
 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

Abstrakt 

Tato práce na téma: Numerické modelování tuhnutí ocelových ingotů popisuje 

problematiku lití a tuhnutí ocelových ingotů a optimalizaci tohoto procesu na základě 

predikce podmínek lití a tuhnutí pomocí numerické simulace. Teoretická část je věnována 

popisu výroby a vzniku vad ocelových ingotů. Dále je pozornost zaměřena na popis postupu 

numerické simulace pomocí komerčních programů. Následuje analýza aktuálních světových 

poznatků z oblasti numerické simulace odlévání ocelových ingotů. Experimentální část 

popisuje simulaci lití a tuhnutí 1,9 t ingotu pomocí komerčního programu ProCAST 

s následným hodnocením moţností postprocessingu a velikosti středových vad v závislosti na 

změně okrajových podmínek. Numerickou simulací byly získány grafické výsledky rychlosti 

lití, postupu utuhlé frakce v průběhu lití a tuhnutí, velikosti tepelného toku, změny teploty a 

velikosti středových staţenin a porozitosti. 
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Abstract  

This graduation thesis on the topic “Numerical modelling of steel ingots 

solidification” describes problems of casting and solidification of steel ingots and 

optimization of this technology, based on a prediction of casting and solidification conditions 

using a numerical simulation. The theoretical part of the thesis is devoted to the description of 

steel ingots production and their defects. Attention is also focused on the description of 

numerical simulation principle using commercial software. The following analysis of current 

world knowledge from the research field of the numerical simulation of steel ingots casting is 

mentioned. The experimental part describes the simulation of casting and solidification of 

1.9 tons of steel ingot using a commercial software ProCAST and devotest a subsequent 

evaluation of ProCAST postprocessing option sand compares the size of the central defect of 

ingots in dependence on the change of boundary conditions. Using of numerical simulation, 

the graphical results of casting velocity, progress of solidified fraction during casting and 

solidification, sizes of heat flux, changes of temperature and sizes of central shrinkage and 

porosity were obtained. 
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SEZNAM POUŢITÝCH VELIČIN S NÁZVY A JEDNOTKAMI 

Označení   Název        Jednotka  

h   součinitel prostupu tepla     (W.m
-2

.K
-1

) 

h0   počáteční hodnota součinitele prostupu tepla (W.m
-2

.K
-1

) 

P    tlak taveniny       (Pa) 

A    empirická konstanta     (-) 

gap    vzduchová mezera     (m) 

rad    ekvivalentní součinitel prostupu tepla  (W.m
-2

.K
-1

) 

T    teplota       (K) 

t    čas       (s) 

   tepelná vodivost      (W.m
-1

.K
-1

) 

   tepelná kapacita      (J.kg
-1

.K
-1

) 

   hustota       (kg.m
-3

) 

   dynamická viskozita     (Pa.s) 

g    gravitační zrychlení     (m.s
-2

) 

   rychlostní vektor     (-) 

   sloţka rychlosti     (m.s
-1

) 

SEZNAM POUŢITÝCH ZKRATEK 

Označení    Popis 

KK     Kyslíkový konvertor 

EOP     Elektrická oblouková pec 

ZPO        Zařízení plynulého odlévání oceli 

CFD      Computational fluid dynamics 

CAD     Computer – aided design 
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ÚVOD 

Pro většinu ocelových ingotů určených pro další zpracování a následné pouţití 

hotových výrobků v náročných podmínkách je důleţitá čistota oceli a eliminace vad, které 

udávají kvalitu oceli. Proto jsou dnes kladeny vysoké poţadavky na čistotu a na 

podpovrchovou i objemovou kvalitu. Predikce vad a znečištění ocelových ingotů pomocí 

modelování je jednou z moţností k analýze a zamezení vzniku těchto neţádoucích účinků.  

Cílem této diplomové práce je testování nastavení numerického modelu pro výpočet 

lití a tuhnutí ocelového ingotu s následnou predikcí vad a vytýčení dalšího směru zkoumání 

uvedené problematiky v podmínkách katedry metalurgie. Předkládaná práce se nejprve 

zaměřuje na charakteristiku výroby ocelových ingotů. Zde popisuje obecný princip výroby 

ocelových ingotů, rozdělení oceli dle stupně uklidnění, princip krystalizace, vliv počátečních 

podmínek a vady ingotů. Následně je pozornost zaměřena na obecný princip numerického 

(matematického) modelování. Zde je popsán princip postupu numerické simulace. Další 

kapitola se věnuje rozboru celosvětových poznatků z problematiky numerického modelování 

lití a tuhnutí ocelových ingotů. Tato část popisuje výzkum numerického modelování vlivu 

tvaru kokily na tuhnutí těţkých kovářských ingotů z nízkolegované oceli, numerické simulace 

procesu tuhnutí ocelového ingotu, redukce makrosegregace u hmotných ingotů, simulace 

proudění a makrosegregace v těţkých ocelových ingotech a konvekce a makrosegregace 

během tuhnutí ocelového ingotu. Velmi zajímavá je pasáţ o přidávání pevných ocelových 

kuliček do taveniny během lití oceli.  

Následuje experimentální část zaměřená na testování numerického modelování plnění 

a tuhnutí 1,9 t ocelového ingotu s následnou analýzou výsledků a predikcí vzniku některých 

vad v závislosti na změně okrajových podmínek. Numerické výpočty probíhaly v programu 

ProCAST. Celkově bylo provedeno 6 různých variant. 

V závěru jsou shrnuty zásadní poznatky literární analýzy a výsledky experimentálního 

modelového studia doplněného návrhem směru dalšího zaměření při zkoumání diskutované 

problematiky v podmínkách katedry metalurgie. 

Tato práce vznikla při řešení projektu č. CZ.1.05/2.1.00/01.0040 (ED0040/01/01) 

"Regionální materiálově technologické výzkumné centrum", v rámci Operační programu 

Výzkum a vývoj pro inovace, financovaného ze strukturálních fondů EU a ze státního 

rozpočtu ČR. 



5 

ZOGATA, A. Numerické modelování tuhnutí ocelových ingotů. 

VŠB–TU Ostrava, FMMI, 2011. 

A v rámci řešení grantového projektu SP2011/44 za finanční podpory Ministerstva školství, 
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1   VÝROBA OCELOVÝCH INGOTŮ 

Tekutá ocel je vyráběna v ocelářských agregátech (kyslíkový konvertor – KK a 

elektrická oblouková pec – EOP). Po následném odpichu do pánve, desoxidaci a případné 

další rafinaci je odlévána buď do kokil nebo na ZPO. Na základě zadání diplomové práce 

bude pozornost zaměřena především na charakteristiku výroby ocelových ingotů a s tím 

spojených technologických i materiálových problémů.  

Výsledný polotovar oceli odlévaný do kokily nazýváme ingotem[3]. Kokila je 

litinová forma, ve které tekutá ocel důsledkem ochlazování ztuhne na poţadovaný tvar ingotu. 

Ten je dále zpracováván ve válcovnách nebo kovárnách. Vnitřní tvar kokily je tedy určen 

poţadovaným tvarem a velikostí ingotu[5]. Pro odlévání uklidněných ocelí jsou metalurgicky 

vhodné kokily nahoru se rozšiřující – se zápornou konicitou. S pouţitím kokil zuţujících se 

směrem vzhůru se setkáváme při odlévání ocelí neuklidněných a polouklidněných[3]. 

Chemické sloţení kokily musí zajistit takové vlastnosti materiálu kokily, které zabezpečují 

její co nejdelší ţivotnost. Tradičním materiálem kokil je šedá litina s lupínkovým grafitem 

nebo tvárná litina. Ţivotnost kokil je výsledkem působení mnoha vnějších činitelů. Z hlediska 

tvaru je nejvýhodnější polygonální kokila, kruhová, a dále čtvercová. S rostoucí 

„bramovitostí“ kokil klesá i jejich ţivotnost. K základním podmínkám, které ovlivňují 

ţivotnost kokil patří: licí teplota, centricita lití, doba setrvání ingotu v kokile, prohřátí kokily, 

její chlazení po vystripování atd. Ţivotnost kokily můţe být prodlouţena čištěním a 

lakováním vnitřního povrchu, coţ brání nadměrné oxidaci povrchu stěn, a tím i jejich 

opotřebení. Pouţití nátěrů má také pozitivní vliv na povrchovou jakost ingotu.  

Kokilové podloţky tvoří nedílnou součást kokily. Slouţí k redukci rozstřiku oceli na 

stěny kokily při odlévání horem. Při lití spodem tuto funkci zastává licí deska s uloţenými 

licími kanálky. Podloţky i desky jsou zhotoveny ze stejného materiálu jako kokila. Podloţka 

je nejvíce opotřebovávána při lití horem ihned po začátku lití. 

Kokilové nástavce se pouţívají při odlévání uklidněných ocelí do kokil typu „V“. 

Jejich úkolem je soustředit staţeninu v hlavové části ingotu. Povrch kokilového nástavce se 

zhotovuje z ocelové litiny a vyzdívá se ţáruvzdorným materiálem majícím nízkou tepelnou 

vodivost, který umoţňuje udrţení oceli co nejdéle v tekutém stavu. U hmotných ingotů se 

ještě pouţívá exotermického obloţení vyzdívky nástavce [5]. Nástavce mohou být oddělené 

nebo mohou tvořit s kokilou jeden celek. Šamotem vyzděné hlavové nástavce je třeba po 

sejmutí z ingotu zkontrolovat, opravit, vysušit a před dalším pouţitím i předehřát[3]. 
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1.1   Rozdělení oceli dle stupně „uklidnění“ 

Podle stupně uklidnění tekuté oceli rozeznáváme: 

 Ocel uklidněná, u které je tuhnutí doprovázeno minimálním vycezováním, protoţe 

nedochází k uhlíkové reakci a k tvoření CO(g), který míchá taveninu. 

 Ocel neuklidněná. U oceli neuklidněné probíhá uhlíková reakce, čili dochází 

k promíchávání roztavené oceli a značnému vycezování. 

 Ocel polouklidněná je na přechodu mezi ocelí uklidněnou a neuklidněnou[13]. 

1.1.1   Ingoty z oceli uklidněné 

Při výrobě uklidněné oceli je obsah kyslíku při desoxidaci sníţen do té míry, ţe ani 

pochody druhotné oxidace při odpichu a lití ani pochody odměšování při krystalizaci a pokles 

teploty oceli nevedou ke vzniku „nadrovnováţných“ aktivit kyslíku a uhlíku v tuhnoucí oceli. 

K obnovení průběhu homogenní uhlíkové reakce tedy nedochází a ocel při lití a tuhnutí se 

chová klidně.  

V důsledku změn objemu kovu při tuhnutí dochází zejména v horní a středové části 

ingotu ke vzniku nejen pórů, ale přímo mezer. Příčinou můţe být také pnutí v těle ingotu při 

tuhnutí. V těchto trhlinách zaplněných taveninou, obohacenou o nekovové vměstky a prvky se 

sklonem k segregaci se tvoří tzv. „V“ vycezeniny. V ingotu z uklidněné oceli se setkáváme i 

s dalšími typy vycezenin, nejčastěji s vycezeninami typu“A“, či segregacemi. Jejich vznik se 

nejčastěji vysvětluje vylučováním a vyplouváním vodíku během tuhnutí ingotu a zaplňováním 

vznikajících dutin taveninou s vyšším obsahem síry, fosforu a uhlíku. Z uvedeného vyplývá, 

ţe ingot z uklidněné oceli není zcela stejnorodý, ţe v osové a zejména podhlavové části můţe 

dojít ke vzniku pórovité struktury. Dále je zřejmé, ţe ingot z uklidněné oceli není ani 

chemicky homogenní, coţ souvisí se selektivní krystalizací a postupným charakterem tuhnutí. 

Nehomogenita nastává jak v rámci dendritů, tak v rámci ingotu jako celku, přičemţ části 

tuhnoucí jako poslední jsou charakterizovány nadprůměrným obsahem prvků se sklonem 

k odměšování - (C, P, S, O) a zvýšeným obsahem nekovových vměstků. Ke vzniku 

nehomogenity ve svislém směru napomáhá i gravitační odměšování, čili pád poměrně čistších 

krystalů do spodních částí ingotu. Chemická nehomogenita ingotu je dále zesilována vznikem 

vycezenin, tj. mezer ve struktuře zaplněných taveninou. Stupeň chemické nehomogenity 

v rámci ingotu je tím vyšší, čím větší je vodorovná vzdálenost mezi čárami likvidu a solidu 

v tuhnoucí oceli, čím větší je váha ingotu aj. Vliv váhy ingotu na stupeň nehomogenity nás 
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nutí v případech vysokých poţadavků na chemickou homogenitu ingotů vyrábět ingoty 

poměrně malé váhy[3]. 

1.1.2   Ingoty z oceli neuklidněné 

Při výrobě neuklidněné oceli je při desoxidaci obsah kyslíku v lázni sniţován jen 

natolik, aby pochody sekundární oxidace a odměšování včetně poklesu teploty při tuhnutí 

vedly k obnovení průběhu homogenní uhlíkové reakce, a to od samého začátku vstupu oceli 

do kokily. Desoxidace se proto zpravidla provádí feromanganem, který nemá obsahovat více 

neţ 1 aţ 1,5 % Si. Struktura ingotů z neuklidněné oceli má některé rysy shodné se strukturou 

ingotů z oceli uklidněné, některými rysy se však výrazně liší. Shodně můţeme i na ingotech 

z neuklidněné oceli rozlišovat tenkou vrstvu neorientovaných krystalů vznikajících na styku 

roztavené oceli s kokilou (licí kůru), pásmo sloupcovitých krystalů a vnitřní pásmo (jádro 

ingotu), tvořené neorientovanými rovnoosými krystaly. Rozdíly, vyplývající z průběhu 

uhlíkové reakce během tuhnutí, jsou zejména v rozdělení objemu staţeniny na řadu menších 

dutin (bublin), obsahujících oxid uhelnatý a vodík, a dále ve stupni nehomogenity prvků se 

sklonem k likvaci po průřezu i výšce ingotu. 

Uvedené bubliny nejsou v ingotu uspořádány náhodně. Rozlišujeme tři typy bublin. 

Jedná se v první řadě o pásmo vnějších primárních bublin podlouhlého tvaru, leţících uvnitř 

pásma sloupcovitých krystalů. Tyto bubliny o délce 20 - 70 mm jsou uloţeny těsně vedle sebe 

v dolní části ingotu a pro svůj vzhled analogický plástvi medu jsou mnohdy nazývány 

„plástvovými bublinami“. Směrem k hlavě ingotu se tyto bubliny postupně zkracují a posléze 

v určité výšce úplně zanikají.  

 Dále následuje pásmo vnitřních sekundárních přibliţně kulovitých bublin, řetízkovitě 

rozmístěných rovnoběţně se stěnami kokily po celé výšce ingotu na rozhraní oblasti 

sloupcovitých krystalů a jádra ingotu. V horní části ingotu přechází toto pásmo do 

nálevkovitého seskupení bublin. V jádru ingotu pak můţeme pozorovat další typ seskupení 

bublin – ojedinělé bubliny uspořádané nepravidelně. 

