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ANOTACE 

Výskyt reoxidace je klíčovým aspektem v řízení jakosti odlitků. Kov vstupující do 

formy má za následek tepelnou degradaci pojiv, vody a přísad. Dochází k vytvoření 

velkého množství plynů a par. Vzdušný kyslík, atmosféra formy nebo oxidy ve formovací 

směsi mohou způsobit sekundární oxidaci proudu kovu. Nedokonalé plnění odlitků 

vyvolává promíchání proudícího kovu s kyslíkem v plynech a parách. A právě tato 

skutečnost může vést k reoxidaci prvků podle jejich afinity ke kyslíku.  

Tato disertační práce je zaměřena na studium reoxidačních procesů při odlévání do 

syrových forem s využitím nástrojů počítačové simulace, analýzy vad odlitků a sledováním 

změn aktivity kyslíku během plnění formy. Reoxidační pochody jsou častým důvodem 

slévárenských vad. Jejich příčinou mohou vzniknout dutiny (bubliny, bodliny), 

makrovměstky  a dále nepříznivě ovlivňují morfologii oxidů i sulfidů vyloučených jako 

mikrovměstky.  

V teoretické části je shrnuta podstata reoxidačních pochodů, teoretické základy 

proudění roztavených kovů a možnost využití počítačové simulace při modelování 

slévárenských procesů.  

Praktická část obsahuje výsledky vizualizace počítačové simulace, laboratorní 

zkoušky a analýzu slévárenských vad, které se v průběhu zkoušek vyskytly. Laboratorní 

experimenty obsahovaly kontinuální měření aktivity kyslíku v průběhu plnění formy 

a tuhnutí kovu.  Dále sloužily k realizaci srovnávacího experimentu, kdy za jinak stejných 

podmínek (stejné složení odlévaného kovu, stejná licí teplota) se měnila vlhkost 

formovací směsi, obsah Al a způsob plnění formy. 

Předložená disertační práce shrnuje získané výsledky studia reoxidačních procesů 

a vyhodnocuje vliv dominantních faktorů experimentu na výskyt vad (bodlin) u odlitků 

z LČG. 
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ABSTRACT 

The occurrence of reoxidation is a key aspect of the control of casting quality. The 

metal entering the mould cavity results in thermal degradation of binders, water and 

additives. Large quantities of gases and vapours are produced. Air oxygen, mould 

atmosphere or oxides in the moulding sand may cause secondary oxidation of the metal 

flow. Imperfect filling of castings induces blending of metal flow with oxygen present in 

gases and vapours. This might lead to reoxidation of elements in sequence of their affinity 

to oxygen. 

The focus of this dissertation is the study of reoxidation processes during casting 

into green-sand moulds with the utilization of computer simulation, analysis of casting 

defects and monitoring of changes in oxygen activity during filling of a mould. Reoxidation 

processes are a frequent cause of foundry defects. They may cause cavities (blowholes, 

pinholes), macroinclusions and further they negatively affect the morphology of oxides 

and sulphides discharged as microinclusions. 

The theoretical part summarizes the nature of reoxidation processes, theoretical 

foundations of molten metal flow and the application possibility of computer simulation 

when modelling foundry processes.  

The practical part contains the results of computer simulation, laboratory tests and 

an analysis of foundry defects, which occurred during the tests. Laboratory experiments 

involved continuous measuring of oxygen activity during filling of a mould and metal 

solidification. Further, a comparative experiment was carried out in which, under 

otherwise identical conditions (identical composition of cast metal, identical casting 

temperature), the moisture of moulding sand, the content of aluminium and the manner 

in which the mould was filled changed. 

The present dissertation summarizes findings obtained in the study of reoxidation 

processes and evaluates the influence of dominant factors on the occurrence of defects 

(pinholes) in castings from GJV. 
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1. ÚVOD 

Výskyt reoxidace je klíčovým aspektem v řízení jakosti odlitků. Kov vstupující do 

formy má za následek tepelnou degradaci pojiv, vody a přísad. Dochází k vytvoření 

velkého množství plynů a par. Vzdušný kyslík, atmosféra formy nebo oxidy ve formovací 

směsi mohou reoxidovat proud kovu. Nedokonalé plnění odlitků vyvolává promíchání 

proudícího kovu s kyslíkem v plynech a parách. Tato skutečnost vede k sekundární oxidaci 

nebo takzvané reoxidaci kovu.  Oxidace kovu je jednou ze základních metalurgických 

reakcí při zpracování slitin železa. [24] 

Reoxidační pochody jsou častým důvodem vad hutních a slévárenských výrobků 

(bubliny, bodliny), makrovměstky a nepříznivě ovlivňuje morfologii oxidů i sulfidů 

vyloučených jako mikrovměstky.  Reoxidace kovu během odlévání má rozhodující vliv na 

jakost vyráběných polotovarů a výrobků. Studium reoxidačních pochodů při odlévání slitin 

železa do syrových forem, může mít zásadní vliv na snížení výskytu vad odlitků a tak mít 

dopad na zvýšení kvality výroby sléváren.  

Numerická simulace se stala uznávaným pomocníkem při analýzách a optimalizacích 

slévárenské výroby. Simulační software se tak stál silným nástrojem, který umožnuje 

optimalizovat slévárenské procesy, zvýšit využití kovu, snížit procento neshodných 

výrobků, predikovat vady a tím vším zefektivnit výrobu.  

Možnosti simulace jsou ovšem ovlivněny obtížností definice okrajových podmínek 

a dále dostupností správných tepelně-fyzikálních parametrů, jež jsou nezbytné ke 

korektním výsledkům. Obecně však můžeme říct, že moderní metody matematického 

modelování a počítačové simulace nám mohou pomoci ke studiu reoxidačních pochodů 

při odlévání ocelí a litin a tak více objasnit jejich průběh. 
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2. CÍL PRÁCE 

Cílem doktorandské práce je pomocí nepřímých metod (počítačové simulace 

a analýzy vad) a přímých metod (kontinuální měření aktivity kyslíku) objasnit příčiny 

vzniku vad typu bodliny způsobené reoxidačními procesy na odlitcích z LČG odlévané do 

syrových forem. 

Dílčí cíle:  

 experimentálně zjistit povahu proudění kovu navrženého odlitku pomocí počítačové 

simulace 

 ověřit vliv různých vtokových soustav a poloh odlitků ve formě na povahu proudění  

 verifikovat numerický model laboratorním experimentem 

 aplikace výsledků počítačové simulace ve studiu reoxidace 

 využít kontinuálního měření aktivy kyslíku ke studiu reoxidačních procesů 

 výzkum a analýza vzniklých vad v průběhu experimentu 
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3. REOXIDAČNÍ  PROCESY 

3.1 Podstata a průběh reoxidačních procesů 

Oxidace kovu při tavení a jeho dalším zpracování je jednou ze základních 

metalurgických reakcí při zpracování slitin železa. Obecně lze říci, že při interakci 

roztaveného kovu (slitin železa) s kyslíkem během atmosférického lití se oxidují všechny 

prvky, které mají za daných podmínek vyšší afinitu ke kyslíku než železo. 

Primární reoxidace se především týká oxidace uhlíku a fosforu, která probíhá 

obvykle v peci. Kyslík vázaný na výše uvedené prvky je nutno odstranit dezoxidací, která 

probíhá v peci i mimo ni v rámci sekundární metalurgie. 

K sekundární reoxidaci dochází při výrobě odlitků a odlévání kovu na vzduchu. Od 

okamžiku vylití kovu z tavící pece, v odlévací pánvi až po průchodu slévárenskou formou.  

