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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 a strukturu používaných 

numerických softwarů. Z teoretického hlediska numerického modelování jsou popsány procesy 

proudění oceli během jejího odlévání a tuhnutí včetně predikce vad ocelových ingotů. Součástí 

práce jsou poznatky z oblasti stanovení termodynamických veličin materiálů pomocí metod 

termické analýzy.  

 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 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 atd.) je konfrontován na výsledcích, 

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 s výsledky experimentálního studia provedeného na reálném 

ocelovém ingotu.  

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

provozní verifikace. 

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 and the structures of 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 the knowledge in the field of 

thermodynamic parameters determination by using the methods of thermal analysis.  

 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 the 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 etc.) is confronted on the results 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. 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. 

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 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. 

 

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 (způsob 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.  

 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 Tuhnutí a krystalizace oceli – vznik krystalizačních zárodků, dendritický růst 

krystalů, krystalizační uspořádání ingotu 

 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 ingotu označujeme tuhnutím. 

 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). 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 heterogenní nukleace. 

 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. 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].  
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 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.  

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

Makrostruktura kovářského ingotu je po obvodu tvořena pásmem rovnoosých krystalů, pásmem 

kolumnárních krystalů (sloupkovitých krystalů) a pásmem dendritických krystalů. 

1.2 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].  

 Mezi nejčastější vnější a vnitřní vady se řadí šupiny (pleny), zavaleniny, strusková 

a písková místa, podpovrchové bubliny, trhliny, praskliny, vločky, nekovové vměstky 

a v neposlední řadě staženiny a řediny, jejich vznik v těle ingotu úzce souvisí se zmenšováním 

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

tuhnutí mezi likvidem a solidem. 

 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]. 

 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].  

 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. 

2 ZÁKLADNÍ ZPŮSOBY STUDIA METALURGICKÝCH PROCESŮ 

PROBÍHAJÍCÍCH PŘI VÝROBĚ OCELI 

2.1 Studium procesů v reálných provozních podmínkách 

 Přímá výzkumná činnost v provozních podmínkách je 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 [25]. 
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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]. Pomocí modelování lze např. bez měření 

na příslušném průmyslovém zařízení: 

 stanovit dynamické vlastnosti systému a 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].  

3 NUMERICKÉ METODY MODELOVÁNÍ 

 Základem numerického modelování je 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. Tyto soustavy rovnic je možno řešit pouze numerickými metodami. 

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

Dále jsou popsány tři nejpoužívanější metody při numerickém modelování metalurgických 

procesů spojených s řešením Navier-Stokesových rovnic a Fourierových rovnic vedení tepla. 

3.1 Metoda konečných diferencí (Finite Differences Method - FDM) 

 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. 

3.2 Metoda konečných prvků (Finite Element Method - FEM) 

 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 jako funkční závislost souřadnic x, y, z a času τ .  

 Výhodou teto metody je téměř dokonalá aproximace zkoumaného systému a možnost 

automatizace celého procesu a nespojitosti i vzniklé nepřesnosti vlivem použití lineární funkce. 

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

rovnic, neboť i okrajové podmínky mohou být funkcí hledaného řešení [34, 35]. 
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3.3 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, v bilancování 

neznámých veličin v individuálních konečných objemech a diskretizaci a v numerickém řešení 

diskretizovaných rovnic v obecném tvaru. Pomocí metody konečných objemů můžeme řešit 

různé systémy, například model makrosegregace a vznik dutin v odlitcích [27].  

3.4 Struktura komerčních numerických software 

 Efektivní a velmi progresivní alternativou matematického modelování je využití 

speciálních a mnohdy univerzálních programů (softwarů).  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. 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]. 

 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 kroků simulace, které jsou označovány jako: 

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 [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 [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 [27, 36]. 

4 NUMERICKÉ MODELOVÁNÍ PREDIKCE VAD OCELOVÝCH INGOTŮ 

 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].  
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 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 simulace výše zmíněnými numerickými metodami je 

v současnosti věnována značná pozornost [52-71]. 

 Nutným předpokladem pro získání korektních výsledků numerického modelování je 

stanovení materiálových a termodynamických vlastností oceli a materiálu licí sestavy (kokila, 

izolace, keramika, atd.). 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].  

 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.  

 V současné době je k dispozici celá řada komerčních termodynamických databází 

(CompuTherm [90], Thermo-Calc [91], JMatPro [92] atd.). Získané výsledky je rovněž vhodné 

ověřit 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. Většina 

metod termické analýzy sleduje vlastnosti systému (hmotnost, energii, rozměr, vodivost apod.) 

jako dynamickou funkci teploty. Nejvyužívanější metody termické analýzy v otázce 

stanovovaní termodynamických vlastností jsou zejména diferenční termická analýza 

a diferenční skenovací kalorimetrie. 

5 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. 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. 

 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.  
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 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. 

 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.  

 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. Chemické složení ovlivňuje 

velikost rozsahu mezi teplotou likvidu a solidu a rozdělovací koeficienty prvků oceli.  