 Pro další zpracování (válcování) ingotů má největší význam tloušťka zdravé kůry, čili 

vrstvy kovu mezi povrchem ingotu a počátkem plástvovitých bublin. Při správné tloušťce této 

vrstvy (30 - 40 mm) není nebezpečí, ţe dojde k jejímu propálení či protrţení a tím 

k zoxidování vnitřních stěn bublin. Tyto se pak při správném stupni protváření svaří. 
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 Na hloubku uloţení plástvových bublin působí řada činitelů, které je moţno objasnit 

na základě následujících alespoň zjednodušených představ o zvláštnostech průběhu tuhnutí 

ingotu z neuklidněné oceli. 

 K vývinu CO dochází jiţ na rozhraní rychle ztuhlé tenké licí kůrky a roztavené oceli. 

Pokud je intenzita průběhu uhlíkové reakce a tím i vývinu těchto bublin CO dostatečná, dojde 

k intenzivnímu proudění roztavené oceli podél rozhraní tekuté a ztuhlé fáze, coţ napomáhá 

k odstranění bublin CO z tuhnoucího ingotu. Při malé intenzitě průběhu uhlíkové reakce část 

tvořících se bublin zůstává na rozhraní ztuhlá - tekutá fáze a dále roste. Tím se vytvářejí 

v současně rostoucí vrstvě sloupcovitých krystalů podélné dutiny – plástvovité bubliny.  

 Výskyt pásma plástvovitých bublin převáţně ve spodní polovině výšky ingotu souvisí 

pravděpodobně s menší intenzitou vylučování CO (vyšší ferostatický tlak) a tím i menší 

intenzitou konvekce kovu podél ztuhlé vrstvy, neţ je tomu v horní části ingotu. 

 S pokračujícím tuhnutím klesá teplota dosud tekuté oceli. Její viskozita se postupně 

zvyšuje a vystupujícím plynům je kladen stále větší odpor. Aby nedošlo k vyvrţení kašovité 

oceli z osové části ingotu a vzniku květákovité nakupeniny na horní části ingotu, doprovázené 

i neţádoucím zvětšením objemu dutin v těle ingotu, je i při výrobě běţných neuklidněných 

ocelí prováděno tzv. víkování. Víkování je prováděno tak, ţe po částečném ztuhnutí ingotu a 

po předchozím odstranění strusky z hladiny vařící oceli je na „rám“ ztuhlé oceli poloţeno 

těţké litinové víko. Stykem roztavené oceli s víkem se na její hladině vytvoří ztuhlý škraloup 

oceli, který brání jak průniku kyslíku do těla ingotu, tak zejména odchodu vylučujícího se 

CO. V důsledku toho dojde k zvýšení tlaku CO v těle ingotu a k zastavení průběhu 

homogenní uhlíkové reakce. 

 Za jednu z příčin nedostatečné tloušťky „zdravé kůry“ je tedy moţno pokládat 

nedostatečnou intenzitu průběhu homogenní uhlíkové reakce po odlití oceli do kokily, coţ 

můţe být zapříčiněno např. nadměrným sníţením obsahu kyslíku při desoxidaci aj. 

 S opoţděným a málo intenzivním varem oceli v kokile souvisí téţ další vada ingotu 

z neuklidněné oceli – tzv. „růst ingotu“ projevující se nadměrným stoupnutím ingotu v kokile 

po provedeném víkování, coţ je doprovázeno vznikem nadměrného mnoţství dutin, zejména 

v horní části ingotu, a sníţením výtěţku při válcování. Nadměrným objemem dutin v horní 

části ingotu je doprovázena i další vada ingotu z neuklidněné oceli, tzv. „pokles“ ingotu, 

související s nadměrnou intenzitou uhlíkové reakce a projevující se mimo jiné silným 

poklesem hladiny ingotu při tuhnutí po provedeném víkování.  
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 Průběh homogenní uhlíkové reakce při tuhnutí ovlivňuje výrazně i pochody 

pásmového odmíšení. V důsledku vytěsňování části taveniny i mezidendritických prostorů při 

tvorbě pásma sloupcovitých krystalů bublinami CO a „omývání“ fronty tuhnoucích krystalů 

tekutým kovem, jsou pochody pásmového odmíšení značně výraznější neţ u ingotu z oceli 

uklidněné. Na Baumanově otisku můţeme pak v příčném směru rozeznávat tzv. čistou 

podpovrchovou vrstvu, zahrnující přibliţně pásmo sloupcovitých krystalů, která má niţší 

obsah prvků se sklonem k likvaci, neţ je jejich průměrný obsah v odlévaném ingotu, a 

středové pásmo nadprůměrně obohacené těmito prvky. 

 Jedním z hlavních nedostatků ingotu z neuklidněné oceli je tedy jejich poměrně 

vysoký stupeň chemické nehomogenity. V řadě případů musíme i z tohoto důvodu odlévat 

ingoty jako uklidněné a tedy i s niţším výtěţkem. K potlačení stupně této chemické 

nehomogenity by přispělo dřívější zastavení průběhu uhlíkové reakce, tzn. provedení 

přerušení varu neuklidněné oceli, ať jiţ chemickým či mechanickým víkováním, nebo 

vytvoření podmínek pro průběh uhlíkové reakce aţ v závěru tuhnutí, a to jen v rozsahu 

nutném pro vyrovnání úbytku objemu kovu v důsledku jeho tuhnutí[3]. 

1.1.3   Ingoty z oceli polouklidněné 

Obsahy kyslíku v oceli odlévané jako polouklidněná leţí mezi obsahy kyslíku 

charakterizovanými pro ocel uklidněnou na straně jedné a ocel neuklidněnou na straně druhé 

při srovnatelných obsazích uhlíku. Pod pojmem „polouklidněná ocel“ se totiţ rozumí ocel, u 

níţ byl obsah kyslíku desoxidací sníţen na takové hodnoty, ţe při lití tato ocel „nevaří“, čili 

v první fázi tuhnutí se chová jako ocel uklidněná, avšak v závěru tuhnutí dojde v důsledku 

selektivity tuhnutí, poklesu hladiny apod. k průběhu uhlíkové reakce, ale jen v té míře, ţe 

objem vzniklých bublin vyrovná úbytek objemu kovu, ke kterému dochází v důsledku tuhnutí. 

Dosaţení takto definovaných obsahů kyslíku je značně obtíţné, neboť i jen malá odchylka 

v dosaţeném obsahu kyslíku po desoxidaci prováděné feromanganem a ferosiliciem můţe 

vést k značnému sníţení výtěţku. Nadměrná desoxidace, čili vyrobení polouklidněné oceli 

uklidněného typu má obdobné důsledky jako odlévání nedostatečně desoxidované uklidněné 

oceli do kokil zuţujících se směrem vzhůru. Nedostatečná desoxidace má pak opět podobné 

důsledky jako odlévání nadměrně desoxidované neuklidněné oceli. 

 Uvedené obtíţe s výrobou polouklidněné oceli desoxidací v peci či pánvi jsou jednou 

z příčin, ţe se často vyrábí jako neuklidněná ocel a před koncem lití se sníţí obsah kyslíku 

v oceli hliníkem pod obsah rovnováţný s uhlíkem, tj. tekutá část ingotu se uklidní. Přísadu 
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hliníku je ţádoucí volit pokud moţno tak, aby se tento zcela zoxidoval a v závěru tuhnutí 

ingotu došlo k obnovení průběhu homogenní uhlíkové reakce v rozsahu charakteristickém pro 

vyváţenou polouklidněnou ocel. I při splnění této podmínky je zřejmé, ţe struktura takto 

odlitého ingotu se liší od struktury vyváţeného polouklidněného ingotu tím, ţe tento v první 

části tuhnutí tuhne jako uklidněný, kdeţto ingot polouklidněný dodatečně uklidňovaný při lití 

tuhne na počátku jako neuklidněný. 

 Ingot polouklidněný dodatečně uklidňovaný při lití se téţ svou strukturou liší od 

ingotu neuklidněného, chemicky víkovaného. Rozdíl vyplývá z toho, ţe u neuklidněného, 

chemicky víkovaného ingotu je uklidňována jen jeho horní část, u ingotu polouklidněného při 

lití je pak uklidňována v závěru lití jeho neztuhlá část po celé výšce přísadou hliníkové 

krupice do nálevky při lití spodem či do proudu oceli při lití horem. Je však nutno podotknout, 

ţe při výrobě polouklidněných ocelí uklidňovaných při lití se setkáváme s řadou odchylek při 

provádění desoxidace, vyplývajících z konkrétních podmínek příslušných hutí[3]. 

1.1.4   Porovnání ocelí uklidněných, neuklidněných a polouklidněných 

Při tomto porovnání se zaměříme především na oceli uhlíkové, neboť legované oceli 

jsou většinou odlévané jako uklidněné. Porovnáme - li uklidněnou a neuklidněnou ocel 

z hlediska výtěţku dosahovaných po provedení nutných odstřihů z horní a spodní části ingotu 

před tvářením, pak výtěţky dosahované při zpracování ingotu z oceli uklidněné, odlévané se 

ztracenou hlavou bez pouţití exotermických směsí, se pohybují v mezích 78 - 80% a jsou asi 

o 10 % niţší neţ výtěţky dosahované při válcování ingotu z oceli neuklidněné. To ovšem 

neplatí zcela obecně, ale v případě, ţe je moţné pro výrobu poţadovaných vývalků vyuţít 

celé pouţitelné části ingotu z neuklidněné oceli. Vyšší dosaţitelný výtěţek je tedy hlavní 

předností výroby uhlíkové oceli jako neuklidněné. Mezi její další přednosti je moţno zařadit 

případné kratší trvání dohotovení, menší spotřebu desoxidovadel, větší ţivotnost kokil, menší 

pracnost při sestavování licích souprav, odpadají náklady na izolační vloţky a hlavové zásypy 

aj. Předností ingotu z neuklidněné oceli je i lepší tvařitelnost v důsledku záporného odmíšení 

S, P, C v čisté podpovrchové vrstvě. 

K hlavním nedostatkům ingotu z neuklidněné oceli pak patří jeho značná chemická 

nehomogenita jak v příčném tak v podélném směru. Nejcennější části vývalku z neuklidněné 

oceli je značně odmíšená čistá podpovrchová vrstva, která proto aţ na výjimky musí být 

zachována i v hotovém výrobku. Z toho vyplývá, ţe vývalky z neuklidněné oceli nemají být 

dále jiţ třískově opracovány. Vysoký stupeň chemické nehomogenity v podélném směru vede 
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při vyšších obsazích uhlíku (cca nad 0,20 - 0,25 % C) i k značným rozdílům mechanických 

hodnot v příslušných místech vývalku. Tato skutečnost můţe být jedním z důvodů, proč je 

nutné někdy volit spíše ocel uklidněnou či polouklidněnou. Moţnosti výroby oceli jako 

neuklidněné jsou dále omezeny na oceli, v nichţ není poţadován obsah prvku s vysokou 

afinitou ke kyslíku (Si, Al a pod.), a u nichţ obsah kyslíku není vyšší neţ cca 0,30 %, obsah 

manganu ne vyšší neţ 0,40 - 0,50 %. Vyšší obsahy uhlíku a manganu vedou obvykle k línému 

varu a tedy k neţádoucímu plytkému uloţení plástvovitých bublin pod povrchem ingotu. 

Nedostatkem neuklidněné oceli ve srovnání s ocelí uklidněnou je téţ její větší sklon ke 

stárnutí. Tento je způsobován nepřítomností zbytkového obsahu hliníku a tím vyššími obsahy 

kyslíku i dusíku ve formě rozpuštěné, schopné precipitace na hranicích zrn. Čelit tomuto 

neţádoucímu sklonu se dá např. legováním vanadem, který má dostatečnou afinitu k dusíku 

při poměrně malému stupni protváření, neboť je nebezpečí, ţe nedojde ke svaření dutin v těle 

ingotu. 

Co se týče oceli polouklidněné, má řadu předností oceli neuklidněné (vysoké výtěţky, 

niţší náklady na desoxidaci, odlévání do manipulačně výhodnějších kokil zúţených směrem 

nahoru bez hlavových nástavků, niţší pracnosti, menší spotřeba kokil), avšak současně i 

ţádoucí niţší stupeň chemické nehomogenity a niţší sklon ke stárnutí. Polouklidněné oceli se 

vyuţívá zejména na výrobu konstrukční oceli s obsahem 0,10 - 0,30 % C pro svařované 

trubky, dráty, nýty, stavební profily, důlní výztuţe, dále pro tlusté plechy, tenký plech 

hlubokotaţný s obsahem kolem 0,10 % C, kolejnice úzkorozchodné dráhy apod.[3]. 

1.2   Krystalizace 

Přechod oceli z tekutého do pevného stavu je doprovázen krystalizací a tuhnutím. 

Tuhnutí ingotu předchází pohyb tekuté oceli v pánvi, mezipánvi, ve výlevkách, licí soustavě a 

kokile. Zde je nebezpečí vzniku reoxidace čili sekundární oxidace, která způsobuje 

„znečištění“ oceli nekovovými vměstky a plyny. Při doteku roztavené oceli se stěnami kokily 

dochází v první fázi k prudkému ochlazení tekuté oceli v místě kontaktu s kokilou a tedy k její 

rychlé krystalizaci. Vzniká tenoučká vrstva utuhlé oceli – licí kůra. Je tvořená drobnými 

dendrickými krystaly a její chemické sloţení přibliţně odpovídá sloţení tekuté oceli před 

krystalizací. Odvodem tepla z odlité roztavené oceli se kokila ohřívá a v důsledku toho 

intenzita odvodu tepla z tuhnoucího ingotu klesá. Další průběh pochodu tuhnutí je pak 

charakterizován růstem dendritů výše uvedené licí kůry, a to přednostně přibliţně ve směru 
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odvodu tepla, coţ se jeví jako růst vzájemně se omezujících sloupovitých krystalů. Ocel tedy 

tuhne postupně od stěn a podloţky kokily při odlévání horem. 

V důsledku tohoto postupného charakteru tuhnutí dochází k odmíšení nejen v rámci 

tvořících se dendritů, ale současně i k obohacování ještě tekuté oceli zejména ve střední 

podhlavové oblasti ingotu, a to prvky se sklonem k odměšování (S, P, C). Toto obohacování 

středních částí ingotu v jeho horní polovině uvedenými prvky a také nekovovými vměstky 

označujeme jako pásmové odmíšení (segregace). S pokračujícím procesem tuhnutí se zesiluje 

licí kůra oceli v ingotu, klesá postupně ochlazovací schopnost kokily, v určité fázi tuhnutí 

dochází pak i ke vzniku vzduchové vrstvy, a to mezi přísevem rozšiřující se kokilou a 

ochlazováním smršťujícími se povrchovými vrstvami ingotu. Tyto skutečnosti vedou 

k postupnému poklesu intenzity odvodu tepla z tuhnoucí oceli ve středu ingotu, coţ je jednou 

z příčin zastavení růstu sloupcovitých krystalů a utuhnutí zbylé části taveniny ve formě různě 

orientovaných rovnoosých dendritů. Vzniku těchto krystalů napomáhají zřejmě i vměstky, 

které se koncentrují v tekutém zbytku oceli. 

Při sniţování teploty roztavené a ztuhlé oceli a zejména při vlastním tuhnutí dochází 

ke zmenšování jejího měrného objemu. Toto zmenšení objemu o přibliţně 6 % se u 

tuhnoucího ingotu z části projeví zmenšením jeho vnějších rozměrů, vznikem mikroporezity 

v rámci dendriticky tuhnoucích krystalů a z části vznikem staţeniny, ředin a trhlin uvnitř 

ingotu. Udává se, ţe objem staţenin a ředin činí u uhlíkové oceli při normálních podmínkách 

odlévání cca 3 - 3,5 %. Rozmístění a tvar staţenin a ředin uvnitř odlévaného ingotu závisí 

mimo jiné na typu konicity kokily, její štíhlosti, čili poměru výšky „H“ a průměru jeho střední 

části „D“. 