Terciární oxidaci zaznamenáváme v odlitku při teplotách mezi likvidem a solidem, 

kterou také nazýváme reoxidací kovu. [7][89]  

Důsledkem reoxidace jsou pevné, tekuté a plynné produkty, které mohou reagovat 

se slévárenskou formou za vzniku různých povrchových i vnitřních vad odlitku. [87] 

P. Lévíček [7] vysvětluje procesy reoxidace tím, že během odstátí kovu v pánvi při 

vlastním lití a tuhnutí odlitků postupně tekutý kov přijímá kyslík z okolí, čímž klesá obsah 

prvků s vysokou afinitou ke kyslíku, takže roste koncentrace kyslíku a současně následkem 

snížení koncentrace dezoxidačního prvku v oceli také jeho aktivita.  

Snížením obsahu hlavního dezoxidovadla (u ocelí nejčastěji hliníku), může vést 

k tomu, že při zvýšení aktivity kyslíku se na oxidačních reakcích podílejí i prvky s nižší 

afinitou ke kyslíku jako je mangan, křemík, železo a případně i uhlík. Díky zmíněným 

prvkům a reakcím s kyslíkem dochází k tvorbě celé řady vměstků, které vznikají ať už 

v části nebo celém odlitku. V těchto případech mohou vznikat v části nebo v celém odlitku 

vměstky (oxidy, sulfidy). U reakce kyslíku s uhlíkem či dusíkem vznikají také bubliny, popř. 

bodliny. [25][40] 

Pokles obsahů prvků s vysokou afinitou ke kyslíku, v souvislosti s reoxidačními 

pochody, je tedy vždy doprovázen vznikem oxidických, příp. oxisulfidických vměstků.  
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Výsledná jakost oceli je ovlivňována nejen vlastnostmi jednotlivých strukturních složek 

oceli, ale do značné míry i množstvím, velikostí, rozložením a morfologií těchto oxidických 

vměstků. Zvlášť nežádoucí jsou v oceli hrubé vměstky, příp. shluky vměstků. Při obrábění 

mohou být vměstky příčinou předčasného opotřebení nástroje. Ve zvlášť nepříznivých 

případech se vměstky vyskytují jako tzv. strusková hnízda a zadrobeniny. Zejména 

u vysoce jakostních součástí vedou takováto vadná místa většinou k vyřazení odlitku. 

U hlubokotažných plechů vedou hrubé oxidické vměstky většinou k vadám povrchu, jako 

jsou struskovitost a bubliny (bodliny). [26][41] 

Jedním z významných faktorů, které mají vliv na reoxidaci kovu, je plynulost 

a rychlost plnění formy. Jedná se zejména o práci slévače, která bývá dost často 

podceňována. Problém je ovšem její velmi obtížná kontrola po jejím provedení. [19] 

Dominantní vliv reoxidace na výskyt vměstků v oceli dokládá studie Americké 

slévárenské společnosti AFS [19], Studie vychází z průzkumu provedeného ve 300 

slévárnách oceli, z něhož vyplývá, že 83 % makrovměstků vzniká z důvodu reoxidace, 

pouze 14 % vyvolávají formovací materiály a 2 % struska.[22][24][25] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 - Rozdělení zdrojů makroskopických vměstků u uhlíkových a nízkoleg. ocelí [19] 

 



Simulace proudění kovu ve slévárenské formě z hlediska jeho reoxidace

 

 
 

Radovan VLADÍK, VŠB-TU Ostrava, FMMI, Katedra slévárenství 5   

3.2 Činitelé ovlivňující reoxidační procesy 

Reoxidační procesy při atmosférickém lití slitin železa ovlivňuje: 

 Materiál odlévaného kovu  - chemické složení odlévaného kovu   

                                                  - teplota kovu 

                                                  - zpracování kovu (vsázka, očkování, modifikace,     

                                                    dezoxidace) 

 

 Materiál formy                        - materiál formy (ostřivo, pojivo) 

                                                 - obsah uhlíkatých látek ve formovací směsi 

                                                 - prodyšnost formy a transport plynů z formy 

 

 Způsob odlévání           - rychlost proudění a plnění formy 

                     - povaha proudění tekutého kovu v průběhu plnění 

                                                 - stupeň průtočnosti v jednotlivých průřezech odlitku 

 

 Vliv okolního prostředí      - relativní vlhkost vzduchu 

             - teplota 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2 - Ishikawa diagram reoxidačních procesů 
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3.3 Reakce v syrových pískových formách při odlévání ocelí a litin 

Roztavený kov (ocel, litina) vstupující do pískové formy předává své teplo formě, ve 

které se nejprve začíná rozpínat vzduch v mezerách mezi zrny ostřiva. Pokud se jedná 

o syrovou formu, pak teplo způsobí změnu volné vody a vody vzniklé po dehydroxilaci 

aktivního jílu v páru, a forma na rozhraní s kovem se vysušuje. Kyslík z vodní páry může 

reagovat s uhlíkem obsaženým v kovu nebo se železem a doprovodnými prvky v oceli 

a litině. [40][90] 

Pořadí, v jakém dochází k oxidaci prvků obsažených v tekutém kovu, je dáno afinitou 

ke kyslíku, jejíž mírou je záporná hodnota volné entalpie, která je vyjádřená vztahem: 

(1) 

kde ΔH – reakční teplo, ΔS – změna entropie, T – teplota. 

Změna volné entalpie doprovázející vznik oxidů je vyjádřena diagramem 

Richardsona a Jeffese. Kromě afinitní řady z ní vyplývá důležitá skutečnost, že čím 

zápornější je hodnota ΔG reakce vyjadřující vznik oxidu, tím stálejší je oxid. Významné je 

pak zvláštní postavení uhlíku proti všem prvkům, jehož ΔG s teplotou klesá do 

zápornějších hodnot a jeho afinita ke kyslíku tedy s rostoucí teplotou roste. Uhlík může za 

vysokých teplot redukovat většinu oxidů. [25][38][90]
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3 - Ellinghamův diagram 
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 Reakce vodní páry s C rozpuštěným v oceli nebo litině: 

  (2) 

 Reakce vodní páry s C z uhlíkatých materiálů: 

)(2)()(2 ggg HCOOHC   (3) 

 Oxid uhelnatý, který vznikl, může reagovat s vodní parou:  

)(22)(2)( ggg HCOOHCO   (4) 

 Na rozhraní forma-kov může být železo a další prvky oxidovány CO2: 

  )()(2 )( gg COFeOCOFe   (5) 

  )(2)(2 )( gg HFeOOHFe   (6) 

 Doprovodné prvky reagují s kyslíkem rozpuštěným v železe podle rovnice:  

  (7) 

 Příklad oxidace křemíku: 

            (8) 

3.4 Reakce roztaveného kovu s jinými pojivovými systémy 

Formy pojené organickými pojivy neobsahují vlhkost mimo té, která je přítomna 

v okolním vzduchu. Místo toho dochází k termo-destrukci pojiva za vzniku aromátů CH4, 

C2H6, C6H6 a dalších, které se mohou rozkládat na jednodušší plynné formy podle rovnice: 

 (9) 

U forem pojených vodním sklem je nízká vlhkost a nejsou v ní žádné uhlíkaté látky. 

