhnutí a kontrakce kapalné a pevné fáze 

během chlazení (obr. 21(c)); 

 deformací pevné fáze v důsledku tepelného napětí, stažení či smrštění (obr. 21(d)). 

 zbytkového proudění z plnění (využití magnetického pole, míchání, atd.); 

 proudění způsobovaným kapilárními silami na mezifázovém rozhraní kapalina-plyn; 

 proudění vyvolaného bublinami plynu; 

 pevné fáze, která může rovněž flotovat nebo sedimentovat v závislosti na její 

relativní hustotě ve vztahu ke kapalné fázi.  

 Komplexní souhra mezi těmito ději vytváří podmínky pro přesné modelování 

makrosegregací, což je ovšem nelehká výzva, která zahrnuje složité matematické výpočty. 

Požadavky na výpočetní techniku a náročnost samotného výpočtu v modelu makrosegregací 

vedou často ke snížení velikosti uvažovaného systému (tzn. zvětšení velikosti ok sítě nebo 

zavedení významných zjednodušení). Snížení velikosti modelovaného systému může 

významně zkrátit výpočetní čas, avšak dosažené výsledky nemusí vždy odpovídat výsledkům 

reálným (např. makrosegregace se nebudou vyskytovat u malých ingotů, protože nebudou 

vytvořeny podmínky pro jejich zobrazení). Zvětšení ok sítě často znamená, že určité funkce, 

jako je zobrazení A segregací, nejsou ve výpočtu vyřešeny a změny mohou značně ovlivnit 

vypočtené výsledné segregační pole [82]. 
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Obr. 21: Schéma procesů, které vedou k přenosu hmoty během tuhnutí ingotu. 

(a) Konvektivní proudy v mezidendritické tavenině (symbol + označuje obohacení v roztoku, 

kdežto symbol – označuje ochuzení), (b) usazování krystalů/zrn (obecně: pohyb tuhých fází), 

(c) proudění taveniny během vzniku staženiny a (d) deformace „mushy zone“ – přechodová 

zóna mezi taveninou a tuhou fází [23]. 

 Zavedení příliš velkého počtu zjednodušujících prvků může rovněž výrazně ovlivnit 

predikční schopnost modelu. Tato skutečnost platí i pro dnešní komerční softwary, při jejichž 

vývoji je často pozornost zaměřena na zkrácení výpočetního času, ovšem na úkor přesnosti 

výsledku vyobrazení klíčových makrosegregačních jevů [37, 39, 83-86].  

 Ověření makrosegregace pomocí numerického modelování má stále svá omezení. 

Makrosegregace je odchylka od průměrného složení v mnohem větším rozsahu, než 

dendritická zrna. To má však negativní vliv na vlastnosti ingotů a není možné je následným 

tepelně – mechanickým zpracováním zcela odstranit. Proto je velice důležité vyvíjet takové 

postupy, které by rozsah nežádoucí makrosegregace snižovaly a zlepšovaly tím jakost 

výrobků [15]. 

 Ve firmě Deutsche Edelstahlwerke GmbH [67] byl použit numerický software 

MAGMASOFT k predikci vnitřní kvality a segregace základních prvků během procesů 

odlévání 15 t ingotů z nástrojové oceli. Ingoty byly odlévány spodem do licí sestavy složené 

ze dvou kokil. Licí teplota byla 1536 °C a celkový čas plnění se pohyboval okolo 16 minut. 

Oba ingoty byly stripovány po 5 hodinách s naměřenou povrchovou teplotou okolo 721 °C. 

Vypočítané chemické složení zkoumaného materiálu je podobné oceli X33CrS16 

modifikované na nižší obsah C a Cr a vyšší obsah S.  

 Pro nástavec a vtokový systém byly odpovídající koeficienty i materiálové 

termofyzikální vlastnosti zahrnuté v databázi softwaru (koeficienty přenosu tepla, vodivost 

a hustota). Data vlastností materiálů byly stanoveny pomocí výpočetního softwaru JMatPro. 
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 Pro následné měření byly odebrány vzorky ingotu v horní, středové a dolní části 

včetně podélné oblasti. Makrosegregace a makrostruktura byla hodnocena pomocí 

Baumannových otisků, chemická heterogenita pomocí spektrometrů ve svislém 

a horizontálním směru (ve střední části ingotů). Hlavní slitinové prvky byly měřeny pomocí 

mikroanalýzy v hlavě a u dna ingotu k zajištění spolehlivosti a dosažení přesnějších dat 

pro verifikaci výsledků pomocí výpočtu v numerickém modelu. 

 Dodatečně byla provedena i počáteční simulace plnění k poskytnutí přesných 

teplotních profilů pro následující výpočet tuhnutí ocelového ingotu. Čas plnění a licí teplota 

i počáteční teplota kokily byly specifikovány dle podmínek skutečného procesu odlévání 

ingotu. 

 Naměřené a predikované profily makrosegregace ve vertikální středové části ingotu 

byly promítnuty pro základní prvky: uhlík, chrom a mangan – srovnání uvádí diagramy  

na obr. 22. Diagramy popisují koncentrace prvků normalizované pomocí nominální 

(počáteční) koncentrace podél vertikální středové oblasti ingotu. Hodnoty nad 1 indikují 

pozitivní segregaci a pod 1 negativní segregaci jednotlivých prvků. Je zřejmé, že stupeň 

a rozložení makrosegregace C a Mn byly predikovány s dostatečnou přesností i přes jistou 

neshodu u segregace uhlíku v horní části ingotu. Rozdíl mohl být způsoben navýšením 

množství uhlíku z izolačního materiálu a krycího prášku, což nebylo v simulaci bráno  

v úvahu [67].  

 Na rozdíl od přijatelných výsledků makrosegregace pro uhlík a mangan se výsledky 

vypočtené segregace chromu zřetelně lišily od experimentálních dat (zejména v oblasti dolní 

části těla ingotu). Zatímco naměřené hodnoty odhalily pozitivní segregaci s koeficientem 

do 1,07; simulace vypočítala negativní segregaci s koeficientem kolem 0,98, což je všeobecně 

předpokládáno [70]. Důvodem této diference mohla být nepřesnost měření a rovněž 

skutečnost, že byl testován pouze jeden ingot.  

   
(a) (b) (c) 

Obr. 22: Koeficienty segregace: (a) uhlíku; (b) manganu; (c) chromu [67]. 

 Obr. 23(a) zobrazuje otisky síry ve vertikálním a horizontálním směru u 15 tunového 

ingotu. Segregace typu A jsou viditelné v horní oblasti ingotu a jsou více méně v souladu 

s predikovanými výsledky – obr. 23(b).  
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(a) (b) 

Obr. 23: (a) skutečný a (b)predikovaný výskyt síry v ingotu [67]. 

 Na základě dostatečné shody simulace a reálných výsledků bylo provedeno další 

numerické zkoumání s možností provedení systematických změn velkého množství parametrů 

procesu odlévání a tuhnutí. Např. na obr. 24(a) je zobrazen vliv různých teplot lití 

na porozitu.  

 Vyšší teplota lití 1560 °C snižuje absolutní hodnotu a podíl kritéria porozity 

ve středové oblasti ingotu. Přesto se však riziko výskytu mikroporozity ve středové oblasti 

zvyšuje [67]. Obr. 24(b) popisuje vliv různých teplot lití na rozdělení síry ve středu ingotu. 

Vzhledem k absolutnímu rozdílu mezi oblastmi pozitivní a negativní segregace je nižší teplota 

lití 1525 °C nevhodná. Obě tyto zóny mají velmi negativní vliv na kvalitu ingotu. U vyšší 

teploty lití 1560 °C je oblast pozitivní segregace orientovaná do horní části ingotu (hlavového 

nástavce), čímž se zvyšuje stupeň deformace ingotu v horní části během procesu kování. 

Zvýšení homogenity během tepelné deformace a následného tepelného zpracování může mít 

pozitivní vliv na kvalitu ingotu. Rozdíl mezi pozitivní a negativní segregací je srovnatelný 

s výsledky pro teplotu lití 1536 °C [67]. 

  
(a) (b) 

Obr. 24: (a) výsledky kritéria porozity pro různé teploty lití; (b) rozložení síry ve středu 

ingotu pro různé teploty lití [67]. 
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5 MOŽNOSTI STANOVENÍ TERMODYNAMICKÝCH 

VELIČIN MATERIÁLŮ 

 Stanovení materiálových a termodynamických vlastností je nutným předpokladem pro 

získání korektních výsledků numerického modelování.  

 Termofyzikální a termodynamické vlastnosti ocelí jsou předmětem intenzivního 

výzkumu, přesto jsou experimentální údaje těchto složitých systémů stále nedostatečné. 

Velmi důležitá data jsou např. teploty a latentní tepla fázových transformací, hustota, 

viskozita, vodivost, tepelná kapacita, povrchové napětí. V rámci technologie odlévání oceli je 

velmi důležitá znalost teploty solidu a především pak klíčové teploty likvidu [88, 89]. Znalost 

teploty likvidu umožňuje přesnější nastavení licí teploty v reálných podmínkách ocelárny.  

 Jednou z možností, jak ověřit teplotu likvidu a solidu ocelí, je jejich výpočet pomocí 

empiricky stanovených rovnic různými autory. Obvykle však v literatuře narazíme pouze 

na výpočet teploty likvidu, neboť stanovení rovnice pro výpočet solidu je obtížný úkol, hlavně 

z důvodu nerovnovážných podmínek při procesu ohřevu a ochlazování. Příklady rovnic pro 

výpočet teploty likvidu ocelí reprezentují rovnice např. (20), (21) a (22) [19]: 

Rovnice podle T. Myslivce 

TL = 1535 – 73. /%C/ - 3./%Mn/ - 12./%Si/ - 28./%P/ - 30./%S/ - 7./%Cu/ - 1./%Cr/ - 

3,5./%Ni/ - 3./%Al/ - 1./%Sn/ - 2./%Mo/ - 18./%Ti/ - 2./%V/ - 1,8./%Co/    (20) 

Rovnice podle L. Šmrhy 

TL = 1534 – [80. /%C/ + 4./%Mn/ + 14./%Si/ + 35./%P/ + 35./%S/ + 1,4./%Cr/ + 2,6./%Ni/ + 

1,2./%Mo/ + 3,4./%Al/]     (21) 

Steeluniversity: 

Tliq (°C) = 1537 - X%C - 4%Mn - 14%Si - 45%S - 30%P - 1.5%Cr - 2.5%Al - 3.5%Ni - 4%V 

- 5%Mo    (22) 

(kde X = 73,1 pokud  %C < 0.5 ; X = 61,5 pokud  0.5 < %C < 4.4) 

 V současné době je k dispozici celá řada komerčních termodynamických databází 

(CompuTherm [90], Thermo-Calc [91], JMatPro [92] atd.), které mají již integrovaný systém 

výpočtu termodynamických vlastností. Z pohledu uživatele se jedná o černou skříňku – 

uživateli nejsou zcela odkryty principy výpočtu. Z tohoto důvodu je pak vhodné ověřit 

získané výsledky například s hodnotami uváděnými v literatuře jinými autory, případně 

doplnit verifikací pomocí experimentálních metod [19].  

 Stanovení teplot fázových přeměn u tak složitých polykomponentních soustav, jako 

jsou oceli, je velice náročné [93, 94]. Možnosti experimentálního stanovení teplot fázových 

přeměn ve vysokoteplotní oblasti, zejména pak nad teplotou 1000 °C, jsou značně složité, 

přičemž existuje jen několik metod termické analýzy, které poskytují hodnověrné výsledky. 

Jejich porovnání uvádí např. práce [95]. Jak již bylo zmíněno, metody jsou obecně založeny 

na detekci změny teploty vyvolané tepelně zabarveným dějem nebo na detekci rozměrových 

změn vzorku. Experimentálně získané údaje jsou nezbytné pro termo-dynamické výpočty 

a lze je využít také jako vstupní data pro řadu matematických a fyzikálních modelů [36, 112]. 

 Většina metod termické analýzy sleduje příslušné vlastnosti systému (hmotnost, 

energii, rozměr, vodivost apod.) jako dynamickou funkci teploty. Základním jevem důležitým 

pro tyto metody je změna entalpie (ΔH).  
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 Každou fyzikální a chemickou změnu lze charakterizovat změnou obsahu Gibbsovy 

volné energie (ΔG), která je daná vzorcem: 

 ΔG = ΔH – TΔS (23) 

kde ΔH je entalpie [J],  

 T - absolutní teplota [K],  

 ΔS - entropie děje [J.K-1]. 

 Každý systém se snaží dosáhnout takového stavu, kterému odpovídá nižší hodnota 

Gibbsovy volné energie. Jako příklad můžeme uvést přechod látky z jedné krystalické formy 

do druhé, která má za dané teploty menší obsah volné energie a je tedy stálejší. Vytváření 

krystalické struktury nebo jiného stavu s nižší hodnotou volné energie může při ohřevu 

vzorku probíhat i přes jednotlivé mezistupně. Příkladem takové přeměny může být tání, var, 

sublimace, krystalická přeměna apod. Každou přeměnu charakterizuje teplota a změna 

entalpie. Změnu entalpie může provázet i změna hmotnosti sledované látky [96, 97]. 

 Termická analýza zahrnuje skupinu metod, které se používají pro studium pevných 

látek (resp. kapalin). Těmito metodami můžeme zkoumat pochody probíhající v látkách při 

jejich zahřívání nebo ochlazování v závislosti na čase nebo teplotě. Jednotlivé metody sledují 

změny fyzikálních vlastností vzorku (změny hmotnosti nebo objemu zkoumaného vzorku, 

uvolňování a pohlcování energie, vývoj a pohlcování plynů, změny elektrických, 

magnetických, optických vlastností apod.) [96, 97]. 

 Metody termické analýzy (tab. 3) můžeme rozdělit na statické a dynamické. 

Statickými postupy zjišťujeme změny vlastností vzorku, který je zahříván na konstantní 

teplotu (izotermní ohřev). U dynamických postupů je stěžejní zahřívání nebo ochlazování 

vzorku konstantní rychlostí (neizotermní děj). V praxi se nejčastěji využívá dynamických 

metod, neboť jsou rychlejší a pomocí nich získáme více informací o dané látce [96, 97]. 

Tab. 3: Metody termické analýzy. 

Metoda termické analýzy Studovaná vlastnost 

Termogravimetrie (TG) hmotnost 

Diferenční termická analýza (DTA) teplota 

Diferenční skenovací kalorimetrie (DSC) teplo (entalpie) 

Termomechanická analýza (TMA) rozměr (deformace, zátěž) 

Dilatometrická termická analýza rozměr 

Dielektrická termická analýza dielektrická konstanta 

Termooptická analýza (TOA) optické vlastnosti 

Magnetická termická analýza magnetické vlastnosti 

Termomagnetometrie magnetismus 

Termoelektrometrie elektrické vlastnosti 

Emanační termická analýza analýza uvolněných sytících plynů 

Analýza uvolněných plynů (EGA) analýza plynných produktů rozkladu 
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 Nejvyužívanější metody termické analýzy v otázce stanovovaní termodynamických 

vlastností jsou zejména diferenční termická analýza a diferenční skenovací kalorimetrie. 

 Diferenční termická analýza (DTA) patří mezi dynamické metody. Sleduje pochody, 

při kterých dochází ke změnám fyzikálních, v některých případech i chemických, vlastností 

zkoumaného vzorku. Tyto změny se projevují uvolňováním nebo spotřebováváním tepelné 

energie (tj. exotermické a endotermické pochody). K těmto dějům dochází při plynulém 

ohřevu nebo ochlazování analyzovaného vzorku a srovnávacího vzorku. Při DTA se 

porovnávají změny teplot zkoumaného vzorku se srovnávacím vzorkem, který těmto změnám 

nepodléhá. Teplotní rozdíl ΔT se zaznamenává graficky jako teplotní resp. časová závislost 

ΔT = f (T) resp. ΔT = f (t) nazývaná jako křivka přímého ohřevu (obr. 25). Křivka ΔT = f (T) 

pak vykazuje maxima nebo minima podle toho, zda došlo k exotermní nebo endotermní 

reakci [96, 97].  

 

Obr. 25: (a) Křivka přímého ohřevu, (b) křivka DTA. 

 Výsledkem diferenční termické analýzy je tedy DTA křivka, která graficky znázorňuje 

závislost rozdílu teplot mezi studovaným a referenčním vzorkem (v jednotkách elektrického 

napětí, běžně μV resp. mV, jelikož je tento rozdíl snímán jako rozdíl napětí na termočláncích 

pod studovaným a referenčním vzorkem) na teplotě příp. na čase. 

 Na DTA křivce pozorujeme oblasti nulových hodnot, kdy neprobíhá žádný děj, a píky, 

které jsou dány zmíněnými exotermickými (exoefekty) či endotermickými (endoefekty) ději. 

Plocha píků pak souvisí s hodnotou změny entalpie ∆H. Tvar DTA křivky je tedy primárně 

dán studovaným vzorkem, nicméně je výrazně ovlivnitelný zadávanými parametry (navážkou, 

úpravou vzorků a velikostí částic, teplotním programem či pecní atmosférou) [96, 97]. 

 Diferenční skenovací kalorimetrie (DSC) je nejpoužívanější metodou termické 

analýzy. Principem je udržení stejné teploty studovaného a referenčního vzorku, které jsou 

současně zahřívány pod totožným teplotním programem. Signál související s fázovou změnou 

ve vzorku je pak zapříčiněn momentální rozdílnou teplotou vzorku a reference, kterou se 

přístroj snaží okamžitě kompenzovat. Takto mohou být vyhodnoceny termodynamické 

vlastnosti zkoumaného materiálu, jako zmíněné teploty likvidu a solidu, různé druhy 

krystalizací, tepelná kapacita ad. [96, 97]. 
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 Výstupem diferenční skenovací kalorimetrie je množství energie (tzv. heat flow), které 

se musí do systému, ať už je to referenční nebo studovaný vzorek, dodat. Graficky je to 

zaznamenáno ve formě DSC křivky, kde proti sobě vynášíme energii (v jednotkách m.W, což 

odpovídá m.J.s-1) v závislosti na teplotě (příp. na čase). Za charakteristické teploty 

jednotlivých dějů provázených na DSC křivce exoefekty a endoefekty opět považujeme 

extrapolované počátky jednotlivých píků. Příklad DSC křivky s vyznačenými teplotami 

a tepelnými účinky fázových transformací je uveden na obr. 26. 