Při ingotech příliš štíhlých, a to i záporné konicity, existuje nebezpečí přerušení 

dosazování tekuté oceli z hlavového nástavce do spodních a středních částí ingotu v důsledku 

ne zcela rovnoměrné rychlosti tuhnutí oceli po výšce ingotu, účinkem nahromadění v osové 

části nekovových vměstků apod. Úkolem hlavového nástavce je tedy vytvořit takové 

podmínky, aby byl po celou dobu tuhnutí těla ingotu rezervoárem roztavené oceli a tím bylo 

zabráněno vzniku dutin i pórovité struktury v těle ingotu. Při pouţití hlavových nástavců 

vyzděných šamotem část oceli ztuhne přímo v hlavovém nástavci a jen poměrně malá část 

původního objemu kovu slouţí jako rezervoár pro tuhnoucí tělo ingotu. Ocel, která ztuhla 

v hlavovém nástavci, tvoří „ztracenou“ hlavu ingotu, která musí být před následujícím 

tvářením odstraněna. Sníţení této ztráty oceli je moţné jak sníţením tepelných ztrát roztavené 

oceli nacházející se v hlavovém nástavci, tak vytvořením dodatečných zdrojů tepla. Tepelné 
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ztráty sáláním hladiny roztavené oceli při odlití ingotu jsou sniţovány izolačními zásypy. 

Tepelné ztráty přenosem tepla do šamotové vyzdívky hlavového nástavce lze sníţit 

nahrazením šamotu jinými izolačními materiály. 

Jako dodatečného zdroje tepla se nejčastěji pouţívá exotermických zásypů na hladinu 

oceli po odlití. Jedná se nejčastěji o zásypy feroslitinové, případně o zásypy netermitové. 

Mimoto je moţné pouţití i exotermických obkladů přímo do hlavového nástavce. 

Je však nutno podotknout, ţe při uvedených způsobech ošetření hlav ingotů se 

nedosáhne úplného odstranění ztráty oceli, ale její sníţení na přijatelnější hodnoty, a to jiţ i 

z toho důvodu, ţe určitou část ingotu je nutno odstraňovat pro zvýšené obohacení 

nekovovými vměstky, ředinami, případně i z důvodu jiného sloţení při pouţití exotermických 

látek. Existují i další moţnosti ohřevu hlavového nástavce např. plynovými hořáky, el. 

obloukem atd. [9, 5, 3]. 

1.3   Vliv vnějších (počátečních podmínek) 

Pojmem počáteční podmínky lití myslíme chemické sloţení oceli, teplotu taveniny, 

tvar a rozměr kokily, technologii odlévání atd. Cílem je vyrobit ingot s dobrým povrchem, 

s maximální chemickou homogenitou a nízkým obsahem nekovových vměstků. Pro splnění 

těchto podmínek je nejvhodnější odlévat co nejmenší ingoty, ale není to tak jednoduché, 

protoţe podstatné jsou poţadavky válcoven a kováren na velikost odlévaných ingotů. 

Znalost teploty solidu je rozhodující pro stanovení podmínek odlévání. Mezi teplotou 

likvidu a solidu vzniká dvoufázové krystalizační pásmo, jehoţ šířku určuje rozdíl mezi těmito 

teplotami. Šířka krystalizačního pásma ovlivňuje vznik segregací, vycezenin a ovlivňuje 

homogenitu ingotu. Nejdůleţitější je určení správné teploty lití, která rozhoduje o povrchové 

jakosti ingotu, má vliv na krystalizaci, na velikost dendritů a vzdálenost dendritických os. 

Některé prvky mohou sniţovat teplotu likvidu. Mezi ně patří C, P, S, Si, Mn a další. Zato Mo, 

V, Al, W, Cr, a Ni nemají výrazný vliv na sníţení teploty likvidu. 

Pouţití kokil s kladným úkosem stěn usnadňuje stripování a také přináší větší výtěţek 

kovu. Pro plynulé zásobování tuhnoucího ingotu taveninou z hlavy ingotu je vhodnější pouţití 

kokil s negativním úkosem stěn tedy tvar „V“. Konicita kokily má také vliv na vznik 

makrosegregací. Bylo dokázáno, ţe nejniţší stupeň segregace má kladně kónický ingot. 

Kokily s kladným úkosem umoţňují také odlévání s niţším hlavovým odpadem, čili jak jiţ 

bylo zmíněno, zvedají výtěţek kovu. 
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Povrchové vady ingotu způsobují velké problémy při dalším zpracování (válcování, 

kování). Pro omezení vzniku trhlin je zapotřebí sníţit rychlost tuhnutí na počátku tvorby 

kůrky oceli a sníţit tepelná pnutí. Tento problém řeší pouţití licího prášku. Jeho úkolem je 

chránit hladinu oceli před oxidací, zamezit moţnost vzniku přebalů u stěn kokily a pohlcovat 

nekovové vměstky. 

Další moţností jak zlepšit strukturu ingotu je dmýchání argonu jako inertního plynu 

během odlévání oceli do kokily. Dmýchání argonu do kokily probíhá přes pórovitou tvárnici 

umístěnou ve dně kokily. Hlavní cílem je tady zlepšení mikročistoty oceli. Pohyb taveniny je 

ţádoucí pro koagulaci a vyplouvání nekovových vměstků[9]. 

1.4   Vady ingotů 

Povrchové vady a vnitřní necelistvosti ingotu mají negativní vliv na další zpracování 

ingotu (válcování, kování). 

Vady ingotu obecně dělíme na povrchové a vnitřní. Povrchové vady vznikají převáţně 

pouţitím nevhodných licích podmínek a špatné technologie lití. Některé defekty znehodnotí 

celý ingot a ten můţe být vyuţit jen jako kovonosná vsázka do výrobního zařízení. Vznik 

vnitřních vad (segregace a další) je spojen s podmínkami lití a tuhnutí ocelového ingotu[11].  

1.4.1   Povrchové vady 

Šupiny viz obr. 1, jsou místa částečně zoxidované oceli, která se nespojila při tuhnutí 

s tělem ingotu. Vznikají při odlévání horem, kdyţ lití oceli je doprovázeno rozstřikem kapiček 

tekuté oceli na stěny kokily. Tyto kapičky následně rychle utuhnou a začínají oxidovat na 

povrchu. Při pozdějším styku s taveninou se jiţ nesvaří. K omezení vzniku této vady je 

potřeba sníţit rychlost lití, aby nedošlo k rozstřiku tekuté oceli. 

Další moţnosti omezení výskytu šupin: 

 menší poměr H/D kokily, 

 pomalé zalití, 

 pouţití kokilových podloţek. 
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Obr. 1: Šupiny na povrchu ingotu[11]. 

Zavaleniny na obr. 2 jsou vady vznikající převáţně u lití spodem. Při stoupání 

hladiny oceli se vytváří na povrchu meniskus, který při styku se stěnou kokily začíná tuhnout. 

Při stoupání hladiny oceli se zvyšuje tlak na tuto ztuhlou kůrku, aţ ji tavenina přetrhne a ocel 

se přes ni přelije. Tato zoxidovaná kůrka se jiţ s taveninou nesvaří. Tato vada můţe být 

způsobena i přítomností nekovového vměstku na rozhraní kokila – ocel. K omezení této vady 

dopomáhá vyšší rychlost lití a zvýšení licí teploty. 

 

Obr. 2: Zavalenina u ingotu[11]. 

Podpovrchové bubliny zobrazeny na obr. 3, se tvoří při tuhnutí ingotu z nedostatečně 

odplyněné oceli. Příčinou vzniku jsou plyny v oceli (O, N, H, CO). Při válcování takového 

ingotu můţe dojít k jeho prasknutí. K omezení vzniku těchto vad je potřeba odlévat ocel 

odplyněnou a desoxidovanou. 
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Obr. 3: Podpovrchové bubliny[11]. 

Pórovitost na obr. 4, jsou hluboké díry na povrchu ingotu. Vznikají při styku nečistot 

na povrchu stěn kokily s roztavenou ocelí. Vada podobná podpovrchovým bublinám. K 

zamezení vzniku pórovitosti napomáhá volba vhodného úkosu stěn kokily a udrţování jejich 

dobrého stavu. 

 

Obr. 4: Pórovitost na povrchu ingotu[11]. 

Podélné povrchové trhliny zobrazeny na obr. 5, jsou způsobený nadměrnými 

teplotami oceli v závislosti na jakosti oceli. Vznik trhlin můţe být způsoben i nerovnoměrným 

ochlazováním oceli. Vznikají převáţně v horní polovině ingotu.  
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Obr. 5: Podélná povrchová trhlina[11]. 

Napěťové trhliny viz obr. 6, je to speciální typ trhlin vznikajících během chladnutí 

ingotu určeného ke kalení. Povrch trhlin má metalickou barvu. Vznikají následkem tepelných 

pnutí. Tyto vady se vyskytují po délce celého ingotu. Vypadají jako podélné trhliny. Vznik 

těchto trhlin lze omezit výběrem specifických podmínek chladnutí (chlazení v jamách, 

v udrţovacích pecích aj.). 

 

Obr. 6: Napěťová trhlina po celé délce ingotu[11]. 

1.4.2   Vnitřní vady 

Segregace zobrazena na obr. 7 je způsobena rozdílem mezi koncentrací prvku v 

likvidu a koncentrací prvku v solidu. Rozlišujeme mikro a makrosegregace. Mikrosegregace 
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příměsí vzniká během tuhnutí ingotu následkem sniţující se rozpustnosti doprovodných prvků 

se sniţující se teplotou. O makrosegregaci mluvíme při větších oblastech rozdílného sloţení 

ingotu. Segregace se ještě dělí podle typu na A a V. V segregace vznikají v centrální horní 

části ingotu. A segregace zase blíţ k okraji ingotu. A a V jsou tzv. pozitivní segregace, tedy 

místa obohacené příměsemi. Negativní segregace tedy místa ochuzená o příměsi vznikají ve 

spodní centrální části ingotu. Hustota taveniny ochuzené příměsemi je vyšší, proto krystalky 

klesají dolů a tam se usazují ve tvaru kuţele. U A a V segregací je tomu přesně odvráceně. 

Segregací se nemůţeme úplně zbavit, pouze omezit jejich vznik. Jejich tvorbu ovlivňuje tvar 

ingotu, licí podmínky atd.[11, 14]. 

Obr. 7: Výskyt a rozdělení segregací[11]. 

Nekovové vměstky jsou to oxidy, sulfidy nebo nitridy vyskytující se v tavenině oceli. 

Účinky nekovových vměstků jsou různé podle jejich velikosti, typu, tvaru aj. Rozlišujeme 

vměstky endogenní čili produkty oxidačních reakcí při výrobě a rafinaci oceli a exogenní - 

oxidy strţené z vyzdívek agregátů. 

Staţeniny. Staţeninu řadíme mezi vady jen v případě, pokud přesahuje část ingotu 

určenou do odpadu. Je to necelistvost, která u ingotu z uklidněné oceli vzniká v místě 

posledního tuhnutí tekutého kovu. Obvykle v podélné ose ingotu. Staţenina vzniká v 

důsledku objemového smrštění oceli v tekutém stavu v oblasti mezi teplotou likvidu a solidu. 
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Řediny jsou drobné staţeniny označované jako osová pórovitost. Vznikají při tuhnutí 

posledních zbytků oceli. Při neovlivněném tuhnutí se vyskytují v okolí staţeniny a především 

v její ose.  

Vločky. Rozpuštěný vodík v oceli má za následek vznik vodíkových bublinek nebo 

vloček. Vločky jsou vlasové trhlinky různé délky a křivolakého průběhu, které vznikají 

společným působením vodíku a pnutí.  

Transkrystalizace. Velmi silný růst sloupkovitých dendritů orientovaných kolmo ke stěnám 

ingotu a sbíhajících se k jeho ose má za následek vznik širokého sloupovitého pásma tedy 

transkrystalizace[11, 14].  
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2   MATEMATICKÉ (NUMERICKÉ) MODELOVÁNÍ – 

METODA VERIFIKACE ZPŮSOBU PLNĚNÍ A TUHNUTÍ 

OCELOVÝCH INGOTŮ 

K ověření způsobu plnění a tuhnutí ocelových ingotů s následnou predikcí rozsahu 

objemových vad lze vyuţít různé techniky měření. Velmi vhodnou metodou je přímá 

provozní verifikace, kdy lze pomocí termokamery sledovat změnu teplotního pole v průběhu 

plnění kokily či provést laboratorní měření na vzorcích odebraných ze ztuhlého rozřezaného 

ingotu. Ověřování charakteru proudění oceli, teplotních profilů či krystalizace oceli však patří 

k nejnáročnějším metodám zkoumání. Velmi často mohou být některé procesy v přímé 

provozní praxi téměř neřešitelné či obtíţně identifikovatelné. Navíc jsou tyto metody časově i 

finančně velice náročné, vyţadují dokonalou přípravu experimentu a jeho vlastní realizaci. 

Díky masivnímu rozvoji počítačové technologie a softwarové dostupnosti simulačních 

programů za poslední dvě desetiletí je moţné vyuţít k řešení metalurgických problémů a 

predikci rozsahu objemových vad v ocelových ingotech metody numerického modelování. 

K tomuto účelu jsou dnes jiţ k dispozici výkonné programové systémy CFD (Computational 

Fluid Dynamics). Jejich vyuţívání je však podmíněno rozšířením znalostí z oblasti proudění a 

tuhnutí, numerických metod a výpočetní techniky. Následující část práce je zaměřena na 

podstatu a moţnosti vyuţití numerického modelování v oblasti verifikace a optimalizace 

procesu odlévání oceli do ingotů[2]. 

2.1   Podstata numerického modelování 

Mezi základní metody matematického modelování můţeme zařadit pouţití 

experimentálně – statistických modelů a modelů analytických. 

Experimentálně – statistické modely jsou odvozeny z měření na reálných zařízeních. 

Pro vytváření těchto modelů nemusí být vţdy známa vnitřní struktura systému. Jejich 

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

optimalizace. Velkou nevýhodou je moţnost získání modelů aţ na základě výsledků 

dosaţených na reálném zařízení. Nelze tedy modelovat proces před jeho uvedením do 

provozu. Následující nevýhodou je zúţená oblast pouţití a to jen na oblast, pro kterou byly 

experimenty provedené. Modely jsou aplikovány většinou u sloţitých systémů, které nejsou 
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dostatečně probádané. Matematickými prostředky pro vytváření experimentálně – 

statistických modelů jsou metody matematické statistiky a teorie pravděpodobnosti. 

Analytické modely jsou odvozené na základě znalosti vnitřní struktury systému, tzn. 

přírodních zákonitostí probíhajících procesů a konstrukce zařízení, ve kterých procesy 

probíhají. Výhodou analytických modelů je moţnost aplikace na širší oblast pouţití a moţnost 

aplikace jiţ ve stádiu projektování reálného zařízení. Nevýhodou je poměrná sloţitost 

sestavování modelu, výpočtového programu a značné nároky na strojový čas pro modelování. 