Zde může přicházet v úvahu reakce mezi O2 ze vzduchu a uhlíkem rozpuštěným v kovu 

podle rovnice: 

 (10) 

A reakce kovových oxidů s uhlíkem z kovové taveniny (oceli, litiny) 

 (11) 

)(22)(2
2

)
4

( ggyx OH
y

COO
y

xHC 

)()(2
2

1
][ gg COOC 

)(][][)( gCOFeCFeO 

  )(2)()(2 ggg HCOOHC 

    )(MeOOMe 

    )(2 2SiOOSi 
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3.5 Oxidační účinek formy 

Čelo proudu oceli protékající syrovou formou může na své cestě formou pojmout 

tolik kyslíku, že může vstupovat do dutiny formy jako neuklidněné. Později protékající 

roztavený kov je sice stále teplejší, avšak stýká se s formou, jejíž lícová vrstva obsahuje 

stále méně a méně vlhkosti. Trvá-li průtok dostatečně dlouho, ztrácejí některé části líce 

formy úplně svou vlhkost a pozbývají i oxidačního účinku na ocel. Proto později vytékající 

podíly oceli z vtokové soustavy do dutiny formy již obsahují kovový AI. [4][22][69]  

Díky jejich promíchávání v dutině formy s prvními „neuklidněnými" podíly (čela 

proudu) dojde k reakci: 

 (12) 

Díky existenci průtočnosti a vynucenému proudění oceli v dutině formy se odstraní 

FeO. Tím se předejde nebezpečí vzniku endogenních bublin, ovšem na úkor jistého 

zvýšení obsahu vměstků v oceli. Kdyby se po vstupu zoxidovaného čela proudu do dutiny 

formy přestalo odlévat, ztuhla by ocel s bublinami. V právě uvedeném případě zachránil 

ocel před vznikem těchto vad další podíl oceli, která byla již dobře dezoxidována, popř. 

stále méně a méně reoxidována. [4][69][70] 

3.6 Vady odlitků způsobené reoxidačními procesy 

Vlivem  reoxidace mohou vznikat různé vady odlitků: 

 Vměstky   - Makrovměstky 

   - Mikrovměstky 

   - Struskové šumy 

   - Ceroxidy 

   - Sekundární struska 

 Plynové dutiny   - Struskoplynové vady   

              - Bodliny 

             - Endogenní bubliny 

 Chemická penetrace 

 Strukturní anomálie 

FeOAlAlFeO 323 32 
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Obr. 4 - Reoxidační procesy ve slévárenské formě a jejich produkty [24] 

3.6.1 Bubliny 

Z termodynamického hlediska není vyloučení plynného kyslíku ve formě bublin 

v tekuté oceli možné s ohledem na nízké disociační napětí oxidu železnatého, tzn., že 

kyslík bude přednostně tvořit vměstky FeO než přímo iniciovat vznik kyslíkových bublin. 

Velice častou příčinou vzniku bodlin a bublin jak u ocelových, tak i litinových odlitků, je 

reakce kyslíku s uhlíkem za vzniku oxidu uhelnatého. Vzhledem k pouze zanedbatelné 

rozpustnosti CO v tavenině dochází při reakci uhlíku s kyslíkem v odlitku k tvorbě bublin. 

Ty mohou u ocelí při špatně provedené dezoxidaci a rozsáhlé reoxidaci, tj. při vysoké 

aktivitě kyslíku v tavenině, vést ke vzniku bublin v celém odlitku. K tvorbě bublin a bodlin 

může také docházet pouze v některých, zpravidla neprůtočných místech odlitku nebo 

v místech vystavených silné reoxidaci, jako např. na povrchových partiích odlitku. Bodliny 

způsobené CO se vyskytují jak u ocelí, tak v menším rozsahu i u všech typů grafitických 

litin. Bubliny způsobné oxidem uhelnatým se vyskytují častěji při výrobě ocelových 

odlitků. Při výrobě litiny s kuličkovým grafitem je jejich výskyt vzácný. Výskyt bublin nebo 

bodlin bývá způsoben také vyloučením jiných plynů než oxidu uhelnatého. Vznik bublin 

tak může být iniciován např. vodíkem nebo dusíkem a celková velikost bublin je pak dána 

součtem objemů všech plynů nadifundovaných do této bubliny. [3][7][26][63]  

Vznik bublin můžeme také vysvětlit značnou chemickou heterogenitou v některých 

místech odlitku, vzniklou během odlévání. Jedná se zejména o heterogenitu aktivity 

kyslíku.  Během odlévání má povrch proudu vysokou aktivitu kyslíku a po oxidaci 

OXIDICKÁ PENETRRACE

SPLODINY

MODIFIKACE LKG

EXOGENNÍ

BODLINY

ENDOGENNÍ BODLINY

SEKUNDÁRNÍ

STRUSKOVITOST

Obr. 1: Reoxidační procesy ve slévárenské formě a její důsledky.

[Fe]+H2O(g)
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(g)

[C]+H2O(g)
=CO
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2(g)

H2 2H

N2

Al2O3
CaO

CaS
MnS MgS

MgO

MIKROVMĚSTKY
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BUBLINY

(FeO)+[C]=[Fe]+CO
(g)

MnO+SiO2+Al2O3

SiO2 2FeOSiO2
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dezoxidačního hliníku se oxiduje na povrchu kovu křemík, mangan a železo. Vzniklé oxidy 

mohou mít vysokou aktivitu oxidu železnatého. Oxidy (vměstky) pak oxidují své okolí, což 

se projevuje opět zvýšením aktivity kyslíku do určité vzdálenosti od vměstku. Při dosažení 

kritické aktivity kyslíku v okolí oxidů (vměstků) dochází k oxidaci uhlíku a ke vzniku bublin 

oxidu uhelnatého. [19][26][68]   

3.6.2 Bodliny 

Bodliny si můžeme představit jako protáhlé dutiny s hladkým povrchem vytvořené 

těsně pod povrchem odlitku, které vyúsťují na povrch malými, jakoby kapilárními otvory. 

Bodliny se řadí mezi tzv. „plynové“ defekty, ke kterým dále patří výše zmíněné bubliny 

a mikroporezita.[13] Bodliny jsou zpravidla způsobeny vodíkem, dusíkem a oxidem 

uhelnatým. Farquhar [97] uvádí, že v případě LKG by dusík v tavenině neměl být 

nebezpečný, neboť jeho část může být vázána na hořčík. K nárůstu obsahu dusíku pak 

zpravidla dochází v důsledku jeho uvolňování z formy a zejména z jader. [8][26][65]   

Podle [57] během chladnutí litiny ve formě dochází ke vzniku AlN. Částice AlN poté 

reagují s FeO ve strusce nebo tavenině dle rovnice 

 (13) 

Molekuly N2 jsou v tavenině nerozpustné a je-li obsah N2 dostatečně vysoký, pak 

vznikají „dusíkové“ bodliny. Podle [98] je nejčastějším zdrojem vodíku vlhkost obsažená 

ve formovacích směsích, přičemž může docházet k těmto reakcím. 

(14) 

 (15) 

 (16) 

 (17) 

Dalším zdrojem vodíku může být reakce 

 (18) 

*reakci musí předcházet disociace vody na rozhraní forma-tavenina 

)(232 ]3[)(32
g

NFeOAlFeOAlN 

)(][2][
*

)(2 FeOHOHFe g 

)(2][][2)( gOHFeHFeO 

)(2][2
g

HH 

2)()(

*

)(2 ][2][ HCOHCOOHC ggg 

][63][2 32

*

)(2 HOAlOHAl g 
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 (19) 

a na tomtéž rozhraní dochází k reakcím
 

 (20) 

 (21) 

Kdy vodík a kyslík se tedy rozpouští v tavenině. 

KUROKAWA [13] dělí bodliny dle mechanizmu jejich vzniku na typ: 

 Fyzikální 

 Oxidačně-reakční 

 Rozpustný (rozpouštěcí) 

 Struskou vytvořený 

 Jiný (nedefinovaný) 

3.6.3 Vznik povrchových filmů a oxidických blan 

Objasněním a výzkumem těchto jevů se zabýval J. CAMPBELL [12]. Zjistil, že když je 

litina udržována při vysoké teplotě (např. 1500 oC) v peci nebo v pánvi vyzděné tradičním 

žáruvzdorným materiálem (např. dinasem), její povrch je neustále opravován záplatami ze 

žáruvzdorných malt. Při odlévání z pánví se spodní výpustí je opravována výlevka, licí 

žlaby apod. Tyto záplaty mohou být strhávány a odplavovány proudem kovu a vytváří 

kapky strusky. J. CAMPBELL dále uvádí, že na povrchu litiny se vytváří tenká vrstva strusky, 

která má tloušťku 0,1 mm a více. Během plnění formy se vlivem reoxidace může tato 

vrstvička obohacovat o MnO, které snižuje její bod tání. Při klesající teplotě kovu zůstává 

tato vrstvička tekutá. Shlukuje se do kapiček, které mají nižší měrnou hmotnost než 

železo, a ty se pak rychle pohybují. Při dotyku s povrchem odlitku jej smáčí, a tak se po 

povrchu rozšiřují a po zchladnutí odlitku je můžeme pozorovat jako skelný lesk (pokud 

mezi tím nevyvolal nějakou vadu odlitku). [25][88] 

3.6.4 Sekundární struskovitost 

Byla dlouhou dobu považována za zadrobeniny nebo rozplavené nátěry či 

žárovzdorné hmoty vyzdívek licích žlabů nebo pánví. Pozdější výzkum vedl k závěru, že 

OHOH g  2)(2

][2
)(2 HH
g


][)( OO g 
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příčinou vad jsou reoxidační pochody při odlévání oceli a že se jedná o průvodní jev při 

odlévání „na syrovo“ do bentonitem pojených směsí.  