 

Obr. 26: DSC křivka [107]. 

 U veškerých metod termické analýzy lze za základní problém považovat korelaci mezi 

naměřenými daty a teplotními ději probíhajícími ve vzorku. Metody DTA a DSC poskytují 

další velice užitečné informace o vlastnostech studovaných látek a materiálů. Je vhodné zde 

připomenout, že ideálním způsobem studia termických vlastností vzorků je simultánní 

provedení termogravimetrie a diferenční termické analýzy (TG/DTA) nebo diferenční 

skenovací kalorimetrie (TG/DSC), protože spojení těchto metod poskytuje komplexnější 

informace než metody provedené samostatně [96, 97]. 

 Experimentálnímu studiu termofyzikálních a termodynamických vlastností ocelí se 

v posledních několika letech věnuje katedra metalurgie a slévárenství ve spolupráci s katedrou 

fyzikální chemie a teorie technologických pochodů. Konkrétní výsledky tohoto 

experimentálního studia jsou uvedeny v literárních zdrojích [42, 88, 89, 93, 94, 98-109].  
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6 SOUHRN ZÍSKANÝCH LITERÁRNÍCH POZNATKŮ 

 Provedený literární rozbor o problematice odlévání a tuhnutí oceli, struktuře a vadách 

ocelových ingotů, jakož i možnostech verifikace těchto procesů, přinesl následující poznatky: 

 Technologie odlévání oceli do kokil se provádí do licích souprav, které se skládají 

z litinové formy, tzv. kokily, licí desky, kokilové podložky, hlavového nástavce. Ocel 

se do kokil odlévá buď přímo z odpichové pánve – odlévání horem, nebo přes licí kůl 

a vtokové kanály – odlévání spodem. Produktem je ocelový ingot. 

 Přechod oceli z tekutého do pevného stavu je provázen krystalizací a tuhnutím. 

 O stabilitě plynné, kapalné nebo tuhé fáze rozhodují termodynamické podmínky. 

Základní termodynamickou podmínkou změny skupenství je změna volné entalpie 

ΔG při přechodu z taveniny do tuhé fáze, která je hnací silou určující směr změny 

skupenství. O vlastním začátku fázové změny rozhoduje ovšem kinetický faktor.  

Není-li v tavenině přítomen zárodek tuhé fáze, je možno dosáhnout vysoké hodnoty 

přechlazení taveniny, aniž by došlo ke krystalizaci.  

 Vznik nové fáze v objemu taveniny lze vysvětlit buď pomocí teorie homogenní 

nukleace, nebo teorie heterogenní nukleace. Při krystalizaci ocelových ingotů se 

jedná vždy o heterogenní nukleaci. 

 Ocel krystalizuje dendriticky. Rychlost růstu dendritů závisí na stupni přechlazení. 

Charakteristickým jevem při dendritické krystalizaci je vysoká krystalizační rychlost.  

 Na uspořádání jednotlivých oblastí krystalizační struktury ocelového ingotu se 

podílí především teplota a tloušťka stěn kokily, teplota odlévané oceli, rychlost 

odlévání, intenzita pohybu odlévané oceli v kokile, chemické složení oceli, atd. 

 Ocelové ingoty mohou po odlití vykazovat rozličné vady, jejichž příčiny mohou 

spočívat především v nesprávné dezoxidaci odlévané oceli, konstrukci a kvalitě 

vnitřního povrchu kokil, přípravě odlévací sestavy, jakož i nedodržení technologie 

odlévání. Ocelový ingot má vždy vady související se segregacemi a smršťováním.  

 Velikost a rozložení segregace se v produktech odlévání nejčastěji studují pomocí 

experimentálního provozního rozřezání potřebné části utuhlého ingotu a následnou 

chemickou analýzou vzorků z předem stanovených míst ingotu. 

 V náročných metalurgických podmínkách, kde lze velmi obtížně získat informaci 

o způsobu plnění kokily taveninou oceli a makrostruktuře ztuhlého ingotu, je tedy 

vhodné uplatnit některou z metod modelování metalurgických procesů. 

 Pro modelování procesů jsou používány dvě základní metody – matematické 

modelování a fyzikální modelování. 

 V současnosti se v metalurgii vyžaduje, aby numerický model obsahoval 

makroskopický model přestupu tepla mezi formou a taveninou, proudění taveniny 

během plnění kokily a také mikroskopický model proudění oceli v dvoufázové 

oblasti, kinetiky nukleace, vzniku a růstu tuhé fáze a fázových přeměn v tuhém stavu. 
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 K numerické simulaci plnění a tuhnutí oceli se využívají nejčastěji programy, jako 

ProCAST, QuikCAST, MAGMASOFT ad., které obsahují matematické modely 

proudění s algoritmy jejich řešení. Základem struktury těchto numerických 

simulačních programů jsou moduly, které obsahují potřebné rovnice pro výpočet 

proudění a vedení tepla a umožňují průběh potřebného výpočtu.  

 Moduly zajišťují návaznost jednotlivých nezbytných kroků simulace, které jsou 

označovány jako preprocessing, processing a postprocessing. Tyto kroky zahrnují 

vytvoření geometrie a sítě modelu, definování počátečních a okrajových podmínek 

výpočtu, nastavení odpovídajících materiálových a termodynamických vlastností 

modelu, samotný výpočet a následné zobrazení dosažených výsledků. 

 Stanovení materiálových a termodynamických vlastností je nutným předpokladem pro 

získání korektních výsledků numerického modelování. V rámci technologie odlévání 

oceli je velmi důležitá znalost teploty solidu a především pak klíčové teploty likvidu.  

 Jednou z možností, jak ověřit teplotu likvidu a solidu ocelí, je jejich výpočet pomocí 

empiricky stanovených rovnic různými autory. Současně je k dispozici celá řada 

komerčních termodynamických databází. Získané výsledky je pak vhodné ověřit 

například s hodnotami uváděnými v literatuře, případně doplnit verifikací pomocí 

experimentálních metod např. metody termické analýzy. 

 Nejvyužívanější metody termické analýzy v otázce stanovovaní termodynamických 

vlastností jsou zejména diferenční termická analýza a diferenční skenovací 

kalorimetrie. 

 Předpokladem minimalizace objemových vad ocelových ingotů je znalost 

a optimalizace stávajících parametrů odlévání, jako je licí rychlost, teplota odlévané 

taveniny, rychlost tuhnutí (režim chlazení), teplota předehřevu kokily, poměr H/D 

kokily, úkos kokily a v neposlední řadě chemické složení. 

 Rovněž rozsah segregace ocelových ingotů ovlivňuje vzájemné působení faktorů jako 

je chemické složení ocelí, rychlost tuhnutí ingotů, proudění kapaliny a pohyb pevné 

fáze během procesu odlévání a tuhnutí oceli, které je závislé na velikosti zbytkového 

proudění z plnění, velikosti rozdílů hustot pevné a kapalné fáze a distribuci pevné 

frakce. Rozsah segregace je rovněž ovlivněn difúzi a přenosem rozpuštěné látky 

v pevných dendritech a vzdálenosti sekundárních os dendritů a smrštěním oceli 

a vznikem vzduchové mezery, potažmo změnou přestupu tepla v průběhu tuhnutí 

a chlazení.  

 Chemické složení ovlivňuje velikost rozsahu mezi teplotou likvidu a solidu 

a rozdělovací koeficienty prvků oceli. Čím nižší je hodnota koeficientu, tím větší má 

prvek sklon k segregaci. Nejnižší hodnoty rozdělovacích koeficientů byly získány pro 

S, O, P a C. Omezení segregací je tedy otázkou snižování obsahu síry, fosforu 

a kyslíku. Jakost konečného výrobku je pak dána rozsahem segregace uhlíku.  

 Ověření makrosegregace pomocí numerického modelování má stále svá omezení. 

Proto je velice důležité vyvíjet takové postupy, které by rozsah nežádoucí 

makrosegregace snižovaly a zlepšovaly tím jakost výrobků.   
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B. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

7 NUMERICKÁ SIMULACE ODLÉVÁNÍ A TUHNUTÍ 

OCELOVÉHO INGOTU V PROGRAMU QUIKCAST 

 Experimentální část disertační práce je věnována numerické simulaci odlévání 

a tuhnutí 90 tunového ocelového ingotu v programu QuikCAST (verze 2010). V současné 

době jsou pod záštitou Regionálního materiálově technologického výzkumného centra 

na katedře metalurgie a slévárenství v Laboratoři modelování procesů v tekuté i tuhé fázi 

k dispozici výukové licence simulačního programu QuikCAST. Konfigurace tohoto programu 

je výzvou pro ucelené studium a optimalizaci procesů probíhajících při odlévání a tuhnutí 

oceli a predikci objemových vad nejen ocelových ingotů.  

 Hlavním cílem této disertační práce je zjistit, zda a za jakých podmínek lze modelovat 

proces odlévání a tuhnutí těžkých kovářských ingotů v programu QuikCAST. Jelikož se 

jednalo o program využívaný pro numerické simulace zejména ve slévárenském průmyslu 

za účelem modelování odlévání a tuhnutí tvarových odlitků (tlakové lití, odlévání 

do pískových forem, ad.) a použití tohoto programu nemá na poli modelování dějů 

probíhajících během odlévání a tuhnutí objemných těžkých kovářských ingotů praktických 

zkušeností, je nutné z pohledu velkých rozdílů mezi rozměrem ingotu a vznikající vadou  

(její velikostí) nastavit program a samotný model licí sestavy především s ohledem 

na přizpůsobení výpočetní sítě tak, aby bylo možné zobrazit předpokládaný výskyt vad, které 

lze v takto objemných ingotech nalézt. Uvedená disertační práce je jednou z prvních, která 

využívá program QuikCAST pro modelování procesu plnění a tuhnutí objemného ocelového 

ingotu, kdy je popsán princip nastavení jednotlivých parametrů výpočtu (výpočetní síť, 

definice modelu, identifikace materiálových vlastností, definování počátečních a okrajových 

podmínek ad.) s cílem dosažení co nejpřesnějších výsledků, které jsou konfrontovány 

s výsledky experimentálního studia provedeného na reálném 90 tunovém ocelovém ingotu. 

 V následující části je uvedena metodika a postup numerického modelování odlévání 

a tuhnutí ocelového ingotu v programu QuikCAST zahrnující jednotlivé kroky simulace 

s jejich popisem a řešením, které bylo použito pro experimentální studium [110]. Nastavení 

parametrů modelovaných verzí vychází ze získaných zkušeností z odborné literatury, školení, 

konferencí a výzkumných prací provedených na katedře metalurgie a slévárenství. Většina 

parametrů je nakonfigurována s ohledem i na provedené simulace odlévání a tuhnutí 

ocelového ingotu v software ProCAST, které byly řešeny v rámci souběžně probíhajících 

projektů, a to za účelem porovnání dosažených výsledků a následně zhodnocení výhod 

a nevýhod, které byly zjištěny v průběhu řešení disertační práce. 

7.1 Nastavení modelu 

 Při samotné přípravě komplexního studia procesu plnění a tuhnutí pomocí numerické 

simulace v programu QuikCAST je nutné, stejně jako v případě dalších numerických 

simulačních programů, správné nastavení celé modelované soustavy – modelu. Tyto kroky, 

jež byly popsány v kapitole 3.6 Struktura komerčních numerických software 

(preprocessing, processing), zahrnují návrh a tvorbu geometrie, definování materiálových 

vlastností, tvorbu výpočetní sítě, a v neposlední řadě definici počátečních a okrajových 

podmínek včetně stanovení podmínek samotných výpočtů plnění a tuhnutí ocelového ingotu 

uvažovaného v rámci disertační práce. 
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7.1.1 Návrh a tvorba geometrie 

 Zahájení numerické simulace plnění a tuhnutí oceli je podmíněno popisem geometrie 

a vytvořením diskrétních nepřekrývajících se elementů. Pro tvorbu geometrie složitých 

výpočtových oblastí je nutné použít externí preprocesor. K tomu, aby bylo možné správně 

načíst vytvořenou geometrii licí sestavy do programu QuikCAST, je nutné využít některý 

z dostupných CAD (Computer-aided Design) systémů. Geometrická data jsou z CAD 

systémů do simulačního programu vkládána transportem. Současná normovaná rozhraní mezi 

CAD a simulačním programem jsou typu IGES, DFX, STEP, STL aj. [111].  

 Geometrie 90 tunového ocelového ingotu vytvořená v externím CAD systému 

SolidWorks je zachycena na obr. 27. Pro nastavení parametrů licí sestavy nebylo oproti 

simulacím prováděným v programu ProCAST do výpočtu v programu QuikCAST uvažováno 

se zahrnutím licí desky a licí keramiky.  

 Celý model použitý pro experimentální část disertační práce zahrnuje následující části 

– viz obr. 27:  

 ingot (hlava – tělo),  

 kokilu,  

 vtok,  

 keramiku,  

 podložku,  

 hlavový nástavec a izolaci. 

 

(i) tělo ingotu 

(ii) hlava ingotu 

(iii) kokila 

(iv) vtok 

(v) keramika 

(vi) podložka 

(vii) hlavový nástavec  

(viii) izolace 

Obr. 27: Model licí sestavy 90 tunového ingotu s popisem jednotlivých částí. 

 Jednotlivé části licí sestavy byly nejprve upraveny v programu GEOMESH do formátu 

*.stl, který je podmínkou úspěšného načtení do preprocesoru programu QuikCAST. 

GEOMESH představuje velice výkonný produkt v oblasti generování sítí pro výpočet 

proudění a tuhnutí, bývá též využíván jako objemový modelář pro pracovní stanice (3D CAD 

system) a zároveň jako preprocesor pro analytický software. Rovněž umožňuje rychlou tvorbu 

složitých prostorových modelů a zároveň zaručuje hladké propojení s rozšířenými CAD 

programy (AutoCAD, SolidWorks aj.). V tomto programu je možné vytvořit čtyři typy sítí 

geometrie tělesa, skládající se z elementů Triangles, Quads, Stl a Stl (Quad). Na Obr. 28 jsou 

zobrazeny ukázky všech uvedených typů sítí.  
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Triangles Quads 

  
Stl Stl (Quad) 

Obr. 28: Typy sítí 

 Ve formátu *.stl (Standard Triangle Language nebo Standard Tessellation Language) 

je každá ploška – trojúhelník – definována souřadnicemi X, Y, Z svých tří vrcholů 

a normálovým vektorem plochy, který směřuje na vnější stranu tělesa. Vzniká tak povrchová 

síť grafického formátu – mesh, která je ovšem schopna reprezentovat libovolný tvar. 

 Na exportované geometrii jednotlivých částí licí sestavy byla provedena tvorba 

povrchové sítě kvůli detekci objemů těles v pozdější fázi modelování. Po úpravě geometrie 

na formát *.stl byly všechny části licí sestavy importovány přímo do programu QuikCAST. 

V případě programu QuikCAST byla geometrie licí sestavy 90 tunového ocelového ingotu 

načtena do preprocesoru QuikCASTu, který je součástí pracovního okna tohoto programu. 

Jednotlivé části licí sestavy jsou zde načítány postupně a je prováděno automatické spojování 

povrchové sítě.  

 Obr. 29 a obr. 30 ilustrují postup načtení těla ingotu (telo.stl) použitého 

v experimentální části do pracovního okna, který je pro všechny části licí sestavy shodný. 

Během nahrávání geometrie se u jednotlivých částí nabízí možnost nadefinování jednotky 

rozměru, ve které se nám soubor zobrazí a je zde rovněž možnost využití automatického 

spojování povrchové sítě. Na obr. 31 je znázorněn model celé načtené licí sestavy. 

 

Obr. 29: Postup načtení těla ingotu do pracovního okna. 
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Obr. 30: Postup načtení těla ingotu do pracovního okna s možností nadefinování jednotky 

zobrazení (metrické v mm) a automatického spojování povrchové sítě. 

 

Obr. 31: Spuštění detekce objemů jednotlivých částí licí sestavy.  

 Před vlastní tvorbou výpočetní sítě je vhodné provést detekci objemů jednotlivých 

částí licí sestavy, odstranění přebytečných ploch a přejmenování komponent sestavy 

jednotlivých částí licí sestavy pro další lepší orientaci při definici materiálových 

termofyzikálních vlastností typických pro danou část sestavy (neboť tělesa jsou po importu 

do programu QuikCAST pojmenovány jen obecně jako VOLUME 1, VOLUME 2 atd.). 

Postup detekce objemů ilustrují obr. 32(a) a obr. 32(b). Po detekci objemů se v liště Volume 

Domains nově vytvoří objemy, které souhlasí s počtem načtených částí licí sestavy (tělo 

ingotu, hlava ingotu, kokila, vtok, keramika, podložka, hlavový nástavec a izolace)  

– viz obr. 32(b). 



60 

KLUS, P. Studium plnění a tuhnutí ocelového ingotu pomocí numerické simulace v prostředí software QuikCAST. Disertační 

práce. Katedra metalurgie a slévárenství. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství. VŠB – TU Ostrava, 2017. 

  
(a) (b) 

Obr. 32: Spuštění detekce objemů jednotlivých částí licí sestavy. 

 Pro lepší orientaci při následné definici modelu i pro lepší práci při vyhodnocování 

výsledků se v dalším kroku se přechází na přejmenování jednotlivých objemů. V liště Volume 

Domains je vybrána položka _VOLUME_001 (obr. 33(a)) a zvolena možnost Rename. 

V nově vytvořeném okně Rename Volume Domain (obr. 33(b)) se vybraný objem 

přejmenuje na odpovídající název části licí sestavy. Tímto způsobem byly přejmenovány 

všechny objemy licí sestavy 90 tunového ocelového ingotu. 

 

 

 

(a) (b) 

Obr. 33: Přejmenování jednotlivých objemů licí sestavy. 