Analytické modely jsou zejména pouţívány 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 inţenýrství, metalurgii tekutých kovů, chemické technologii je výběr vhodného 

hydrodynamického modelu procesu. Následuje popis fyzikálních, fyzikálně chemických, 

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

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

integracemi. Matematické model sloţitého systému můţe obsahovat řádově aţ statisíce 

proměnných a odpovídající počet rovnic. U sloţitých systémů nelze dokonce sestavit 

adekvátní model nebo nelze vyřešit sestavený matematický model. Příkladem můţe být 

systém s probíhajícími chemickými reakcemi, ve kterém kromě fyzikálních jevů, jako je 

proudění, přestup tepla, difúze probíhají i jevy chemické, kterých matematický popis je 

v mnohých případech na úrovni empirických vztahů. Sestavení matematického modelu a 

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

produkt lze většinou pouţít pouze pro řešení jediné třídy úloh. 

K matematickému modelování lze přiřadit i metodu vyuţívající matematické 

podobnosti dvou rozdílných fyzikálních procesů, kterých základní rovnice jsou formálně 

shodné, a při kterém se jeden děj můţe modelovat dějem druhým. 

Efektivní a velmi progresivní alternativou matematického modelování je vyuţití 

speciálních a mnohdy univerzálních programových produktů, které jiţ obsahují matematické 

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

energie. Tyto programové produkty se označují jako Computational Fluid Dynamics (CFD). 

Mezi nejznámější programy k řešení problematiky plnění a tuhnutí oceli patří 

MAGMASOFT, PROCAST, WINCAST, NOVA FLOW and SOLID a další [2]. 
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2.2   Princip numerické simulace plnění a tuhnutí oceli pomocí komerčního 

software 

Díky numerické simulaci můţeme analyzovat plnění, tuhnutí a napěťové stavy ingotu, 

předlitků nebo slévárenských odlitků. Pomocí analýzy výsledků a simulace můţeme 

věrohodně predikovat moţnost vzniku vad a zbytkového pnutí v ingotu. Numerický výpočet 

se skládá z níţe uvedených etap: 

 preprocessing – zahrnuje tvorbu geometrie a generaci výpočetní sítě, 

 processing – definice a samotné řešení výpočtu, 

 postprocessing – analýza výsledků numerické simulace[10, 15]. 

2.2.1   Preprocessing 

Na počátku simulace je třeba vytvořit geometrii a vygenerovat výpočetní síť. Software 

obvykle disponují generátory povrchových a objemových sítí a umoţňují propojení mezi 

CAD rozhraním a tvorbou výpočetní sítě.  

Umoţňují také generaci jak spojitých, 

tak nespojitých sítí. Vygenerované sítě lze 

exportovat do dalších výpočtových modulů. 

Programy obvykle pracují s metodou konečných 

prvků, konečných diferencí nebo konečných 

objemů. Progresivní se v oblasti numerického 

modelování lití a tuhnutí oceli jeví především 

vyuţití metody konečných prvků, díky které 

dokáţe software velmi přesně popsat tvar 

modelovaného ingotu, coţ je velmi důleţité pro 

získání věrohodného výsledku. Obr. 8 

zobrazuje síť konečných prvků tvořenou 22 690 

uzly a 103 516 tetraedry[10, 15]. 

 

Obr. 8: Síť ingotu, kokily a izolace [10]. 
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2.2.2   Processing 

Po vytvoření geometrie a sítě systému je potřeba vybrat řešení, zvolit správný řešič 

(program), určit materiálové vlastnosti, zadat okrajové podmínky a konečně provést vlastní 

výpočet. K redukci objemových vad ingotu je potřeba optimalizovat následující parametry 

odlévání[10]: 

 licí rychlost,  

 teplota taveniny,  

 rychlost tuhnutí, 

 teplota kokily, úkos kokily, poměr H/D kokily, 

 chemické sloţení oceli. 

Velkou výhodou numerické simulace oproti provozním experimentům je snadná 

změna okrajových podmínek, které mají rozhodující význam na tuhnutí dotyčného ingotu. 

V případě neúspěšné simulace nedojde k navýšení provozních nákladů, coţ je nesporná 

výhoda oproti provoznímu experimentu. Navíc lze nadefinovat i hodnoty parametrů 

nedosaţitelné v provozní praxi. K úpravě chemického sloţení materiálu lze vyuţít rozsáhlých 

materiálových databází litých materiálů, forem, izolací, filtrů a exotermických obkladů. 

Software mohou obsahovat rovněţ i termodynamické databáze umoţňující spočítat 

termodynamické parametry dle chemického sloţení materiálu, případně sledovat změny 

těchto parametrů při změně chemického sloţení. 

Okrajové podmínky mohou být jak konstantní veličiny, tak mohou nabývat hodnot 

definovaných funkcí, tabulkou atd. Mezi nejvýznamnější okrajové podmínky při lití a tuhnutí 

ocelových ingotů patří teplota oceli, licí rychlost a odvod tepla přes stěny kokily. Koeficienty 

přenosu se obvykle pohybují od 100 do 1000 (W.m
-2

.K
-1

) dle kontaktních materiálů. Při 

výpočtu je potřeba také zohlednit ztráty tepla přes stěny kokily, horní část nástavce a tepelný 

vliv exotermických a izolačních prášků. Velký vliv na tvorbu staţenin nebo ředin v centrální 

části ingotu můţe mít tvorba vzduchové mezery mezi smršťujícím se ingotem a stěnami 

kokily. Software dokáţe zohlednit tvorbu této mezery změnou koeficientu přestupu tepla mezi 

ingotem a stěnou kokily. 

Výpočet lití a tuhnutí ocelových ingotů mohou vyuţívat výše zmíněné metody 

konečných prvků. Model se opírá o Navier - Stokesovy rovnice proudění s vlivem samovolné 
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konvekce. Při plnění kokily oceli model simuluje rozloţení teplotních a rychlostních polí, 

tlakové poměry, trasování částic kovu, vektorové pole, podíl naplnění, procento utuhlé frakce 

během lití, vznik studených spojů, nedolití nebo erozi kokily. Pomocí modulu lze analyzovat 

přenos tepla prouděním, vedením a zářením. Uvolnění krystalizačních a latentních tepel je 

součástí výpočtu fázových přeměn. Simulace umoţňuje analyzovat rozloţení teplotních polí i 

v částech formy (kokily, podloţky atd.). Výpočet umoţňuje predikovat tepelné uzly, postup 

tuhnutí, čas tuhnutí, tepelný tok, rychlost ochlazování i vznik objemových vad. Software 

mohou umoţňovat i výpočet zbytkových napětí, plastických deformací aj. K zrychlení 

samotného výpočtu lze vyuţít víceprocesorové PC stanice[10]. 

2.2.3   Postprocessing 

Zabývá se zpracováním a analýzou dat získaných 

z výsledků numerické simulace. Výsledky mohou být jak 

v datové, tak v grafické formě. Nedílnou součástí analýzy 

dat je vyuţití animace, coţ je promítnutí spojitého procesu 

změny od výchozího ke konečnému stavu. Program 

umoţňuje ukládání obrázků a videí v různých formátech a 

nabízí současně porovnání několika verzí výpočtu, coţ je 

výhodné pro výběr optimálního řešení technologie. Na obr. 

9 je zobrazena například predikce vzniku mikroporezity 

pomocí programu ProCAST[10]. 

 

 

 

 

 

 

  

 

Obr. 9: Predikce vzniku 

mikroporezity[10]. 
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3   ANALÝZA AKTUÁLNÍ CELOSVĚTOVÉ LITERATURY 

PROBLEMATIKY LITÍ A TUHNUTÍ OCELOVÝCH INGOTŮ 

POMOCÍ NUMERICKÉHO MODELOVÁNÍ 

V této kapitole diplomové práce jsou uvedeny nejnovějších celosvětové poznatky 

z oblasti řešení problematiky lití a tuhnutí ocelových ingotů s vyuţitím numerických simulací. 

3.1   Numerické modelování vlivu tvaru kokily na tuhnutí těţkých kovářských 

ingotů z nízkolegované oceli 

Dnešní průmysl vyţaduje širokou škálu materiálů splňujících přísné normy. Kromě 

rozměru a tvaru ingotu je třeba dodrţet i eliminaci vad při vzniku dendritické struktury a také 

sniţovat počet nekovových vměstků. Obvykle je konečný produkt charakterizován 

morfologickou heterogenitou a heterogenitou vyplývající z jevu plastické deformace při 

kování. Prasknutí ingotu během kování můţe být způsobeno špatným odlitím ingotu i 

nevhodnou technologií kování. Obvodová trhlina se pak můţe jednoduše šířit do těla ingotu. 

Obr. 10 ukazuje typickou obvodovou trhlinu, vzniklou během kování ingotu z nízkolegované 

oceli[1]. 

 

Obr. 10: Obvodová trhlina, vzniklá během kování 6t ingotu z nízkolegované oceli [1]. 

Pouţití experimentálního modelu není vţdy vhodné a moţné, protoţe je sloţitý na 

realizaci a nese sebou vysoké náklady. To je důvod, proč se dnes dává přednost kombinaci 

matematického a experimentálního modelování. Mnoho výzkumníku provádí pokusy tuhnutí 

oceli pomocí matematické simulace vyuţívající metody konečných prvků. Chernogorova a 

Vabishchevich zkoumali proces tuhnutí oceli ve válcové kovové kokile. Tashiro a další 

zkoumal strukturu 100 a 135 t hmotných ingotů pomocí metody konečných prvků. Gu a 
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Beckermann numericky simulovali konvekci a makrosegregaci při odlévání hmotných ingotů. 

Radovic a Lalovic vytvořili numerický 2D model tuhnutí ingotu pomocí Fourierovy 

diferenciální rovnice. Na základě jejich modelu bylo vypočteno rozloţení teplot, teplotní 

gradient, distribuce pevné a tekuté fáze a zvětšení oblasti pevné fáze.  

Tuhnutí 6 tunového a následně tepelně zpracovaného ocelového ingotu z 

nízkolegované chrom - molybdenové oceli bylo v literatuře [1] numericky simulováno 

pomocí 3D plně prostorové metody konečných prvků s vyuţitím komerčního programu 

ProCAST. Model simulace byl nastaven na základě experimentálních dat dvou různých 

návrhů tvarů kokil pro odlévání ocelových ingotů. Byl ověřován vliv parametrů odlévání, jako 

je licí rychlost, štíhlost kokily (poměr H/D), zkosení kokily a výška a tvar horní izolace na 

průběh tuhnutí a dále byla ověřována náchylnost ke vzniku trhlin během dalšího kování 

ingotu za tepla. V rámci studia byl rovněţ diskutován vliv parametrů odlévání na účinnost 

hlavového nástavce a moţné formování trhliny v oblasti průsečíku hlavového nástavce a těla 

ingotu během následného zápustkového kování. 

Numerický model byl zaloţen na Navier - Stokesových rovnicích proudění tekutin, na 

Fourierově rovnici a výpočtech pro vznik staţeniny. K -  model slouţil k výpočtu 

turbulentního proudění. Bylo pouţito entalpie pro výpočet latentního tepla uvolněného při 

tuhnutí. Počáteční hodnoty mezifázového přestupu tepla mezi taveninou a kokilou, taveninou 

a izolačním nástavcem hlavy byly zvoleny 600 a 100 (W.m
-2

.K
-1

). Tento součinitel přestupu 

tepla je funkcí ferostatického tlaku a je dán rovnicí: 

 (1) 

kde: h0 – počáteční hodnota součinitele prostupu tepla (W.m
-2

.K
-1

), 

P – tlak taveniny (Pa), 

A – empirická konstanta (-). 

ProCAST automaticky mění součinitele prostupu tepla, kdyţ se vytvoří mezera na 

rozhraní mezi kovem a kokilou podle rovnice: 

;  (2, 3) 

kde: k – vodivost vzduchu (W.m
-1

.K
-1

), 

gap – vzduchová mezera (m), 

rad – ekvivalentní součinitel prostupu tepla (W.m
-2

.K
-1

). 
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Pouţitá síť konečných prvků je zobrazena na obr. 11. Obr. 12 ukazuje okrajové 

podmínky pouţité u tohoto modelu. V Tab. 1. jsou uvedeny podmínky 14 – ti simulovaných 

variant[1]. 

  

Obr. 11:   Znázornění sítě konečných prvků ve 

všech částech kokily a ingotu [1]. 

Obr. 12:   Zobrazení okrajových 

podmínek modelu [1]. 

 

Tab. 1. Ukazuje experimentální podmínky vyuţité při simulaci [1]. 

Experiment Štíhlost 

kokily 

Úkos stěn 

kokily (°) 

Plnění kokily 

(kg.s
-1

) 

Plnění hlavové 

části (kg.s
-1

) 

Výška 

izolace 

Tvar 

1 2,3 2,8 7 3,5 celá kruhový 

2 1,5 2,8 7 3,5 celá kruhový 

3 1,1 2,8 7 3,5 celá kruhový 

4 2,8 2,8 7 3,5 celá kruhový 

5 2,3 2,8 7 7 celá kruhový 

6 2,3 2,8 7 21 celá kruhový 

7 1,5 2,8 7 7 celá kruhový 

8 1,5 2,8 7 21 celá kruhový 

9 2,3 2,8 7 7 částečná kruhový 

10 1,5 2,8 7 7 částečná kruhový 

11 2,3 2,8 7 3,5 celá polygonní 

12 1,5 2,8 7 3,5 celá polygonní 

13 2,3 10 7 7 celá kruhový 

14 1,5 10 7 7 celá kruhový 
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Vznik obvodových trhlin a trhlin v těle ingotu vzniklých během primární fáze kování 

utuhlého ingotu mohou být zapříčiněny výběrem nevhodných licích podmínek. K dosaţení 

vysoké efektivity odlévání je nutné navrhnout rozměry kokily tak, aby bylo dosaţeno větší 

míry směrového tuhnutí zdola nahoru. 

 Vertikální tuhnutí je tedy ţádoucí na rozdíl od tuhnutí příčného. Abychom docílili 

ţádoucího vertikálního tuhnutí oceli a sníţení příčného tuhnutí, musíme odlévat konstantní 

rychlostí. Tento jev vede k vyšší efektivitě tuhnutí. Dále bylo prokázáno, ţe zvýšení 

rychlosti lití má za následek prodlouţení doby tuhnutí a zlepšení směrového tuhnutí oceli. 

Je minimalizováno boční tuhnutí od stěn kokily. Takţe podmínky směrového tuhnutí 

zlepšíme zvýšením licí rychlosti. Také zvětšení úkosu stěn kokily (10°) vedlo k prodlouţení 

doby tuhnutí a k lepšímu směrovému tuhnutí viz obr. 13, coţ ale nebylo cílem tohoto 

výzkumu. 

 

 

Obr. 13: Ukazuje distribuci utuhlé části během plnění a tuhnutí ingotu 

s úkosem stěn (a) 2,8° a (b) 10° [1]. 
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Je také dosaţeno jemnější struktury, coţ má za následek lepší podmínky pro 

pozdější kování. Obr. 14 ukazuje stejný ingot jako obr. 10 s tím rozdílem, ţe nevznikla ţádná 

prasklina. 

 

Obr. 14: Zobrazuje ingot (bez praskliny) během kování [1]. 