Sekundární struskovitost se vyskytuje jak u ocelí, tak i u litin s lupínkových 

a kuličkovým grafitem. Je zapříčiněna reoxidaci taveniny, kdy dochází k postupné oxidaci 

jednotlivých prvků obsažených v tavenině v závislosti na jejich afinitě ke kyslíku a jejich 

aktivitě. Produkty oxidačních reakcí postupně koagulují ve větší útvary ulpívající zejména 

na svislých stěnách odlitků a na vodorovných stěnách ve vršku formy. Protože proces 

reoxidace a tvorba sekundární strusky probíhají postupně, jsou vznikající struskové útvary 

značně chemicky heterogenní a jsou tvořeny i oxidy prvků s nízkou afinitou ke kyslíku, 

jako např. oxidy MnO a FeO. Výskyt těchto oxidů slabých dezoxidovadel naznačuje 

i vysokou aktivitu kyslíku v bezprostředním okolí těchto vad. V některých případech 

mohou být odlitky se sekundární struskovitosti doprovázeny také bublinami. U litinových 

odlitků výskyt sekundární strusky souvisí často s oxidací silných dezoxidovadel obsažených 

v očkovadlech, jako Ca, AI, Zr, nebo v případě litiny s kuličkovým grafitem také oxidací 

hořčíku. Při větší oxidaci taveniny mohou tyto oxidy tvořit nízko-tavitelné silikáty, které při 

reakci s grafitem mohou vést i k tvorbě bublin oxidu uhelnatého. [24][26][64] 

 

 

 

 

 

  

 

 

                    Obr. 5 - Vzhled analyzované vady sekundární struskovitosti     
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3.6.5 Vměstky 

U odlitků z litiny je určité procento vměstků, které jsou produktem reakcí mezi 

kyslíkem a dezoxidujícími prvky nezbytné pro průběh heterogenní nukleaci grafitu. Na 

druhou stranu u oceli tyto oxidické a oxisulfidické  vměstky snižují mechanické vlastnosti, 

zejména tažnost a houževnatost. [21][50] 

3.6.6 Připečeniny 

Zapečeniny jsou způsobeny proniknutím taveniny do značné hloubky formy a na 

jejím vzniku se mohou také podílet reoxidační procesy. Vzniká v silně tepelně 

namáhaných místech formy či jádra a většinou ji lze jen velmi obtížně oddělit od povrchu 

odlitku. Zapečeniny tvoří směs písku s taveninou (ztuhlým kovem). Důvodů vzniku 

zapečenin je několik. Jednou z příčin může být mechanická penetrace, která nastává, když 

metalo-statický tlak kovu kapilární tlak mezi jednotlivými zrníčky ostřiva a tlak plynu 

z formy působící proti vnikání taveniny do formy. Kov pak může v případě nízké viskozity 

pronikat hluboko do formy. [43] 

 

 

 

 

 

 

 

    Obr. 6 - Faktory působící na penetraci [25] 

Dalším mechanizmem vzniku může být oxidická penetrace, nazýváná též penetrací 

chemickou. Při odlévání dochází v důsledku reoxidace k tvorbě oxidických povlaků prvků 

s nízkou afinitou ke kyslíku a k tvorbě nízko-tavitelných sloučenin, např. fayalitu, 

rhodonitu apod. Současně s poklesem teploty tuhnutí dochází i k prudkému snížení úhlu 

MAKROVMĚSTEK
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A JEHO TEPLOTA

DRUH POJIVA

STATICKÝ 

A DYNAMICKÝ
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Obr. 2: Faktory působící na penetraci.
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smáčení v důsledku snížení povrchového napětí na rozhraní forma-kov. To znamená, že 

forma se stává bez ohledu na použité ostřivo smáčivou. To způsobuje snižování 

kapilárního tlaku (kov je mezi-zrnových prostorů nasávám) a k penetraci taveniny do 

formy je zapotřebí menší metalo-statický tlak. [25][55][59] 

3.6.7 Strukturní anomálie 

L. KONEČNÝ a P. JELÍNEK [99] prokázali, že kyslík při reoxidaci modifikované taveniny 

může měnit tvar grafitu od zrnitého přes přechodové tvary směrem k lupínkovému 

grafitu. V případě silné reoxidace povrchu odlitku z LKG, případně LVG může dojít 

k oxidaci modifikačního hořčíku. Licí kůra a její bezprostřední okolí pak bude tvořena 

litinou s LLG postupně přecházející přes přechodové pásmo do litiny s LKG. Tloušťka 

takové vrstvy může dosahovat až několik desetin milimetru a při výrobě litiny s LKG je 

mnohdy nepřípustná. Tomuto jevu mohou zabránit přidáním uhlíkaté přísady do 

formovací směsi. [25] 

3.7 Možnosti sledování reoxidačních procesů 

Reoxidaci kovu můžeme zkoumat těmito způsoby: 

 Počítačovou simulací. 

 Analýzou chemického složení kovu. 

 Sledování výskytu a složení vměstků v kovu. 

 Analýza vad odlitků. 

 Sledování změn aktivity kyslíku v kovu.  

 

 První čtyři metody lze považovat za metody nepřímé, protože zkoumají důsledky 

reoxidace po ztuhnutí a vychladnutí odlitku. Pátá metoda umožňuje přímé sledování 

změn kovu, probíhajících zejména při jeho sekundární oxidaci, a to prostřednictvím změn 

aktivity kyslíku. [38][100] 
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4. PROUDĚNÍ ROZTAVENÝCH KOVŮ 

4.1 Rozdělení proudění tekutin 

4.1.1 Podle fyzikálních vlastností 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7 - Rozdělení proudění dle fyzikálních vlastností 

Proudění ideální kapaliny 

 Proudění potencionální (nevířivé). Částice se po drahách pohybují buď 

přímočaře, nebo křivočaře a to tak, že vůči pozorovateli se neotáčejí kolem 

vlastní osy. Natočení částice na křivé dráze je kompenzováno stejně velkým 

natočením částice kolem vlastní osy, ale v opačném smyslu. Mezi potencionální 

proudění patří rovněž potencionální vír, u něhož částice krouží kolem vírového 

vlákna potencionálně s výjimkou částice, která tvoří vlákno. [2][85] 

 Proudění vířivé, při kterém se kromě postupného pohybu částice otáčejí vůči 

pozorovateli i kolem vlastních os.  

Proudění skutečné (vazké) tekutiny 

 Proudění laminární: částice se pohybují po vrstvách, aniž se přemísťují v průřezu. 

 Turbulentní proudění: částice se kromě postupného pohybu přemisťují i po 

průřezu 

4.1.2 Podle uspořádání v prostoru 

 Proudění trojsměrné (prostorové 3D), při kterém veličiny například rychlost závisí 

na poloze v prostoru, v = v(x,y,z). 
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 Proudění dvousměrné (rovinné 2D), je charakterizované veličinami, jako je 

například rychlost, která je závislá na poloze v rovině,  v = v(x,y). 

