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Seznam použitých zkratek a symbolů 

 
 

EOP - Elekrická oblouková pec 

LF - Ladle Furnace, pánvová pec 

VD - Vacuum Degassing, vakuové odplynění 

VOD - Vacuum Oxygen Decarburization, vakuové oxidační oduhličení 

NO - nástrojové oceli 

m - hmotnost ingotu    [ kg ] 

DP1 - vnější patní průměr těla ingotu  [mm] 

DP2 - vnitřní patní průměr těla ingotu  [mm] 

DPS - střední patní průměr těla ingotu  [mm] 

DH1 - vnější hlavový průměr těla ingotu  [mm] 

DH2 - vnitřní hlavový průměr těla ingotu  [mm] 

DHS - střední hlavový průměr těla ingotu  [mm] 

DS - střední průměr těla ingotu   [mm] 

H1 - výška těla ingotu    [mm] 

S - štíhlost těla ingotu    [   -  ] 

u - úkos těla ingotu    [  % ] 

k - konicita těla ingotu    [  % ] 

1/2V - poloviční V konicita    [  °   ] 

  FEM - metoda konečných prvků 

  FDM - metoda konečných diferencí 

  TD - označení tavby 
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1. ÚVOD 
V hutním průmyslu a metalurgii jsou v současné době kladeny stále vyšší požadavky 

nejen na zvyšování produktivity a snižování nákladů, ale samozřejmě a to především na 
zvyšování kvality vyráběné produkce. Produktivita a náklady jsou dva úzce provázané pojmy, 
jejichž úroveň lze dnes z převážné části úspěšně ovlivňovat a řídit především volbou  
používaného výrobního zařízení případně jeho intenzifikacemi a samozřejmě cenami 
používaných vstupních surovin a energií. Naproti tomu kvalita výroby je dnes dána především 
vyspělostí výrobních technologií a používaných výrobních postupů. V této souvislosti je 
mimochodem velmi často, za účelem dodržení vysokých kvalitativních parametrů 
požadovaných zákazníkem, běžnou  úroveň nákladů výrobku nutno i překračovat. 

Problematika kvality je tím důležitější, čím jakostnější výrobky jsou z oceli vyráběny. 
Kvalita je určena především typem oceli, tj. obsahem legujících prvků včetně obsahu 
nežádoucích stopových prvků, znečištěním oceli plyny nebo jinými nečistotami (vměstky) 
společně se způsobem rozmístění těchto nečistot, ale také nepochybně strukturou oceli. 
Kvalita polotovaru (ingotu, bramy, předlitku, …) je dále určena především podmínkami 
odlévání a tuhnutí oceli. Kvalita výkovku, vývalku, je pak dále ovlivněna především  
technologickým postupem tváření a tepelným zpracováním. 

Problematikou, které je věnována hlavní pozornost v dizertační práci, je kvalita ingotů 
z vybraných druhů nástrojových ocelí, určených pro výrobu velkých výkovků o hmotnosti 8 
tun velmi namáhaných nástrojů pro práci za tepla. Příkladem těchto jakostí je Cr-Mo-V-Si 
ocel dle ČSN419552 nebo ocel dle ČSN419554, případně jejich ekvivalenty dle zahraniční 
normy DIN17350 jakost oceli X38CrMoV51 nebo X40CrMoV51. Práce řeší problematiku 
výroby ingotů z těchto ocelí, kde jejich kvalita je jednou ze základních podmínek zvládnutí 
výroby bezvadných výkovků. 

V rámci návrhu a realizace optimalizačních kroků v technologii výroby velkých 
výkovků z nástrojových ocelí byly stanoveny příčiny vzniku vnitřních vad ingotů a výkovků 
jakosti dle ČSN 419554 a oceli 8CrMoSiV [1].  

           Práce byla řešena v rámci grantového projektu TANDEM FT-TA/061 a FR-TI1/222. 

 

2. VÝROBA VELKÝCH INGOTŮ Z NÁSTROJOVÝCH OCELÍ 
Tradiční produkce zařízení a nástrojů pro těžké strojírenství a metalurgii vyžaduje 

výrobu velkých výkovků z nástrojových ocelí. K tradičnímu sortimentu nástrojových ocelí lze 
řadit například jakosti dle ČSN 19 313, 19 429, 19 436, 19511, 19 552, 19 554, 19 662, 19 
663 nebo oceli dle zahraničních norem například 90MnCrV8, X37CrMoV51, X40CrMoV51, 
55NiCrMoV7, X210Cr12 a speciální oceli na výrobu válců 8CrMoV, 8Cr3MoSiV, 
8CrMoSiV. 

Problematika výroby výkovků z nástrojových ocelí z hlediska tváření a rostoucí 
požadavky na vnitřní kvalitu výrobku vyžadují vstupní polotovar – ingot s vysokými 
parametry vnitřní jakosti. Tato problematika souvisí se sníženými plastickými vlastnostmi u 
ocelí s vysokým obsahem uhlíku v kombinaci s legujícími prvky, chrómem, molybdenem a 
vanadem. Pro dostatečné prokování ingotu a odstranění vnitřních vad zejména v místech 
posledního tuhnutí, tedy v osové části ingotu, je nezbytné zajistit vysokou rychlost tváření a 
dostatečné objemy deformací. V případě výroby rozměrných výkovků, kdy nelze tvářením 
zajistit potřebnou deformaci v osové části ingotu, je nutné dosáhnout požadované vnitřní 
kvality, snížením podílu vnitřních vad v původním polotovaru samotném – v ingotu. [2] 
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Kontrola vnitřní jakosti výkovků z hlediska výskytu vad typu trhlin a dutin je 
prováděna zkouškou ultrazvukem. Vzhledem k požadavkům na životnost nástrojů a jejich 
odolnost vůči značnému dynamickému namáhání je nezbytné dosahovat vysoké vnitřní 
homogenity bez výskytu kritických vad. 