Tohoto výsledku bylo dosaţeno dvojnásobným zvýšením licí rychlosti plnění 

hlavového nástavce (tzn. z původních 3,5 na 7 (kg.s
-1

)) při odlévání do stejné kokily. Dále byl 

zjištěn pozitivní vliv štíhlosti ingotu, čili niţší hodnota poměru H/D. Bylo zjištěno, ţe 

zvýšením izolační části kokily viz obr. 15, docílíme lepšího utuhnutí v horní části ingotu a 

sníţíme riziko vzniku prasklin během kování. Ingot s pouţitím polygonálního tvaru 

hlavového nástavce je rychleji ochlazován viz obr. 16, neţ ten s kruhovým nástavcem díky 

větší styčné ploše.  

Výsledky tedy ukázaly, ţe konstantní průtok taveniny, redukce H/D kokily a pouţití 

vhodného tvaru horní izolace zlepšuje účinnost hlavového nástavce, a proto pravděpodobně 

redukuje náchylnost ke vzniku trhlin během následného kování za tepla. Výsledky získané 

pomocí tohoto modelu byly ověřeny a porovnány s experimentálně získanými hodnotami z 

reálného ingotu. Ověřený model byl vyuţit k vyhodnocení účinku licích podmínek na 

odstranění prasklin během kování za tepla tohoto ocelového ingotu. Tento článek jasně 

ukázal, ţe numerické modelování je cenným nástrojem pro navrţení nejvhodnějších licích 

podmínek při odlévání ingotu [1]. 
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Obr. 15: Ukazuje distribuci utuhlé části během plnění a tuhnutí ingotu (a) celková a 

(b) částečná izolace hlavového nástavce[1]. 

 

Obr. 16: Ukazuje distribuci utuhlé části během plnění a tuhnutí ingotu s pouţitím (a) 

kruhového a (b) polygonálního hlavového nástavce[1]. 
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3.2   Numerická simulace procesu tuhnutí ocelového ingotu 

V tomto příspěvku[4] je prezentován numerický 2D model tuhnutí ocelového ingotu. 

Numerický model je zaloţen na Fourierově diferenciální rovnici, včetně rovnice latentního 

tepla, které se uvolňuje při krystalizaci. Vyskytují se zde také poruchy mříţky. Pro řešení 

numerického modelu byla pouţita metoda konečných prvků. Na základě výsledků 

numerického modelu, je moţné určit rozloţení teploty, teplotní gradient, distribuce pevné a 

tekuté fáze a přírůstek pevné fáze. Po odlití oceli do kokily v laboratorních podmínkách bylo 

provedeno měření teplotních změn při tuhnutí tohoto ocelového ingotu. Experimentálně 

získané křivky tuhnutí byly shodné s hodnotami získanými pomocí numerického modelu. 

Bylo tedy dosaţeno ověření pravosti numerického modelu.  

Tvorba makrosegregací je proces, který závisí na podmínkách a typu tuhnutí oceli 

v ingotu. Optimalizací těchto podmínek docílíme sníţení heterogenity struktury ocelového 

ingotu. Nicméně teoretické analýzy krystalizace nemohou vyjádřit skutečnou závislost mezi 

podmínkami lití a morfologickou strukturou.  Tento vztah byl vyjádřen pomocí modelování 

procesu tuhnutí. Výsledky naměřené modelem jsou porovnány s experimentálními výsledky. 

Přestoţe bylo dosaţeno shody, pouţití modelu s mnoha aproximacemi u vícesloţkového 

tuhnutí ingotu bylo omezené. Kdysi byly modely tuhnutí formulovány jako závislost mezi 

hmotností, hybností, energií a zachováním rovnice pro tuhou/tekutou ocel. Vannier a 

Combnau se pokoušeli modifikovat tyto modely tak, aby jejich nový model byl závislý pouze 

na vztlakovém, řízeném toku tekuté oceli.  

 Pouţitý numerický model je zaloţen na diferenciální rovnici, která definuje přenos 

tepla a hmoty s pouţitím okrajových podmínek, které charakterizují proces tuhnutí ocelového 

ingotu. Byla pouţita Fourierova diferenciální rovnice. Po matematické úpravě měla tuto 

podobu: 

              (4) 

kde:  

T je teplota (K),  

t - čas (s), 

 - poměr latentního tepla a tepelné kapacity (q.cp
-1

). 
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               (5) 

kde: 

je teplená vodivost (W.m.K), 

  - tepelná kapacita (J.kg
-1

.K), 

  - hustota (kg.m
-3

). 

Představený model byl aplikován na ingot o rozměrech (150mm x 150mm  x 400 mm) 

z vysoce legované nástrojové oceli vyrobené v indukčních vakuových pecích. Sloţení oceli je 

zobrazeno v Tab. 2. 

Tab. 2: Ukazuje sloţení (hm. %) pouţité oceli pro odlévání zkoumaného ingotu[4]. 

C Si Mn Cr Ni V W Mo P S 

1,64 0,35 0,32 12,46 0,39 0,21 0,45 0,64 0,032 0,029 

Během zkoumání bylo uskutečněno měření teplotních změn při tuhnutí pomoci 

termočlánků umístěných ve 2/3 výšky ingotu v různých pozicích. Na základě Fourierovy 

rovnice bylo aplikováno jednosměrné tuhnutí.  

              (6) 

Schéma teplotní změny ve směru x pro čas t je zobrazena na obr. 17. Okrajová 

podmínka G2 je definována: X=0 na povrchu ingotu a x=XG ve středu ingotu. Hodnoty 

parametru t se mění od t = 0 po t = TG, kde TG je celkový čas procesu. Přenos tepla napříč 

ingotem je ukázán na obr. 18. Obr. 19 ukazuje srovnání naměřených a vypočítaných teplot. 

Pomocí numerického 2D modelu vytvořeného pro proces tuhnutí oceli v kokile byly 

vypočteny hodnoty teploty v různých místech ingotu. Na základě metody konečných prvků je 

moţné stanovit rozloţení teploty, teplotní gradient a určit tekutou a utuhlou oblast ingotu. Na 

rozdíl od klasických modelů tuhnutí, tento model zvaţuje energii, která výsledně sniţuje 

latentní teplo. Výsledky získané pomocí numerického modelu byly podobné s experimentálně 

naměřenými hodnotami a pomocí nich byly stanoveny křivky tuhnutí oceli v ingotu[4]. 
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Obr. 17: Schéma teplotní změny ve   Obr. 18: Zobrazuje přenos tepla napříč  

směru osy x pro čas t[4].     ingotem[4]. 

 

Obr. 19: Ukazuje grafické srovnání vypočítaných a naměřených teplot[4]. 

3.3   Redukce makrosegregace u hmotných ingotů 

V příspěvku [6] je navrţen nový postup, který vede ke sníţení rozsahu 

makrosegregace u hmotných ingotů. Proces je charakterizován injektáţí ocelových kuliček do 

taveniny oceli během odlévání. V první fázi byl však 500 kg ingot odléván bez pouţití kuliček 

(tzv. referenční ingot), který slouţil ke srovnání a posouzení typické makrosegregace v 

hmotném ingotu. Poté byla srovnána mikrostruktura a mechanické vlastnosti obou ingotů. 

Jako poslední byla provedena numerická simulace, která měla zjistit teplotní pole, proudění 

taveniny apod. Byly zkoumány ingoty odlité z jedné licí pánve, sloţení oceli je uvedeno v 

tab. 3 a charakteristické rozměry ingotů jsou poté uvedeny na obr. 20. 
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Tab. 3: Chemické sloţení oceli určené k odlévání ingotu (hm. %) [6]. 

C Si Mn S P Fe 

0,45 0,20 0,51 ≤ 0,02 ≤ 0,02 zbytek 

 

 

Obr. 20: Schéma (a) ingotu a kokily – všechny rozměry jsou 

v milimetrech; (b) směr přídavku ocelových kuliček [6]. 

Hmotnost kaţdého ingotu byla 500 kg s výškou těla ingotu 650 mm, horním 

průměrem 360 mm a dolním průměrem 280 mm. Nástavec byl vysoký 150 mm s průměrem 

340 mm. Vnitřní plášť formy byl povlakován vrstvou magnesitu o síle 0,5 - 0,7 mm, aby byla 

zabezpečena dobrá izolace ingotu. Forma byla předehřáta na 60 °C z důvodu minimalizace 

vlhkosti. Ingot byl odléván do formovací směsi (green sand), aby bylo moţné následně 

pomocí numerického modelování simulovat čas tuhnutí těţkého kovářského ingotu v kovové 

formě. Aby se omezil při simulacích vznik defektů v důsledku vzniku bublin a vměstků, byl 

vtokový systém odlévání spodem zaloţen na principu gravitačního lití s hladkým povrchem 

stěn bez přístupu vzduchu. Čas plnění byl 30 s. Vstupní rychlost samozřejmě překročila 

kritický limit 0,5 (m.s
-1

), proto byl z důvodu minimalizace rozstřiku vstup taveniny do formy 

a plnění ve směru tangenty. Teplota odlévání byla 1560 °C. Po naplnění byla hladina oceli 

pokryta licím práškem. 

Ocelové kuličky byly do formy přidávány jako 20 mm kuličky, jejichţ poměr 

k celkové hmotnosti ingotu je 1 % (5 kg). Bezprostředně před jejich přidáním byly předehřáty 
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na teplotu 60 °C. Aby se předešlo jakékoliv změně ve sloţení ingotu, bylo jejich sloţení 

podobné jako sloţení ingotu – tab. 4. Kuličky se do formy začaly přidávat ve chvíli, kdy 

hladina dosáhla zhruba 1/4 výšky ingotu a poté byly kontinuálně přiváděny aţ do konce lití. 

Tab. 4: Chemické sloţení ocelových kuliček (hm. %) [6]. 

C Si Mn S P Fe 

0,35 0,30 0,57 ≤0,024 ≤0,021 zbytek 

Ingoty byly následně rozřezány podél středové osy a bylo odebráno 11 vzorků, které 

byly následně analyzovány. Povrch vzorků byl před analýzou rozsahu makrosegregace 

ošetřen broušením, leštěním a leptáním roztokem s 40 obj. % kyseliny dusičné a 60 obj. % 

vody. Nakonec byl povrch po leptání ošetřen čistou vodou. Ke studiu makrosegregace byly 

podél obou ingotů provedeny ve střední části řezy a podrobeny metalografické analýze ve 4 

místech. Mikrostruktura byla pozorována pomocí optického mikroskopu. Kvantitativní 

metalografická analýza byla provedena pomocí software SISC - IAS. Kromě toho byly vzorky 

rozřezány i v podélném a příčném směru zahrnující i oblast s neroztavenými kuličkami a 

následně podrobeny tahové zkoušce. 

 Na obr. 21 je zobrazeno rozloţení síry v ingotech. Tmavá a bílá část ingotu odpovídá 

pozitivní a negativní segregaci. Pozitivní segregace v centrální a horní oblasti je podstatně 

vyšší. Obr. 21 b ukazuje sníţenou míru segregace.  

 

Obr. 21: Rozloţení síry v ingotech. (a) – klasický ingot, (b) – zkoumaný ingot s přidáním 

pevných kuliček během odlévání[6]. 



37 

ZOGATA, A. Numerické modelování tuhnutí ocelových ingotů. 

VŠB–TU Ostrava, FMMI, 2011. 

 

Na 11 odebraných vzorcích byly provedeny analýzy obsahu uhlíku. Analýza obsahu uhlíku 

byla provedena pomocí LECO snímače, který garantuje měření s přesností ± 0.5 %. Obsah 

uhlíku podél centrální oblasti ingotu je zobrazen na obr. 22. Potvrdilo se, ţe v testovaném 

ingotu je sníţená tvorba makrosegregací. 

 

Obr. 22: Obsah uhlíku v centrální části ingotu (černá křivka – 

klasický ingot, červená – zkoumaný ingot[6]. 

 

Následně byl proces tuhnutí klasického ingotu a ingotu s přidáním ocelových kuliček při 

odlévání simulován pomocí komerčního softwaru ProCAST. Před výpočtem bylo nutné jasně 

definovat následující předpoklady:  

 výpočet omezen pouze na fázi tuhnutí (není zahrnuto plnění kokily), 

 pevné kuličky jsou rovnoměrně rozmístěny v objemu těla ingotu a není uvaţován 

ţádný pohyb těchto těles, 

 při výpočtech byl zahrnut vliv přirozené konvekce během procesu tuhnutí. 

 

 Tento simulační model uvaţuje s rovnicemi zachování hmoty, hybnosti a energie 

během procesu tuhnutí daného ingotu. Navier - Stokesovy rovnice řídí přirozenou konvekci 

roztaveného kovu. Přestup tepla je popsán klasickým izotropním Fourierovým zákonem 

vedení tepla [6]. 

Rovnice kontiuity 

=0              (7) 
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Rovnice Navier-Stokesová 

          (8) 

Přestup tepla 

            (9) 

Kde:  

 je hustota (kg.m
-3

), 

t – čas (s), 

 - dynamická viskozita (Pa.s), 

P – tlak (Pa), 

g - gravitační zrychlení (m.s
-2

), 

 - rychlostní vektor (-), 

 - sloţka rychlosti (m.s
-1

), 

T – teplota (K), 

 k - tepelná vodivost (W.m
-1

.K
-1

), 

c - tepelné kapacita (J.kg
-1

.K
-1

), 

 - vnitřní zdroj energie (J). 

  

 Tlaková korekční rovnice byla získána ze sumy normalizovaných rovnic kontinuity 

pomocí tzv. SIMPLE algoritmu. Součinitel přestupu tepla mezi různými materiály byl převzat 

z práce Gu a Beckermanna (1999), aby mohl co nejlépe popsat proces tuhnutí.  

 Přidané ocelové kuličky musí mít dobrou smáčivost s roztaveným kovem. Všechny 

vlastnosti tekutiny jsou závislé na teplotě. Všechny termofyzikální vlastnosti těla ingotu a 

parametry procesu byly vypočítány termodynamickým modulem ProCASTu. Předpokládá se, 

ţe pevné přísady mají stejnou hustotu a tepelnou vodivost jako roztavený kov. 

Bylo velmi sloţité předpovědět tvorbu makrosegregací, protoţe se stanovuje přes komplexní 

mechanismy tuhnutí, které jsou řízeny tepelnou a přirozenou konvekcí. K určení tvorby 

makrosegregací byly vyuţity rozhodující parametry jako teplotní gradient G a rychlost tuhnutí 

R. Tyto veličiny byly postupně velmi ovlivňovány prouděním v ingotu. Zde byl brán v úvahu 

pouze přestup tepla a proudění tekutiny. Jestliţe je v ingotu velký teplotní gradient, budou se 

tvořit sloupcovité krystaly. Tato oblast sloupcovitých krystalů má nízkou propustnost, takţe 

se v této oblasti nebudou tvořit makrosegregace. Jestliţe je vysoká rychlost tuhnutí oceli 

v ingotu, látky rozpuštěné v oceli mají méně času na transport z interdendritické oblasti do 
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centrální oblasti těla ingotu. Obr. 23 ukazuje proudění v tuhnoucím ingotu. Obr. 24 ukazuje, 

jak pevné ocelové kuličky dělí ingot na mnoho malých ochlazovaných oblastí. Roztavený kov 

je prudce ochlazován díky vysoké tepelné vodivosti, která zajišťuje velkou rychlost chladnutí 

a vysoký teplotní gradient. Tyto faktory jako větší rychlost tuhnutí, vysoký teplotní gradient a 

čistší mikrostruktura přispívají k redukci finální makrosegregace[6]. 

 

Obr. 23: Proudění oceli (a – klasický ingot, b – s přidáním pevných kuliček)[6]. 