 Proudění jednosměrné (1D), předpokládá závislost počítaných veličin na poloze 

na křivce, v = v(x). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8 - Rozdělení proudění dle kinematických hledisek 

4.1.3 Podle závislosti na čase  

 Proudění ustálené (stacionární), při kterém pole vektorů rychlosti nezávisí na 

čase, v ≠ 0 

 Proudění neustálené (nestacionární), při kterém pole vektorů rychlost závisí na 

čase,  v = v(x,y,z,t)  

4.2  Základní rovnice proudění 

Rovnice Kontinuity 

Vyjadřuje zákon o zachování hmotnosti, platí pro proudění ideální a skutečné 

tekutiny. 

 [kg.m-3.s-1] (22)   

Pohybová rovnice Eulerova 

Vyjadřuje rovnováhu sil hmotnostních (objemových, tíhových) dFm, tlakových dFp a 

setrvačných dFs při proudění ideální kapaliny. 

  [N] (23)  
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Eulerova pohybová rovnice ideální kapaliny ve směru osy x: 

 [m.s-2] (24) 

Pohybová rovnice Navier - Stokesova 

Vyjadřuje rovnováhu sil hmotnostních dFm, tlakových dFp, třecích dFt a setrvačných 

 dFs, při proudění skutečné tekutiny, 

 [N] (25) 

Ve srovnání s Eulerovou pohybovou rovnicí přibývá třecí síla vyvolaná třením mezi 

jednotlivými vrstvami tekutiny. Vyvolané tečné (smykové) napětí τ je úměrné 

rychlostnímu gradientu dv/dy. 

Pro pohyb ve směru osy x má Navier–Stokesova rovnice tvar: 

 [m.s-2] (26)  

Rovnice Bernouliho 

Vyjadřuje zákon o zachování energie a lze ji napsat jak pro ideální, tak pro 

skutečnou kapalinu. Pro ideální se odvozuje z Eulerovy pohybové rovnice. 

 [Pa] (27)  

4.3 Druhy proudění skutečné kapaliny 

Proudění skutečných tekutin je ovlivněno vnitřním třením, které způsobuje, že se 

rychlost v příčném řezu proudu mění. Nulovou rychlost mají částice proudu, které jsou 

u stěny kanálu nebo potrubí. Kdežto směrem dovnitř proudu se rychlost zvětšuje, až v ose 

proudu dosáhne maximální hodnoty. Na proudění skutečné tekutiny mají vliv především 

síly setrvačné Fs a síly tření Ft. [2] [6] [92][95] 

S uvedeného poměru setrvačných a třecích sil plyne známé Reynoldsovo kritérium 

Re, které tak má určující význam pro stanovení základního druhu proudění. Obecně 

rozeznáváme proudění laminární a proudění turbulentní. 
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Laminární proudění  

Je takové proudění vazké kapaliny, při kterém jsou proudnice rovnoběžné a nemísí 

se. Částice kapaliny se pohybují vedle sebe, jakoby ve vrstvách které se vzájemně 

nepromíchávají.  Odtud také laminární neboli vrstevnaté proudění. Mezi jednotlivými 

vrstvami se předpokládá existence vnitřního tření a platnost vztahu Newtonova zákona 

viskozity. Vektor rychlosti nemá kolmé složky na hlavní směr proudění. [2][44][78] 

 

 

 

 

Obr. 9 - Laminární proudění 

 

 

 

 

Obr. 10 - Průřez profilu laminárního proudění kapaliny 

 Přechod Laminárního proudění v turbulentní nastává při kritické hodnotě 

Reynoldsova kritéria, která se označuje Rekr. [95] Při Re<Rekr. je proudění laminární. Tedy 

při proudění malou rychlostí, malými průtokovými průřezy, nebo při proudění velmi 

viskózních tekutin. Kritická rychlost závisí přímo na kinematické viskozitě a Reynoldsově 

čísle, nepřímo na průměru kanálu. [78][93] 

 [m.s-1] (28) 

Kde Re Reynoldsovo číslo, D – hydraulický průměr [m], ν – kinematická viskozita kovu 

[m2s-1] 

 (29) 
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Hodnota Rekr se pohybuje v jistém rozmezí, neboť závisí na podmínkách proudění. 

Jsou to zejména podmínky vstupu tekutiny do potrubí, drsnost stěny potrubí, přítomnost 

nebo nepřítomnost turbulencí v přitékající tekutině apod.  Hodnota Rekr se zvětšuje při 

zužování potrubí a naopak se zmenšuje, když se potrubí rozšiřuje. Souvisí to s tím, že při 

zrychlení proudění vlivem zužování potrubí je menší tendence k příčnému proudění, které 

zvyšuje turbulenci, a při rozšiřujícím se potrubí je tomu naopak. [79][80] 

S rostoucí rychlostí proudění kapaliny a s rostoucím tzv. hydraulickým průměrem 

přechází laminární proudění na turbulentní, kde přechod od jednoho typu proudění ke 

druhému není rozdělen ostrým přechodem, ale prochází přes oblast tzv. přechodového 

(vírnatého) proudění [95]. Rychle proudící částice uprostřed průřezu okolní částice 

pomaleji proudící. V průřezu vzniká víření, a tím se částice u stěn a uprostřed kanálu 

promísí. Postupná rychlost všech částic je pak stejná v celém průřezu. V kanále nastává 

turbulentní proudění kapaliny. [6][80][92] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 11 -  Vznik turbulence z laminárního proudění, (1) laminární proudění, (2) počátek 

nestability, (3) vznik turbulentních vírů, (4) rozvinutá turbulence. 
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Turbulentní proudění  

Je charakterizováno tím, že částice skutečné tekutiny neustále přecházejí z jedné 

vrstvy do druhé, přičemž ještě vykonávají chaotický kmitavý pohyb okolo osy svého 

hlavního pohybu. Při tomto proudění dochází v proudu k výměně kinetické energie, takže 

rychlostní profil se po průřezu proudu vyrovnává. Je-li hodnota Re>Rekr, je proudění 

turbulentní povahy. Rychlost tekutiny, tlak a jiné fyzikální parametry se nepravidelně 

mění, takže pohyb má náhodný charakter. Vzniklá turbulentnost zvyšuje intenzitu 

průběhů fyzikálních dějů, což se projevuje zvětšením vnitřního tření, difuze a teplené 

vodivosti. Charakter turbulentního proudění je závislý na hodnotě Reynoldsova kritéria. 

[1][2][44][79] 

 Každá částice tekutiny má v turbulentním proudu kromě postupné rychlosti v, 

určující střední rychlost turbulentního proudu, ještě i turbulentní složku rychlosti 

v´(pulsační), která s časem a polohou mění velikost a směr. Okamžitá rychlost 

v turbulentním proudění je pak dána vektorovým součtem obou rychlostí. [52][79]  

    

 

 

 

Obr. 12 - Turbulentní proudění 

 

 

 

 

Obr. 13 - Průřez profilu turbulentního proudění kapaliny 
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Rychlostní profil při turbulentním proudění je značně odlišný od rychlostního profilu 

proudění laminárního. Při laminárním proudění je rychlostní profil proudění kapaliny 

kanálem s kruhovým průřezem přibližně parabolický s maximem v ose kanálu. [2] Na 

rozdíl od toho nemá rychlostní profil při turbulentním proudění tímtéž kanálem 

parabolický průběh, ale rychlost proudící kapaliny je přibližně v celém průřezu konstantní. 

Výjimku tvoří tenká (mezní) vrstva u povrchu kanálu, kde rychlost proudění roste z téměř 

nulové hodnoty až na střední rychlost proudění. [2][85] 

 

 

 

 

 

 

Obr. 14 -  Průřez profilu turbulentního proudění taveniny 

Teorie turbulentního proudění 

 Filmová teorie 

Předpokládá, že veškerý odpor při transportních dějích je soustředěn do tenké 

vrstvičky tekutiny přiléhající bezprostředně k fázovému rozhraní, přes kterou se 

uskutečňuje transport jedině molekulární cestou. Mimo tuto oblast, která se nazývá 

"tepelná, resp. „difúzní vrstva", se předpokládá tak intenzívní turbulence, že dochází 

k okamžitému vyrovnání teplotních (koncentračních) gradientů. S rostoucí intenzitou 

turbulence klesá tloušťka této vrstvy, a tím i odpor vůči transportu. [2][80] 

 

 Modely turbulentní mezní vrstvy 

Na rozdíl od filmové teorie, respektují skutečnost, že mezi mezní vrstvou 

a turbulentním jádrem je oblast přechodná, která za určitých okolností muže ovlivnit 

intenzitu transportního děje. [1] 
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 Absence mezní vrstvy  

Turbulentní vzruchy zasahují až k fázovému rozhraní, mezní vrstva neexistuje vůbec. 