7.1.2 Definování materiálových vlastností 

 V programu QuikCAST se materiálové vlastnosti jednotlivých částí definují ještě před 

tvorbou objemové sítě a podmínek výpočtu. Vlastnosti materiálů lze vybrat z nabídky 

rozsáhlé materiálové databáze (obr. 34) litých materiálů, kovových a pískových forem, filtrů 

a exotermických obkladů, která je součástí základního modulu programu [36, 112, 113]. 
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(a) (b) 

Obr. 34: Materiálová databáze: (a) pro odlévaný kov; (b) pro 

kokilu/formu. 

 Materiálovou databázi je možné editovat a při řešení konkrétních výzkumných úkolů 

se počítá s importem konkrétních materiálových vlastností. Například teploty solidu či likvidu 

jsou zjišťovány pro daný materiál (ocel) s využitím přístrojového vybavení katedry metalurgie 

a slévárenství a Katedry fyzikální chemie a teorie technologických pochodů. Stanovení těchto 

termodynamických veličin oceli se provádí například pomocí metod termické analýzy  

– viz kapitola 5.  

 Pro samotný výpočet plnění a tuhnutí 90 tunového ingotu bylo nutné nastavit 

v programu QuikCAST novou ocel S355 a její termodynamické parametry, jelikož vlastní 

materiálová databáze obsahuje pouze některé vybrané jakosti oceli. Termodynamické 

(termofyziální) vlastnosti – dynamická viskozita, hustota, podíl tuhé frakce (křivka tuhnutí) 

a tepelná vodivost byly vypočítány pro danou ocel v termodynamické databázi CompuTherm, 

která je integrovanou součástí software ProCAST a exportovány ve formátu .txt. Data 

ve formátu .txt byla dále importována do materiálové databáze programu QuikCAST. Aby ale 

mohla být data importována do materiálové databáze programu, bylo nutné vytvořit kopii 

obyčejné oceli CURRENT_STEEL_copy a upravit její definici pomocí vyhledání příslušného 

textového souboru S355.ALL v uživatelské složce (C:/Users/pcg324f/AppData/Local/Temp – 

cesta závisí na použitém PC). Po vytvoření kopie byly zjištěny následující poznatky 

o možných úpravách chemického složení a termodynamických parametrů oceli: 

 v textovém souboru lze upravit chemické složení, dynamickou viskozitu, hustotu, 

křivku tuhnutí, tepelnou vodivost, specifické teplo a teploty solidu a likvidu; 

 nelze upravit hodnoty entalpie (v databázi QuikCAST nazvanou jako Global volumic 

enthalpy), jejíž hodnoty jsou vypočítány samotným programem. 

 Chemické složení oceli, které udává tab. 4, bylo do uvedeného textového souboru 

vepsáno společně s hodnotami pro dynamickou viskozitu, hustotu, křivku tuhnutí, tepelnou 

vodivost a jejich změnami v závislosti na teplotě.  

Tab. 4: Chemické složení oceli S355.  

 

Prvek C Mn Si P S Cu Ni Cr Mo V Al N Hydris

%, hm. 0,196 1,288 0,264 0,0064 0,0017 0,26 0,353 0,122 0,04 0,003 0,0218 0,0042 0,96
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 Provedené změny se v materiálové databázi programu QuikCAST automaticky 

aktualizovaly, což dokládají snímky na obr. 35 (a), (b), (c). V editoru fyzikálních vlastností 

(obr. 35(c)) je pak možné zkontrolovat nadefinované kompletní nastavení pro ocel S355.  

   
(a) (b) (c) 

Obr. 35: Materiál oceli: (a) snímek databáze (uživatelská); (b) možnosti úprav vlastností 

materiálu oceli; (c) editor fyzikálních vlastností materiálu oceli. 

 Další termofyzikální vlastnosti jsou již v souladu s nastavením odpovídajícím 

parametrům, které byly použity pro výpočty a simulace provedené v programu ProCAST. 

Pro porovnání uvedených fyzikálních parametrů nastavených v jednotlivých programech jsou 

na obr. 36 uvedeny grafy (a) hustoty, (b) tepelné vodivosti, (c) entalpie, (d) podílu tuhé frakce 

– křivka tuhnutí a (e) dynamické viskozity pro ocel S355. 

QuikCAST ProCAST 

  

(a) Hustota [kg.m-3] 

  

(b) Tepelná vodivost [W.m-1.K-1] 

Obr. 36: Porovnání fyzikálních parametrů (hustoty, dynamické viskozity, podílu tuhé 

frakce, tepelné vodivosti a entalpie) nastavených v jednotlivých programech (QuikCAST, 

ProCAST) pro ocel S355. 
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QuikCAST ProCAST 

   

(c) Entalpie (Global Volumic Enthalpy) 

[J.m-3] 

(c) Entalpie [kJ.kg-1] 

  

(d) Podíl tuhé frakce – křivka tuhnutí [-] 

  

(e) Viskozita [Pa.s] (e) Viskozita [cP - centipoise] 

Obr. 36 (pokrač.): Porovnání fyzikálních parametrů (hustoty, dynamické viskozity, podílu 

tuhé frakce, tepelné vodivosti a entalpie) nastavených v jednotlivých programech 

(QuikCAST, ProCAST) pro ocel S355. 

 Teploty solidu a likvidu byly rovněž nastaveny dle parametrů studia plnění a tuhnutí 

90 tunového ocelového ingotu v programu ProCAST. 

 K ověření teoreticky stanovené teploty likvidu a solidu byla na dvou vzorcích reálné 

oceli provedena termická analýza. Vzorky byly odebrány z hotového ztuhlého 90 tunového 

ingotu odlitého v rámci paralelně probíhajícího projektu [42]. Obr. 37 zobrazuje místo odběru 

vzorků a tab. 5 udává jejich chemické složení. 
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Obr. 37: Místo odběru vzorků 90 tunového ingotu [42]. 

Tab. 5: Chemické složení vzorků oceli 90 tunového experimentálně odlitého ingotu [%]. 

Prvek C Mn Si P S Cu Ni Cr Mo V Al 

Vzorek1 0,194 1,3 0,26 0,006 0,0013 0,13 0,506 0,112 0,04 0,003 0,021 

Vzorek2 0,2 1,3 0,3 0,006 0,0010 0,2 0,5 0,1 0,04 0,003 0,02 

 K termické analýze teploty likvidu a solidu vzorků oceli S355 bylo využito tří 

zařízení: SETARAM SETSYS 18TM, SETARAM MHTC a Tammanova odporová pec. 

Termické analýzy byly provedeny ve spolupráci s katedrou fyzikální chemie a teorie 

technologických pochodů. Ve všech zařízeních pro termickou analýzu byly vzorky 

analyzovány v korundových kelímcích. Během experimentů byla v pecích udržována 

dynamická inertní atmosféra argonu, chránící vzorky před oxidací. 

 Na Tammanově peci byla analýza vzorků prováděna metodou přímé termické analýzy. 

Hmotnost vzorků byla cca 330 g. Shora byl do vzorku zasunut měřicí termočlánek typu B 

(PtRh6%/PtRh30%) v korundové ochranné trubici. Vzorky byly ochlazovány rychlostí  

7,5 – 18 °C.min-1 v cyklu 3x roztavení a 3x ochlazení. 

 Na zařízení SETARAM MHTC byla použita metoda DSC a termočlánek typu B 

(PtRh6%/PtRh30%). Rychlost ohřevu byla 2 °C.min-1. Hmotnost vzorků činila cca 300 mg. 

 Na zařízení SETARAM Setsys 18TM byla použita DTA metoda a termočlánek typu S 

(Pt/PtRh10%). Vzorky byly analyzovány při řízené rychlosti ohřevu 10 a 15 °C.min-1. 

Hmotnost vzorků byla cca 220 mg. Obr. 38 ukazuje DTA křivku získanou při termické 

analýze vzorku č. 1 při ohřevu 10 °C.min-1 [42]. 

 

Obr. 38: Křivka z DTA analýzy ocelového vzorku č. 1, který byl 

analyzován při řízené rychlosti ohřevu 10 °C.min-1 [42]. 
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 Teploty likvidu a solidu byly vypočítány i pomocí rovnic uváděných různými autory. 

Před porovnáním výsledků teplot likvidu a solidu je třeba si uvědomit, že empiricky získané 

rovnice jsou aplikovatelné pouze pro omezené chemické složení oceli, konkrétní rozsah 

hmotnostního procenta jednotlivých prvků a byly odvozeny experimentálně pro kombinaci 

konkrétních prvků. Například rovnice (24) je aplikovatelná pouze u ocelí s obsahem uhlíku 

menším než 0,5 hm.%: 

 TL = 1537 – 73,1[%C] + [%X] (24) 

kde  TL je teplota likvidu [°C], 

   - regresní koeficient,  

 X - hm.% prvku.  

 Porovnání získaných teplot solidu a likvidu je uvedeno v tab. 6. 

Tab. 6: Přehled teplot likvidu a solidu získaných různými metodami pro oba vzorky. 

Způsob stanovení teploty 
Vzorek 1 Vzorek 2 

TL [°C] TS [°C] TL [°C] TS [°C] 

CompuTherm 1511 1464 1511 1461 

IDS 1510 1470 1510 1470 

Tamman’s furnace 1506 1470 1506 1470 

SETARAM Setsys 18TM 1509 1471 1509 1471 

SETARAM MHTC 1511 1471 1511 1471 

Šmrha [5] 1509 --- 1508 --- 

Steeluniversity [114] 1510 --- 1511 --- 

Štětina [115] 1511 1472 1511 1472 

 Jak je z tab. 6 patrné, u nízkolegované oceli je rozdíl mezi naměřenými a teoreticky 

určenými teplotami likvidu minimální. Průměrná teplota likvidu dosahuje 1509,7 °C. 

V případě určení teploty solidu je mezi hodnotou získanou výpočtem v termodynamické 

databázi CompuTherm a dalšími způsoby stanovení rozdíl 6, resp. 10 °C [42].  

 Podobně jako u materiálu oceli byl vytvořen i materiál kokily. Nejprve byla vytvořena 

kopie materiálu GREY_IRON_copy, u které byl upraven textový soubor 

GREY_IRON_copy.MOU v uživatelské složce. Zde bylo možné upravit tyto 

termodynamické parametry: hustotu, specifické teplo a tepelnou vodivost (obr. 39). Hodnoty 

těchto termodynamických parametrů byly převzaty rovněž z jejich nastavení v programu 

ProCAST. Hodnota entalpie kokily v závislosti na teplotě se zde opět jako v případě materiálu 

oceli vypočítává automaticky programem QuikCAST.  

 Porovnání hodnot (a) hustoty, (b) specifického tepla, (c) tepelné vodivosti 

a (d) entalpie z programu QuikCAST a programu ProCAST je graficky zobrazeno na obr. 40. 
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(a) (b) 

Obr. 39: Materiál kokily: (a) možnosti úprav vlastností materiálu kokily;  

(b) editor fyzikálních vlastností materiálu kokily. 

 

QuikCAST ProCAST 

  

(a) Hustota [kg.m-3] 

  

(b) Specifické teplo [J.Kg-1.K-1] (b) Specifické teplo [J.K-1.g-1] 

  

(c) Tepelná vodivost [W.m-1.K-1] 

Obr. 40: Porovnání hodnot termodynamických parametrů materiálu kokily nastavených 

v programu QuikCAST a ProCAST. 
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(d) Entalpie (Global Volumic Enthalpy) 

[J.m-3] 

(d) Entalpie [kJ.kg-1] 

Obr. 40 (pokrač.): Porovnání hodnot termodynamických parametrů materiálu kokily 

nastavených v programu QuikCAST a ProCAST. 

 Pro použitý izolační materiál v hlavovém nástavci byla pro potřeby experimentu 

vytvořena kopie materiálu INSUL_SLEEVE_copy, u které byl upraven textový soubor 

INSUL_SLEEVE_copy.MOU v uživatelské složce. U izolačního materiálu lze stejně jako 

u materiálu kokily upravit hustotu, specifické teplo a tepelnou vodivost (nastaveno dle hodnot 

z programu ProCAST). 

 U materiálu keramiky v oblasti vtoku nebyly provedeny žádné úpravy a pro účely 

experimentu byl využit materiál CERAMIC, který je součástí standartní materiálové databáze 

programu QuikCAST. 

 Po nadefinování materiálových vlastností jednotlivých částí licí sestavy se ve spodní 

části okna Domains Manager zobrazuje Status, který oznamuje zelenou barvou (symbol 

zaškrtnutí), že jsou dané položky správně zpracovány a nastaveny (obr. 41(a)). V této fázi se 

většinou volí priorita jednotlivých částí licí sestavy při výpočtu lití a tuhnutí ingotu. V okně 

Volume Domains se označí ty části, u kterých je předpokládáno, že jsou pro výpočet důležité 

z pohledu zobrazení odpovídajících výsledků výpočtu, během kterého je kladen důraz 

na přesnost tvorby výpočetní sítě. Toto se následně zajistí kliknutím na políčko P (Priority)  

– viz obr. 41(b). Největší prioritu měl v rámci řešení disertační práce ingot (tělo, hlava) 

a vtok.  

  

(a) (b) 

Obr. 41: Úprava vlastností a parametrů modelu: (a) dokončené nastavení 

materiálů jednotlivých částí licí sestavy, (b) stanovení priority. 
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 Jsou-li nadefinovány všechny materiálové vlastnosti, je potřeba odstranit přebytečné 

povrchové plochy licí sestavy (označené na obr. 41(b) jako SurfaceDomain), které by mohly 

mít vliv na průběh tvorby výpočetní sítě a samotného výpočtu. Počet těchto povrchových 

ploch vždy koresponduje s počtem všech částí licí sestavy. 

7.1.3 Tvorba výpočetní sítě 

 Další fází preprocessingu je tvorba výpočetní sítě licí sestavy. Jak již bylo zmíněno, 

tvorba objemové sítě je v tomto programu prováděná automaticky po zadání maximální 

a minimální velikosti buňky a je plně na uživateli, jak tuto velikost zvolí s ohledem na celou 

geometrii modelu. V programu QuikCAST se v okně 3D Mesh Generation a liště Auto 

zadávají hodnoty pro tvorbu výpočetní sítě (obr. 42).  

 

Obr. 42: Nastavení parametrů sítě. 

 V rámci experimentálního studia byly vytvořeny pro simulace celkem tři velikostně 

odlišné objemové výpočetní sítě – velmi jemná, hrubá, velmi hrubá, které byly základem 

pro porovnání výsledků při daných změnách u jednotlivých verzí výpočtů. V případě 

disertační práce a vytvořeného modelu licí sestavy 90 tunového ocelového ingotu byly 

pro tvorbu těchto objemových sítí zvoleny hodnoty uvedené v tab. 7.  

Tab. 7: Zvolené parametry sítě pro licí sestavu. 

Parametr/Síť velmi jemná hrubá velmi hrubá 

Průměrná velikost (Average Size), mm 30 50 70 

Maximální velikost (Max Size), mm 50 80 100 

Minimální velikost (Min Size), mm 20 40 50 

 Po zadání uvedených hodnot parametrů výpočetní sítě je vybrána možnost Apply, 

která slouží pro kontrolu správnosti zvolených hodnot a spuštění síťování celé licí sestavy se 

následně provádí kliknutím na políčko Run – viz obr. 43. 
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 Pokud je dosaženo 100 %, všechna políčka zaškrtnutí jsou zelená, je vytvořena 

výpočetní síť licí sestavy – viz obr. 43. Jestliže nedojde k vytvoření výpočetní sítě a v dolní 

části se zobrazí červený křížek, je nutné vrátit se zpět k definování objemové sítě 

a materiálových vlastností a hledat příčinu možného pochybení. 

 

Obr. 43: Dokončení generace výpočetní sítě. 

 Na následujícím obr. 44 lze vidět porovnání různého navolení parametrů objemové 

výpočetní sítě (viz tab. 7) a jeho vliv na velikost buněk u zkoumaného modelu.  

   
(a) velmi jemná (b) hrubá (c) velmi hrubá 

Obr. 44: Porovnání hustoty objemové výpočetní sítě použité v rámci  

experimentálního studia. 

 Z důvodu větší přesnosti při samotném výpočtu je důležité zjemnit oblast kolem 

vtoku. Zjemnění v programu QuikCAST se provádí přidáním „čar sítě“ ve dvou osách 

(v případě experimentu v ose X a ose Z) mezi vybranou oblast kolem vtoku. Obr. 45 

zobrazuje zjemnění v oblasti vtoku v ose X.  
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Obr. 45: Zjemnění oblasti vtoku v ose X. 

 Vygenerovaná síť je založená na dříve zmíněné metodě konečných diferencí.  

Na obr. 46 je zobrazena vytvořená velmi jemná objemová výpočetní síť licí sestavy, která 

byla tvořena buňkami tvaru pravoúhlých šestistěnů, a jejich počet činil 1 892 800. 

 

Obr. 46: Vytvořená velmi jemná objemová výpočetní síť licí sestavy v řezu tvořena buňkami 

tvaru pravoúhlých šestistěnů.  

 V tab. 8 je pro porovnání uveden počet objemových buněk u tří různých velikostí 

objemových strukturovaných sítí respektive jednotlivých verzí simulace, se kterými bylo 

během experimentu počítáno. 

Tab. 8: Počet buněk objemové výpočetní sítě použité u jednotlivých verzí simulace se 

zjemněním a bez zjemnění v oblasti vtoku. 

Síť bez zjemnění se zjemněním 

velmi jemná 1 786 837 1 892 800 

hrubá 412 080 438 340 

velmi hrubá 149 597 156 200 

po zjemnění 
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 Po vytvoření sítě je možné ve výsledcích zobrazit tzv. „volume correction factor“, 

který je aplikován pro všechny viditelné objemy sítě. Prázdný prostor (zde ingot) je v případě 

objemové sítě jistou prioritní doménou, to znamená, že například na rozhraní ingot – kokila 

zaujímá každá buňka sítě s hodnotou míry kontaktu větší než 0,1 právě objem přiřazený 

k ingotu. Tuto skutečnost dokládá ilustrace na obr. 47, který zobrazuje faktor korekce sítě 

pro objemové domény u reálné situace a pro případ konečné vytvořené objemové sítě. 