2.1   Vnitřní vady ingotů z nástrojových ocelí 

Vnitřní vady jako staženiny a poresita musí být při tváření uzavřeny a tím odstraněny, 
aby se předešlo v konečném důsledku selhání hotového výkovku, hotové součásti (např. 
hřídele), v průběhu její životnosti. [3] 

Pro zajištění zdravé vnitřní struktury je nutný proces tváření ingotu za tepla - kování, 
při kterém dochází k odstranění běžně se vyskytujících vnitřních vad typu ředin a drobných 
dutin. Tím více je důležité zaměřit se na problematiku odstraňování těchto vnitřních vad a to 
především v případě velkých ingotů a hůře tvařitelných jakostí materiálů. 

Tyto osové vady se ve větší či menší míře vyskytují po celé výšce ingotu.Velikost a 
jejich tvar závisí na mnoha vlivech. Lze je rozdělit na vlivy dané pecní technologií – 
desoxidace oceli, teplota oceli, a na vlivy dané technologií odlévání – geometrické rozměry a 
tvar ingotu, rychlost odlévání, způsob odlévání, způsob ošetření hlavy ingotu apod. jakož i na 
vlivy dané chemickým složením oceli. [4] 

Výskyt osových vad u ingotů je obecně známý jev, který je experimentálně 
jednoznačně potvrzen, a který je nutné mít na zřeteli při jejich zpracování resp. při výrobě 
výkovků. Dizertační práce se ale zaměří i na možnosti, jak tento jev částečně eliminovat. [5] 

2.2  Kvalifikace osových vad výkovků z nástrojových ocelí 

Z metalografického hlediska jsou nejčastěji identifikovány následující vnitřní vady: 
 

 trhliny v oblastech vycezenin (velikost 2-3mm) + dutiny 

 dutiny, necelistvosti 

 vady ve „vláknech“ – primární karbidy tvoří řádky a shluky 

 husté nahromadění karbidů – tvoří síťoví po hranicích zrn 

2.3  Možnosti eliminace osových vad (trhlin, dutin, necelistvostí) ingotů 

V procesu výroby ingotů se na jejich vnitřní jakosti významně podílí zejména: 

2.3.1 Technologie odlévání ingotů 

Při odlévání spodem přichází nejteplejší ocel do dolní části ingotu, cestou do horních 
částí se ochlazuje, takže se do hlavy dostává během lití ocel relativně chladnější a vznikají tak 
podmínky pro tvorbu staženiny zkrácením doby, po kterou zůstává ocel v hlavě ingotu tekutá. 
Výzkum a porovnání ingotů litých spodem a horem však neukázal vliv způsobu lití na tvorbu 
staženin příp. středových ředin. Během krátké doby dochází v průběhu lití působením 
samovolné gravitační konvekce k vyrovnání teplot v tekuté části ingotu. V ingotu pak nejsou 
větší rozdíly v teplotě, které by mohly ovlivnit postup tuhnutí [8]. 
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V podmínkách většiny oceláren se provádí pouze odlévání ingotů spodem. 
Technologie lití ingotů spodem, ve srovnání  s technologií lití ingotů horem, má nesporné 
výhody: 

 Klidnější stoupání oceli v kokile snižuje nebezpečí vzniku šupin. 

 Dobrá regulace rychlosti lití a tím možnost dosáhnout lepší kvality povrchu 
ingotu. 

I povrchová kvalita ingotů je nesrovnatelně lepší než v případě použití technologie lití 
ingotů horem. 

2.3.2 Typ a vlastnosti odlévané oceli 

Náchylnost ingotů ke vzniku prasklin a trhlin je dána chemickým složením oceli. 
Přesně nelze oceli rozdělit, neboť vznik prasklin je podporován dále rychlostí odlévání, 
rychlostí chladnutí, způsobem chlazení ingotu, jeho tvarem, velikostí a dalšími podmínkami. 

Obecně lze říci, že zvýšenou pozornost je nutno věnovat ingotům z ocelí s vyšší 
pevností a tvrdostí, ke kterým se řadí většina nástrojových ocelí. 

Teplota lití oceli patří k hlavním faktorům ovlivňujícím výslednou jakost povrchu i 
vnitřní strukturu ingotu. Určení teploty lití obecně vychází z teploty likvidu oceli a nezbytné 
teploty přehřátí pro odlití zdravého odlitku – ingotu [6]. 

Rychlost lití oceli je další z rozhodujících faktorů, ovlivňujících výslednou jakost 
zejména povrchu ingotu, ale i vnitřní kvalitu [9], [10].  

Oceli se sklonem k vyšší viskozitě, oceli s vyšším obsahem hliníku, oceli se zvýšeným 
obsahem Cr, V, W, nebo oceli s přísadou Ti, vyžadují zvýšenou rychlost odlévání. Oceli 
tekutější, např. s vyšším obsahem prvků C, Mn, Ni, Si je nutné odlévat menšími rychlostmi. 

Zaměření této práce je situováno do oblasti kovářských ingotů z nástrojových ocelí.  

 

3. SIMULACE PODMÍNEK ODLÉVÁNÍ A TUHNUTÍ 
Obecně výroba odlitků ve formách (pískových i kovových) je velmi složitý proces 

transportu tepla a hmoty při nestacionárních podmínkách a současném průběhu fyzikálně – 
chemických dějů. Z časového hlediska lze celý proces sdílení tepla mezi odlitkem a formou 
rozdělit na tuhnutí a chladnutí odlitku (ingotu). 

V minulosti, kdy nebyla dostupná potřebná technika, se tuhnutí a krystalizace kovů i 
jejich slitin sledovalo nejčastěji na základě metalografického posouzení makrostruktury nebo 
mikrostruktury. Teprve v nedávné minulosti, kdy byl zaznamenán rozvoj experimentálních 
metod a výpočetní techniky, je možno sledovat tuhnutí odlitku nejen v celém komplexu, ale 
také v krátkých časových okamžicích. [11] 

3.1 Přehled simulačních programů 

K těmto účelům byla v posledním desetiletí na světě vyvinuta celá řada software 
(programových souborů), které jsou známé pod uživatelským označením uvedeném v tabulce 
3. V našich podmínkách (ČR) našly uplatnění oba německé programy SIMTEC a 
MAGMAsoft® a také software od švédské firmy NOVACAST (NOVA FLOW a NOVA 
SOLID). Z hlediska dokonalosti se k těmto programům řadí i americký PROCASTTM, který 
není v Evropě tolik rozšířený . 