Vlivem turbulentních vzruchů dochází k výměně tekutiny na fázovém rozhraní za tekutinu 

přicházející z turbulentního jádra. Vzhledem k tomu, že turbulentní vzruchy jsou nahodilé 

povahy, je nahodilé povahy i obnovování mezi-fázového povrchu, takže i transportní děje 

probíhají neustáleně. [95] 

4.4 Vlastnosti tavenin kovů 

Z fyzikálně chemického hlediska náleží kovy mezi kapaliny, pro něž platí obecné 

fyzikální zákony hydrauliky [1]. Při tavení dochází většinou ke zvětšení jejich objemu 

o 2-6 % u kovů s těsným uspořádáním krystalické mřížky. Fyzikálně-chemické vlastnosti 

tavenin kovů (tepelné kapacity, hustota, součinitele teplené roztažnosti aj.) se v blízkosti 

bodu tání blíží vlastnostem tuhých krystalických kovů. [94] 

Teorie vnitřního uspořádání částic v roztocích tavenin 

 Kvazi-krystalická teorie 

Rozlišuje rozdíly ve stupni uspořádanosti základních strukturních částic tuhých 

a roztavených kovů dle uspořádání na bližší a větší vzdálenost. Vlastnosti kovů, které mají 

uspořádání na větší vzdálenost, se při tavení mění náhle, kdežto vlastnosti závislé na 

uspořádání na bližší vzdálenost podléhají jen poměrně malým změnám, a proto kovy 

s těsnějším uspořádáním vykazují minimální změny objemu při tavení nebo při zvyšování 

teploty taveniny na rozdíl od kovů s volným uspořádáním, u nichž se jejich objem výrazně 

zvětšuje. Vlastnosti všech roztavených kovů se proto navzájem podobají více než 

vlastnosti kovů tuhých. [45] 

 Teorie rojů nebo sibotaxisů 

Vystihuje strukturu tavenin lépe než předchozí představy o uspořádání na bližší 

vzdálenost v přímém okolí dané částice. V taveninách se mohou vyskytovat různě velké 

skupiny částic (roje nebo sibotaxisy), které mají stejné uspořádání jako krystalická mřížka 

v tuhém stavu. Tyto skupiny jsou nerovnoměrně rozptýleny v celém objemu taveniny 

(kapaliny) a jejich struktura se mění s časem a poklesem teploty. Atomy náležející k jedné 

skupině, přecházejí do druhé nově vznikající se zcela jinými parametry symetrie (např. 
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různé koncentrace uhlíku). Viskozita taveniny je potom dána množstvím stále vznikajících 

a zanikajících uspořádaných oblastí. [96] 

 Teorie děrové (vakantní) struktury 

Úzce souvisí s předcházejícími teoriemi, vypracoval ji J. J. Frenkel. Podle elektronové 

teorie se každý kov skládá v krystalickém i kapalném stavu z kladně nabitých atomových 

zbytků („iontů") a volně se pohybujících společných elektronů („elektronového typu") 

vnějších valenčních vrstev. Tyto elektrony se nepřetržitě pohybují mezi kladně nabitými 

atomovými zbytky a podmiňují tím pevnost kovové vazby. Pohyb atomů závisí na teplotě, 

naproti tomu pohyb elektronů se zachovává i při absolutní nule a málo závisí na teplotě.  

Při tavení tuhých látek vznikají v tavenině místní zárodečné trhlinky, které J. J. Frenkel 

nazývá dírkami nebo trhlinkami. V tavenině je podobných „děr" značné množství a tyto se 

v průběhu tavení vzájemně přesunují. Představa „díry" v tavenině má zcela jiný význam 

než jaký má při přemísťování atomů v krystalické mřížce, kde představuje neobsazený 

uzlový bod mřížky (vakance). [42][92][94][95] 

4.5 Proudění taveniny 

Odlévání je operace při výrobě odlitku, při níž se vyplňuje dutina ve formě 

roztaveným kovem-taveninou. Je to pochod charakteristický tím, že se tavenina převádí 

z nádrže, zpravidla z licí pánve, do dutiny formy. Ztuhnutím taveniny ve formě vzniká 

vlastní surový odlitek. [42] Tavenina v nádobě působí na stěny nádoby tlakem 

 [Pa] (30) 

kde: p [Nm-2] je měrný tlak na stěnu nádoby, hs [m] – výška hladiny nad místem, kde 

se tlak měří, ϱ – měrná hmotnost kovu. 

Největší tlak vyvolává tavenina v místě, kde je h maximální a to je u dna nádoby. 

Vytéká-kov z nádoby volně, vlivem zemské tíže dostává zrychlení g [ms-2]. Rychlost 

proudu potom vypočítáme vztahem 

 [ms-1] (31) 
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V tomto případě se statická energie zcela přeměnila v energii pohybovou 

(kinetickou). Padající proud nevykonává na své okolí žádný tlak. Při plnění forem proudí 

tavenina vtokovou soustavou – svislými a vodorovnými kanály. [43][46] 

V každém místě soustavy působí tavenina na stěny kanálu určitým tlakem, jemuž 

odpovídá statická výška kovu. [49] 

 (32)  

4.6 Oxidy a vměstky při plnění slévárenské formy 

Kovy s vysokou afinitou ke kyslíku se při odlévání na hladině nebo povrchu proudu 

okysličují. Oxidy pak tvoří na povrchu bud souvislou, celistvou blánu (např. AI, Cr), nebo se 

při pohybu taveniny rozpadají (Mg, Zn) a při proudění kovu se promísí s taveninou. Oxidy 

se s taveninou mísí i v případě, kdy tvoří souvislou blánu, je-li tato blána větším proudem 

porušena a oxidy se vířením s taveninou promísí. 

Pokud tvoří oxidy na kovu souvislou vrstvu, působí stejně, jako kdyby se zvětšilo 

povrchové napětí kovu. Oxidy zabraňují vnikání kovu do pórů ve formě a zvětšují 

nesmáčivost formy. Oxidy rozptýlené v kovu zhoršují tekutost kovu, protože brání pohybu 

kovu. Jejich účinek je asi takový, jako kdyby se zvýšila viskozita taveniny. Kromě toho po 

ztuhnutí kovu porušují souvislost základní kovové hmoty a zhoršují mechanické vlastnosti, 

zejména tažnost a pevnost. 

Klesne-li teplota taveniny pod teplotu likvidu, začne tavenina krystalizovat. Nastane-

li to už v době, kdy tavenina teprve do formy proudí, unáší proud s sebou první ztuhlé 

krystaly kovu a ty pak v proudu působí podobně jako vměstky: zvyšují viskozitu — snižují 

tekutost. Při klesání teploty taveniny pod teplotou likvidu (v intervalu tuhnutí) se viskozita 

velmi rychle zvětšuje, tekutost se rychle zmenšuje až na nulu při teplotě tzv. meze 

tekutosti, tj. teplotě, při níž je už v tavenině vyloučeno tolik krystalů, že zabrání dalšímu 

pohybu zbývající taveniny. [18][43][44][49][68] 

4.7 Povaha proudění tavenin 

Při pomalém pohybu taveniny v kanále malého průřezu nastává na stěnách kanálu 

tření taveniny o stěnu, které způsobuje, že částice taveniny u stěny kanálu se zpožďují 
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vůči částicím uvnitř proudu. Sledujeme-li rychlost částic v průřezu, zjistíme, že všechny 

částice se pohybují kanálem rovnoběžně, ale různou rychlostí. Částice u stěny kanálu 

nejpomaleji, částice v ose proudu nejrychleji. Proudění je laminární a můžeme 

předpokládat, že částice, které jsou přímo ve styku se stěnou kanálu, se nepohybují 

a jejich rychlost v = 0. [44][54] 

VETIŠKA [1] uvádí kritickou hodnotu Reynoldsova čísla pro ocel Re = 3500 a pro šedou 

litinu Re = 7000. Kinematickou viskozita pro ocel ν = 0,4 . 10-6 [m2s-1] a pro šedé litiny 

ν = 0,3 . 10-6 [m2s-1]. 