 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.   
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B. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

6 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). 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 

s cílem dosažení co nejpřesnějších výsledků, které jsou konfrontovány s výsledky 

experimentálního studia provedeného na reálném 90 tunovém ocelovém ingotu. Většina 

parametrů je nakonfigurována s ohledem i na provedené simulace odlévání a tuhnutí ocelového 

ingotu v software ProCAST za účelem porovnání dosažených výsledků. 

6.1 Nastavení modelu 

6.1.1 Návrh a tvorba geometrie 

 Geometrie 90 tunového ocelového ingotu vytvořená v externím CAD systému 

SolidWorks je zachycena na obr. 1. Celý model použitý pro experimentální část disertační 

práce zahrnuje následující části: 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. 1: Model licí sestavy 90 tunového ingotu s popisem jednotlivých částí. 

6.1.2 Definování materiálových vlastností 

 Pro samotný výpočet plnění a tuhnutí 90 tunového ingotu bylo nutné nastavit 

v programu QuikCAST novou ocel S355 a její termodynamické parametry. 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. Chemické složení oceli uvádí 

tab. 1.  

Tab. 1: 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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 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. K termické analýze teploty likvidu 

a solidu vzorků oceli S355 bylo využito tří zařízení: SETARAM SETSYS 18TM, SETARAM 

MHTC a Tammanova odporová pec. Teploty likvidu a solidu byly vypočítány i pomocí rovnic 

uváděných různými autory. 

 Podobně jako u materiálu oceli byl vytvořen i materiál kokily a izolace v hlavovém 

nástavci, u kterých bylo možné upravit tyto termodynamické parametry: hustotu, specifické 

teplo a tepelnou vodivost. Hodnoty těchto termodynamických parametrů byly převzaty rovněž 

z jejich nastavení v programu ProCAST. U materiálu keramiky v oblasti vtoku byl využit 

materiál CERAMIC, který je součástí standartní materiálové databáze programu QuikCAST. 

6.1.3 Tvorba výpočetní 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. 2. Vygenerovaná síť je 

založená na dříve zmíněné metodě konečných diferencí.  

Tab. 2: 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 

Celkový počet výpočetních buněk (bez zjemnění) 1 786 837 412 080 149 597 

Celkový počet výpočetních buněk (se zjemněním) 1 892 800 438 340 156 200 
 

6.1.4 Definice numerického modelu 

 Operační podmínky – jako operační podmínka byl navolen 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:  

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. 

V případě modelování procesu plnění byla tato podmínka aplikovaná na vtok (inlet). 

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. 

b) Teplotní podmínky 

Teplota (Temperature) – pro výpočty byla zvolena jako výchozí teplota 1570 °C, která byla 

aplikovaná u procesu plnění na vtok, v případě simulace pouze tuhnutí na celý objem ocelového 

ingotu; teplotní pole po naplnění v celém objemu ingotu bylo konstantní.  
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Výměna tepla s vnějším okolím (External Exchange) – 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. 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) – pro proces plnění i tuhnutí byly 

koeficienty u modelovaných verzí navoleny jak dle programu QuikCAST (automatický 

výpočet), tak dle uživatele. Hodnoty koeficientů HTC se pro jednotlivá mezifázová rozhraní 

licí sestavy pohybovaly v rozmezí 5 – 1000 W.m-2.K-1.  

 Počáteční podmínky a parametry výpočtu  

 Dalším krokem preprocessingu bylo nastavení parametrů tuhnutí oceli, které zahrnuje 

výpočet Niyamova kritéria, staženiny (Shrinkage Porosity), mikroporozity či vliv poklesu 

hladiny v průběhu tuhnutí.  

 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.  

6.2 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. 

6.2.1 Modelované verze procesu plnění 

 V tab. 3 je uveden přehled modelovaných verzí plnění. 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.  

Tab. 3: Modelované verze výpočtu plnění v programu QuikCAST včetně jejich popisu. 

 

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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6.2.2 Modelované verze procesu tuhnutí 

 Kompletní přehled modelovaných variant procesu tuhnutí uvádí tab. 4. Nastavení 

jednotlivých verzí tuhnutí 90 tunového ocelového ingotu souviselo s původním nastavením 

převzatým z programu ProCAST. V případě simulace pouze tuhnutí byla v programu 

QuikCAST jednou z okrajových podmínek výchozí teplota 1570 °C (konstantní teplotní pole) 

aplikovaná na celý objem ocelového ingotu. 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 teplota na hodnotu 1560 °C a 1580 °C. 

Tab. 4: Modelované verze výpočtu tuhnutí v programu 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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7 VYHODNOCENÍ A DISKUZE DOSAŽENÝCH VÝSLEDKŮ 

7.1 Diskuze k modelovaným verzím procesu plnění 

 Výsledky byly vyhodnoceny v postprocesoru Visual Viewer. Tab. 5 uvádí časovou 

náročnost provedených numerických simulací procesu plnění v závislosti na použité velikosti 

výpočetní buňky, resp. hustoty výpočetní sítě. Jak je z tab. 5 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.  