8 

Tyto simulační programy (software) jsou komplexní programy, pomocí kterých (závisí 
na jednotlivých programech) lze stanovit simulačním výpočtem následující: 

• tuhnutí a chladnutí odlitku 
• výpočty možnosti plnění formy 
• zbytková pnutí 
• strukturu 

3.2 Způsoby řešení zadaných tepelných úloh 

Řešení tepelných úloh se stanovením rozložení teploty (teplotních polí) lze provést 
analyticky, numericky nebo experimentálně. Analytické řešení umožňuje získání tepelné 
úlohy ve tvaru matematického výrazu nebo funkční závislosti teploty na souřadnicích a čase. 

Numerické metody mají především uplatnění při počítačových simulacích. Jejich 
podstata závisí na diskreditaci proměnných. Je to proto, že je pro ně typická opakovatelnost 
jednoduchých algebraických operací určitého typu, což odpovídá operačním vlastnostem 
číslicových počítačů. 

Numerické metody umožňují získat řešení tepelné úlohy v konečném počtu 
diskrétních míst (uzlů) zvolené výpočtové sítě. Mezi numerické metody se řadí metoda 
konečných prvků (FEM) a metoda konečných diferencí (FDM). 

3.3 Numerická podstata programu MAGMAsoft® 

Program MAGMAsoft® pracuje na základě metody Konečných diferencí, což 
znamená, že výpočetní sít je tvořena „kostičkami“. Tento proces generování sítě je prováděn 
plně automaticky a doba trvání síťování se pohybuje okolo 1 minuty. Do tohoto 
automatického procesu může uživatel vstoupit pro určení velikosti jednotlivých elementů a 
jejich vzájemného poměru. Předností FDM metody je její rychlost, automatizace a přesnost 
bez nutnosti podrobných znalostí o generování sítí. [12] 

Software MAGMAsoft® slouží k simulaci plnění a tuhnutí odlitků. Je schopen zobrazit 
dynamiku tečení kovu, tepelný tok, napětí a deformaci materiálu, změny struktury kovů při 
jejich tuhnutí a určit exaktně defektní místa. Jedná se o úplný výkonný nástroj, jehož použitím 
lze dosáhnout snížení neshodných výrobků, zvýšení využití tekutého kovu a snížení 
celkových nákladů při výrobě odlitku. [12] Program se vyznačuje uživatelsky příjemným 
prostředím, krátkým časem výpočtu, vysokou přesností, efektivitou a jednoduchostí obsluhy. 

3.4 Záladní parametry pro numerickou simulaci lití a tuhnutí 

Neoddělitelnou součásti všech simulačních programů je kvalita fyzikálního popisu 
jednotlivých simulačních kroků, jejich matematická interpretace, ale také databáze vlastností 
materiálů, jejich reprezentativnosti a přesnosti a především tepelně závislých vlastností. [13] 

Pro výpočty je nutné v databázi MAGMAsoft® zadat základní materiálové parametry 
oceli pro výpočty a numerickou simulaci lití a tuhnutí. Základními parametry jsou chemické 

složení oceli, teplota likvidu, teplota solidu, měrná tepelná vodivost, měrná tepelná 

kapacita, součinitel teplotní roztažnosti, podíl tuhé fáze v dvoufázovém pásmu, měrná 

hmotnost oceli, viskozita oceli, Yongův modul pružnosti, koeficient zpevnění, Poissonův 
koeficient, napětí na mezi kluzu. 
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4. CÍLE DIZERTAČNÍ PRÁCE 
Z provedeného literárního rozboru problematiky výroby hmotných ingotů a 

následných volně kovaných výkovků z hlediska vnitřní struktury a jakosti vyplývá, že je 
nutné zaměřit se na výzkum vlivu jednotlivých parametrů (teplota odlévání, rychlost odlévání, 
atd.) na výslednou jakost ingotu resp. výkovku. Z hlediska struktury a jakosti ingotu se jeví 
jako dominantní vliv tvaru kokily resp. ingotu. 

Dizertační práce je zaměřena na využití a aplikaci výsledků modelování a simulace 
procesu odlévání a tuhnutí ingotů z nástrojových ocelí se zaměřením na vnitřní jakost a 
eliminaci makrosegregací. 

Cílem práce je tedy: 

1. Navržení optimálního tvaru kokily resp. ingotu o hmotnosti 8 až 10 tun, který bude 
výše uvedené vnitřní necelistvosti a makrosegregace eliminovat a následně zabezpečí 
dosažení vysoké jakosti odlévaných ingotů resp. hotových výkovků z nástrojových oceli. 
Jedná se tedy především o: 

⇒ změnu tvaru kokily 

⇒ úpravu licích podmínek ingotu 

⇒ úpravu patní části kokily 

⇒ úpravu hlavové části kokily 

2. Na základě dosažených výsledků navrhnout a odzkoušet optimální tvar nové kokily 
se zaměřením na výskyt vnitřních necelistvostí a homogenitu odlévaných ingotů. 

3. Ověření dosažených výsledků v podmínkách nového tvaru kokily se zaměřením na 
výskyt vnitřních vad výkovků. 
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5. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST – NUMERICKÉ SIMULACE 
Pro simulaci lití a tuhnutí, z pohledu nástrojových ocelí problematických ingotů řady 

8K, jsem v rámci této práce zvolil ingot o hmotnosti 7600kg (typ 8K8,4) a ocel GS80Cr 
ekvivalentní oceli 8CrMoSiV (značka POLDI) nebo oceli dle ČSN419511 [14]. V konečné 
fázi jsem rovněž ověřil materiál X40CrMoV51 dle DIN17350 (ekvivalentní oceli dle 
ČSN419554). [15], [16] 

5.1 Procesní parametry simulace lití a tuhnutí oceli 

Simulaci lití a tuhnutí jsem realizoval pro základní verzi kokily 8K8,4. Schematické 
znázornění navržené a zároveň zkoumané  sestavy: kokila – hlavový nástavec – žárobeton – 
isolační obklad – exotermický zásyp – isolační zásyp, uvádí Obr.1. 