Vtokové soustavy zpravidla není možné dimenzovat tak, aby v nich bylo při odlévání 

kovů laminární proudění.  Pravidelně bývá proudění povahy turbulentní [1]. Turbulenci ve 

vtokových kanálech lze zmírnit zmenšením průměru kanálu D, jelikož se tím zvýší kritická 

rychlost proudu. Má-li být zachováno za daných podmínek protékající množství kovu, 

musí se použít většího počtu kanálů s menším průměrem. 

Charakter proudění závisí na tom, v jakém směru se forma plní kovem a současně 

jaký mají stěny stupeň průtočnosti. Shora se kovem plní i poměrně tenké stěny 

turbulentně, ve vodorovném směru mohou mít v místech s téměř nulovou průtočností 

proudění laminární a při plnění tenké stěny zdola může probíhat laminární proudění nejen 

v místech s téměř nulovou průtočnosti, ale i v místech průtočných. [4] 

Turbulentní proudění je nejrozšířenější formou pohybu hmoty při odlévání ocelí. Při 

vyšších středních rychlostech proudící taveniny dochází k tvorbě rušivých vírů v průřezu 

proudu kapaliny způsobující proplétání proudových vláken (proudnic).[25]Míru 

turbulence lze popsat také pomocí Reynoldsova čísla, jehož hodnota pro turbulentní 

proudění vody je vyšší než cca 7 800. Podobně jako v případě kritické hodnoty 

Reynoldsova čísla pro laminární proudění musíme vycházet z údajů, získaných při 

modelování proudění tavenin měřených na vodě. Podle [33] je oblast vírnatého 

(přechodového) proudění u tavenin mezi oblastí čistě laminárního proudění a plně 

vyvinutého turbulentního proudění, tj. v rozmezí Reynoldsova čísla 2 000 - 20 000. Nad 

hodnotou 20 000 je při proudění taveniny dosaženo plně turbulentního proudění, při 

hodnotách pod 2 000 je dosaženo proudění čistě laminárního.  
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Rychlost proudění taveniny a hydraulický průměr ovlivňují charakter proudění 

taveniny v dutině formy, a tím i formu přenosu tepla (vedení, sálání) a velikost 

koncentračních gradientů jednotlivých prvků v průřezu a také podél proudu taveniny. 

[1][44][46][82] 

4.8 Vliv proudění na reoxidaci kovu 

4.8.1 Volný proud 

Při volném pádu kovu do formy se jeho povrch okysličuje [1]. Zřídka se zabraňuje při 

odlévání okysličování inertní atmosférou. Oxidy se buď trhají a rozpouštějí v tavenině, 

např. Cu2O, nebo zůstávají jako sypká hmota na hladině kovu ve formě (MgO, ZnO), nebo 

tvoří souvislý povlak proudu, který se roztrhá až při větším nárazu po dopadu na hladinu 

(Al2O3). 

Množství oxidů závisí na druhu slitiny, konkrétně na afinitě jejich složek ke kyslíku. 

Dále pak na délce proudu a jeho povrchu. Proud kruhového průřezu má při stejném 

objemu nejmenší povrch, a proto se méně okysličuje než proud plochého profilu. Pokud 

se oxidy padající do formy vířením smísí s taveninou, tvoří vměstky, které zhoršují 

mechanické vlastnosti v odlitku. Proud kovu, dopadající na dno formy nebo na hladinu 

kovu ve formě, vyvolává svou kinetickou energií víření, které je příčinou rozptýlení 

vměstků v kovu.[1][22] 

4.8.2  Víření proudu kovu 

Proud kovu, dopadající na dno formy nebo na hladinu kovu ve formě, vyvolává svou 

kinetickou energií víření, které je příčinou rozptýlení vměstků v kovu.[1] Narazí-li proud 

taveniny na stěnu formy nebo jinou překážku, rozstřikuje se a víří. Víření kovu je 

nepříznivý jev, protože ve víru se zvětšuje oxidace kovu. Oxidy, vzduch a jiné cizí látky se 

vírem vmísí do kovu, a to má za následek v odlitku vměstky oxidů, bubliny a strusky.[43] 

Víření při dotyku proudu s formou nenastává. Proto je účelné, aby všude, kde se má 

zabránit víření a rozstřikování proudu, se proud vedl po zaoblené ploše formy. Následky 

víření jsou rozdílné podle toho, jde-li o vír s vodorovnou nebo svislou osou. [54] 

Vír s vodorovnou osou se objevuje nejčastěji při nárazu vodorovně proudícího kovu 

na svislou stěnu formy. Po dopadu proudu na dno formy (obr. 15) v místě 1 se proud 

rychlostí v2 nárazem rozptýlí a teče rychlostí v3 ke stěnám formy. Po nárazu na stěnu 
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v místě 2 se kinetická energie proudu přemění na statickou, takže hladina se zvýší na 

výšku hn. Při dostatečně velké rychlosti v3 se kov dostane do rotace okolo vodorovné osy, 

jak naznačují šipky a přerušovaná čára.  Unáší-li proud cizí tělesa, jsou strhována dovnitř 

kovu v místě 3, kde se vír vrací k vodorovnému proudu. Nejsou-li částice z kovu odváděny, 

zůstanou v kovu i po jeho ztuhnutí a porušují jeho homogennost. Vír má největší účinek 

při svém vzniku. Jakmile se hladina ve formě zvýší, vír přestane mít strhávací účinek a kov 

víří v malé hloubce pod hladinou.[1][46][54][92] 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 15 - Vznik víru s vodorovnou osou 

Vír se svislou osou se ve formě vytváří podél stěn nebo v koutech formy. Proud kovu  

(obr. 16) se vede do válcovité dutiny  tangenciálním kanálem „1“. Proudí podél obvodu a 

na protější straně obvodu odchází dále do formy kanálem „2“. Cizí tělesa unášená kovem 

jsou při rotaci posunována dostředivou silou ke svislé ose rychlostí vd a působením vztlaku 

vystupují rychlostí vv nahoru. Takto se odstraní struska a písek z kovu, který odtud proudí 

do vlastní formy kanálem „2“.[1] 

 

 

 

 

 

Obr. 16 - Vznik víru se svislou osou 
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4.8.3 Laminární proudění  

  Obdobný průběh jako rychlost u laminárního proudění má v průřezu proudící 

taveniny také teplota. Protéká-li tavenina tímto kanálem, pak téměř nulová rychlost 

taveniny na stěnách kanálu vytváří podmínky pro fyzikálně-chemické reakce mezi 

protékajícím kovem, atmosférou dutiny formy a materiálem formy. V důsledku toho 

vzniká u laminárního proudění při průtoku taveniny také příčný profil v koncentracích 

prvků s vysokou afinitou ke kyslíku.  