 
(a) 

 
(b) 

Obr. 47: Faktor korekce sítě pro objemové domény – porovnání (a) reálná situace, 

(b) konečná objemová síť. 

 Při pohledu na mezifázové rozhraní ingot – kokila je oblast kontaktu vysíťovaného 

povrchu větší než v reálné situaci, což má za následek jisté ovlivnění výpočtu obzvláště 

vzhledem k přenosu tepla mezi kokilou a ingotem v průběhu simulace.  

7.1.4 Definice numerického modelu (počáteční a okrajové podmínky 

a parametry výpočtu) 

 Po nadefinování materiálových vlastností a vytvoření výpočetní sítě se přechází 

k samotnému určení operačních, okrajových a počátečních podmínek a parametrů výpočtu. 

Pořadí zadávání těchto podmínek a parametrů je uvedeno tak, jak se postupuje v programu 

QuikCAST, a to následovně: 

 Operační podmínky (Process menu - Gravity) 

 V případě programu QuikCAST je nutné navolit jako operační podmínku vliv 

gravitace. Pro potřeby experimentálního studia byla gravitace uvažována v ose Y (jelikož 

geometrie licí sestavy nebyla tradičně do výšky generována v ose Z, ale tentokrát v ose Y)  

a činila -9,81 m.s-1. 

 Okrajové podmínky (Process menu - Input Data Check - Hydraulic Conditions, 

Thermal Conditions) 

 Mezi okrajové podmínky patří velké množství veličin, které lze pro výpočet zvolit. 

Jelikož je program QuikCAST určen primárně pro výpočty v oblasti slévárenství, je mnoho 

těchto podmínek využíváno právě pro procesy probíhající během odlévání a tuhnutí různých 

odlitků. Kompletní nabídku teplotních a hydraulických podmínek zobrazuje obr. 48. 

kokila 

ingot 
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Obr. 48: Definování okrajových podmínek výpočtu. 

 Pro modelované verze plnění a tuhnutí ocelového ingotu v rámci disertační práce byly 

u jednotlivých výpočtů zvoleny následující podmínky: 

a) Hydraulické podmínky 

Počáteční tavenina (Initial Fluid) – tato okrajová podmínka se využívá ve fázi plnění 

a představuje objem, který je vždy vyplněn kovem, a to po celou dobu výpočtu plnění. 

Zároveň slouží jako zdroj doplňování kovu do objemu ingotu. Pokud není podmínka 

pro výpočet zadaná, proces plnění není spuštěn. V případě modelování procesu plnění byla 

tato podmínka aplikovaná na vtok (inlet) – viz obr. 49(a). 

Rychlost lití (Velocity) – je většinou aplikovaná na vtok (inlet) a u modelovaných verzí 

procesu plnění a tuhnutí 90 tunového ocelového ingotu v programu QuikCAST činila dle 

provozních podmínek 0,529 m.s-1 – viz obr. 49(b). 

b) Teplotní podmínky 

Teplota (Temperature) – tato okrajová podmínka je použita k definování teploty vztažené 

na proces plnění i tuhnutí a je nutnou podmínkou k zajištění spuštění procesu plnění. Pro 

modelované verze výpočtů byla zvolena jako výchozí teplota 1570 °C, která byla aplikovaná 

u procesu plnění na vtok – viz obr. 49(c), v případě simulace pouze tuhnutí na celý objem 

ocelového ingotu; teplotní pole po naplnění v celém objemu ingotu bylo konstantní.  

   
(a) počáteční tavenina (b) rychlost lití (c) teplota – proces plnění 

Obr. 49: Nastavení okrajových podmínek výpočtu. 
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Výměna tepla s vnějším okolím (External Exchange) – pokud je tato okrajová podmínka 

aplikovaná na vnější povrchové domény jednotlivých částí licí sestavy, využívá se 

pro simulaci výměny tepla s okolím vlivem procesů sdílení tepla – sáláním (radiací) 

a konvekcí. Způsob výměny (odvodu) tepla přes povrch kokily, podložky a hlavového 

nástavce byl během procesu plnění specifikován konstantní teplotou okolí 20 °C a emisivitou 

0,8. Odvod tepla byl uvažován zmíněnými procesy sáláním (radiací) a konvekcí – viz obr. 50.  

 

Obr. 50: Nastavení okrajové podmínky výměna tepla s vnějším okolím – proces plnění. 

 Pro výpočet tuhnutí 90 tunového ingotu byla nadefinována změna okolní teploty 

v závislosti na čase. Emisivita materiálu kokily, podložky a hlavového nástavce byla 

nastavena stejně jako u procesu plnění na hodnotu 0,8 a odvod tepla byl uvažován jak sáláním 

(radiací), tak konvekcí. 

Koeficient přestupu tepla (Heat Transfer Coefficient - HTC) – je jednou z nejvýznamnějších 

okrajových podmínek výpočtu. Je tedy velmi důležité mít co nejpřesnější dostupná provozní 

data, na základě kterých jsou tyto koeficienty definovány. 

 V programu QuikCAST existuje dvojí možnost zadání koeficientů přestupů tepla mezi 

jednotlivými částmi licí sestavy, a to buď ruční nastavení dle uživatele, nebo automatický 

výpočet koeficientů přenosu tepla, kdy si samotný program na základě zvolených 

materiálových vlastností vypočítá jejich hodnoty.  

 Ruční i automatické nastavení lze zvolit jak pro fázi plnění, tak pro fázi tuhnutí. 

Účinek přestupu tepla na rozhraní (např. kokila – kov (ingot)) lze snížit nebo zvýšit 

aplikováním dalších okrajových podmínek, jako jsou tepelný odpor, vzduchová mezera mezi 

kokilou a odlitkem, ad. 

 Zjednodušeně jsou přibližné hodnoty koeficientu přestupu tepla v programu 

QuikCAST stanoveny z následujícího obecného vztahu: 

 Rth
dd

h mold

mold

alloy

alloy

eq




1
 (25) 
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kde: heq je stanovovaný koeficient přestupu tepla, 

 alloy - vodivost daného kovu, 

 mold - vodivost kokily, 

 dalloy - střední poloměr buňky představující kov, 

 dmold - střední poloměr buňky představující kokilu, 

 Rth - další okrajová podmínka (tepelný odpor, vzduchová mezera, ...). 

 Pro proces plnění i tuhnutí byly koeficienty u modelovaných verzí navoleny jak dle 

programu QuikCAST, tak dle uživatele. V případě nastavení koeficientů HTC dle uživatele 

byly jejich hodnoty převzaty z nastavení v programu ProCAST, které odpovídalo provozním 

podmínkám vycházejících z experimentálního studia procesů plnění a tuhnutí 90 tunového 

ocelového ingotu. Hodnoty koeficientů HTC se pro jednotlivá mezifázová rozhraní licí 

sestavy pohybovaly v rozmezí 5 – 1000 W.m-2.K-1.  

 Po nastavení okrajových podmínek následuje zadání počátečních podmínek 

a parametrů výpočtu. 

 Počáteční podmínky výpočtu (Process menu - Solidification material parameters)  

 Dalším krokem preprocessingu bylo nastavení parametrů tuhnutí oceli, které zahrnuje 

výpočet Niyamova kritéria, staženiny (Shrinkage Porosity), mikroporozity či vliv poklesu 

hladiny v průběhu tuhnutí.  

Výpočet Niyamova kritéria – Niyamovo kritérium se stanovuje v programu QuikCAST 

při dané teplotě T0 definované z teploty solidu dle rovnice (26):  

 RVGN /  (26) 

kde: G je místní gradient při teplotě solidu, 

 VR - místní rychlost ochlazování při teplotě solidu. 

 Rovnice (26) je obdobou vztahu (17) uvedeného v kapitole 4 Numerické modelování 

predikce vad ocelových ingotů, kde je Niyamovo kritérium popsáno detailněji.  

 Uživatelské nastavení Niyamova kritéria (obr. 51(a)) vychází z teplotní diference 

od teploty solidu (DT – Temperature difference from solidus) za předpokladu, že: 

 DT
solidus
TT 

0
 (27) 

 Pokud je výpočet tuhnutí ukončen před stavem, kdy je aktuální místní teplota 

v buňkách představujících kov pod teplotou T0, to znamená, že teplota v dané buňce neklesla 

např. o 10°C pod Ts, předpokládá se, že zde porozita nebude vznikat.  
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 U výpočtu Niyamova kritéria v simulacích procesu tuhnutí byla hodnota teplotní 

diference od teploty solidu nastavena na 10 °C. 

Výpočet tvorby staženiny (Shrinkage) – je v programu QuikCAST založen na dvou 

parametrech zahrnujících pevnou frakci (fs), a to na: 

 Kritické hodnotě pevné frakce pro tvorbu staženiny (Critical Solid Fraction for 

piping), která je definována limitní hodnotou pevné frakce pro tvorbu staženiny. 

 Kritické hodnotě pevné frakce pro tvorbu porozity (Critical Solid Fraction for 

porosity), která je definovaná limitní hodnotou pevné frakce pro tvorbu makro- 

a mikroporozity.  

 Oba tyto parametry mají vliv na rozložení staženiny. V rámci experimentu byl zahrnut 

výpočet staženiny do simulace a kritické hodnoty fs pro tvorbu staženiny a porozity byly 

nastaveny na hodnoty 0,3 a 0,7; což jsou hodnoty odpovídající materiálu oceli pro podobné 

numerické simulace. Současně byl výpočet staženiny založen na rozdílnosti hustoty kovu 

včetně vlivu poklesu hladiny.  

Výpočet mikroporozity – tento parametr nebyl brán u většiny simulací v úvahu, ovšem 

pro porovnání dosažených výsledků byla vytvořena verze tuhnutí, která s tímto parametrem 

počítá. Obr. 51(a) zobrazuje okno sloužící pro nastavení parametrů tuhnutí v průběhu 

simulace.  

 Parametry výpočtu (Calculation menu - Output, Calculation parameters 

a Calculation Start) 

 Po nadefinování parametrů tuhnutí oceli byly nastaveny řídící parametry výpočtu, 

mezi které patří počet využitých procesorů počítače k řešení úlohy, nastavení úrovně rychlosti 

a přesnosti výpočtu (proces plnění), výpočet teplotních polí během fáze plnění, parametry 

časových kroků a kritérium ukončení fáze plnění – viz obr. 51(b). 

 Co se týče počtu procesorů využitých k výpočtům, je tato možnost omezena 

výkonovými parametry samotného počítače a během všech experimentálních simulací byly 

navoleny dva procesory. 

 Jak již bylo zmíněno během zadávání podmínek výpočtu (pro fázi plnění), lze také 

nastavit úroveň jeho rychlosti a přesnosti – viz možnost Accelerated filling option 

na obr. 51(b). K dispozici jsou čtyři úrovně, kdy při použité úrovni 1 je výpočet nejpomalejší, 

ale počítán s největší přesností. Kdežto při úrovni 4 je výpočet nejrychlejší, ale nejméně 

přesný. V provedených simulacích plnění se používala úroveň č. 4. U dvou verzí byl 

pro porovnání celkové délky výpočtu nastaven faktor urychlení výpočtu na úroveň 1. 

U výpočtu plnění je totiž důležité zachytit zejména změnu teplotního pole po naplnění (pokles 

teploty v průběhu plnění), nicméně někdy lze tyto poklesy teplot zanedbat a použít konstantní 

teplotní pole tuhnutí. 

 V rámci modelovaných simulací bylo rovněž uvažováno s výpočtem teplotních polí 

během fáze plnění. Parametry časových kroků jsou v programu přednastaveny defaultně 

a nebyly ve výpočtech měněny. Pro zajištění dosažení 100 % naplnění licí sestavy kovem se 

jako kritérium ukončení fáze plnění zadávala hodnota 1 – viz hodnoty na obr. 51(b). 
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(a) (b) 

Obr. 51: Parametry a počáteční podmínky výpočtu: (a) parametry 

tuhnutí materiálu, (b) řídící parametry výpočtu. 

 V dalším kroku se v oknech Calculation Output (obr. 52(a), (b)) a Calculation Start 

(obr. 53(a) – (c)) zadávají možnosti výpočtu, tzn., jestli bude výpočet proveden pouze pro 

plnění, pouze pro tuhnutí nebo pro plnění i tuhnutí zároveň. Lze zvolit i proměnné, které 

budou k dispozici při vizuálním vyhodnocení výpočtu. Pro vyhodnocení procesu plnění byly 

vybrány proměnné: teplota, tlak, vektory rychlosti, čas plnění, pevná frakce, entalpie a pro 

proces tuhnutí: teplota, tvorba staženiny, vektory tepelného toku, rychlost ochlazování. 

Existuje i možnost zvolení frekvence ukládání, a to buď v závislosti na čase, nebo 

procentuálně, se kterou bylo počítáno v rámci modelových simulací. 

  
(a) (b) 

Obr. 52: Calculation Output (a) plnění, (b) tuhnutí. 

 Dále se zadávají podmínky počáteční teploty uvnitř kokily, stop kritéria plnění 

a tuhnutí – viz obr. 53(a), (b). Počáteční teplota kokily byla nastavena u procesu plnění 

na 90°C a u procesu tuhnutí na 20°C. Jako stop kritéria u procesu plnění se využívá 

maximální čas výpočtu a procento naplnění kokily. Pro simulace plnění se běžně hodnota 

maximálního času výpočtu záměrně zvyšuje z důvodu toho, aby nedošlo v průběhu simulace 

k zastavení výpočtu například v půlce plnění kokily. V experimentech byla tato hodnota 

nastavena na 10 000 s, v některých případech na základně průběhu simulací byla tato hodnota 

snížena – viz kapitola 7.2 Modelované verze. Stop kritérium procento naplnění kokily bylo 

vždy nastaveno u plnění na 100 %. 



77 

KLUS, P. Studium plnění a tuhnutí ocelového ingotu pomocí numerické simulace v prostředí software QuikCAST. Disertační 

práce. Katedra metalurgie a slévárenství. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství. VŠB – TU Ostrava, 2017. 

 V případě procesu tuhnutí se zadávají jako stop kritéria opět maximální čas a teplota. 

Dle získaných zkušeností se pohybuje max. čas u simulací takto objemných odlitků v rozmezí 

100 000 – 130 000 s. Maximální teplota je rovna nebo nižší než je teplota solidu. Pro výpočty 

činila tato teplota 1451 °C, tedy o 10 °C méně než je teplota solidu. 

 Na obr. 53(c) je pak v programu QuikCAST možné zobrazit okno Calculation 

Monitor, ve kterém je sledován průběh výpočtu na základě podílu ztuhlé frakce, počet kroků 

simulace a její čas. Zde lze v případě potřeby přerušit výpočet a uložit „restartovací“ soubor.  

   
(a) plnění (b) tuhnutí (c) 

Obr. 53: (a), (b) Parametry a podmínky výpočtu a jeho spuštění, (c) sledování 

průběhu výpočtu. 

7.2 Modelované verze 

 Pro účely vyhodnocení simulace procesu plnění a tuhnutí 90 tunového ocelového 

ingotu byly v programu QuikCAST vytvořeny modelové verze, ve kterých byla pozornost 

zaměřena na studium nastavení jednotlivých parametrů modelu a samotného výpočtu 

z pohledu jejich vlivu na dosažené výsledky. Následující část je rozdělena na popis verzí 

plnění a tuhnutí. 

7.2.1 Modelované verze procesu plnění 

 V tab. 9 je uveden přehled modelovaných verzí plnění. Výsledky z plnění (teplotní 

pole) lze následně využít v průběhu výpočtu tuhnutí (teplotní pole není konstantní). Označení 

verzí vychází z použité licí teploty 1570 °C. Při studiu modelování plnění byla primární 

pozornost zaměřena na zhodnocení  závislosti výpočtu na použité velikosti objemové 

výpočetní sítě, dále jsou verze plnění doplněny o údaj, zda byla nebo nebyla zjemněna oblast 

vtoku, jakým způsobem byly nastaveny koeficienty přestupu tepla, jaký byl použitý faktor 

urychlení výpočtu a případně upraveny další parametry výpočtu oproti původnímu nastavení.  

 Původně byla modelována simulace lití liti_1570v0 s velmi jemnou výpočetní sítí 

o průměrné velikosti buňky 30 mm (počet buněk 1 892 800). Výpočet běžel přes 1 týden a při 

dosažení přibližně 60 % naplnění kokily byl přerušen na základě do té doby získaných 

výsledků ve vyhodnocovacím programu Visual Viewer. V průběhu procesu plnění docházelo 

k významné tvorbě tuhé frakce v objemu ingotu a tavenina s teplotou lití se vyskytovala 

pouze v oblasti vtoku a těsně nad ní. 
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 V další fázi bylo tedy přikročeno k simulacím s hrubou a velmi hrubou výpočetní sítí  

– celkem 6 verzí (liti_1570v1 – liti_1570v6). 

Tab. 9: Modelované verze výpočtu plnění v programu QuikCAST včetně jejich popisu. 

 
Pozn.: UF – User Function, QC – QuikCAST. 

7.2.2 Modelované verze procesu tuhnutí 

 Kompletní přehled modelovaných variant procesu tuhnutí uvádí tab. 10. Modelované 

verze tuhnutí 90 tunového ocelového ingotu (celkem 18 verzí) byly během vyhodnocení 

dosažených výsledků porovnány s ohledem na rozdílné nastavení jednotlivých parametrů 

a podmínek výpočtů.  

 Nastavení jednotlivých verzí tuhnutí souviselo s původním nastavením převzatým 

z programu ProCAST a uvedeným v kapitole 7.1 Nastavení modelu, kde byla v případě 

simulace pouze tuhnutí v programu QuikCAST jednou z okrajových podmínek výchozí licí 

teplota 1570 °C (konstantní teplotní pole) aplikovaná na celý objem ocelového ingotu. 