 

Obr. 1: Schéma kokily 8K8,4 a keramických materiálů pro simulaci lití 

a tuhnutí ingotu 

5.1.1 Teplota lití oceli 

Určení teploty lití obecně vychází z teploty likvidu oceli stanovené výpočtem na 
základě předpisu chemického složení pro danou jakost, viz Tab.1, a navýšením výsledné 
teploty o teplotu přehřátí. 

 Pro výpočet teploty likvidu jsem uvažoval se středním obsahem legujících a 
doprovodných prvků. Teplotu likvidu jsem dle Myslivce [7] stanovil následovně:  

pro jakosti oceli GS80Cr (DIN17350)  Tlikvidu = 1464°C  
pro jakost oceli X40CrMoV51 (DIN17350)  Tlikvidu = 1487°C 

 
Tab. 1: Chemické složení vybraných jakostí 
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Teplota přehřátí oceli nad teplotu likvidu zahrnuje zejména nezbytné navýšení teploty 
s ohledem na slévatelnost dané jakosti oceli pro zajištění bezpečného odlití jakostního ingotu. 
Obecně je nutné uvažovat i s teplotní ztrátou způsobenou odvodem tepla do vyzdívky pánve a 
okolního prostředí v průběhu transportu licí pánve na licí pole a po dobu vlastního odlévání 
ingotů. 

GS80Cr  T lití = T likvidu + 40°C = (1464 + 40)°C = 1504°C 
X40CrMoV51  T lití = T likvidu + 40°C = (1487 + 40)°C = 1527°C 

5.1.2 Rychlost lití ingotu 

Rychlost lití oceli resp. odlévání ingotu je důležitý faktor s podstatným vlivem na 
výslednou povrchovou a vnitřní jakost ingotu. 

Technologický předpis rychlosti lití ingotů vychází z provozních zkušeností a je 
definován na základě hmotnosti odlitého kovu v čase. Parametry pro odlévání ingotů 8K8,4, 
sledovaných jakostí nástrojových ocelí v podmínkách ŽDAS, a.s jsou patrny z Tab.2. 

 

Tab. 2: Předpis lití ingotu 8K8,4 z oceli GS80Cr a X40CrMoV51 

 

5.1.3 Ošetření hlavy ingotu 

Ošetření hlavy ingotu jsem provedl v podmínkách MAGMAsoft® v souladu s reálným 
stavem. Jedná se především o izolační obklad o tloušťce 50mm vložený v žárobetonem 
vyzděném hlavovém nástavci. Dále je horní část hlavy ošetřena nejdříve 30mm silnou vrstvou 
exotermického zásypu a pak 20mm vrstvou izolačního zásypu. Schéma sestavy hlavového 
nástavce uvádí Obr.2.  a Obr.3. 

  

Obr. 2: Schéma soustavy ingot – kokila - 

pomocné materiály 

Obr. 3: Schéma sestavy hlavy a kokily 

ingotu 8K8,4 - MAGMAsoft
®
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5.2 Simulace základní – původní stav výroby ve ŽĎAS, a.s. 

Základní simulace ingotu 8K8,4 oceli GS80Cr jsem provedl v rámci úvodních prací. 
Hlavním měřítkem pro posouzení vnitřní kvality ingotu bylo Niyamovo kriterium, které je 
schopno modelovat úroveň vnitřních necelistvostí v závislosti na parametrech odlévání a 
tuhnutí  – viz. níže. 

Hlavním měřítkem pro posouzení vnitřní kvality ingotu je v případě software 
MAGMAsoft®  stanovení tzv. Niyamova kriteria tj. kriteria pro vznik mikrostaženin 
v osových částech ingotu. Niyamovo kriterium je rozhodující pro vznik „mikrostaženin“ a je 
definované jako podíl 

TG      )( 12
1

2
1

−
⋅⋅ mmsK            (1) 

G (K . mm-1) je teplotní gradient 

T (K . s-1) rychlost ochlazování 

Pro odlitky se uvádí jako kritická hodnota Niyamova kriteria 0,775 )( 12
1

2
1

−
⋅⋅ mmsK  

[17]. Při hodnotách vyšších než 0,775 dochází ke vzniku mikroporezity, případně vzniku 
staženin. Pro ingoty nejsou zatím známa praktická porovnání výsledků simulace s reálným 
stavem. 

5.3 Simulace vlivu úpravy licích podmínek – změna licí rychlosti 

K ověření možnosti zajištění vyhovující kvality ingotu 8K8,4 z nástrojové oceli jsem 
simuloval změny licích podmínek ve smyslu zvýšení resp. snížení licí rychlosti. Tato změna  
by mohla ve svém důsledku ovlivnit strukturu ingotu, umožnit odstranění vad definovaných 
kriteriem Niyama a posunout tím oblast středové porezity směrem k hlavové části ingotu. 

Licí rychlost v podmínkách numerické simulace ingotů jsem pak modifikoval z 
původního „normálního“ na nové „pomalé“ a „rychlé“ lití dle parametrů uvedených v Tab.3. 

 

Tab. 3: Modifikace licích časů ingotu 8K8,4 z oceli GS80Cr 

 

Z provedených simulací je zřejmé, že změna licí rychlosti má určitý vliv na hodnotu 
Niyamova kritéria a to především v osové části ingotu. 

5.4 Simulace vlivu objemu tekutého kovu v hlavovém nástavci kokily 

Dalším krokem v oblasti ověření současného stavu bylo ověření výšky hlavy ingotu a 
jejího vlivu na rozsah vady detekované kriteriem Niyama. 

Na základě výsledků těchto simulací bylo možné konstatovat, že v případě výšky 
hlavy ingotu menší jak 200mm zasahuje staženina do těla ingotu a úroveň Niyamova kritéria 
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naznačuje vysoký výskyt osových vad. V případě výšky hlavy ingotu 200mm a více nebude 
již mít dále tento parametr výrazný vliv na rozsah osových vad detekovaných kriteriem 
Niyama. 

Další kroky v numerické simulaci, vedoucí k minimalizaci nebo úplnému odstranění 
vad detekovaných kriteriem Niyama, spočívaly v modifikaci jak vnitřního, tak i vnějšího 
tvaru kokily.  

Modifikace spočívaly v návrhu různých variant úprav vnějších i vnitřních rozměrů 
kokily, kde jedním z cílů bylo například zvýšit odvod tepla z ingotu a měnit tak rychlost 
chladnutí v různých částech ingotu. 