Tab. 5: 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 

 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, 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 přistoupeno k provedení simulací čistě samotného procesu tuhnutí 

z konstantního teplotního pole ingotu po naplnění, které odpovídalo licí teplotě. 

7.2 Diskuze k modelovaným verzím procesu tuhnutí 

7.2.1 Posouzení vlivu importu geometrie a hustoty výpočetní sítě na výpočet a kvalitu 

výsledků 

7.2.1.1 Vliv importu geometrie 

 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. 

 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. 
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7.2.1.2 Vliv hustoty použité výpočetní sítě na kvalitu výpočtu  

 Obr. 2 zobrazuje „volume correction factor“, 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. Správná volba použité velikosti buňky výpočetní sítě je tedy obzvláště u metody 

konečných diferencí důležitým faktorem pro průběh a výsledek numerických simulací.  

licí sestava v řezu osy YX 

   
povrch ingotu 

        

(a) (b) (c) 

Obr. 2: Porovnání „volume correction factor“ pro jednotlivé hustoty sítí použité 

během experimentu: (a) velmi jemná síť, (b) hrubá síť, (c) velmi hrubá síť. 

7.2.1.3 Vliv velikosti buněk výpočetní sítě na časovou náročnost simulací 

 Následující tab. 6 uvádí průměrné časy výpočtů tuhnutí v závislosti na použité hustotě 

výpočetní sítě a jejím zjemnění v oblasti vtoku a středu ingotu. Při pohledu na údaje v tab. 6 je 

patrné, že jednoznačný vliv na celkovou dobu výpočtu samostatného procesu tuhnutí 

90 tunového ocelového ingotu měla velikost buněk, resp. hustota objemové sítě. 

Se zmenšujícím se počtem buněk (hustotou objemové sítě) klesá čas výpočtu. 

 

 



17 

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

disertační práce. Katedra metalurgie a slévárenství. FMMI. VŠB – TU Ostrava, 2017. 

Tab. 6: 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 

 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.  

7.2.2 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, celkové doby tuhnutí, podílu tuhé frakce v průběhu 

tuhnutí a výsledné porozity a staženiny v objemu ingotu. 

7.2.2.1 Vliv nastavení HTC a hustoty sítě na porozitu a staženinu 

 Na snímcích ingotu na obr. 3 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. 4 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. 4: Výsledná vnitřní porozita a staženina v závislosti na změně HTC dle uživatelského 

nastavení: (a) výchozí nastavení, (b) HTC-UF (zvýšené), (c) HTC-UF (snížené). 

 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. 

7.2.3 Vliv aplikace tlakové podmínky na hladině ingotu a vliv zahrnutí výpočtu 

mikroporozity na výsledky výpočtu tuhnutí 

 Při aplikaci tlakové podmínky na hladině ingotu (na vytvořenou plochu na vrchní části 

hlavy ingotu nastavila okrajová podmínka Tlak (Pressure) P = 101 325 Pa) a při zahrnutí 

výpočtu mikroporozity do simulace nebyly pozorovány výraznější rozdíly oproti předešlým 

verzím.  

7.2.4 Vliv licí teploty na výsledky výpočtu tuhnutí 

 Vliv licí teploty (počáteční teploty oceli v kokile po naplnění) byl ověřován u velmi 

jemné výpočetní sítě, jelikož podobné ověření proběhlo v rámci simulací provedených 

v programu ProCAST. Při pohledu na obr. 5, který uvádí výsledky dosažené u velmi jemné 
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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.  

verze tuhnuti_1560 tuhnuti_1570v1 tuhnuti_1580 

Niyama krit. [-]

    

Obr. 5: Výsledná vnitřní porozita a staženina u verzí se změnou licí teploty. 

7.3 Porovnání dosažených výsledků 

 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.  

 Porovnání dosažených výsledků zobrazené na obr. 6 vychází z predikované vnitřní 

porozity a staženiny ocelového ingotu (ProCAST – obr. 6(a), (b)), konečné vady zjištěné 

v objemu reálného 90 tunového ingotu (obr. 6(c)) a predikce porozity dle Niyamova kritéria 

ze simulací tuhnutí z programu QuikCAST pro verze se všemi použitými hustotami výpočetní 

sítě (obr. 6(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. 6: 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. 

8 ZÁVĚR A DOPORUČENÍ DISERTAČNÍ PRÁCE 

 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 správně nastavit celou modelovanou soustavu – model. 
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 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 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. 

 Pro samotný výpočet plnění a tuhnutí 90 tunového ingotu bylo nutné nastavit v programu 

QuikCAST 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 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, což vede k nutnosti použít síť s větší hustotou uzlu ovšem za cenu ovlivnění výpočtu 

vzhledem k přestupu tepla mezi kokilou a ingotem. 

 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 (teplotní okrajové podmínky, čas i náročnost 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.  
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 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. 

 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. 

 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 numerickém studiu procesu plnění s cílem dosažení věrohodných výsledků. 

 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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9 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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