V modelovaných verzích bylo počítáno s touto výchozí teplotou a pozornost byla zaměřena 

na vliv velikosti výpočetní sítě a jejího zjemnění v oblasti vtoku, nastavení koeficientů 

přestupu tepla, výpočtu mikroporozity či aplikování tlakové podmínky na hladině ingotu 

na průběh simulace a dosažené výsledky. U dvou modelovaných verzí se pak pro porovnání 

vlivu teploty na dosažené výsledky procesu tuhnutí nastavila licí teplota na hodnotu 1560 °C 

a 1580 °C.  

 Největší počet simulací (10 verzí) byl proveden při použití velmi jemné objemové sítě 

zejména z důvodu dosažení nejlepší procentuální přesnosti jednotlivých výsledků korekčního 

faktoru „Volume Correction Factor“ během tvorby výpočetní sítě.  

 Pro verze s hrubou a velmi hrubou výpočetní sítí se provedly 4 modelové simulace 

pro každý typ těchto sítí (celkem tedy 8 simulací), kdy byla pozornost zaměřena výhradně 

na kvalitu výpočtu a dosažených výsledků v závislosti na hustotě výpočetní sítě v oblasti 

vtoku respektive středové oblasti ingotu (jejího zjemnění nebo nezjemnění) a na nastavení 

koeficientů přestupu tepla (HTC) dle uživatele nebo dle programu QuikCAST. 

 

 

velmi jemná síť hrubá síť velmi hrubá síť

4 1 1 4 4 4

30 30

156 200

70 70

45 22,5 22,5 45 45 45

liti_1570v5 liti_1570v6

Verze

Průměrná velikost 

buňky [mm]

Velikost buňky v 

oblasti vtoku [mm]

Celkový počet 

buněk

50 50 50 70

Parametry

liti_1570v0 liti_1570v1 liti_1570v2 liti_1570v3 liti_1570v4

30

15

1 892 800 412 080 438 340 438 340 156 200 156 200

Zjemnění sítě ano ne ano ano ano ano ano

Nastavení HTC UF QC UF UF

Okolní teplota [°C]

Faktor urychlení 

výpočtu

QC

20

4

20 20 20 f(T)

QC QC
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 Díky nastavení stejné výchozí teploty, hustoty sítě (jejího zjemnění) a koeficientů 

přestupu tepla bylo tedy v konečném důsledku možné porovnat jednotlivé modelované verze 

simulací tuhnutí a navrhnout tak optimální nastavení modelu pro numerickou simulaci 

90 tunového ocelového ingotu v prostředí software QuikCAST (s výukovou licencí), které 

bylo dále možné konfrontovat s výsledky dosaženými v programu ProCAST a na reálném 

těžkém kovářském ingotu odlitém pro účely souběžně probíhajících projektů.  

Tab. 10: Modelované verze výpočtu tuhnutí v programu QuikCAST. 

 
Pozn.: UF – User Function, QC – QuikCAST. 

 

  

 průměrná velikost buňky: 30 mm

 velikost buňky v oblasti vtoku a středu: 30 mm (bez zjemnění)

 velikost buňky v oblasti vtoku a středu: 15 mm (při zjemnění)

 - aplikování hladiny na povrch hlavy ingotu

 průměrná velikost buňky: 50 mm

 velikost buňky v oblasti vtoku a středu: 45 mm (bez zjemnění)

 velikost buňky v oblasti vtoku a středu: 22,5 mm (při zjemnění)

 průměrná velikost buňky: 70 mm

 velikost buňky v oblasti vtoku a středu: 90 mm (bez zjemnění)

 velikost buňky v oblasti vtoku a středu: 45 mm (při zjemnění)

tuhnuti_1570v15  - změna velikosti sítě a nastavení HTC ano QC

tuhnuti_1570v16  - změna hustoty a velikosti sítě a nastavení HTC ne QC

tuhnuti_1570v13  - změna velikosti sítě ano UF

tuhnuti_1570v14  - změna hustoty a velikosti sítě ne UF

tuhnuti_1570v12  - změna hustoty a velikosti sítě a nastavení HTC ne QC

velmi hrubá síť

celkový počet buněk bez zjemnění:  149 597 

tuhnuti_1570v10  - změna hustoty a velikosti sítě ne UF

tuhnuti_1570v11  - změna velikosti sítě a nastavení HTC ano QC

celkový počet buněk se zjemněním: 156 200 

hrubá síť

celkový počet buněk bez zjemnění:  412 080 

tuhnuti_1570v9  - změna velikosti sítě ano UF

tuhnuti_1560

tuhnuti_1580

ano

ano

UF

UF

 - licí teplota 1560°C

 - licí teplota 1580°C

celkový počet buněk se zjemněním: 438 340 

tuhnuti_1570v7 ano UF

tuhnuti_1570v8  - úprava HTC ano UF

tuhnuti_1570v5 ano QC

tuhnuti_1570v6  - zahrnutí výpočtu mikroporozity ano UF

 - tlaková podmínka na hladině

 - úprava HTC

tuhnuti_1570v4  - hustota sítě a nastavení HTC ne QC

UF

tuhnuti_1570v2  - hustota sítě ne UF

tuhnuti_1570v3  - změna nastavení HTC ano QC

Nastavení HTC

celkový počet buněk bez zjemnění:  1 786 837 

celkový počet buněk se zjemněním: 1 892 800 

zjemnění sítěsíť/sledovaný parametr-vliv

tuhnuti_1570v1

velmi jemná síť

 - licí teplota 1570°C (počáteční teplota oceli v kokile po naplnění) ano

Verze
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8 VYHODNOCENÍ A DISKUZE DOSAŽENÝCH VÝSLEDKŮ 

 Výsledky byly vyhodnoceny v postprocesoru Visual Viewer. Program QuikCAST 

ovšem disponuje možností zobrazení výsledků výpočtu v modulu, který je v něm přímo 

integrován. Na obr. 54 je zobrazeno pracovní prostředí používaných postprocesorů. 

 

(a) 

 

(b) 

Obr. 54: Pracovní prostředí postprocesorů: (a) QuikCAST, (b) Visual Viewer. 

 Po uživatelské zkušenosti s těmito postprocesory lze říci, že Visual Viewer se jeví jako 

vhodnější nástroj pro vyhodnocování výsledků, zejména díky své přehlednosti a uspořádání 

jednotlivých ovládacích prvků a možností zobrazení. Program umožňuje automatické 

generování .ppt prezentací, export animací a obrázků a rovněž export deformací výpočtových 

sítí z výsledků napěťových analýz. Uživatel rovněž může uložit provedené kroky 

vyhodnocení, které následně použije pro další studii, což minimalizuje čas nutný 

k vyhodnocení výsledků simulace [36, 112]. 

 V základní nabídce vyhodnocení grafických výsledků výpočtů provedených 

v numerickém programu QuikCAST jsou pro každý ze simulovaných procesů – plnění 

a tuhnutí – k dispozici kategorie, u kterých lze v postprocesoru Visual Viewer automaticky 

zobrazit dosažené výsledky. Kompletní nabídka jednotlivých kategorií a zobrazovaných 

výsledků je uvedena na obr. 55 [112]. 
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Plnění Tuhnutí 

   

(a) (c) (d) 

   

(b) (e) (f) 

Obr. 55: Kategorie možností zobrazení dosažených výsledků ze simulace v programu 

QuikCAST. Proces plnění: (a) THERMAL, (b) FLUID; Proces tuhnutí: (c) THERMAL, 

(d) MICRO, (e) OTHERS, (f) CORRECTION (stejné u plnění i tuhnutí). 

 U procesu plnění je možné graficky zobrazit výsledky související s teplotním polem 

(teplota, podíl tuhé frakce, entalpie) a kapalnou fází a jejím chováním v průběhu plnění kokily 

(vektory rychlosti, tlak, čas plnění, ad.) – viz obr. 55(a), (b). 

 Grafické výsledky ze simulací procesu tuhnutí pak zahrnují kategorie teplotního pole 

(teplota, podíl tuhé frakce, tepelný tok, podíl kapalné fáze, staženina, ad.), mikrostruktury 

(DAS a Niyamovo kritérium a rychlost tuhnutí) a další výsledky související s procesem 

tuhnutí jako jsou čas dosažení teploty solidu, čas do konce doplňování tekutého kovu, ad.  

– viz obr. 55(c) – (f). Navíc je možné použít u Visual Vieweru i promítnutí změny teploty 

po výšce prostřednictvím grafu nebo bodově v konkrétní pozici. 

8.1 Diskuze k modelovaným verzím procesu plnění 

 Tab. 11 uvádí časovou náročnost provedených numerických simulací procesu plnění 

v závislosti na použité velikosti výpočetní buňky, resp. hustoty výpočetní sítě. Jak je z tab. 11 

zřejmé, při použití hrubé sítě, kdy průměrná velikost výpočetních buněk činila 50 mm, je doba 

výpočtu v porovnání se simulací s velmi hrubou sítí více jak dvojnásobná. Navíc v rámci 

simulací plnění s hrubou výpočetní sítí docházelo u verze liti_1570v1 k velmi značnému 

rozstřiku kovu uvnitř kokily, což mohlo být důsledkem nezjemněné oblasti vtoku a rovněž 

snížené přesnosti výpočtu při nastavení faktoru urychlení výpočtu na hodnotě 4 (nejrychlejší 

výpočet a nejméně přesné výsledky). U verze liti_1570v2, kde byla proto zjemněna oblast 

vtoku a změněn uvedený faktor urychlení výpočtu na hodnotu 1, nebyl rozstřik kovu 

v průběhu plnění pozorován. 
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Tab. 11: Časy výpočtu simulace plnění ingotu s hrubou a velmi hrubou výpočetní sítí. 

Verze výpočtu Čas výpočtu (hod:min:s) Velikost sítě 

liti_1570v1 27:41:43 

hrubá síť liti_1570v2 37:44:41 

liti_1570v3 57:18:29 

liti_1570v4 15:28:24 

velmi hrubá síť liti_1570v5 14:30:20 

liti_1570v6 05:10:21 

 Následně u verze liti_1570v3 opět s hrubou sítí byly nastaveny koeficienty přestupu 

tepla (HTC) dle uživatele, které byly použity k obdobným simulacím v programu ProCAST. 

Po ukončení simulace a během vyhodnocování výsledků bylo již od začátku plnění 

pozorováno tepelné zabarvení na vnitřních částech jednotlivých komponent licí sestavy, což 

signalizovalo špatné nastavení koeficientů přestupu tepla – zjištěna špatně nastavená 

závislosti. Teplotní pole při 25% naplnění kokily a podíl tuhé frakce při 50% naplnění kokily 

pro verze simulace plnění s hrubou sítí znázorňuje obr. 56(a), (b). 

liti_1570 v1 v2 v3 

Teplota [°C] 

 
   

(a) teplotní pole při 25% naplnění 

Tuhá frakce [-]

 
   

(b) podíl tuhé frakce při 50% naplnění 

Obr. 56: Simulace plnění verzí s hrubou výpočetní sítí: (a) teplotní pole licí sestavy 

při 25% naplnění kokily, (b) podíl tuhé frakce ingotu v průběhu plnění. 
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 S ohledem na celkový čas výpočtu u verze liti_1570v3 (více než 57 hodin) bez 

dosažení požadovaného výsledku nebylo přistoupeno k opakovaným simulacím se správně 

nastavenými koeficienty a pozornost byla soustředěna na simulace s velmi hrubou výpočetní 

sítí a s upravenými koeficienty přestupu tepla.  

 U všech verzí s velmi hrubou výpočetní sítí bylo patrné snížení výpočetního času 

oproti verzím s hrubou výpočetní sítí. Současně je třeba uvést, že k ukončení výpočtu došlo až 

po dosažení Stop kritéria Maximum Time, které bylo v případě verzí liti_1570v4 

a liti_1570v5 nastaveno na 10 000 s. Procentuálního naplnění kokily (stop kritérium 100 %) 

nebylo během těchto simulací dosaženo úplně, vždy se zastavilo na 99,96 % a výpočet běžel 

až do dosažení maximálního času simulace. U verze liti_1570v6 bylo kritérium Maximum 

Time upraveno na 4 200 s, a to s ohledem na časy simulací u předchozích dvou verzí s velmi 

hrubou výpočetní sítí při dosažení 99,96 %. 

 Co se týče koeficientů přestupu tepla, u verze liti_1570v4 byly nastaveny dle 

programu QuikCAST, u verze liti_1570v5 byly tyto koeficienty opraveny a sníženy (oproti 

liti_1570v03) z důvodu tvorby tuhé frakce v průběhu plnění a u verze liti_1570v6 byl výpočet 

nastaven se stejnými (opravenými) HTC jako u verze liti_1570v03. Při nastavení koeficientů 

přestupu tepla dle programu QuikCAST je na přiložených snímcích (obr. 57(a)) vidět 

postupný přestup tepla do licí sestavy, kdežto u verzí s nastavením dle uživatele prakticky 

k žádnému přestupu nedochází, a to jak v případě stejných, tak i snížených HTC. Obr. 57(b) 

zobrazuje podíl tuhé frakce při 50% naplnění kokily pro simulace plnění s velmi hrubou sítí. 

liti_1570 v4 v5 v6 

Teplota [°C] 

    

(a) teplotní pole při 25% naplnění 

Tuhá frakce [-]

    

(b) podíl tuhé frakce při 50% naplnění 

Obr. 57: Simulace plnění verzí s velmi hrubou výpočetní sítí: (a) teplotní pole licí 

sestavy při 25% naplnění kokily, (b) podíl tuhé frakce ingotu v průběhu plnění. 
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 Jelikož byly výpočty simulace procesu plnění velice časově náročné (v závislosti 

na velikosti objemové sítě trvaly v časovém rozmezí 5 – 57 hodin a v případě použití velmi 

jemné výpočetní sítě i více než jeden týden) a stejně jako u prvotní verze s velmi jemnou 

výpočetní sítí byla prakticky od začátku procesu plnění pozorována tvorba tuhé frakce 

v objemu ingotu (obr. 56(b) a obr. 57(b)), kdy teplota v objemu ingotu dosáhla teploty solidu 

a nižší, a to i po snížení koeficientů přestupu tepla na mezifázových rozhraních (po ukončení 

procesu plnění je tento podíl téměř 100 % vyjma oblasti vtoku, což při navazujícím procesu 

tuhnutí znamená znehodnocení výsledků), bylo v rámci experimentální části této disertační 

práce přistoupeno k provedení simulací čistě samotného procesu tuhnutí z konstantního 

teplotního pole ingotu po naplnění, které odpovídalo licí teplotě. 

8.2  Diskuze k modelovaným verzím procesu tuhnutí 

 Pozornost při vyhodnocování výsledků simulací tuhnutí ingotu byla zaměřena 

především na posouzení vlivu přípravy geometrie a hustoty použité výpočetní sítě a vlivu 

nastavení okrajových parametrů modelu (koeficienty přestupu tepla na rozhraní jednotlivých 

částí licí sestavy, licí teplota, výpočet mikroporozity, aplikace tlakové podmínky na hladině 

hlavy ingotu) na časovou náročnost výpočtů, teplotní pole uvnitř ingotu, podílu tuhé frakce 

v průběhu tuhnutí a výslednou porozitu a staženinu v objemu ingotu. Na základě zjištěných 

poznatků a jejich porovnání byla navržena varianta, která se ve výsledcích nejvíce přibližuje 

výsledkům dosažených při studiu uvedených metalurgických procesů v programu ProCAST 

a také výsledkům studia makrostruktury reálného experimentálně odlitého ocelového 

90 tunového ingotu. 

 V souvislosti s tímto posuzováním uvedených vlivů je potřeba uvést, že jejich 

vyhodnocení je nutno chápat jako komplexní řešení numerické simulace tuhnutí ocelového 

ingotu, a tudíž se jednotlivé vlivy navzájem doplňují.  

8.2.1 Posouzení vlivu importu geometrie a hustoty výpočetní sítě na výpočet 

a kvalitu výsledků 

8.2.1.1 Vliv importu geometrie 

 Správné načtení geometrie do preprocesoru programu QuikCAST je jedním 

z nezbytných předpokladů rozhodujících o korektnosti navazujících činností souvisejících 

s tvorbou modelu, jeho nastavením a vyhodnocením výsledků. Pokud není dodržen 

odpovídající postup načtení geometrie, dochází v průběhu přípravy modelu k deformaci 

samotné geometrie, nemožnosti nadefinování jednotlivých objemů částí licí sestavy 

či materiálových vlastností a v neposlední řadě ke znehodnocení zobrazovaných výsledků.  

 Během přípravy modelované verze tuhnuti_1570v01 byla geometrie načtena jako 

celek licí sestavy do preprocesoru a i přes automatické spojování povrchové sítě a následnou 

detekci jednotlivých objemů došlo ke špatnému spojení hlavy a těla ingotu, přičemž v dalších 

krocích nastavování modelu nic této skutečnosti nenasvědčovalo. Na modelu byly 

nadefinovány všechny potřebné parametry a podmínky a byl spuštěn výpočet. Teprve 

při kontrole postupu tuhnutí byly zjištěny nesrovnalosti ukazující na chybu právě v načtení 

geometrie. Zmíněné nesrovnalosti se projevily odděleným tuhnutím kovu a tvorbou staženiny 

v těle i hlavě ingotu – viz obr. 58. 
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(a) (b) (c) 

Obr. 58: Důsledek špatného načtení geometrie do preprocesoru – (a) oddělené 

tuhnutí kovu v těle a hlavě ingotu, (b) tvorba staženiny v těle i hlavě ingotu,  

(c) oddělené teplotní pole. 

 Simulaci bylo nutné nadefinovat znovu od začátku s postupným načtením všech části 

licí sestavy geometrie do preprocesoru. Po důkladné kontrole během načítání a nastavování 

modelu nebyl u žádné další modelované verze tento problém zaznamenán. Je tedy nanejvýš 

vhodné věnovat náležitou pozornost všem krokům nastavování modelu. 

8.2.1.2 Vliv hustoty použité výpočetní sítě na kvalitu výpočtu  

 Obr. 59 zobrazuje „volume correction factor“, zmíněný v kapitole 7.1.3 Tvorba 

výpočetní sítě, pro všechny typy výpočetní sítě použité pro licí sestavu v řezu os YX  

a na povrchu ingotu. Podle stupnice od 0 – 100 % lze vidět, jak jednotlivé buňky sítě kopírují 

původní tvar licí sestavy. Červená barva odpovídá buňce plně popisující původní tvar 

a podmínky výpočtu (tzn. ze 100 %).  