Cílem této technologie bylo sníţení tvorby makrosegregací u těţkých ocelových 

ingotů. Do ingotu během odlévání byly přidány pevné ocelové kuličky. Experiment ukázal, ţe 

přidáním pevných ocelových kuliček se docílí menší míry makrosegregace, omezila se tvorba 

makrosegregací typu A, a je získána lepší struktura ingotu a ingot má lepší mechanické 

vlastnosti. Numerická simulace ukazuje, ţe přidáním pevných kuliček zvyšujeme rychlost 

tuhnutí, zvyšuje se teplotní gradient a tím lze dosáhnout menší míry makrosegregace[6]. 
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Obr. 24: Teplotní pole (a – klasický ingot, b – s přidáním pevných kuliček)[6]. 

3.4   Simulace proudění a makrosegregace v těţkých ocelových ingotech 

Tento příspěvek[7] pojednává o simulaci proudění a výpočtu makrosegregace během 

lití a tuhnutí těţkého ocelového ingotu. Tato simulace je zaloţena na předem vytvořeném 

modelu pro vícesloţkové tuhnutí oceli, který zvaţuje proudění oceli a kinetické jevy v 

tavenině a utuhlé frakci. Je brán v úvahu přestup tepla v kokile a izolačních materiálech, a 

také vytvoření staţeniny v horní části ingotu. Výsledek této numerické simulace ukazuje 

teploty viz obr. 25, průtokové rychlosti taveniny a koncentrační pole během tuhnutí oceli. 

Byly zjištěny a analyzovány makrosegregace uhlíku a síry podél vertikální osy ingotu a 

výsledky srovnány s průmyslovými měřeními sloţení ocelových ingotů. Výsledky se 

zpravidla shodovaly. Ve spodní části ingotu byla zjištěna záporná segregace. 

Pomocí výsledků numerické simulace byl popsán přestup tepla a proudění taveniny 

během tuhnutí velkého ocelového ingotu. Ve srovnání s měřeními a predikcí byly definovány 

následující závěry: 

1. Následná měření potvrdila predikovanou úroveň makrosegregací podél vertikální osy. 

2. Omezené usazování volných rovnoosých krystalů předchází předpovědi měření, kde byla 

zjištěna negativní segregace ve spodní části ingotu. Naproti tomu v horní části ingotu se 

nachází pozitivní makrosegregace. 
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3.  Nepřítomnost A segregací v této simulaci zřejmě nezpůsobí ţádné větší neshody. 

4. Přenos uhlíku z izolačního materiálu vede k předpovědi naměření pozitivní makro 

segregace uhlíku v horní části ingotu, toto neplatí pro síru - viz obr. 26. 

5. Makrosegregace vedou k posunům (více neţ 50 K) v teplotách, ve kterých je ukončeno 

tuhnutí ingotu. Výsledný čas ztuhnutí ingotu se velmi liší od času vypočítaného z přestupu 

tepla a makrosegregačních modelů. 

6. Modelovaný tvar a hloubka staţeniny odpovídá reálným provozním výsledkům. Tento 

model staţeniny je rozhodující pro správné předpovězení vzniku makrosegregací blízko 

teplého vrcholu ingotu[7]. 

Obr. 

25: Zobrazuje teplotní pole při tuhnutí testovaného ingotu[7]. 

 

Obr. 26: Rozloţení makrosegregací vlevo uhlíku a vpravo síry[7]. 
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3.5   Konvekce a makrosegregace během tuhnutí ocelového ingotu 

Předmětem výzkumu autorů [8] byla 3D simulace tepelné konvekce a makrosegregace 

během tuhnutí ocelového ingotu. Simulace je zaloţena na sdruţeném modelu hmoty, 

hybnosti, energie a zákonu zachování. Výsledky numerické simulace jsou srovnatelné s 

hodnotami získanými experimentálně. Prezentovaný model je pouţit pro simulaci tuhnutí 

průmyslového ocelového ingotu. Byl potvrzen výskyt pozitivní segregace v horní (teplejší) 

části ingotu a kuţelovitá zóna negativní segregace ve spodní části ocelového ingotu. Vyskytla 

se také segregace uhlíku podél vertikální osy. Budoucí výzkumy by se měly zaměřit na 

problémy ohledně tvoření volných rovnoosých krystalů a vznik staţeniny. 

Matematický model je zaloţen na teorii kontinuity hmoty. Předpokládá se vznik laminárního, 

Newtonova a Darcyho typu proudění s izotropní propustností v oblasti tuhnutí. V úvahu 

přicházejí termofyzikální vlastnosti pro pevnou a tekutou fázi s výjimkou hustoty, která se při 

procesu tuhnutí mění. K výpočtu rovnic je vyuţita metoda konečných objemů, zatímco k 

řešení závislosti průtokové rychlosti na tlaku slouţí SIMPLER algoritmus. Schéma řízení 

horizontální průtokové rychlosti je ukázáno na obr. 27. Lineární systémy rovnic jsou řešeny 

pomocí CG STAB algoritmu.  

 

Obr. 27: Řízení horizontální průtokové rychlosti[8]. 

Tuhnutí probíhalo od levé stěny a zbývající povrch kokily byl izolován, viz obr. 28. 

Na obr. 29 můţeme spatřit srovnání hodnot segregace získaných numerickým modelováním a 

experimentem po kompletním ztuhnutí ingotu. Pomocí numerického modelování bylo 

dosaţeno podobných výsledků jako u experimentálního měření. 
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Obr. 28: Rozměry kokily a umístění izolace[8]. 

Kvůli symetričnosti byla pouţita pro simulaci pouze čtvrtina systému. Ocel byla 

charakterizovaná jako binární slitina Fe - C. Tab. 5. zobrazuje termofyzikální vlastnosti 

ocelového ingotu a materiálu kokily. Kvůli symetričnosti byla pouţita pro simulaci pouze 

čtvrtina systému. 

 

Obr. 29: Srovnání výsledků numerické simulace a experimentálního měření[8]. 

Tab. 5: Termofyzikální vlastnosti ingotu a kokily[8]. 

Materiál ρ (kg·m
-3

) k (W·m
-1

·K
-1

) cp (J·kg
-1

·K
-1

) 

Ocelový ingot 6 990 39,3 500 

Kokila 7 000 26,3 540 

Izolace 185 1,4 1 040 
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Ocel byla charakterizovaná jako binární slitina Fe - C. Samotné odlévání bylo 

zahájeno okamţitě a bylo zvaţováno nulové přehřátí tekuté oceli o teplotě 1503 °C. Kokila 

měla okolní teplotu 25 °C. Součinitel přestupu tepla mezi kokilou - ingotem a kokilou - okolní 

atmosférou činil 1000 a 100 (W.m
-2

.K
-1

). Při této simulaci nebyl brán zřetel na hlavový 

(izolační) nástavec kokily. Maximální teplota byla v horní, centrální části ingotu a činila 

1503, 1502.8 a 1500.6 °C jak je moţno pozorovat z obr. 30 a, b, c v tomto pořadí. Dle 

provozní praxe měl tento ingot tuhnout 90 minut, v tomto čase bylo simulované tuhnutí 

ukončeno z 98.74 %, coţ můţeme povaţovat jako shodu. 

 

Obr. 30: Teplotní pole v různých časech od počátku lití[8]. 

V jádru ingotu je vytvořen koncentrační gradient, proto se v horní části ingotu 

vyskytuje pozitivní segregace. Tavenina obohacená příměsemi se tedy soustředí v horní části 

ingotu. Zato negativní segregace se soustředí v dolní části ingotu. Proudění má vzestupný 

směr podél přední strany ingotu a sestupný ve středové oblasti. Je to způsobeno uhlíkem, 

který má niţší hustotu neţ ţelezo a je tedy lehčí. Obr. 31 ukazuje konečnou míru segregace 

uhlíku v ocelovém ingotu. Záporná segregace ve spodní části ingotu je způsobena pohybem 
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rovnoosých krystalů. Srovnání hodnost segregace získaných experimentálně a pomocí 

modelování je na obr. 32 [8]. 

   

Obr. 31: Konečná míra segregace    Obr. 32: Srovnání naměřených a 

 uhlíku[8].     simulovaných hodnot segregace[8]. 
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4   EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

Hlavním cílem předkládané diplomové práce bylo v souladu se zadáním testování 

numerického modelování plnění a tuhnutí oceli v některém z dostupných software, 

zhodnocení moţností postprocessingu a návrh směru dalšího zaměření při zkoumání 

diskutované problematiky v podmínkách katedry metalurgie. 

K numerické simulaci byl vyuţit nově pořízený komerční software ProCAST 

dostupný na pracovišti katedry metalurgie v rámci řešení projektu č. CZ.1.05/2.1.00/01.0040 

"Regionální materiálově technologické výzkumné centrum", v rámci Operační programu 

Výzkum a vývoj pro inovace, financovaného ze strukturálních fondů EU a ze státního 

rozpočtu ČR. Konfigurace softwaru umoţňuje provádět komplexní analýzy plnění, tuhnutí a 

napětí nejen 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 tepelného zpracování a zbytkového 

pnutí a v neposlední řadě i modulu plynulého odlévání.  

4.1   Vlastní provedení experimentu 

Pro účely testování numerického modelování lití a tuhnutí oceli byl vybrán 1,9 tunový 

ingot. Experimentální řešení bylo na základě vlastních poznatků a dílčích poznatků 

z provedené literární analýzy rozděleno do tří etap: 

1. preprocessing – modelování geometrie a generace výpočetní sítě,  

2. processing – definice výpočtu a jeho provedení v řešiči, 

3. postprocessing – vyhodnocení výsledků. 

4.1.1   Preprocessing 

Geometrie licí soustavy byla vytvořena v některém z CAD systémů. Geometrie ingotu 

a jednotlivé části licí formy (kokila, podloţka, nástavec) jsou zachyceny na obr. 33 aţ 36. 

Hotová geometrie musela být pro další fázi generace výpočetní sítě uloţena ve formátu *.igs. 

Jednou z fází preprocessingu bylo i vytvoření výkresů geometrie. Pro vytvoření výkresů 

geometrie bylo nutné jednotlivé prvky lité soustavy uloţit jako soubory s koncovkou *.idwa 

poté načíst v 3D modeláři InventorProfesional 2009. Pracovní prostředí 3D modeláře je 
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zachyceno na obr. 37. Vytvořené výkresy s údaji o rozměrech ingotu jsou zachyceny na 

obr. 38.  

 

Obr. 37: Pracovní prostředí programu Inventorprofesional 2009. 

  

 

Obr. 35: Podloţka. 

 

Obr. 33: Pohled na vlastní 

tělo 1,9 t ingotu. 

Obr. 34: Pohled na formu 

kokily pro výrobu 1,9 t ingotu. 

Obr. 36: Nástavec. 
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Obr. 38: Výkresy s údaji o rozměrech ingotu. 

Hotová geometrie lité soustavy uloţená jako soubory s koncovkou *.igs byla následně 

načítána v modulu ProCASTu určeného ke generaci výpočetní sítě, tzv. VISUAL MESHi 6.5, 

kde se jednotlivé části soustavy spojily v jeden celek. Nedílnou součástí tohoto procesuje 

provedení tzv. topologie. Topologie je obor matematiky zabývající se zkoumáním vlastností 

geometrických útvarů, které se zachovávají při vzájemně jednoznačných oboustranně 

spojitých zobrazeních. Jednotlivé části geometrie lité soustavy jsou totiţ do preprocesoru 

tvorby sítě načítány postupně. Před načtením dalšího prvku geometrie je nutné, aby předchozí 

součásti lícovaly a byly propojeny pouze jednou plochou. Styk dvou součástí jednou plochou 

je nutný pro správný výpočet přestupu tepla. Dále byla vygenerována nejprve povrchová a 



49 

ZOGATA, A. Numerické modelování tuhnutí ocelových ingotů. 

VŠB–TU Ostrava, FMMI, 2011. 

pak objemová síť pomocí metody konečných prvků tvořená 463124 čtyřstěny. Řez sítí je 

vyobrazen na obr. 39. Uţivatel můţe zhustit síť v libovolném místě geometrie, upravit tvar a 

velikost výpočetní buňky atd. K získání přesných výsledků je potřeba zajistit rovnoměrné 

rozloţení výpočetních buněk napříč objemem celého systému a jejich zjemnění v 

proporcionálně k objemu malých částech. Pro tuto diplomovou prácibyla zjednodušena 

geometrie - řešení nebyl uvaţován vliv vtokové soustavy. 

 

Obr. 39: Řez objemovou sítí ingotu. 

4.1.1.1   Zadání podmínek výpočtu 

Hotová síť geometrie byla uloţena ve formátu *.mesh. a následně načtena v modulu 

ProCASTu pro zadávání výpočtu, tzv. PreCASTu. Pracovní prostředí PreCASTu a primární 

informace o vloţené výpočetní síti geometrie jsou zachyceny na obr. 40.  

Zde je potřeba nadefinovat: 

 materiálové vlastnosti jednotlivých částí lité soustavy,  

 přestupy tepla na rozhraní jednotlivých prvků geometrie, 

 okrajové podmínky (licí teplota, rychlost lití oceli, podmínky přestupu tepla), 

 operační podmínky (např. působení gravitace), 

 počáteční podmínky výpočtu, 

 parametry výpočtu. 
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Obr. 40: Pracovní prostředí PreCASTu. 

4.1.2.1   Materiálové vlastnosti 

Simulace lití a tuhnutí ingotu byla provedena pro ocel X40CrMoV5-1 o sloţení 

uvedeném v tab. 6. 

Tab. 6: Chemické sloţení oceli. 

C Si Mn Cr Mo V 

0,38 % 1 % 0,4 % 5 % 1,3 % 1 % 

Typ jakosti oceli byl vybrán z nabídky rozsáhlé materiálové databáze litých materiálů, 

kovových a pískových forem, filtrů a exotermických obkladů, která je součástí základního 

modulu programu. Databáze je zcela přístupná koncovému uţivateli, který můţe data na 

základě validací i upravovat. Aktuální konfigurace pořízeného software obsahuje rovněţ 

unikátní termodynamickou databázi, která umoţňuje uţivateli spočítat termodynamické 

parametry na základě definice chemického sloţení libovolného nového materiálu, případně 

sledovat změny termo - fyzikálních dat při změně chemického sloţení  
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Pro materiál kokily, podloţky a nástavce byla z databáze zvolena litina s 3,5 % uhlíku, 

pro materiál izolace byl zvolen Izospar. 

4.1.2.2   Definice přestupu tepla na rozhraní jednotlivých prvků licí soustavy 

Koeficienty přenosu tepla se pohybovaly od 100 do 1000 (W.m
-2

.K
-1

) v závislosti na 

pouţitých materiálech, které jsou v kontaktu.  

4.1.2.3   Okrajové podmínky vs. simulované varianty 

Okrajové podmínky nemusí představovat jen konstantní veličiny, ale mohou nabývat 

hodnot definovaných funkcí, tabulkou atd. Při výpočtech je nutné zahrnout i vliv ztráty tepla 

přes stěny kokily a přes horní část nástavce, a také tepelný vliv exotermických a izolačních 

prášků [12]. 

Mezi nejvýznamnější okrajové podmínky v případě výpočtu plnění a tuhnutí 

ocelových ingotů s predikcí velikosti objemových vad patří teplota odlévané taveniny, licí 

rychlost a definice způsobu odvodu tepla přes plášť kokily. Z tohoto důvodu byla během 

testování nastavení numerického modelu provedena i série simulací s různými teplotami lití a 

licí rychlostí s cílem zachytit vliv těchto parametrů na konečný rozsah objemových vad 

predikovaných výpočtem v ProCASTu. 