5.5 Varianty úprav geometrie původního tvaru kokily 8K8,4 

Změna geometrie tvaru kokily 8K8,4 byla v podmínkách numerické simulace v první 
fázi směřována k modifikaci vnějšího tvaru kokily, ve druhé fázi k modifikaci vnitřního tvaru 
kokily. Možností řešení se nabízelo několik: 

 

 zesílení dolní poloviny těla kokily 

 zesílení horní poloviny těla kokily  

 žebrování dolní poloviny těla kokily 

 žebrování horní poloviny těla kokily 

 zkosení patní části uvnitř kokilyz 

 měna poměru H/D (výška ingotu / střední průměr) 

 změna úkosu kokily 

 

Shrneme-li tyto varianty lze na nich jednoznačně pozorovat ovlivňování kvality osové 
části ingotu dané kritériem Niyama, ale v žádném z těchto případů, což je ze simulací zřejmé, 
se tento negativní jev nepodařilo zcela odstranit. Osová porezita se nacházela vždy ve 
středové části ingotu. 

5.6 Verze zvětšení patního průměru a modifikace průřezu ingotu 

Na základě výsledků předchozích simulací jsem přistoupil ke komplexní úpravě 
geometrie kokily a ověření navržených variant. Změny proti původnímu tvaru kokily 8K8,4 
byly směřovány do oblasti jednak zvýšení poměru H/D a zároveň zvětšení úkosu stěny ingotu. 

Různé varianty geometrie ingotu byly následně simulací ověřovány a to opět 
z hlediska již známého kritéria Niyama, ale dále také z hlediska vnitřních porovnávacích – 
relativních napětí v ingotu označované jako Mises [Mpa].  

S pomocí relativních napětí Mises lze porovnávat trojosý napěťový stav s jednoosým 
napěťovým stavem (trhací zkouškou), tzn. že výsledky napětí můžeme přímo porovnat 
s výsledky meze kluzu a pevnosti při měření vlastností materiálu zkouškou tahem. 

V rámci navrhovaných změn tvaru ingotu jsem realizoval i zvětšení patního průměru. 
Návrh nového tvaru ingotu resp. kokily byl proti původnímu patnímu rozměru ingotu 8K8,4 
D patní = 842 mm zvětšen na  D patní = 900 mm, přičemž hmotnost ingotu byla nezměněna. 
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Modifikace průřezu ingotu souvisela s ověřením vlivu konvexních stěn tvaru kokily 
v porovnání s rovnými plochami stěn kokily na jakost ingotu z hlediska kriteria Niyama ve 
škále 0 až 2 a dále z hlediska vnitřních porovnávacích – relativních napětí v ingotu 
označované Mises [Mpa].  

Výsledky ověřovaných variant tvaru kokily numerickou simulací lití a tuhnutí ingotů 
s patním průměrem D patní = 900 mm a rozdílných průřezech ingotu, potvrzují  z hlediska 
kriteria Niyama ve škále 0 až 2 pozitivní vývoj a eliminaci vady v ose ingotu v závislosti na 
rostoucím úkosu stěn kokily v rozpětí od 4,5°až do 6,0°. 

Vliv tvaru průřezu ingotu, tedy jednak konvexních a jednak rovných stěn kokily, se na 
hodnotách a rozsahu vady dle kriteria Niyama významně neprojevil.  

Z hlediska vnitřních porovnávacích – relativních napětí v ingotu Mises [Mpa], lze 
konstatovat opět pozitivní vliv zvětšení úkosu v porovnání s původním stavem (8K8,4). 
V závislosti na rostoucím úkosu stěn kokily v rozpětí od 4,5° až do 6,0° nejsou zřejmé další 
významné změny hodnot vnitřních porovnávacích – relativních napětí v ingotu Mises [Mpa]. 

Vliv tvaru průřezu ingotu, tedy jednak konvexních a jednak rovných stěn kokily, se na 
hodnotách vnitřních porovnávacích – relativních napětí v ingotu Mises [Mpa], významně 
projevil pouze v případě verze ingotu s úkosem 4,5°. Při dalším zvýšení úkosu stěn kokily 
prakticky nedochází k rozdílům v hodnotách vnitřních porovnávacích – relativních napětí 
v ingotu Mises [Mpa], v porovnání rozdílných průřezů ingotů při stejném úkosu. 

5.7 Verze návrhu nové kokily 8K9,2 

Na základě analýz a provedených numerických simulací jsem navrhnul nový tvar 
kokily, pracovně označený 8K9,2. Jedná se o kokilu pro odlévání ingotu o větší hmotnosti 
(8 900 kg), se zvětšenými rozměry horního a patního průměru a sníženou výškou, což se 
promítlo do zmenšení štíhlosti z původních 1,99 na 1,33. Ingot je tedy typický následujícími 
odchylkami od původního tvaru ingotu 8K8,4 – viz. Tab.4. [18], [19], [20]. 

 

Tab. 4: Porovnání rozměrů ingotu 8K8.4 a 8K9.2 

 
 

Další konstrukční úprava tvaru kokily byla provedena ve smyslu zvýšení využití 
ingotu. Uzavření patní části kokily umožňuje odlévání ingotů bez ošetření ocelovými broky a 
tedy bez znečištění patní části ingotu cizím materiálem. 

Ingot 8K9,2 vykazuje zřejmý sklon k tvorbě pásem segregací a rozsah zasažení těla 
ingotu bude v praxi zřejmě závislý zejména na způsobu ošetření hlavy ingotu. Segregace 
ingotu však podle výsledků numerické simulace představuje pouze změnu uhlíku v rozpětí 
cca 0,08%hm. C, což nepředstavuje odchylky větší než ± 0,04%hm. C, tedy zhruba 5% 
rozptyl koncentrace od střední hodnoty obsahu uhlíku v primární tavenině. Takové riziko je 
z hlediska povolených normovaných odchylek chemického složení zcela přijatelné. 
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6. ZHODNOCENÍ NUMERICKÝCH SIMULACÍ 

Provedené simulace dokumentují v několika základních charakteristikách dosaženou 
kvalitu ingotu. Za podstatné měřítko pro uvažování změn v technologii výroby ingotů a 
klíčové z hlediska hodnocení dosažené kvality ingotu lze uvažovat parametr NIYAMA 
KRITERIUM, jehož výsledné hodnoty z numerických výpočtů v kritických místech výskytu 
vad výkovků značně převyšují povolenou úroveň 0,775 platnou pro simulace a hodnocení 
kvality ocelových odlitků. 