 Při porovnání jednotlivých výsledků korekčního faktoru je největší procentuální 

přesnosti dosaženo u velmi jemné sítě a s postupným zvětšováním buněk sítě (zmenšováním 

počtu buněk) je tato přesnost výrazně snižována především v oblasti složitých tvarů  

a na mezifázových rozhraních jednotlivých částí licí sestavy.  

 Při pohledu na obr. 59(c) je viditelná deformace v zobrazení geometrie kokily, kdy 

tvorbou velmi hrubé sítě došlo k nepřesnému kopírování jednotlivých tvarů licí sestavy  

– viz tvar kokily a úchytů kokily na jejím okraji. 

 Správná volba použité velikosti buňky výpočetní sítě je tedy obzvláště u metody 

konečných diferencí důležitým faktorem pro průběh a výsledek numerických simulací. 

Použitá metoda konečných diferencí umožňuje snadné rozložení do diferenční sítě a má 

poměrně jednoduchý systém výpočtu. Naopak vytvořená diferenční síť obtížně kopíruje 

složité oblé či zkosené tvary, což vede k nutnosti použít síť s větší hustotou uzlů. 

 Pokud ovšem chceme vytvořenou síť konečných diferencí v určitém místě zhustit 

(zjemnit), dojde ke zhuštění po celé výšce/šířce licí sestavy = nárůst počtu výpočetních buněk, 

čímž se komplikuje výpočet z hlediska teplotních okrajových podmínek, času i náročnosti 

na výpočetní jednotku.  
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licí sestava v řezu osy YX povrch ingotu 

(a) velmi jemná síť 

            
licí sestava v řezu osy YX povrch ingotu 

(b) hrubá síť 

            
licí sestava v řezu osy YX povrch ingotu 

(c) velmi hrubá síť 

Obr. 59: Porovnání „volume correction factor“ pro jednotlivé hustoty sítí použité 

během experimentu. 

8.2.1.3 Vliv velikosti buněk výpočetní sítě na časovou náročnost simulací 

 Z hlediska časové náročnosti výpočtu bylo v experimentální části zkoumáno ovlivnění 

doby výpočtu respektive simulace tuhnutí ocelového ingotu při změně velikosti buněk 

výpočetní sítě a jejího zjemnění. Následující tab. 12 uvádí průměrné časy výpočtů tuhnutí 

v závislosti na použité hustotě výpočetní sítě a jejím zjemnění v oblasti vtoku a středu ingotu. 
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Tab. 12: Průměrné časy výpočtu simulací tuhnutí. 

verze 

průměrný čas výpočtu tuhnutí 

(hod:min:s) 

velmi jemná síť 

bez zjemnění 01:50:17 

se zjemněním 02:12:34 

 hrubá síť 

bez zjemnění 00:20:19 

se zjemněním 00:23:27 

 velmi hrubá síť 

bez zjemnění 00:05:06 

se zjemněním 00:05:32 

 Při pohledu na údaje v tab. 12 je patrné, že jednoznačný vliv na celkovou dobu 

výpočtu samostatného procesu tuhnutí 90 tunového ocelového ingotu měla velikost buněk, 

resp. hustota objemové sítě. Při aplikování velmi jemné objemové výpočetní sítě – počet 

buněk 1 786 837 bez zjemnění – se průměrný čas výpočtu pohyboval okolo 2 hodin.  

 U modelů s použitím menšího počtu výpočetních buněk a tudíž s hrubší objemovou 

sítí – počet buněk 412 080 bez zjemnění – došlo již významným způsobem ke snížení celkové 

doby výpočtu a samotné simulace, kdy čas výpočtu trval už jen okolo 20 minut.  

 Ještě výraznějšího zkrácení výpočetního času bylo dosaženo při použití velmi hrubé 

objemové sítě s počtem výpočetních buněk 149 597 bez zjemnění. Celková doba výpočtu se 

u těchto simulací pohybovala cca 5 minut. 

 Vliv zjemnění objemové sítě v oblasti vtoku na dobu výpočtu je u všech tří typů 

(velmi jemná, hrubá a velmi hrubá) stejný, se zjemněním mírně narůstá celková doba 

výpočtu, přičemž uvedený rozptyl (nejpatrnější u velmi jemné objemové sítě) nesouvisí pouze 

se zjemněním vtokové a středové oblasti ingotu, nýbrž i s nastavením dalších parametrů. 

 V některých situacích je ovšem nutné síť v oblasti vtoku zjemnit. Příkladem 

z experimentálního studia je výpočet porozity a staženiny a jejich zobrazení v osové části 

ingotu. Tato problematika je dále přiblížena v následující kapitole, jelikož na zobrazení těchto 

vad má vliv nastavení koeficientů přestupu tepla v kombinaci s velikostí buněk a hustotou 

výpočetní sítě. 

8.2.2 Vliv nastavení koeficientů přestupu tepla a hustoty sítě na výsledky 

modelování 

 Posouzení vlivu nastavení okrajových parametrů (jako byly koeficienty přestupu tepla 

– HTC, tlaková podmínka na hladině ingotu, licí teplota, výpočet mikroporozity) a použité 

výpočetní sítě bylo hodnoceno a porovnáno na základě získaných výsledků: 

 Teplotních polí uvnitř ingotu v průběhu tuhnutí – porovnání vycházelo u všech 

verzí z výsledku dosaženého v simulovaném čase okolo 8 hodin od spuštění výpočtu.  

 Celkové doby tuhnutí – na základě časového průběhu tuhnutí lze určit, u kterých 

verzí je možné očekávat výskyt osové porozity v důsledku nedostatečného doplňování 

tekutého kovu z hlavové části do mezidendritických míst ve středové části ingotu. 
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 Podílu tuhé frakce v průběhu tuhnutí – dle kterého je možné stanovit a předpovědět 

vznik staženiny a porozity. Výsledek dává možnost ukázat, kdy pravděpodobně dojde 

k přerušení dodávek tekuté oceli z hlavového nástavce do jádra ingotu.  

 Výsledné porozity a staženiny v objemu ingotu – vyjádřených pomocí Niyamova 

kritéria. Tvorba staženiny je způsobena působením gravitačního efektu a samozřejmě 

změnou objemu oceli v tekuté a tuhé fázi, kdy dochází k postupnému smršťování 

ingotu a poklesu jeho hladiny. Ve výsledcích Niyamova kritéria je uvedený jev 

ilustrován žlutou oblastí v hlavě ingotu; červená barva pak udává předpokládané místo 

výskytu porozity. 

8.2.2.1 Vliv nastavení HTC a hustoty sítě na teplotní pole 

 Vliv správného nastavení koeficientů přestupu tepla mezi jednotlivými částmi licí 

sestavy rozhoduje o rozložení teplotních polích a také o tvorbě a správném zobrazení 

vznikající staženiny a vnitřní porozity v objemu ingotu.  

 Obr. 60 porovnává teplotní pole ingotu při rozdílném nastavení koeficientů přestupu 

tepla a zjemněné nebo nezjemněné oblasti vtoku pro všechny tři hustoty sítě. U všech 

zobrazovaných výsledků lze pozorovat, že k poklesu teploty taveniny dochází ve směru 

intenzivního odvodu tepla. K rychlejšímu poklesu teploty taveniny dochází ve spodní části 

licí sestavy, což je zapříčiněno samotným objemem licí formy, její tepelnou kapacitou 

a vodivostí. Naopak nejteplejší tavenina je udržována díky izolačnímu materiálu v oblasti 

hlavového nástavce a hlavy ingotu. 

 Z pohledu rozdílného výchozího nastavení koeficientů přestupu tepla dle uživatele 

(HTC–UF f(t) pro mezifázová rozhraní: kokila – ingot_tělo, nástavec – ingot_tělo 

a ingot_tělo – podložka a HTC–UF = konst. (250 – 750 W/m2K) pro ostatní mezifázová 

rozhraní: izolace – ingot_tělo, izolace – ingot_hlava, izolace – nástavec, ingot_tělo – 

keramika, keramika – vtok, kokila – nástavec, kokila – podložka, podložka – keramika) 

a dle programu QuikCAST lze konstatovat, že vzdálenost oblasti teplotního pole s nejvyšší 

teplotou od spodní části ingotu se pohybuje v rozmezí 1,34 – 1,44 m. Není tedy pozorován 

výraznější posun, a to ani při pohledu na šířku celkového teplotního pole.  

 Výjimkou je verze tuhnuti_1570v2, kdy pásmo s nejvyšší teplotou zasahuje hlouběji 

do spodní části ingotu (1,34 m od spodní části). Tuto skutečnost lze přičíst nezjemnění 

vtokové a středové oblasti ingotu při uživatelském nastavení HTC – UF. Vliv zjemnění 

na výsledná teplotní pole nebyl ovšem při vyhodnocování u dalších verzí porovnaných 

na obr. 60 zjištěn. 

 Vliv nastavení koeficientů přestupu tepla a hustoty sítě na teplotní pole v hlavovém 

nástavci (hlavě ingotu) je již patrnější. Jednoznačný vliv na tvar a posun teplotního pole 

ve vertikálním směru v této části licí sestavy má hustota sítě. U verzí s hrubou výpočetní sítí 

došlo oproti verzím s velmi jemnou sítí k posunu pásma s nižší teplotou (1150 – 1480 °C) 

do horních částí hlavového nástavce. Na rozložení teplotních polí v hlavovém nástavci má 

pak značný vliv největší zmenšení hustoty sítě (velmi hrubá síť) a jsou zjištěny podstatné 

změny. Např. u verze tuhnuti_1570v13 (resp. tuhnuti_1570v14), kdy jsou HTC počítány dle 

uživatelského nastavení, zasahuje teplotní pole s nižšími teplotami výrazně do celé hlavové 

části ingotu. Při nastavení koeficientů přestupu tepla dle programu QuikCAST (verze 

tuhnuti_1570v15, tuhnuti_1570v16) není takovýchto změn dosaženo. 
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 V rámci experimentální části disertační práce pak byly vytvořeny dvě verze tuhnutí 

(tuhnuti_1570v7 a tuhnuti_1570v8), u kterých byly koeficienty přestupu tepla upraveny, 

a to jak u mezifázových rozhraní s nadefinovanými HTC jako konstantní hodnota (HTC-UF = 

konst.), tak i u mezifázových rozhraní s použitou závislostí HTC na čase (HTC f(t)) – viz 

vyznačené interface na obr. 61. Účelem těchto úprav bylo porovnání dosažených výsledků při 

vytvoření rozdílných podmínek odvodu tepla a zmapování jejich vlivu na rozsah porozity. 

 

verze tuhnuti_1570v7 (zvýšené): 

– HTC-UF f(t) +150 W.m-2.K-1 

    HTC-UF = konst. +150 W.m-2.K-1 (ostatní  

    mezifázová rozhraní) 

 

verze tuhnuti_1570v8 (snížené): 

– HTC-UF f(t) –150 W.m-2.K-1 

    HTC-UF = konst. –150 W.m-2.K-1 (ostatní  

    mezifázová rozhraní) 

Obr. 61: Úprava koeficientů přestupu tepla nastavených dle uživatele. 

 Nejvýrazněji se oproti verzi s výchozím nastavením HTC (tuhnuti_1570v1) projevil 

posun teplotního pole u verze tuhnuti_1570v8, kdy je oblast s nejvyšší teplotou posunutá 

směrem k dolním partiím ingotu (vzdálenost od spodní části ingotu je 1,23 m) a došlo rovněž 

k jejímu rozšíření v prostřední části ingotu – viz obr. 62. Snížením koeficientů přestupu tepla 

HTC-UF –150 W.m-2.K-1 byly v tomto případě vytvořeny podmínky zmenšení prostupu tepla, 

čemuž odpovídá zobrazený charakter teplotního pole uvnitř ingotu. 

verze tuhnuti_1570v1 tuhnuti_1570v7 tuhnuti_1570v8 

Teplota [°C]

 (a)  (b)  (c)  

Obr. 62: Porovnání teplotního pole ingotu v závislosti na změně HTC dle uživatelského 

nastavení: (a) výchozí nastavení, (b) HTC-UF (zvýšené), (c) HTC-UF (snížené). 

8.2.2.2 Vliv nastavení HTC a hustoty sítě na dobu tuhnutí 

 V tab. 13 a na obr. 63 je uvedena a zobrazena doba tuhnutí (doba přechodu kapalné 

fáze na fázi tuhou mezi teplotou likvidu a solidu) pro verze s rozdílným nastavením HTC 

v závislosti na hustotě výpočetní sítě.  
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Tab. 13: Doba tuhnutí ingotu v závislosti na nastavení HTC a hustotě sítě. 

verze doba tuhnutí 

velmi jemná síť 

tuhnuti_1570v1 29 hod 57 min 

tuhnuti_1570v2 31 hod 14 min 

tuhnuti_1570v3 29 hod 28 min 

tuhnuti_1570v4 29 hod 29 min 

tuhnuti_1570v7 29 hod 50 min 

tuhnuti_1570v8 39 hod 29 min 

hrubá síť 

tuhnuti_1570v9 24 hod 53 min 

tuhnuti_1570v10 24 hod 57 min 

tuhnuti_1570v11 31 hod 21 min 

tuhnuti_1570v12 31 hod 33 min 

velmi hrubá síť 

tuhnuti_1570v13 12 hod 35 min 

tuhnuti_1570v14 13 hod 01 min 

tuhnuti_1570v15 27 hod 39 min 

tuhnuti_1570v16 27 hod 42 min 

 Dle získaných časů doby tuhnutí jsou zřetelné vlivy rozdílného nastavení HTC 

zejména u verzí s hrubou a velmi hrubou výpočetní sítí. Přičemž v případě nastavení HTC dle 

uživatele (HTC-UF) jsou uvedené doby tuhnutí kratší a je zde tedy větší předpoklad vzniku 

osové porozity v důsledku špatného doplňování tekutého kovu z hlavové části 

do mezidendritických míst ve středu ingotu. 

 Vliv zjemnění resp. nezjemnění sítě se v celkové době tuhnutí neprojevil téměř 

u žádné z uvedených verzí (obr. 63) s výjimkou verze tuhnuti_1570v2 a tuhnuti_1570v14, 

kdy se celková doba tuhnutí zvýšila. Tyto verze mohou při vyhodnocení vykazovat větší 

rozsah osové porozity. 

 Při porovnání výsledků celkové doby tuhnutí u verzí s upravenými koeficienty 

přestupu tepla, zobrazených na obr. 64, není zjištěn podstatný rozdíl v časech doby tuhnutí 

u verze tuhnuti_1570v1 s výchozím nastavením HTC-UF a verze tuhnuti_1570v7 se 

zvýšenými HTC-UF +150 W.m-2.K-1. Doba tuhnutí se pohybuje u těchto verzí okolo 29 hodin 

a 50 minut. Podstatného prodloužení doby tuhnutí bylo dosaženo při nastavení  

HTC-UF –150 W.m-2.K-1 (verze tuhnuti_1570v8), což se projevilo nárůstem celkové doby 

tuhnutí na 39 hodin a 29 minut. Z předpokládaného výskytu osové porozity je u této verze 

dostačující časový prostor pro doplňování tekutého kovu do středové oblasti, což by 

teoreticky mělo vést k menšímu rozsahu této vady. Při vyhodnocení je ovšem potřeba 

zohlednit délku dvoufázové zóny v poslední fázi tuhnutí, která má vliv na konečný vznik 

a vzhled porozity. 
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tuhnuti_1570v1 tuhnuti_1570v7 tuhnuti_1570v8 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

Obr. 64: Porovnání doby tuhnutí ingotu v závislosti na změně HTC dle uživatelského 

nastavení: (a) výchozí nastavení, (b) HTC-UF (zvýšené), (c) HTC-UF (snížené). 

8.2.2.3 Vliv nastavení HTC a hustoty sítě na distribuci tuhé frakce 

 Přibližně v polovině periody tuhnutí se účinek ochlazování ze dna kokily významně 

snižuje a dochází v důsledku vlivu bočního tuhnutí k nárůstu vertikální rychlosti tuhnutí. 

Fronta tuhnutí se začíná v objemu ingotu formovat do tvaru ostrého V, čímž se rozvíjí oblast 

vzniku osové porozity. Tvorba dendritů je při vzniku fronty tuhnutí tvaru V snadnější 

a doplňování tekutého kovu z hlavového nástavce do mezidendritického prostoru se stává 

obtížnější. Kromě toho tvorba porozity v oblastech urychleného tuhnutí souvisí s rozsahem 

vzdálenosti dvoufázového pásma, ve kterém je doplňování omezeno. 

 Následující obr. 65 ilustruje distribuci tuhé frakce u výpočtů tuhnutí ocelového ingotu 

s rozdílným nastavením koeficientů přestupu tepla a při použití různé hustoty sítě. Dosažené 

výsledky jsou porovnány v závislosti na kritickém okamžiku tuhnutí pro vznik porozity, který 

vychází z doby tuhnutí ingotu a délky vzniklého dvoufázového pásma. Obecně se 

předpokládá, že čím delší je dvoufázové pásmo, tím větší rozsah osové porozity lze očekávat. 

 Při uživatelském nastavení koeficientů přestupu tepla (HTC-UF) je dvoufázové pásmo 

delší než u verzí s jejich nastavením dle programu QuikCAST, a to u všech tří hustot sítě.  

 Výsledky u verzí s hrubou a velmi hrubou sítí odhalují vliv zvětšené velikosti 

výpočetních buněk a nastavení HTC na charakter fronty tuhnutí, kdy při uživatelském 

nastavení zasahuje vyšší podíl tuhé frakce do oblasti hlavy ingotu. Toto nastavení má také 

výrazný účinek na změnu délky dvoufázového pásma (kolem 2 m), které zasahuje hluboko 

do objemu ingotu s minimálním množstvím tekutého kovu v hlavové oblasti (verze 

tuhnuti_1570v13, tuhnuti_1570v14). 
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 Z předpokládaného výskytu vnitřní porozity v objemu ingotu vychází na základě 

uvedených výsledků podílu tuhé frakce, že u všech verzí se bude tato vada vyskytovat v osové 

části ingotu. Podle délky dvoufázového pásma lze usoudit, že největší rozsah osové porozity 

se dá předpokládat u verzí s hrubou a zejména pak velmi hrubou výpočetní sítí. U verzí 

s velmi jemnou výpočetní sítí lze dle získaných výsledků očekávat porozitu menšího rozsahu.  