Celkem bylo provedeno 6 variant. Všechny simulace měly shodné definované 

materiálové vlastnosti, přestupy tepla a způsob odvodu tepla.  

Tři varianty se lišily pouze v počáteční teplotě lití a měly shodnou licí rychlost. 

Teploty lití činily 1545, 1535 a 1525 °C.  

Tři další varianty pouţívaly naopak shodnou počáteční teplotu lití a lišily se 

v počáteční rychlosti lití. Rychlost lití byla stanovena na 0,2; 0,4 a 0,6 (m.s
-1

). 

Výpočetní čas jedné varianty se pohyboval okolo 48 hodin. Je třeba však do času 

vlastního výpočtu zahrnout i přípravu simulace a vlastní hodnocení. Z tohoto důvodu nebyly 

provedeny v rámci časových moţností vlastní experimentální části diplomové práce další 

varianty, které by například kombinovaly počáteční teploty lití a pouţité licí rychlosti. Taktéţ 

během těchto základních výpočtů, jejichţ hlavním cílem bylo především testování správného 

nastavení výpočtu a získání relevantních výstupů, nebylo řešení plnění a tuhnutí za 

současného zahrnutí vlivu např. přirozené konvekce, vzniku vzduchové mezery při tuhnutí či 

velikosti zbytkového napětí, ke kterému při tuhnutí a smršťování oceli můţe docházet. 



52 

ZOGATA, A. Numerické modelování tuhnutí ocelových ingotů. 

VŠB–TU Ostrava, FMMI, 2011. 

4.1.2.4   Operační a počáteční podmínky výpočtu 

Při výpočtech byl zahrnut vliv gravitace a byly nastaveny počáteční podmínky 

představované zadanou konstantní teplotou lití a konstantní teplotou předehřáté kokily 

na 60 °C. 

4.1.2.5   Definice výpočtu 

Vlastní výpočet plnění a tuhnutí ocelových ingotů byl prováděn zmíněnou metodou 

konečných prvků. Spojitý proudově – tepelně - mechanický model řeší úplné Navier - 

Stokesovy rovnice proudění roztaveného kovu, v případě poţadavku včetně vlivu samovolné 

konvekce. Pro výpočet turbulentního proudění se obecně vyuţívá k – epsilon model. Ve fázi 

plnění i tuhnutí analyzuje rozloţení teplotních a rychlostních polí, tlakové poměry během 

plnění, trasování částic kovu, vektorové pole, podíl naplnění předlitku, časově proměnné 

procento natuhlé fáze během proudění, vznik studených spojů, nedolití předlitku, uzavření 

vzduchu v dutině formy či erozi formy, dobu tuhnutí, tepelný tok (vektorově), lokální rychlost 

ochlazování, predikci makro a mikro porózity či ředin. K predikci porózity lze vyuţít známé 

Niyamovo kritérium a DAS kritérium (výpočet vzdálenosti sekundárních os dendritů - 

Dendrite Arm Spacing). 

Software umoţňuje i výpočet tepelného namáhání kovových forem pomocí analýzy 

cyklování. Tato fáze uvaţuje kompletní cyklus se zaměřením na plnění, tuhnutí a chladnutí 

ingotu, jeho stripování a znovu naplnění kokily tekutým kovem. Výpočet plnění a tuhnutí 

oceli lze doplnit i výpočtem zbytkových napětí, plastických deformací a konečné deformace 

ingotu, vzniku trhlin a prasklin v ingotu. Výpočet predikuje tepelný a mechanický kontakt, 

deformace a rozměrové změny ingotu a kokily, napětí v ingotu a kokile (tah, tlak), zbytková 

pnutí, vznik trhlin a prasklin, ţivotnost kokily či vznik vzduchových mezer (odtrţení těla 

ingotu od formy). Speciální modul navíc umoţňuje vyuţít víceprocesorové výpočtové stanice 

a tím sníţit výpočtový čas nutný pro jednotlivé simulace[12]. 

4.1.2   Processing 

Processing představoval fázi samotného numerického výpočtu pomocí počítače. Pro 

vlastní výpočet bylo vyuţito obou procesorů konfigurace počítače – tzv. paralelní výpočet. 

Pokud bychom vyuţili pouze jednoho procesoru – tzv. skalární výpočet, doba výpočtu jedné 
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simulace by se pravděpodobně zdvojnásobila z výše uvedených 48 hodiny na nějakých 

96 hodin. 

4.1.3   Postprocessing – zpracování a interpretace výsledků 

Numerickou simulací lze obdrţet jak grafické, tak datové výsledky. Efektivním 

prostředkem znázornění profilů teplot, tlaků, charakteru proudění aj. je vyuţití animace, tj. 

promítnutí jednotlivých profilů jako spojitého procesu změny od výchozí aţ do konečné 

hodnoty v čase. Program umoţňuje automatické generování *.ppt prezentací, export videí a 

obrázků a rovněţ export deformací výpočtových sítí z výsledků napěťových analýz. Uţivatel 

rovněţ můţe uloţit provedené kroky vyhodnocení, které následně pouţije pro další studii, coţ 

minimalizuje čas nutný k vyhodnocení výsledků simulace. Výhodou je, ţe po provedených 

analýzách lze z kteréhokoliv výpočtového uzlu „vytáhnout“ křivku teplot, rychlostí či 

tepelného toku atd.[12]. 

4.2   Vyhodnocení výsledků numerické simulace 

Pomocí výpočtu numerické simulace lze získat výsledky z lití a tuhnutí ingotu. 

Při lití byla sledována a vyhodnocována tvorba ztuhlé části ihned po dolití oceli a 

tepelný tok mezi kokilou a ingotem.  

Ve spodní části ingotu se vytvoří licí kůrka nejrychleji a postupuje směrem nahoru. Na 

obr. 41 můţeme pozorovat stoupající podíl ztuhlé fáze pro varianty při současném sniţování 

licí teploty o 10 °C a konstantní rychlosti lití. Je vidět, ţe u varianty s nejniţší teplotou lití 

1525 °C došlo k urychlení krystalizace způsobené sníţenou počáteční teplotou lití. 
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a) b) c) 

Obr. 41: Podíl utuhlé frakce po dolití ingotu při plnění  

a) T lití = 1545 °C,   b) T lití = 1535°C,   c) T lití = 1525°C. 

Stupnice 0 aţ 1, přičemţ 0 je tekutá fáze, 1 je tuhá fáze. 

Z obr. 42 je zřejmé, ţe při konstantní teplotě lití 1545 °C a sniţování rychlosti lití 

(o 0,2 m.s
-1

) z 0,6 na 0,2 (m.s
-1

) podíl tuhé frakce po odlití roste. Jestliţe sníţíme licí rychlost, 

prodlouţí se nám čas lití. Z uvedeného lze usoudit, ţe při delší době lití je podíl krystalizace 

větší, coţ souvisí s delší dobou styku stěny kokily s roztavenou ocelí. 

Na obr. 43 je znázorněn tepelný tok mezi kokilou a ingotem při konstantní rychlosti lití a při 

změně počáteční teploty (1545 °C, 1535 °C a 1525 °C). Zde není patrný ţádný podstatný vliv 

teploty lití na tepelný tok mezi ingotem a kokilou. Největší tepelný tok se soustředí ve spodní 
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části ingotu. Licí deska a rohy kokily jsou nejvíce tepelně namáhány. Zde dochází 

k nejrychlejšímu poklesu teploty, coţ způsobuje počátek krystalizace roztavené oceli. 

 

 
a)  b)  c) 

Obr. 42: Podíl ztuhlé části ingotu a) v lití 0,6 (m.s
-1

). Čas lití – 392 s, b) v 

lití 0,4 (m.s
-1

). Čas lití – 584 s, c) v lití 0,2 (m.s
-1

). Čas lití – 1163 s. 

Při numerické simulaci tuhnutí ingotu byla pozornost zaměřena i na hodnocení 

výsledků z průběhu ochlazování ingotu, tvorbu a velikost vnitřní porozity, čas tuhnutí, 

teplotní gradient a charakter fronty tuhnutí (podíl utuhlé frakce). 

Obr. 44 ukazuje rychlost ochlazování při konstantní rychlosti odlévání a změně 

teploty lití (1545 °C, 1535 °C a 1525 °C).  
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a) 

 

 

 

b) 

 

 

 

c) 

Obr. 43: Tepelný tok (ve W.m
-2

) mezi kokilou a ingotem při 

počáteční teplotě a) 1545, b) 1535 a c) 1525 °C. 

Obr. 45 ukazuje rychlost ochlazování při změně rychlosti odlévání (0.6 m.s
-1

, 0.4 m.s
-1

, 0.2 

m.s
-1

) a výchozí (1545 °C) počáteční teplotě. Zde můţeme pozorovat nejvyšší stupeň 

ochlazování ingotu při rychlostí lití 0.4 m.s
-1

. Nejniţší u rychlosti 0.2 m.s
-1

. 
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a) 

 

b) 

 

c) 

Obr. 44: Rychlost ochlazování při T lití a) 1545, b) 1535 a c) 

1525 °C po 100 % dolití. 

   

 

 

a) 

 

b) 

c) 

Obr. 45: Rychlost ochlazování při v lití a) 0.6, b) 0.4, c) 0.2 (m.s
-1

) 

po celkovém dolití ingotu. 
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Numerická simulace pomocí programu ProCAST nám dále vypočítala výsledný čas 

tuhnutí jednotlivých ingotů. Za výsledný čas ingotů byl při těchto výpočtech povaţován čas 

dosaţení teploty solidu oceli, tedy 1360°C. Celková doba tuhnutí do stripování by byla 

podstatně vyšší a byly by větší i diference mezi jednotlivými variantami. Nejprve byl 

zkoumán vliv změny licí teploty (1545 °C, 1535 °C a 1525 °C) při konstantní rychlosti lití. 

Nejdříve utuhl ingot o počáteční teplotě 1525 °C za 9052 s (151 min), pak ingot o teplotě lití 

1545 °C za 9271 s  (155 min) a nakonec za 9792 s (163 min) utuhl ingot s teplotou lití 

1535 °C. Čas tuhnutí jednotlivých ingotů je zobrazen na obr. 46. 

 

a) b) c) 

Obr. 46: Čas tuhnutí v sekundách ingotu při teplotě lití a) 

1545, b) 1535 a c) 1525 °C. 

U variant se změnou rychlost lití (0.6 m.s
-1

, 0.4 m.s
-1

, 0.2 m.s
-1

) a zachovanou stálou teplotou 

odlévání 1545 °C bylo dosaţeno následujících výsledků: u rychlosti lití 0.2 (m.s
-1

) bylo 

dosaţeno nejkratšího času tuhnutí 8577 s (143 min). Se zrychlováním odlévání se prodluţoval 

čas tuhnutí. Čas tuhnutí jednotlivých ingotů je zobrazen na obr. 47.  
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a) 

 

b) 

 

c) 

Obr. 47: Čas tuhnutí ingotu v sekundách pro varianty 

s rychlostí lití a) 0.6, b) 0.4 a c) 0.2 (m.s
-1

). 

Další hodnotou získanou pomocí numerické simulace je velikost teplotního gradientu 

(spádu), (K.m
-1

). Nejprve byla sledována změna teplotního gradientu pro varianty při různých 

licích teplotách (1545 °C, 1535 °C a 1525 °C) a stabilní rychlosti lití. Z obr. 48 můţeme 

usoudit, ţe nejvyšší hodnoty teplotního gradientu jsou těsně u stěn ingotu na rozhraní kokila – 

ingot. Dalšími místy s vysokými teplotními gradienty jsou rohy ingotu, kde se stýkají dvě 

stěny kokily, které se navzájem ovlivňují a zvyšují odvod tepla.  

Obr. 49 znázorňuje místa s rozdílným teplotním gradientem (spádem), (K.m
-1

) u 

ingotů odlévaných různými rychlostmi (0.6 m.s
-1

, 0.4 m.s
-1

, 0.2 m.s
-1

). Simulace ukázala, ţe 

při sniţující se rychlosti lití stoupá teplotní gradient. Je to nejspíš způsobeno tvorbou silnější 

licí kůrky při pomalejším odlévání, která má vysokou tepelnou vodivost. Zde můţeme 

sledovat i mnohem větší oblast vysokých teplotních gradientů podél stěn kokily. Z uvedených 

výsledků můţeme usoudit, ţe větší vliv na hodnotu teplotního gradientu bude mít rychlost lití 

neţ teplota oceli před odléváním. 
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a) 

 

b) 

 

c) 

Obr. 48: Teplotní gradient – spád. (K.m
-1

) pro teplotu lití  

a) 1545, b) 1535 a c) 1525 °C po dolití ingotu. 

 

 

 

a) 

 

b) 

 

c) 

Obr. 49: Teplotní gradient - rychlost lití a) 0.6, b) 0.4 a c) 0.2 m.s
-1

. 
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Stanovení postupu tuhnutí (utuhlá frakce) je dalším výsledkem získaným pomocí 

numerické simulace. Obr. 50 – 52 zobrazuje podíly utuhlé frakce ingotu pro varianty s 

teplotou lití 1545 °C a různými rychlostmi lití (0.6 m.s
-1

, 0.4 m.s
-1

, 0.2 m.s
-1

). Na obr. 53 a 54 

je znázorněn průběh tuhnutí při rychlosti lití 0.4 m.s
-1

 a teplotě 1535 °C a 1525 °C. 

 

 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

Obr. 50: Utuhlá frakce – rychlost lití 0.6 (m.s
-1

)  a) 22, b) 38, c) 40, d) 100 % času 

tuhnutí. 

 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

Obr. 51: Utuhlá frakce – rychlost lití (0.4 m.s
-1

)  a) 25, b) 33, c) 35, d) 100 % času 

tuhnutí. 
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a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

Obr. 52: Utuhlá frakce – rychlost lití (0.2 m.s
-1

)  a) 31, b) 41, c) 44, d) 100 % času 

tuhnutí. 

  

 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

Obr. 53: Utuhlá frakce – rychlost lití 0.4 (m.s
-1

), T lití 1535 °C, a) 27, b) 43, c) 46, d) 

100 % času tuhnutí. 
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a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

Obr. 54: Utuhlá frakce – rychlost lití (0.4 m.s
-1

), T lití 1525 °C, a) 29, b) 44, c) 47, d) 

100 % času tuhnutí. 

Dle poměru utuhlé frakce můţeme stanovit a předpovědět vznik a tvar staţeniny. Výsledek 

simulace nám ukazuje, kdy dojde k přerušení dodávek tekuté oceli z hlavového nástavce do 

jádra ingotu. Tento jev je velmi důleţitý z důvodu moţnosti vzniku mnoha vad ingotu. 

Nejmenší staţenina byla predikována u ingotu o teplotě lití 1545 °C a rychlosti odlévání 0,6 

(m.s
-1

). Zároveň je však z obrázku zřejmé, ţe pravděpodobně u všech variant dojde v určitém 

okamţiku k odtrţení tekutého jádra těla ingotu od taveniny doplňované z hlavového nástavce. 

Lze usuzovat, ţe v objemu těla ingotu bude docházet ke vzniku porozity. Software ProCAST 

a analýza výsledků nám dává informace o celkovém průběhu tuhnutí v jakémkoliv časovém 

kroku si zvolíme. Je to velmi výhodné pro uţivatele, ţe si můţe prohlédnout průběh tuhnutí a 

další výsledky v jakémkoliv časovém kroku od počátku aţ do konce lití a také tuhnutí ingotu. 