V rámci dizertační práce byly provedeny následující kroky: 

 ověření podmínek odlévání a tuhnutí ingotu z nástrojové oceli GS80Cr 
 ověření podmínek odlévání a tuhnutí ingotu z nástrojové oceli X40CrMoV51 
 výběr kritického parametru pro vývoj nového tvaru kokily 
 simulace lití a tuhnutí 61 variant modifikací tvaru kokily 8K8,4 
 výběr optimálního tvaru modifikace ingotu 8K8,4 pro realizaci 
 simulace lití a tuhnutí výsledné varianty návrhu tvaru kokily 8K9,2. 

 

Zásadní změnu tvaru kokily lze definovat především jako: 
 

• změnu poměru H/D původní  H/D = 1,99  pro ingot 8K8,4 
     současný  H/D = 1.33  pro ingot 8K9,2 
 

• změnu úkosu   původní  α = 2,1°  pro ingot 8K8,4  
     současný   α = 5.7°  pro ingot 8K9,2 
 

• konstrukční úpravu tvaru kokily ve smyslu zvýšení využití těla ingotu 
 
Uzavření patní části kokily umožňuje odlévání ingotů bez znečištění patní části cizím 

materiálem a tím dovoluje jejich vyšší využití. 

Výsledky numerické simulace lití oceli a tuhnutí ingotu v kokile 8K9,2 dokumentují, 
proti původnímu ingotu 8K8,4, významné snížení rizika výskytu vad definované kriteriem 
Niyama. 

Negativní vliv změny geometrie kokily 8K9,2 se projevil zejména ve smyslu chemické 
homogenity ingotu. Změna tvaru a prodloužení doby tuhnutí ingotu se znatelně projevila 
v pásmovém rozložení segregací. 

Zlepšení lze očekávat ve smyslu homogenního rozložení napěťových stavů ingotu 
typu 8K9,2 v porovnání s ingotem 8K8,4 
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7. VÝSLEDNÝ NÁVRH = NOVÝ TYP INGOTU 
Návrh nového tvaru kokily byl proveden na základě výsledků numerické simulace 

v podmínkách softwaru MAGMAsoft®. Výsledný návrh geometrie těla kokily označené 
8K9,2 v porovnání s kokilou 8K8,4 uvádí Tab.5. 
 
Tab. 5: Geometrie původní kokily 8K8,4 a varianta návrhu nového tvaru kokily 8K9,2 

 

7.1 Návrh těla nové kokily 8K9,2 

Porovnání nového technického řešení kokily 8K9,2 s původním stavem kokily 8K8,4 
dokumentují Obr.4 až Obr.7. 

 změna poměru H/D (zvětšení průměru ingotu a snížení jeho výšky) 
z původní hodnoty 1.99 na 1.33 

 zvětšení úkosu stěn ingotu z původní hodnoty 2.1° na 5.7° 

 uzavření patní části ingotu 

 

 

 

 

Obr. 4: 8K8,4 - stávající ingot + kokila Obr. 5: 8K8,4 - stávající ingot + kokila 

 

 

Obr. 6: 8K9,2 - nový ingot + kokila Obr. 7: 8K9,2 - nový ingot + kokila 
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8. STANOVENÍ ÚPRAV TECHNOLOGIE VÝROBY 
V rámci realizace nového typu ingotu bylo provedeno zpracování návrhu technologie 

odlévání oceli do kokil 8K9,2. 

8.1 Podmínky odlévání ingotu 8K9,2 

Rychlost odlévání oceli do kokil 8K9,2 byla v souladu s optimálními podmínkami pro 
odlévání do kokil typu 8K8,4 stanovena dle Tab.6. 

 

Tab. 6: Předpis licí rychlosti pro ingot 8K9,2 

 

8.3 Izolační obklad pro kokilu 8K9,2 

Účinnost standardně používaných izolačních obkladů se projevila jako nedostatečná. 
Docházelo ke vzniku staženiny, jejíž kořen hraničil s tělem ingotu. Proto jsem v dalším kroku 
navázal spolupráci s českým výrobcem exotermických izolačních obkladů pro výrobu odlitků 
a ingotů, společností H.A.KOVOCHEM, spol. s r.o. se sídlem v Mníšku pod Brdy, kde 
proběhla další technická rada. 

Jejím cílem bylo navrhnout a realizovat výrobu exotermického obkladu pro ingot 
8K9,2, přičemž hlavní problematika výroby obkladu spočívala v jeho rozměrech - 
D1080x250x35mm se skosením. 

 

9. OVĚŘENÍ VÝSLEDKŮ NA INGOTECH 

9.1 Chemické složení ocelí 

Pro experimentální práce byly vybrány jakosti oceli dle DIN17350 s označením 
X40CrMoV51, 90MnCrV8 a ocel POLDI 8CrMoSiV. [21, 22] 

Výběr jakostí byl proveden na základě analýzy neshodné výroby nástrojových ocelí 
v letech 2000 až 2003, přičemž oceli typu X40CrMoV51 a 8Cr3MoSiV, při zahrnutí 
obdobných typů ocelí: X38CrMoV51, X38CrMoV53, 86CrMoV7, 8CrMoSiV, 8Cr3MoV, 
představovaly v souhrnu podíl na celkové neshodné produkci nástrojových ocelí více než 60% 

Ocel jakosti 90MnCrV8 byla vybrána jako porovnávací jakost zastupující skupinu 
nízkolegovaných ocelí s vysokým obsahem uhlíku. Chemické složení ocelí vybraných pro 
experimentální práce uvádí Tab.7. 
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Tab. 7: Normované předpisy chemické složení vybraných 

ocelí pro experimentální práce 

 

9.2 Struktura ingotu 8K8,4 vs. 8K9,2 

V rámci provedených experimentálních taveb (TD1 až TD8) byly vyrobené ingoty, 
tepelně zpracovány, rozřezány a analyzovány. Cílem bylo ověření výsledku lití a tuhnutí 
ingotů z hlediska dosažené vnitřní jakosti. 