 Vliv úpravy koeficientů přestupu tepla HTC-UF 150 W.m-2.K-1 na charakter fronty 

tuhnutí, zobrazený na obr. 66, se projevil ve zkrácení (obr. 66(b)) respektive prodloužení  

(obr. 66(c)) dvoufázového pásma v objemu ingotu, což odpovídá zvolenému způsobu úpravy 

nastavení HTC (zvýšený a snížený přestup tepla) a největší rozsah porozity bude u tohoto 

srovnání pravděpodobně vykazovat verze tuhnuti_1570v8. 

verze tuhnuti_1570v1 tuhnuti_1570v7 tuhnuti_1570v8 

Tuhá frakce [-]

 (a)  (b)  (c)  

Obr. 66: Porovnání podílu tuhé frakce v závislosti na změně HTC dle uživatelského 

nastavení: (a) výchozí nastavení, (b) HTC-UF (zvýšené), (c) HTC-UF (snížené). 

8.2.2.4 Vliv nastavení HTC a hustoty sítě na porozitu a staženinu 

 Na snímcích ingotu na obr. 67 je znázorněna vnitřní porozita a staženina vyjádřena 

pomocí Niyamova kritéria na stupnici hodnot od 0 do 1 vzhledem k faktu, že kritická hodnota 

tohoto kritéria pro zobrazení porozity u materiálů oceli je 0,775, pod kterou dochází k výskytu 

porozity. U každého snímku je uvedená velikost zobrazené vnitřní porozity, na základě které 

lze důkladněji zmapovat vlivy působící na její rozsah. 

 Výsledky prokazují, že výskyt této vady je orientován výhradně do osové oblasti těla 

a horní části hlavy ingotu. Podstatný vliv na dosažené výsledky měla jak volba jemnosti sítě, 

tak nastavení koeficientů přestupu tepla, který se projevil u simulací na výsledné vnitřní 

porozitě v její výšce a šířce, kdy při použití HTC-UF byl zjištěn větší rozsah této vady. 

Jestliže bylo u verzí s hrubou výpočetní sítí použito nastavení HTC-QC (verze 

tuhnuti_1570v11, tuhnuti_1570v12), vnitřní porozita se ve výsledcích vůbec nezobrazila, 

a to bez ohledu na zjemnění či nezjemnění oblasti vtoku. 

 Stejný trend je možné vidět na snímcích ingotu s velmi hrubou výpočetní sítí, a to 

v případech, kdy nebyly zjemněny v oblasti vtoku, ale s rozdílným nastavením koeficientů 

přestupů tepla. Vliv tohoto nastavení je pak nejvíce patrný u verze tuhnuti_1570v13, kdy 

uživatelské nastavení HTC-UF vyvolalo vnitřní porozitu největšího rozsahu zasahujícího svou 

délkou (0,80 m) takřka do oblasti hlavového nástavce. Naopak u verze tuhnuti_1570v15 

s nastavením HTC-QC dosahuje porozita obdobné velikosti jako verzí s velmi jemnou 

výpočetní sítí a nastavením HTC-UF. 
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 Při pohledu na tvar staženiny jsou zjištěny zejména u velmi hrubé výpočetní sítě 

viditelné rozdíly od verzí s hrubou a velmi jemnou sítí. Při nastavení koeficientů HTC dle 

uživatele (verze tuhnuti_1570v13, tuhnuti_1570v14) došlo k ukázkovému poklesu hladiny 

oceli a vytvoření staženiny v hlavovém nástavci a u verzí s nastavením HTC dle programu 

QuikCAST (verze tuhnuti_1570v15, tuhnuti_1570v16) je pokles hladiny oceli minimální. 

 Na obr. 68 je uvedeno srovnání verzí s upravenými koeficienty přestupy tepla dle 

uživatelského nastavení. V případě, kdy byly záměrně zvýšeny koeficienty HTC mezi 

jednotlivými částmi licí sestavy o 150 W.m-2.K-1 (verze tuhnuti_1570v7), je porozita menší 

velikosti než u výchozí verze. Samostatnou výjimkou je verze tuhnuti_1570v8, u které mělo 

snížení koeficientů HTC o 150 W.m-2.K-1 za následek změnu charakteru vnitřní porozity 

co do její velikosti (0,50 m) a šířky s jasně viditelnou oranžovou oblastí ve středu porozity, 

která signalizuje hodnotu Niyamova kritéria pod 0,500; čili oblast s velmi velkou 

pravděpodobností výskytu této vady u reálného ocelového ingotu. 

verze tuhnuti_1570v1 tuhnuti_1570v7 tuhnuti_1570v8 

Niyama krit. [-]

 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

Obr. 68: Výsledná vnitřní porozita a staženina v závislosti na změně HTC dle 

uživatelského nastavení: (a) výchozí nastavení, (b) HTC-UF (zvýšené), (c) HTC-UF 

(snížené). 

 Získané výsledky výskytu vnitřní porozity potvrdily předpoklady zmíněné 

u vyhodnocení podílu tuhé frakce a délky dvoufázového pásma vytvořeného v kritickém 

okamžiku tuhnutí ocelového ingotu. 

 Konečné zobrazení vznikající staženiny a vnitřní porozity tedy závisí na hustotě sítě, 

přičemž velkou roli zde sehrává zjemnění oblasti vtoku a středu ingotu, a na nastavení 

koeficientů přestupu tepla, kdy je vhodné při menších hustotách sítě využít dat o přestupu 

tepla z literárních, experimentálních či provozních údajů a nastavit jejich hodnoty 

při definování podmínek výpočtu samotným uživatelem. 
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8.2.3 Vliv aplikace tlakové podmínky na hladině ingotu na výsledky výpočtu 

tuhnutí 

 Obr. 69 znázorňuje teplotní pole uvnitř ingotu, podíl tuhé frakce a Niyamovo 

kritérium pro výsledky simulace, u které byla na hladinu ingotu (tekutého kovu) aplikovaná 

tlaková podmínka, kdy se na vytvořenou plochu na vrchní části hlavy ingotu nastavila 

okrajová podmínka Tlak (Pressure) P = 101 325 Pa. V tomto případě byla zvolena velmi 

jemná síť se zjemněním oblasti vtoku a přestup tepla nastavený dle koeficientů HTC 

stanovených programem QuikCAST. 

 Na základě těchto podmínek lze verzi tuhnuti_1570v5 srovnat s výsledky verze 

tuhnuti_1570v3 (HTC dle programu QuikCAST a zjemněna oblast vtoku). Z pohledu 

teplotního pole uvnitř ingotu (obr. 69(a)) a délky dvoufázového pásma (obr. 69(b)) nejsou 

mezi těmito verzemi pozorovány žádné zásadní změny (prodloužení teplotního pole a délky 

dvoufázového pásma o 2 cm). I celková doba tuhnutí byla u těchto verzí podobná  

(29 hodin 39 minut a 29 hodin 28 minut). 

 Z pohledu předpokládaného výskytu vnitřní porozity (obr. 69(c)) lze konstatovat, že 

výpočet s tlakovou podmínkou na hladině ovlivnil tvar této vady v jejím prodloužení oproti 

zmíněné verzi tuhnuti_1570v3 přibližně o 9 cm. 

 Při pohledu na tvar staženiny je viditelný širší propad do hlavy ingotu 

s pravděpodobnějším výskytem porozity v této oblasti hlavového nástavce. 

tuhnuti_1570v5 

   

(a) teplota [°C] (b) podíl tuhé frakce [-] (c) Niyamovo kritérium [-] 

Obr. 69: Výsledky teplotního pole, podílu tuhé frakce a Niyamova kritéria pro simulaci 

s aplikovanou tlakovou podmínkou na hlavě ingotu – hladině kovu. 

8.2.4 Vliv zahrnutí výpočtu mikroporozity na výsledky výpočtu tuhnutí 

 Při zahrnutí výpočtu mikroporozity do simulace nejsou pozorovány výraznější rozdíly 

oproti předešlým verzím (velmi jemná síť se zjemněním vtokové oblasti a nastavením HTC 

dle uživatele). Teplotní pole uvnitř ingotu má obdobný charakter, fronta tuhnutí je posunuta 

směrem k horním částem ingotu včetně dvoufázového pásma, které svou délkou odpovídá 

předpokládanému menšímu rozsahu vnitřní porozity (velikost vnitřní porozity je v tomto 

případě 0,32 m). Teplotní pole, délku dvoufázového pásma a vnitřní porozitu při zahrnutí 

mikroporozity do výpočtu ilustruje obr. 70. 
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tuhnuti_1570v6 

   

(a) teplota [°C] (b) podíl tuhé frakce [-] (c) Niyamovo kritérium [-] 

Obr. 70: Výsledky teplotního pole, podílu tuhé frakce a Niyamova kritéria pro simulaci 

tuhnutí se zahrnutím výpočtu mikroporozity. 

8.2.5 Vliv licí teploty na výsledky výpočtu tuhnutí 

 Vliv licí teploty (počáteční teploty oceli v kokile po naplnění) na teplotní pole uvnitř 

ingotu byl ověřován u velmi jemné výpočetní sítě, jelikož podobné ověření proběhlo v rámci 

simulací provedených v programu ProCAST. Teplotní pole v průběhu tuhnutí ingotu 

ve stejném časovém kroku, ale při různých teplotách lití (1560 °C, 1570 °C a 1580 °C) jsou 

zobrazeny na obr. 71.  

 Při porovnání vzdálenosti teplotního pole s nejvyšší teplotou od spodní části ingotu 

není u verzí se sníženou licí teplotou na 1560 °C a výchozí licí teplotou 1570 °C pozorován 

její posun (1,45 m a 1,42 m), kdežto u verze se zvýšenou licí teplotou 1580 °C je tato 

vzdálenost posunutá směrem k dolní části ingotu (1,37 m). Celkově ovšem není tento rozdíl 

nijak zásadní. 

verze tuhnuti_1560 tuhnuti_1570v01 tuhnuti_1580 

Teplota [°C] 

 
   

Obr. 71: Teplotní pole v průběhu tuhnutí ingotu ve stejném časovém kroku – změna licí 

teploty. 
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 Obr. 72 zachycuje podíl ztuhlé frakce a délku dvoufázového pásma. U změny licí 

teploty, ať už snížené nebo zvýšené o 10 °C od výchozí teploty 1570 °C, je fronta tuhnutí 

částečně orientovaná k horním částem ingotu. Délka dvoufázového pásma je u všech těchto 

verzí prakticky stejná (1,55 m; 1,52 m a 1,53 m). 

verze tuhnuti_1560 tuhnuti_1570v1 tuhnuti_1580 

Tuhá frakce [-]

    

Obr. 72: Podíl tuhé frakce v průběhu tuhnutí a délka dvoufázového pásma – změna licí 

teploty.  

 Na základně tohoto porovnání a při srovnání celkové doby tuhnutí (tab. 14) lze 

konstatovat, že velikost vnitřní porozity bude u změny licí teploty velmi obdobná, jelikož 

uvedené rozdíly v časovém prostoru pro doplňování tekutého kovu do mezidendritických míst 

v osové části ingotu jsou nepatrné. 

Tab. 14: Celková doba tuhnutí ingotu při změně licí teploty. 

verze doba tuhnutí 

tuhnuti_1560 29 hod 14 min 

tuhnuti_1570v1 29 hod 57 min  

tuhnuti_1580 29 hod 56 min 

 Při pohledu na obr. 73, který uvádí výsledky dosažené u velmi jemné objemové 

výpočetní sítě s vlivem změny licí teploty (počáteční teploty oceli v kokile po naplnění) 

na velikost porozity, je spatřováno mírné zmenšení rozsahu porozity u verze se sníženou licí 

teplotou na 1560 °C (0,26 m) oproti verzím s výchozí (1570 °C) a zvýšenou (1580 °C) licí 

teplotou – 0,40 a 0,31 m.  

 Z celkového objemu těla ingotu ovšem nemá modelovaný teplotní rozdíl (± 10 °C) 

podstatný vliv na velikost porozity, což potvrzují výsledky získané v modelovém studiu 

provedeném v programu ProCAST. 

 Zobrazená staženina u verze s nejvyšší použitou teplotou lití 1580 °C vykazuje 

ve výsledcích mírně rozdílného tvaru a velikosti, navíc s výraznějším výskytem porozity.  
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verze tuhnuti_1560 tuhnuti_1570v1 tuhnuti_1580 

Niyama krit. [-]

    

Obr. 73: Výsledná vnitřní porozita a staženina u verzí se změnou licí teploty. 

8.2.6 Vliv nastavení stupnice na vzhled objemové vady 

 Zobrazení možného výskytu vnitřní porozity při změně stupnice hodnot Niyamova 

kritéria z 0 – 1 na 0 – 2 ilustrují snímky ingotu na obr. 74. Cílem tohoto způsobu úprav je 

poukázat na možnosti interpretace dosažených výsledků za účelem důkladnějšího zmapování 

celkového předpokládaného výskytu vnitřních vad. 

verze tuhnuti_1570_v1 tuhnuti_1570_v1 tuhnuti_1570_v2 

Niyama krit. [-] 

 

stupnice 0-1

 

 

 

 

 

tuhnuti_1570_v9 tuhnuti_1570_v11 tuhnuti_1570_v12 

   

Obr. 74: Zobrazení možného výskytu vnitřní porozity při změně stupnice 

hodnot Niyamova kritéria. 
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 Předpokládaná oblast výskytu vnitřní porozity po zmíněné úpravě vykazuje větších 

rozměrů a je stále orientována převážně do středové oblasti těla ingotu. Navíc jsou zde patrné 

oblasti možného výskytu ve spodní části a na povrchu ingotu.  

 Jestliže u verze tuhnuti_1570v11 s hrubou výpočetní sítí nebyl výskyt porozity 

při zobrazení výsledků na stupnici 0 – 1 předpokládán, při změně stupnice hodnot Niymova 

kritéria na 0 – 2, se již možný výskyt vnitřní porozity prokázal, stejného výsledku bylo kromě 

toho dosaženo i při nezjemnění vtokové oblasti (tuhnuti_1570v12). U verzí s velmi hrubou 

sítí s nezjemněnou oblastí vtoku a středu ingotu nedošlo ani po úpravě stupnice k zobrazení 

porozity (platí jak pro nastavení koeficientů přestupu tepla dle uživatele, tak dle programu 

QuikCAST). 

 Pokud je brána hodnota Niyamova kritéria 0,775, jako kritická hranice pod kterou je 

předpokládán vznik porozity, pak i po těchto úpravách stupnice jsou oblasti zřetelně a barevně 

vyobrazeny. Je ovšem nutné zohlednit všechny možné zóny ingotu, které mohou být touto 

vadou zasaženy a rozšířit tak předpoklad jejich pravděpodobného výskytu, na základě čehož 

je možné vhodně dosažené výsledky porovnat s provozními daty či dalšími experimentálními 

studiemi zabývajícími se podobnou problematikou. 

8.3 Porovnání dosažených výsledků s návrhem opatření k minimalizaci 

objemových vad v ingotu 

 Za účelem ověření byly výsledky dosažené při modelovém studiu tuhnutí ocelového 

ingotu v programu QuikCAST porovnány s výsledky získanými ze simulace tuhnutí 

provedené v programu ProCAST a z experimentálního studia provozně odlitého ocelového 

ingotu. Součástí této kapitoly je i návrh opatření pro minimalizaci vzniku objemových vad. 

 Porovnání dosažených výsledků zobrazené na obr. 75 vychází z predikované vnitřní 

porozity a staženiny ocelového ingotu (ProCAST – obr. 75(a), (b)), konečné vady zjištěné 

v objemu reálného 90 tunového ingotu (obr. 75(c)) a predikce porozity dle Niyamova kritéria 

ze simulací tuhnutí z programu QuikCAST pro verze se všemi použitými hustotami výpočetní 

sítě (obr. 75(d) – (f)). 

 Na první pohled je zřejmé, že oblast výskytu staženiny a porozity je orientovaná 

do hlavy a středové části ingotu. V případě výsledků z programu QuikCAST jsou zjištěny 

mírné odchylky ve velikosti (hlava ingotu) a délce porozity (osa ingotu), jejichž příčinu lze 

přičíst skutečnosti, že pro tyto simulace nebyla použita teplotní pole získaná ze simulací 

procesu plnění, jako tomu bylo v programu ProCAST. I přes tento fakt se ovšem výsledky 

blíží velké shodě, a to zejména při použití velmi jemné a hrubé výpočetní sítě, jejím 

zjemněním v oblasti vtoku a středu ingotu a při uživatelském nastavení koeficientů přestupu 

tepla na mezifázových rozhraních jednotlivých částí licí sestavy.  

 S ohledem na uvedené výsledky a zvyšující se nároky na časovou náročnost řešení 

vzniklých požadavků na kvalitu odlévaných ingotů lze konstatovat, že použití výpočetní sítě 

s menší hustotou (zde přibližně 440 000 výpočetních buněk pro 90 tunový ingot – verze 

tuhnuti_1570v9) je vhodným předpokladem pro dosažení odpovídajících výsledků 

v relativně krátkém čase. 
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(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

(d) 

 

(e) 

 

(f) 

Obr. 75: Výsledná vnitřní porozita dosažená u simulací provedených v programu 

ProCAST: (a) Shrinkage Porosity, (b) Niyamovo kritérium a (c) u experimentálně odlitého 

ocelového ingotu v porovnání s výsledky simulací z programu QuikCAST – Niyamovo 

kritérium u verzí: (d) tuhnuti_1570v1, (e) tuhnuti_1570v9 a (f) tuhnuti_1570v13. 