Z pohledu hodnocení vzniku středové porozity jsou zajímavé i výsledky změny 

teplotního pole v průběhu tuhnutí ingotu. Teplotní pole, tuhnutí ingotu ve stejném časovém 

kroku, ale při různých teplotách lití (1545 °C, 1535 °C a 1525 °C) a rychlostech (0.6 m.s
-1

, 0.4 

m.s
-1

, 0.2 m.s
-1

) lití jsou zachyceny na obr. 55 a 56. Můţeme pozorovat teplotní pole v řezu 

ingotem i celou soustavou. Teplotní pole nám signalizuje, ţe v průběhu tuhnutí můţe 

docházet k uzavření teplotního pole s nejvyšší teplotou taveniny v objemu těla ingotu a tedy 

ke vzniku vnitřní porózity. Nejvyšší teplota se soustředí v jádře ingotu a je buď ohraničená 

chladnějším okolím viz obr. 55 a, nebo toto teplotní pole plynule přechází do horních částí 

ingotu viz obr. 55 c aţ po nejteplejší oblast hlavy ingotu. 
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a) 

 

b) 

 

 

c) 

Obr. 55: Teplotní pole. Teplota lití  a) 1545, b) 1535 a c) 1525 °C. 

 

 

a) 

 

 

b) 

 

 

c) 

Obr. 56: Teplotní pole. Rychlost lití a) 0.6, b) 0.4 a c) 0.2 m.s
-1

. 

Z průběhu teplotních polí na obr. 55 u variant s různou teplotou lití je vidět, ţe při lití 

s teplotou 1525 °C je teplotní pole ve stejném časovém kroku výpočtu tuhnutí nejdéle 
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v kontaktu s taveninou přiváděnou z nástavce kokily. Lze usuzovat, ţe u této varianty bude 

rozsah porozity nejmenší, coţ také dokazují dále zobrazené výsledky porozity na obr. 57 c.  

Jinak je tomu u variant s konstantní teplotou lití 1545 °C a různými rychlostmi lití. 

Z průběhu teplotních polí dle zobrazené stupnice od 0 do 1600 °C na konci výpočtu tuhnutí na 

obr. 56 by se zdálo, ţe nejvýhodnější by měla být varianta s rychlostí lití 0,6 (m.s
-1

), neboť 

zde je zobrazováno ještě pole v kontaktu s hlavovým nástavcem. Nicméně, zobrazená 

porozita této varianty na obr. 58 a deklaruje obdobné zasaţení středovou porozitou jako 

v případě s rychlostí lití 0,4 (m.s
-1

). Této diference je z největší pravděpodobností způsobeno 

nastavením, resp. ukončením výpočtu – kdy podmínkou pro ukončení výpočtu tuhnutí bylo 

dosaţení teploty těsně pod teplotou solidu, tedy 1360 °C. Pokud bychom pravděpodobně 

změnili podmínku ukončení výpočtu tuhnutí (sníţili teplotu, při níţ dojde k ukončení výpočtu 

tuhnutí), získali bychom objemnější vertikálně protáhlejší teplotní pole u varianty s rychlostí 

lití 0,6 (m.s
-1

). Coţ potvrzuje i objemové zobrazení porozity těchto dvou variant na obr. 58, 

kdy u varianty s 0,6 (m.s
-1

) je vidět protáhlejší objemově rozdělené porozity, které signalizují 

horizontální průběh krystalizace oproti variantě s rychlostí lití 0,4 (m.s
-1

), kde je vidět 

ucelenější objemovou porozitu ve středu ingotu. 

 

 

 

a) 

 

b) 

 

c) 

Obr. 57: Predikce vzniku vnitřní porozity u ingotu o teplotě 

lití a) 1545, b) 1535 a c) 1525 °C. 
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a) b) c) 

Obr. 58: Predikce vzniku vnitřní porozity u ingotu při 

rychlosti lití a) 0.6, b) 0.4 a c) 0.2 (m.s
-1

). 

U změny licí rychlosti (0.6 m.s
-1

, 0.4 m.s
-1

, 0.2 m.s
-1

) a stabilní teplotě (1545 °C) je tedy 

předpověď následující: největší porozita se projevila u ingotu odlévaného rychlostí 0.2 (m.s
-

1
), nejmenší u rychlosti (0.4 m.s

-1
). Výsledky jsou zachyceny na obr. 58. Tato predikce nám 

ukazuje, ţe vnitřní porozita se tvoří výhradně v osové části ingotu. Nachází se buď okolo 

středu ingotu, nebo v hlavové části. Znalost predikce tvorby porozity je důleţitá z hlediska 

budoucí eliminace nebo alespoň redukce této vady. 

Na základě dosaţených výsledků pro danou geometrii ingotu se jako nejvhodnější 

varianta jeví simulace při konstantní teplotě lití 1525 °C a rychlosti lití 0,4 (m.s
-1

). Protoţe 

pozitivní účinek měla při i zvýšená rychlost lití při teplotě lití 1545 °C, bylo by určitě 

zajímavé provést ještě simulaci varianty s rychlostí lití 0,6 (m.s
-1

) a teplotou lití 1525 °C. 

Otázkou zůstává, jak dalece by se měnila velikost středové porozity, pokud bychom při 

výpočtech zahrnuli i vliv přirozené konvekce a vznik vzduchové mezery v průběhu tuhnutí 

ingotu. 
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ZÁVĚR 

Předkládaná diplomová práce na téma: Numerické modelování tuhnutí ocelových 

ingotů obsahuje poznatky z oblasti problematiky odlévání ocelových ingotů a optimalizace 

technologie na základě predikce podmínek lití a tuhnutí pomocí numerické simulace. Tato 

práce vznikla při řešení projektu č. CZ.1.05/2.1.00/01.0040 (ED0040/01/01) "Regionální 

materiálově technologické výzkumné centrum", v rámci Operační programu Výzkum a 

vývoj pro inovace, financovaného ze strukturálních fondů EU a ze státního rozpočtu ČR. A v 

rámci řešení grantového projektu SP2011/44 za finanční podpory Ministerstva školství, 

mládeţe a tělovýchovy České republiky. 

Hlavním cílem diplomové práce bylo testovaní nastavení numerického modelu pro 

výpočet lití a tuhnutí ocelového ingotu s následnou predikcí vad a vytýčení dalšího směru 

zkoumání uvedené problematiky v podmínkách katedry metalurgie.  

Teoretická část je rozdělena do tří ucelených tematických okruhů. První je věnován 

technologii výroby ocelových ingotů a popisu vad, které výrobu ocelových ingotů 

doprovázejí. Druhá podkapitola se věnuje hlavnímu principu numerického modelování 

v komerčních CFD programech. Třetí podkapitola teoretické části je jiţ zaměřena na analýzu 

aktuální světové literatury z oblasti numerické simulace lití a tuhnutí ocelových ingotů. 

Zásadní poznatky literární analýzy z oblasti verifikace podmínek lití a tuhnutí ocelových 

ingotů pomocí numerické simulace je moţno definovat následovně: 

1. Výroba ocelových ingotů je obvykle doprovázena vznikem povrchových a objemových 

vad. Mezi nejzávaţnější povrchové vady patří šupiny, zavaleniny, podpovrchové bubliny, 

pórovitost, podélné povrchové trhliny, napěťové trhliny. Mezi nejzávaţnější objemové 

vady řadíme segregace, řediny a porozitu a přítomnost nekovových vměstků. 

2. Velikost vady lze ovlivnit nastavením okrajových parametrů odlévání. Pozitivní vliv na 

sníţení rozsahu velikosti středové vady má geometrie kokily, redukce poměru H/D 

kokily, zvýšení rychlosti lití a přidání pevných ocelových kuliček do taveniny během lití. 

3. Pro predikci rozsahu vady při změně okrajových podmínek odlévání je vhodné pouţít 

některou z experimentálních metod. Přímá provozní verifikace je ţádoucí, avšak časově, 

finančně i proveditelně nejobtíţnější. V náročných metalurgických podmínkách je 

efektivní doplnit provozní experiment metodami modelování, a to buď fyzikálním, nebo 

matematickým. Z pohledu přesnosti a moţnosti vzájemného srovnání výstupů daných 

pokusů je pochopitelně nejzajímavější uskutečnění všech tří uvedených variant. 
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4. Matematické (numerické) modelování je zaloţeno na sestavení a řešení soustavy 

parciálních diferenciálních rovnic popisujících daný děj, v našem případě soustavy rovnic 

popisujících proudění a tuhnutí lázně taveniny oceli. 

5. V začátcích bylo řešení soustavy rovnic numerickými metodami pomocí výpočetní 

techniky obvykle prováděno vlastním algoritmem sestaveným některým z 

programovacích jazyků (FORTRAN, PASCAL atd.). Dnes jiţ existuje celá řada 

profesionálních softwarových produktů, souhrnně označovaných CFD programy 

(Computational Fluid Dynamics), jako např. ProCAST, MAGMASOFT, WinCAST a 

další, jeţ jiţ obsahují matematické modely proudění a algoritmy jejich řešení. 

6. Obecně lze řešení kaţdé úlohy rozdělit do tří základních etap: preprocessing - fáze před 

zahájením numerické simulace (vymezení cílů, modelované oblasti, volba řešiče, tvorba 

geometrie a generace výpočetní sítě, návrh numerického modelu, upřesnění fyzikálního 

modelu, specifikace fyzikálních a okrajových podmínek); modelů přenosu tepla, 

specifikace materiálových vlastností, okrajových podmínek, úprava kontrolních 

parametrů řešení, inicializace polí proudění, processing - vlastní numerické řešení - 

výpočet, konvergence řešení); postprocessing - zpracování a uloţení výsledků, je-li to 

nutné i úprava výpočetní sítě, vizualizace výpočtové oblasti a sítě, vizualizace teplotních, 

rychlostních polí, tvorba grafů, tvorba animací, revize modelu. 

7. Z rozboru příspěvků různých řešitelských týmů zabývajících se analýzou plnění a tuhnutí 

oceli v kokile pomocí matematického modelování vyplynuly následující společné rysy 

parametrů výpočtu: 

- CFD program: převáţně ProCAST nebo MAGMASOFT. 

- Geometrie: obvykle zjednodušena symetrická polovina či čtvrtina.  

- Výpočetní síť: zhuštěná v oblasti vstupu a na výstupech. 

- Uvaţován vliv přirozené konvekce vyvolané rozdílem hustot v závislosti na teplotách 

tavenin. 

- Zahrnuty ztráty tepla přes stěny mezipánve a hladinu taveniny. 

V experimentální části bylo provedeno numerické modelové studium plnění a tuhnutí 

ocelového 1,9 tunového ingotu s následným hodnocením moţností postprocessoru a velikosti 

středových vad v závislosti na změně okrajových podmínek. Numerické výpočty probíhaly v 

prostředí CFD programu ProCAST dostupného na pracovišti katedry metalurgie v rámci 

řešení projektu č. CZ.1.05/2.1.00/01.0040 (ED0040/01/01) "Regionální materiálově 

technologické výzkumné centrum", v rámci Operační programu Výzkum a vývoj pro inovace, 
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financovaného ze strukturálních fondů EU a ze státního rozpočtu ČR. Před zahájením 

samotného modelového studia bylo nutné nalézt a nastavit všechny vstupní relevantní 

veličiny materiálových vlastností taveniny, fyzikálních vlastností, operačních a okrajových 

podmínek výrobního procesu. Dosazené veličiny vycházely z poznatků literárního rozboru a 

technologické praxe. Kaţdá simulovaná úloha trvala přibliţně 48hodin. Celkem bylo 

provedeno šest variant. Tři varianty se lišily v počáteční teplotě lití, ostatní parametry výpočtu 

byly shodné. Další tři varianty naopak měly různou licí rychlost, ale při stejné teplotě lití. 

Numerickou simulací byly získány grafické výsledky rychlosti lití, postupu utuhlé 

frakce jak v průběhu plnění tak tuhnutí, velikost tepelného toku, změna teploty a velikost 

středových porozity a staţeniny. Výhodou numerického modelování byla moţnost získat 

optickou představu o charakteru proudění v průběhu plnění a tuhnutí oceli. Komerční 

software ProCAST, od letošního roku dostupného na pracovišti Katedry metalurgie je velmi 

vhodným nástrojem k predikci průběhu lití a tuhnutí ingotu a stanovení vzniku středových 

vad v těle ingotu. 

Na základě teoretického rozboru a postřehů z vlastního experimentálního studia lze 

vytýčit tyto směry zkoumání dané problematiky v podmínkách katedry metalurgie: 

V rámci této DP nebyl prostor ke kompletnímu vyuţití schopností jednotlivých 

modulů stávající konfigurace uvedeného programu. Při výpočtech nebyl uvaţován vznik 

vzduchové mezery mezi kokilou a ingotem v průběhu smršťování ingotu. Nebyl brán v úvahu 

ani vliv vtokové soustavy. Tyto vlivy byly vynechány pro zjednodušení simulace. Software je 

samozřejmě schopen s těmito vlivy počítat. Proto by bylo vhodné provést výpočty plnění a 

tuhnutí ocelových ingotů při zahrnutí vlivu přirozené konvekce a vzniku vzduchové mezery a 

ověření vlivu těchto parametrů výpočtu na konečný rozsah výpočtem predikovaných vad.  

Zahrnout do simulací i výpočet zbytkového pnutí během tuhnutí ingotu či ověřit 

charakter výsledků při tzv. analýze cyklování (zahrnuje celý proces od odlití aţ po 

vystripování s definovaným počtem opakování celého technologického postupu). 

K získání přesných informací převeditelných na reálný provozní systém je velmi 

důleţití znát a nadefinovat přesné fyzikální vlastnosti materiálů, podílejících se na výrobním 

procesu. Simulační sofware ProCAST disponuje i termodynamickou databází, kde lze spočítat 

termodynamické parametry materiálů na základě definice chemického sloţení. Díky zapojení 

pracoviště do projektu Regionální materiálově technologické výzkumné centrum, kdy bylo 

souběţně se softwarem pořízeno i vysokoteplotní zařízení k měření termofyzikálních veličin 
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materiálů (především teplot solidu a likvidu a další tepel fázových přeměn), by bylo velmi 

vhodné provést porovnání vypočítaných a experimentálně získaných termofyzikálních dat. 

Současně s ProCASTEM byly pořízeny i výukové licence tohoto programu, tzv. 

QuickCAST. Zařazením praktických cvičení v tomto software do předmětů vyučovaných 

katedrou metalurgie a ukázek animací získaných z provedených simulací se zvýší úroveň 

znalostí studentů s vyuţíváním těchto software. Předností numerického modelování je 

moţnost uţití i v případech, které nelze řešit na reálném systému z důvodu např. vysokých 

teplot ocelové lázně. Další výhodou numerického modelování v metalurgii je schopnost 

poměrně rychlé simulace změn okrajových podmínek a hodnocení jejich vlivu na průběh 

daného procesu. Zvláště v oboru metalurgie oceli se z numerického modelování s vyuţitím 

příslušných software stává silný metodologický nástroj k optimalizaci a verifikaci 

technologických procesů. Je tedy nanejvýš vhodné zavést v širším měřítku tuto problematiku do 

výuky a studenty neustále seznamovat s novými trendy a postupy numerického modelování a 

rozšiřovat tak jejich teoretické i praktické znalosti z dané oblasti. 
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