Odlité a vychlazené ingoty byly před vlastním rozborem jakosti rozděleny strojním 
řezáním na tři části značené: H – hlava ingotu, S – střední část ingotu a P – patní část ingotu, 
z nichž byly následně vyřezány zkušební desky. Schematicky je postup dělení ingotu 
znázorněn na Obr.8. 

 

Obr. 8: Schéma dělení ingotů experimentálních taveb EU1, EU2, EU3 

 

Pro dokumentaci výskytu strukturních vad odlitých ingotů, tj. především trhlin a dutin 
byly zvoleny následující metody a hodnocení 

 Kapilární zkouška – penetrační metoda. 
 Hodnocení makrostruktury oceli hlubokým leptáním dle ČSN 42 0467. 
 Hodnocení chemické heterogenity ingotů 

 

Kontrola makrostruktury hlubokým leptáním byla provedena za účelem potvrzení a 
doplnění výsledků získaných kapilární zkouškou. 
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Tab.8 uvádí souhrn výsledků hodnocení makrostruktury ingotů 8K8,4 a 8K9,2. 

Tab. 8: Hodnocení makrostruktury ingotů 8K8,4 a 8K9,2 

 

I přes problematické vyhodnocení této zkoušky, vzhledem k rozsahu vad, bylo 
dosaženo výsledků, které poukazují na zřejmé snížení výskytu vad v ingotu 8K9,2 
v porovnání s ingotem 8K8,4. 

Vyhodnocení jakosti ingotů z hlediska chemického složení bylo provedeno s cílem 
dokumentovat vliv změny tvaru kokily, odlišných podmínek odlévání a tuhnutí ingotů na 
chemickou homogenitu resp. heterogenitu ingotů 8K8,4 a 8K9,2. 

Práce obsahuje porovnání segregací resp. odmíšení vybraných prvků s významnou  
koncentrací v oceli nebo s nejvyššími koeficienty segregace. 

9.3 Shrnutí výsledků hodnocení vnitřní jakosti ingotů 

Trhliny, dutiny, mikrostaženiny, obecně vady, v případě ingotů 8K8,4 a 8K13.0 
odlévaných spodem nebo horem zasahují vždy relativně velkou oblast osové části těla ingotu. 
Vady ingotů se projevují ve všech případech analyzovaných kusů, přičemž relativně horších 
výsledků bylo dosaženo u ingotu odlévaného spodem z oceli vyrobené technologií 
EOP/LF/VD. 

Odléváním ingotů horem by bylo možné zabezpečit usměrněné tuhnutí ingotu, ovšem 
za cenu jednak zhoršené metalografické čistoty oceli vlivem sekundární oxidace kovu 
v průběhu odlévání a jednak velmi špatné povrchové kvality ingotu s následkem rizika vzniku 
povrchových trhlin v průběhu tváření a nezbytnosti zvýšení technologických přídavků při 
tváření pro následné opracování. Proto technologie odlévání ingotů nástrojových ocelí horem 
není vhodná. 

Všechny zkoušené ingoty 8K9.2 vykazovaly nižší zasažení osové části těla ingotu 
staženinami a ředinami, přičemž rozsah jejich škodlivosti byl snížen eliminací masivních 
trhlin nalezených v případě analýz struktury ingotů 8K8.4 a 8K13.0. 

Provedené hodnocení makrostruktury vzorků oceli taveb TD1, TD2, TD3 ingotu 
8K8,4 a taveb TD6, TD7, TD8 hlubokým leptáním dle ČSN 42 0467 potvrdilo zřejmou 
změnu trendu výskytu vady v ingotu 8K9.2 v porovnání s ingotem 8K8.4. 

Hodnocení ingotů 8K8.4 a 8K9.2 odlitých z oceli vyrobené technologií EOP/LF/VD 
potvrzuje vliv změny tvaru kokily na rozsah heterogenit. V dolních 2/3 výšky těla ingotu 
můžeme konstatovat srovnatelný stupeň heterogenity, přičemž segregace uhlíku významně 
narůstá směrem k hlavě v případě ingotu 8K9.2. K exponenciálnímu nárůstu koncentrace 
uhlíku v ose ingotu 8K9.2 dochází ve vzdálenosti 150mm od hlavy ingotu, přičemž výška 
hlavy ingotu 8K8,4 v činí 350mm a v případě ingotu 8K9.2 pak 250mm. 
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10. OVĚŘENÍ VÝSLEDKŮ NA VÝKOVCÍCH 
Výsledky numerického simulování lití a tuhnutí ocelového ingotu jakosti dle DIN17350 

GS80Cr potvrzují riziko vzniku nehomogenní struktury v ose ingotu a poukazují v souladu 
s výsledky šetření výkovků jakosti 8CrMoSiV na místo výskytu vad ingotu. Uvedená tvrzení 
byla ověřena v praxi při odlévání uvedených jakostí v podmínkách ŽĎAS, a.s. 

U výkovků z nástrojových ocelí byla sledována jejich vnitřní jakost zkouškou 
ultrazvukem. Výsledky jsou pro roky 2000 – 2010  uvedeny v Tab.9. V této tabulce je zřejmý 
pozitivní trend ve snižování zmetkovitosti od zavedení nového typu ingotu v roce 2006. 

 
Tab. 9: Podíl neshodné výroby NO na výrobě oceli na výkovky v letech 2000 - 2010 

 

Podíl neshodné výroby výkovků z nástrojových ocelí, se z hlediska celkové hmotnosti 
neshodných výrobků v letech 2000 až 2005 pohyboval v rozpětí 10 až 24 %. Po zavedení 
nového typu kokily v roce 2006 klesl podíl zmetků z NO na neshodné výrobě výkovků na 5 
až 7 %. 

Na celkové produkci oceli na výkovky měly neshodné výkovky z nástrojových ocelí 
v období 2000 až 2005 podíl v rozpětí 0,10 až 0,51%. Po zavedení nového typu kokily klesl 
tento podíl na 0,08 až 0,12%. 