 Na základě provedeného modelového studia tuhnutí ocelového ingotu v prostředí 

numerického programu QuikCAST je možné navrhnout opatření, které mohou přispět 

k minimalizaci objemových vad v ingotu. Jelikož cílem experimentální části disertační práce 

bylo zjistit, za jakých podmínek lze modelovat proces plnění a tuhnutí ingotu v programu 

QuikCAST a nebyl zkoumán vliv změny všech možných technologických parametrů (tvar 

kokily a hlavového nástavce, rychlosti lití, ad.), jsou následující návrhy a poznatky brány 

z všeobecného teoretického a praktického pohledu, vycházejícího ze zkušeností získaných 

v rámci výzkumných aktivit vysokoškolského pracoviště katedry metalurgie a slévárenství: 

a. Významný vliv na postup fronty tuhnutí má režim chlazení, tvar samotné kokily 

a hlavového nástavce, v menší míře licí rychlost a teplota oceli.  

b. Vnitřní kvalita těžkého kovářského ingotu je více ovlivněna podmínkami geometrie 

jako je poměr průměrů nástavce a kokily a poměru H/D ingotu než tepelnými 

podmínkami vycházejícími z úpravy tvaru a vyzdění nástavce. Použití hlavového 

nástavce kruhového tvaru se zdá být výhodnější, neboť ingot s polygonálním 

nástavcem je ochlazován rychleji než s kruhovým díky větší kontaktní ploše. Navíc, 

polygonální tvar izolace vede ke vzniku větší staženiny. 
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c. Dle dřívějších výsledků je možné dosáhnout nejlepší vnitřní struktury u takto 

objemných ingotů při poměru průměrů 91 % (nástavce k ingotu) a poměrem H/D 1,1. 

d. Velikost oblasti segregace rovněž pozitivně ovlivňuje snížení teploty předehřevu 

kokily. Doporučuje se zachovat běžnou teplotu okolí 20 °C. Zvýšená teplota povrchu 

kokily snižuje tepelnou kapacitu pláště kokily a zpomaluje proces ochlazování, 

potažmo proces tuhnutí. 

e. Pomalé chlazení ve spodní části licí sestavy (ocelového ingotu), i s přispěním vlivu 

bočního tuhnutí, vede k prodloužení dvoufázového pásma ve svislém směru, a tím 

i k prodloužení vzdálenosti pro doplňování tekutého kovu z hlavové části. Podle 

provedených simulací pravděpodobně došlo v centru těla ingotu k úbytku oceli 

v důsledku slabého účinku doplňování tekutého kovu v konečné fázi tuhnutí. 

S přihlédnutím na velikost a hmotnost ingotu (těžké kovářské ingoty) a možnou 

minimalizaci středové porozity, je nutné dosáhnout takových podmínek tuhnutí, kdy 

bude maximální rychlost vertikálního tuhnutí menší než 10 mm.min-1 pro ingot 

o hmotnosti okolo 100 tun. U velkých ingotů je preferována ještě nižší rychlost 

tuhnutí.  

f. Změna licí teploty z 1570 na 1560 °C vedla v prováděných simulacích k mírnému 

zlepšení rozsahu porozity v osové části ingotu. Nicméně dle rozsahu porozity 

v objemu těla ingotu, je zřejmé, že rozdíl licí teploty  10 °C nemá zásadní vliv 

na snížení velikosti porozity v porovnání celkového objemu kovu. Porozita zabírající 

cca 5 % z celkového objemu kovu může být plně odstraněna následným procesem 

kování. Podobný vliv jako teplota má i rychlost odlévání. 

g. Z pohledu chemického složení je pak omezení výskytu segregací a objemových vad 

ingotů především záležitostí snižování obsahu škodlivých prvků na minimální 

technologicky a ekonomicky únosnou hranici. 

 Pokud jsou v provozních podmínkách splněna výše uvedená opatření doplněná o další 

nezbytné faktory přispívající k úspěšnosti výrobního procesu, je vytvořen velmi dobrý 

předpoklad pro dosažení optimální vnitřní kvality odlévaných ocelových odlitků 

s minimálním rozsahem výskytu objemových vad.  
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9 ZÁVĚR A DOPORUČENÍ DISERTAČNÍ PRÁCE 

 Tato disertační práce se zabývá numerickým modelováním procesu plnění a tuhnutí 

ocelových ingotů. Teoretické závěry byly shrnuty v kapitole 6.  

 V rámci vybavení Laboratoře modelování procesů v tekuté i tuhé fázi jsou pod 

záštitou Regionálního materiálově technologického výzkumného centra na katedře metalurgie 

a slévárenství k dispozici výukové licence programu QuikCAST, který se obvykle používá 

pro numerickou simulaci procesů probíhajících ve slévárenství. Pro potřeby disertační práce 

byl program (verze 2010) použitý k numerickému modelování plnění a tuhnutí 90 tunového 

ocelového ingotu. Z komplexního studia provedeného během řešení disertační práce vzešly 

následující poznatky shrnující doporučení k verifikaci procesu plnění a tuhnutí metodou 

konečných diferencí pomocí numerického modelování v programu QuikCAST: 

 Simulační program QuikCAST se řadí k programům, které poskytují kompletní 

průmyslové řešení umožňující modelovat každou část licího procesu od plnění až 

po tuhnutí materiálů včetně predikce vad.  

 Metoda konečných diferencí je vhodná pro řešení modelů zaměřených na přestup 

tepla. Její hlavní předností je jednoduché naprogramování a realizace a poměrně 

jednoduchá aplikace na nelineárních matematických modelech. Pro dosažení 

uspokojivých výsledků musí být zaveden poměrně hustý časových krok při použití 

mřížky s různými odstupy mezi uzly. Metoda konečných diferencí pracuje se 

strukturovanou sítí a aproximace okrajových podmínek je platná pro jednu zvolenou 

hustotu výpočetní sítě. 

 Při samotné přípravě komplexního studia procesu plnění a tuhnutí ocelového ingotu je 

nutné, stejně jako v případě dalších numerických simulačních programů, správné 

nastavení celé modelované soustavy – modelu. 

 Podmínkou kvalitního výpočtu je správné načtení geometrie do preprocesoru 

programu, což je jeden z nezbytných předpokladů rozhodujících o korektnosti 

navazujících činností souvisejících s tvorbou modelu, jeho nastavením 

a vyhodnocením výsledků. 

 K tomu, aby bylo možné správně načíst vytvořenou geometrii licí sestavy 

do programu QuikCAST, je nutné využít některý z dostupných CAD systémů. 

Pro geometricky složité výpočtové oblasti je nutné využít externí preprocesor 

pro tvorbu geometrie a sítě. V případě programu QuikCAST byla geometrie 

90 tunového ocelového ingotu načtena do preprocesoru, který je součástí pracovního 

okna tohoto programu. Jednotlivé části licí sestavy jsou zde načítány postupně a je 

možné použít automatické spojování povrchové sítě. 

 Před tvorbou objemové sítě se definují materiálové vlastnosti jednotlivých částí licí 

sestavy, což je oproti jiným numerickým programům rozdílný postup, jelikož v dalších 

programech se obvykle materiálové vlastnosti zadávají až po vytvoření objemové síti.  

 Vlastnosti materiálů lze vybrat z nabídky rozsáhlé materiálové databáze litých 

materiálů, kovových a pískových forem, filtrů a exotermických odkladů, která je 

součástí základního modulu programu. Pokud není materiál součástí databáze, lze jej 

do programu importovat a editovat. 
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 Součástí programu je rovněž termodynamická databáze CompuTherm, jelikož se 

ovšem jedná o výukovou licenci programu QuikCAST, která nemá integrovaný modul 

výpočtu termodynamických vlastností nových materiálů v uvedené databázi, bylo 

nutné pro samotný výpočet plnění a tuhnutí 90 tunového ingotu nastavit novou ocel 

S355. V tomto případě byla vytvořena kopie obyčejné oceli a ručně upravena její 

definice v příslušném textovém souboru. V tomto textovém souboru bylo možné 

upravit chemické složení, dynamickou viskozitu, hustotu, pevnou frakci, tepelnou 

vodivost, specifické teplo a teplotu solidu a likvidu.  

 Obdobně se postupuje při definování materiálových vlastností kokily, izolace 

a keramiky. U těchto částí licí sestavy byly úpravy termodynamických vlastností 

provedeny u hustoty, specifického tepla a tepelné vodivosti.  

 Program QuikCAST si sám na základě nastavení zmíněných termodynamických 

vlastností vypočítává hodnoty entalpie jednotlivých materiálů (Global Volumic 

Enthalpy) v závislosti na teplotě.  

 Tvorba objemové sítě je v tomto programu prováděna automaticky po zadání 

maximální a minimální velikosti buňky a záleží na zkušenostech uživatele, jakou 

velikost zvolí s ohledem na celou geometrii modelu. 

 Správná volba použité velikosti buňky výpočetní sítě je obzvláště u metody konečných 

diferencí důležitým faktorem pro průběh a výsledek numerických simulací. Použitá 

metoda konečných diferencí umožňuje snadné rozložení do diferenční sítě a má 

poměrně jednoduchý systém výpočtu. Naopak vytvořená síť obtížně kopíruje složité 

oblé či zkosené tvary (převážně na mezifázových rozhraních jednotlivých částí licí 

sestavy), což vede k nutnosti použít síť s větší hustotou uzlu ovšem za cenu ovlivnění 

výpočtu vzhledem k přestupu tepla mezi kokilou a ingotem v průběhu simulace. 

 Z důvodu dosažení co možná nejpřesnějších výsledků, zejména u predikce 

objemových vad, je důležité zjemnit (zhustit) oblast kolem vtoku a středu ingotu. 

Pokud ovšem chceme vytvořenou síť konečných diferencí v určitém místě zhustit, 

dochází ke zhuštění po celé šířce i výšce licí sestavy, čímž narůstá počet výpočetních 

buněk a zvyšují se nároky na výpočet z hlediska teplotních okrajových podmínek, času 

i náročnosti na výpočetní jednotku. 

 Zadávání koeficientů přestupu tepla mezi jednotlivými částmi licí sestavy lze provést 

dvěma způsoby, a to buď ručním nastavením dle uživatele, nebo automaticky, kdy si 

samotný program na základě materiálových vlastností vypočítá jejich hodnoty. Je tedy 

nanejvýš důležité mít co nejpřesnější dostupná provozní data.  

 Program QuikCAST disponuje možností zobrazení získaných výsledků v modulu, 

který je v něm přímo integrován a není tedy nutné používat další software pro 

vyhodnocení dosažených výsledků. Nicméně po uživatelské zkušenosti s tímto 

postprocesorem lze konstatovat, že výhodné je i použití postprocesoru Visual Viewer, 

zejména díky jeho přehlednosti a uspořádání jednotlivých ovládacích prvků 

a možností zobrazení. 

 V rámci experimentální části disertační práce bylo provedeno celkem 24 modelových 

a časově náročných simulací. Celkem 6 verzí bylo zaměřeno na studium procesu plnění  

a 18 verzí na studium procesu tuhnutí 90 tunového ocelového ingotu. 
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 Dle získaných výsledků procesu plnění lze konstatovat, že simulace procesu plnění 

jsou velice časově náročné. Po prvotních zkušenostech s numerickým modelováním procesu 

plnění a tuhnutí těžkých kovářských ingotů v programu QuikCAST a samotným nastavením 

celého modelu, lze říci, že v průběhu výpočtu plnění může docházet k doposud 

neprozkoumaným skutečnostem (v tomto případě k významné tvorbě tuhé frakce v objemu 

ingotu), které znamenají při navazujícím procesu tuhnutí nemožnost dosažení odpovídajících 

výsledků. Pro eliminaci takovýchto situací je tedy nutné věnovat důkladnou pozornost 

definování všech podmínek a parametrů výpočtu samotným uživatelem. S ohledem 

na uvedené je doporučeno pokračovat v detailním numerickém studiu procesu plnění s cílem 

dosažení věrohodných výsledků. 

 V modelovaných verzích procesu tuhnutí byla pozornost zaměřena na vliv velikosti 

výpočetní sítě a jejího zjemnění v oblasti vtoku a středu ingotu, nastavení koeficientů 

přestupu tepla, výpočtu mikroporozity, změny licí teploty a aplikování tlakové podmínky 

na hladině ingotu na průběh simulace a dosažené výsledky. Výsledky byly hodnoceny 

na základě získaných teplotních polí uvnitř ingotu, celkové doby tuhnutí, podílu tuhé frakce 

v průběhu tuhnutí a výsledné staženiny a porozity v objemu ingotu vyjádřených pomocí 

Niyamova kritéria. Na základě provedeného modelového studia procesu tuhnutí 90 tunového 

ocelového ingotu lze formulovat následující zjištění: 

 Z hlediska časové náročnosti platí, že se zhuštěním výpočetní sítě dochází 

k výraznému nárůstu celkové doby výpočtu. Pokud je navíc zjemněna oblast vtoku 

a středu ingotu, je tato doba taktéž prodloužena. 

 Porozita je u numerických výsledků zobrazována celými výpočetními buňkami 

s určitým nezaplněným procentem objemu kovem, a proto může porozita u simulací 

vykazovat větší rozsah, než bude ve skutečnosti. 

 Výsledky prokazují, že vnitřní porozita je orientovaná hlavně do osové části objemu 

a horní části hlavy ingotu. Hlavní vliv na dosažené výsledky měla jak volba jemnosti 

sítě, tak nastavení koeficientů přestupu tepla. 

 Finální zobrazení vznikající staženiny a vnitřní porozity závisí na hustotě sítě, přičemž 

roli zde sehrává zjemnění oblasti vtoku a středu ingotu a nastavení koeficientů 

přestupu tepla, kdy je vhodné při menších hustotách sítě využít dat o přestupu tepla 

z experimentálních či provozních údajů a nastavit jejich hodnoty dle uživatele. 

 U porovnání výsledků při zahrnutí výpočtu mikroporozity, aplikování tlakové 

podmínky na hladině ingotu a při změně licí teploty  10 °C nebyl pozorován zásadní 

rozdíl v rozsahu výskytu vnitřní porozity. 

 S ohledem na uvedené výsledky lze říct, že použití výpočetní sítě s menší hustotou, 

v tomto případě hrubou výpočetní sítí s počtem buněk přes 400 000, je vhodnou 

podmínkou k získání odpovídajících výsledků potvrzených numerickým programem 

ProCAST a provozním experimentem za celkově krátkou dobu. 

 Uvedená práce prokázala, že průběh procesů plnění a tuhnutí může být simulován 

pomocí numerického modelu založeného na metodě konečných diferencí, přičemž precizní 

nastavení celého modelu může vést k významné optimalizaci výroby ocelových ingotů.  
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10 PŘÍNOS A VYUŽITÍ DISERTAČNÍ PRÁCE PRO ROZVOJ 

VĚDNÍHO OBORU A TECHNICKOU PRAXI 

 Hlavní přínosy řešené disertační práce na téma „Studium plnění a tuhnutí ocelového 

ingotu pomocí numerické simulace v prostředí software QuikCAST“  uvádí následující body: 

1. Získání ucelených údajů o způsobu simulace plnění a tuhnutí ocelových ingotů 

metodou konečných diferencí a problematice identifikace materiálových vlastností 

s využitím termické analýzy, kdy jsou výsledky modelového studia metodou 

konečných diferencí porovnány s výsledky modelového studia aplikovaného výzkumu 

katedry metalurgie metodou konečných prvků v software ProCAST. Tyto výsledky 

jsou svým obsahem unikátní, neboť obvykle žádná pracoviště vzhledem k pořizovací 

ceně software nedisponují dvěma typy simulačních programů určených ke studiu 

tuhnutí kovů. Svými výsledky tak přispívá disertační práce i k rozvoji studovaného 

vědního oboru tím, že poukazuje na možnosti využití progresivních metod modelování 

pro simulaci procesů probíhajících při odlévání a tuhnutí oceli.  

2. V rámci řešení disertační práce a projektu FRVŠ 1610/2012/G1 „Zavedení praktických 

cvičení modelování lití a tuhnutí oceli do předmětů Modelování metalurgických 

procesů a Modelování procesů“, jehož byl autor práce hlavním řešitelem, byla 

v prostředí software QuikCAST realizována simulace plnění a tuhnutí 1,9 t ocelového 

ingotu, přičemž vznikl dokument „Návod do cvičení předmětů Modelování 

metalurgických procesů a Modelování procesů“. Cílem návodu je naučit studenty 

základům numerického modelování v programu QuikCAST. Návod je v současné 

době plně využíván jako učební pomůcka při výuce výše uvedených předmětů. 

3. Předložená disertační práce obsahuje ilustrativní snímky jednotlivých kroků simulace 

v programu QuikCAST a lze ji tedy rovněž využít například jako návod při výuce 

předmětu Pokročilé metody numerických simulací metalurgických procesů 

akreditovaného studijního oboru Moderní metalurgické technologie. Poznatky 

z numerického modelování budou rovněž využity v rámci výuky dalších ocelářských 

a slévárenských předmětů, které přispívají k rozšíření znalostí a tvůrčích schopností 

studentů v oblasti metod modelování a termické analýzy. 

4. Byla ověřena možnost správného nastavení numerického programu určeného primárně 

pro simulace odlévání a tuhnutí tvarových odlitků ve slévárenském průmyslu bez 

dřívějších zkušeností s jeho využitím v metalurgii procesu plnění a tuhnutí těžkých 

kovářských ingotů s možností jeho začlenění do výzkumné činnosti s návazností 

na provozní praxi. 

5. Výsledky provedeného modelového studia totiž mohou přispět k rozšíření rozsahu 

teoretických i praktických poznatků o charakteru chování tekutého kovu v procesech 

plnění a tuhnutí ocelových ingotů díky využití rozdílné metody numerického 

modelování (metoda konečných diferencí) v porovnání s metodami jinými a zároveň 

s provozní praxí. Pro technickou praxi je tedy velkým přínosem, pokud existuje 

možnost dalšího zdokonalování stávající technologie efektivními nástroji, v tomto 

případě využitím numerických programů, které dokážou v relativně krátkém čase 

ověřit aktuální stav a navrhnout co možná nejoptimálnější řešení v problematických 

místech výrobního procesu.   
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