Tab.10 dokumentuje, v období let 2000 - 2010, trend vývoje objemu výroby 
nástrojových ocelí, výskyt případů nevyhovujících výkovků a vývoj podílu neshodných 
výkovků na celkové produkci nástrojových ocelí v podmínkách ŽĎAS, a.s. 
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Tab. 10: Trend vývoje výroby nástrojových ocelí 2000 – 2010 

 

Výskyt případů neshodných výrobků z nástrojových ocelí, se v letech 2000 až 2005 
pohyboval v rozpětí 31 až 70. Po zavedení nového typu kokily v roce 2006 klesl počet těchto 
případů na 3 až 18. 

Na celkové produkci nástrojových ocelí měly neshodné výkovky z nástrojových ocelí 
v období 2000 až 2005 podíl v rozpětí 0,88 až 2,37 %. Po zavedení nového typu kokily klesl 
tento podíl na 0,59 až 1,47%. 
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11. ZÁVĚR 
Cílem dizertační práce bylo navržení optimálního tvaru kokily pro odlévání ingotů o 

hmotnosti 8-10 tun z nástrojových ocelí s maximální eliminací vnitřních necelistvostí a 
segregací za účelem dosažení vysoké jakosti ingotů a finálních výkovků. 

V první části práce byl proveden literární rozbor uvedené problematiky, na základě 
něhož byly formulovány cíle práce. Těžiště práce spočívá v kapitolách 5 až 10. 

S využitím výsledků modelování a simulace procesu odlévání a tuhnutí ingotů 
z nástrojových ocelí byl navržen optimální tvar kokily resp. ingotu 8K9.2 o hmotnosti 
8 900kg. V rámci úprav tvaru ingotu bylo realizováno následující: 

⇒ v porovnání s původním ingotem 8K8.4 byla snížena jeho štíhlost resp. poměr 
H/D z hodnoty 1,99 na 1,33 

⇒ s cílem zvýšit čistotu  paty ingotu, snížit riziko vzniku trhlin a prasklin na 
hranách ingotu a v neposlední řadě zvýšit využití těla ingotu bylo provedeno 
uzavření patní části kokily 

⇒ pro zajištění optimálních podmínek tuhnutí ingotu byl realizován návrh nového 
hlavového nástavce pro ošetření hlavy ingotu 

⇒ volbou hmotnosti ingotu 8K9.2 (8 900kg) došlo k doplnění chybějící vhodné 
velikosti mezi ingotem 8K10,0 (9 700kg) a ingotem 8K8.4 (7 600kg). 

Pro další práci lze doporučit v oblasti simulace liti a tuhnutí ověření možnosti změny 
podmínek odlévání a vlivu změn na dosažené kvalitativní parametry ingotu. Za významný 
výstup ze softwarové simulace lití a tuhnutí pro hodnocení dosažené vnitřní jakosti ingotu lze 
považovat  kriterium dle Niyamy. 

Na základě experimentálních a dále pak provozních výsledků lze konstatovat, jak i je 
zřejmé z Tab.9 a 10, že v případě nově navrženého ingotu 8K9.2 v porovnání s ingotem 
8K8.4 došlo k výraznému zvýšení vnitřní kvality hotových výkovků z nástrojových ocelí. 

V roce 2006 jsem na základě pozitivních výsledků provozních taveb inicioval podání 
přihlášky chráněného průmyslového vzoru s názvem „Ocelářská kokila pro odlévání velkých 
ingotů“.  

Zvýšené segregace, především uhlíku, v části pod hlavou ingotu poukazují na 
nezbytnost řešení problematiky ošetření hlavy ingotu. Opatření je třeba realizovat z pohledu 
výběru vhodných licích prášků, exotermických a isolačních materiálů a stanovení optimálních 
množství, nezbytných pro správné odlití ingotu i ošetření hlavy ingotu. 

Lze předpokládat, že optimalizace podmínek tuhnutí z hlediska ošetření hlavy ingotu, 
budou znamenat zvýšení chemické homogenity ingotu a potlačení rozsahu segregací 
zasahující osovou část těla pod hlavou ingotu. 

Výsledky zkoumání využité při konstrukci nového typu ingotu 8K9.2 navrhuji, na 
základě požadavku technologie volné kovárny, aplikovat i při konstrukčních úpravách a 
návrzích dalších vybraných ingotů ve ŽĎAS, a.s. a rozšířit tak sortiment vhodných kokil pro 
výrobu nástrojových ocelí. 

Proces tváření v podmínkách ŽDAS, a.s., při výrobě výkovků z nástrojových ocelí 
velkého jmenovitého rozměru (průměr výkovku > 200 mm) s využitím zařízení CKV 1800, 
případně CKV1250 a CKV630 (klasické hornotlaké čtyřsloupové hydraulické kovací lisy se 
jmenovitou tvářecí silou 18, 12.5 a 6.3 MN) nezajišťuje dosažení dostatečných objemových 
změn po celém průřezu výkovku, umožňující potlačení a nebo úplné odstranění všech 
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osových vad ingotu. Proto jsem na začátku roku 2007 inicioval jednání technické rady na 
volné kovárně s tím, že vzhledem k požadavkům na výrobu velkých výkovků z nástrojových 
ocelí, navrhuji posílit současný lis CKV1800 z 18MN na 22.5MN. Ve stejném roce byl můj 
návrh realizován. 

Provedené práce a získané výsledky provozního sledování a matematického 

modelování umožnily získat nové původní poznatky v oblasti tuhnutí hmotných ingotů 

s ohledem na jejich tvar a chemické složení nástrojových ocelí. Výsledky doplňují a 

rozšiřují stávající úroveň poznání vědního oboru metalurgie, především z hlediska jevů 

spojených s tuhnutím a krystalizací ingotů z konstrukčních a nástrojových ocelí. Práce dále 

prokázala možnost využití simulací pro tuhnutí ingotů software MAGMAsoft
®

, který je 

především určen k simulacím tuhnutí odlitků. 

Přínos pro praxi lze spatřovat v zavedení nového tvaru kokily, určené pro výrobu 

ingotů z nástrojových ocelí, což v konečném důsledku přineslo zvýšení vnitřní kvality ingotů 

a následně snížení zmetkovitosti při výrobě hmotných výkovků z nástrojových ocelí.  
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