Na rozhraní tavenina-forma dochází k tvorbě poly-komponentního oxidického filmu, 

na kterém se podílejí všechny prvky obsažené v tavenině. Tyto oxidy jsou redukovány 

dezoxidačním prvkem (hliníkem). V důsledku toho, že se jednotlivé částice pohybují 

pouze po proudnicích rovnoběžných s osou proudění, dochází podél celého kanálu 

v mezní vrstvě k lokálnímu přesycení taveniny kyslíkem a naopak k úbytku obsahu 

dezoxidujícího prvku. Úbytek hliníku na povrchu může být kompenzován pouze difúzí 

z osy proudění do povrchových vrstev. [4][17][25][91] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 17 - Příčný profil koncentrace kyslíku a Al při laminárním proudění [25] 

PŘIBYL [4] uvedl, že při klidném stoupání rozlehlé hladiny kovu v dutině formy při 

plnění spodem se stoupající hladina nepromíchává a chová se jako laminární proud. 

Rychlost stoupání hladiny je velmi nízká a takto laminárně proudící ocel se obohacuje 

o produkty svých reakcí s okolím jen při styčném povrchu, odkud se hlouběji dostávají jen 

působením lineární difúze. Při povrchu se snadno vyčerpá vazba kyslíku vstupujícího 
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z okolního prostředí na AI, Si, Mn a může se tvořit FeO. Je to typický příklad sekundární 

oxidace taveniny a PŘIBYL [4] tak vysvětluje vznik endogenních bublin v odlitcích (bodlin). 

Pro pomalu stoupající hladiny kovu použil termín „tišiny". [4][69] 

4.8.4 Turbulentní proudění 

Při turbulentním proudění taveniny v mezní vrstvě dochází k tvorbě výrazných 

gradientů, a to nejen rychlosti proudění, ale i teplotních a koncentračních gradientů. Při 

procesech sekundární oxidace dochází ke zvyšování koncentrace kyslíku (současně 

i vodíku a dusíku) v určité mezní vrstvě. Zvyšování koncentrace, resp. aktivity kyslíku, je 

doprovázeno tvorbou oxidů prvků s vysokou afinitou ke kyslíku (AI) v mezní vrstvě 

vedoucí k poklesu obsahu v roztoku rozpuštěného dezoxidačního prvku. Pokles obsahu 

hliníku v mezní vrstvě pak může způsobit vznik vad typu bublin, bodlin, případně 

hlubokých zapečenin. [17][21][25][54] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 18 - Příčný profil koncentrace kyslíku a Al při turbulentním proudění [25] 

Míra reoxidace kovu je značně ovlivňována charakterem proudění taveniny. 

S rostoucí délkou vtokové soustavy je pak stupeň oxidace vyšší. Z hlediska plnění dutiny 

formy má na potlačení reoxidace příznivý vliv klidné a rychlé plnění dutiny formy s co 

možná největším omezením turbulence kovu. Omezení reoxidace vhodnou konstrukcí 

vtokové soustavy je spíše než metalurgickým opatřením otázkou technologickou. 

V případě výskytu vad související s reoxidací nemusí být chyba v metalurgii a odlévání, ale 

může souviset právě s konstrukcí vtokové soustavy a charakterem plnění dutiny formy 

a nelze ji proto opomíjet. [25][40][91]  
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5. MODELOVÁNÍ SLÉVÁRENSKÝCH PROCESŮ  

Modelování je experimentální proces, při němž se zkoumanému systému (originálu) 

jednoznačně přiřazuje podle určitých kritérií jiný systém, fyzický nebo abstraktní, 

nazývaný model. [32][37] 

Cílem je co nejvěrohodněji zachytit chování reálného systému pomocí 

matematického nebo fyzikálního modelu. Na základě výsledků dosažených na modelu lze 

pak zpětně předpovídat chování reálného systému při různých změnách procesu. [30] 

Úlohou modelování je dále rozvíjet teorii fyzikálních, chemických a tepelných dějů, a tyto 

teorie dále využívat v praxi modelování. [30] 

Pomocí modelování lze bez měření například na příslušném průmyslovém zařízení: 

 stanovit dynamické vlastnosti systému 

 stanovit vliv změn okrajových podmínek provozování systému 

 optimalizovat metalurgické a jiné systémy a stanovit podmínky jejich činnosti 

 doporučit optimalizaci rozměrů a jiných technických parametrů zařízení 

Modelování procesů lze rozčlenit na dva základní směry. První směr je 

reprezentován metodami fyzikálního modelování, které jsou prováděné většinou na 

zmenšených modelech skutečných zařízení a při normálních teplotách okolí. Využívá se 

přitom teorie fyzikální podobnosti mezi dvěma systémy, přičemž získané výsledky je pak 

možno při splnění určitých podmínek a po odpovídajících přepočtech interpretovat na 

skutečné podmínky provozního zařízení. Druhou cestou je pak matematické modelování, 

které zahrnuje experimentálně-statistické modely a modely analytické. [5][72] 

5.1 Rozdělení modelů 

A) Podle charakteru procesu na modelu: 

 deterministické – ty se vyznačují jednoznačně přiřazenými příčinami a jejich 

následky 

 stochastické – buď sám zkoumaný problém, nebo metoda řešení mají náhodný 

charakter 
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Obr. 19 -  Rozdělení modelů 

B) Podle hlediska podobnosti (podobnost mezi originálem a modelem): 

 fyzikální 

 fyzikálně matematické 

 matematické 

C) Podle zpracování modelové informace: 

 analogové 

 číslicové 

 hybridní 

D) Podle účelu modelu: 

 poznávací 

 řídící 

E) Z hlediska vnějšího působení: 

 neřízené  

 řízené 

Z hlediska vyjádření prostoru a času: 

 prostorově spojité 

 prostorově nespojité 

 neustálené, časové spojité 

 neustálené, časově nespojité 

 ustálené 
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Z hlediska zachování podobnosti modelu: 

 úplné – úplná podobnost modelu v prostoru a čase 

 neúplné – částečná podobnost 

 přibližné – některé závislosti se u modelu vyjadřují přibližně 

5.2 Fyzikální modelování slévárenských procesů 

Během lití, tuhnutí a chladnutí odlitku probíhají ve formě velmi složité procesy, při 

nichž se využívá mnoha fyzikálních a chemických zákonů. Na úrovni dnešního poznání 

není ovšem možné vytvořit exaktní model těchto procesů. Musíme proto vycházet 

z modelu, který je možné fyzikálně i matematicky popsat, ale zároveň je řešitelný. Klíčový 

význam v  modelu mají termo-fyzikální data, nezbytná pro výpočet přenosu tepla během 

slévárenského procesu. [29][30] 

Ve fázi odlévání a tuhnutí dochází hlavně k přenosu tepla a hmoty. Při chladnutí  

je přenos hmoty omezen z důvodů postupného tuhnutí odlitku a jeho zanedbání ve 

fyzikálním modelu nemá zásadní důsledky pro výsledky simulace jako ve fázi lití. Při 

krystalizaci se přenos tepla v soustavě krystal - tavenina uskutečňuje vedením (konvekcí), 

v tavenině navíc přirozeným a vynucením prouděním. K přenosu hmoty v tavenině 

dochází difuzí a prouděním taveniny. U krystalizace čistého kovu je tento proces 

ovlivňován pouze transportem tepla, který se v pevné fázi realizuje vedením. Pokud se 

nejedná o čistý kov, je krystalizace ovlivňována dále atomy příměsi. V roztaveném kovu je 

vhodné zohlednit dále vliv proudění taveniny vyvolané důsledkem teplotního rozdílu. Ve 

formovací směsi je přenos tepla uskutečněn vedením v místě styku dvou sousedních zrn. 

V prostorách mezi zrny je pak realizován sáláním.  

Proces řešení těchto fyzikálních pochodů je založen na složitém řešení rovnic 

mechaniky tekutin a termodynamiky. Podmínkou pro výpočet je, že počet rovnic se musí 

rovnat počtu neznámých. Takovou soustavu potom můžeme nazývat soustavou bilančních 

rovnic.  Veličiny těchto rovnic jsou obvykle hmotnost, hybnost, energie. [11][31][33][62] 
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5.3 Rovnice Fyzikálního modelu 

5.3.1 Přenos hmoty 

Rovnice kontinuity 

V prostředí se přenos hmoty uskutečňuje především různými druhy difuze (tlaková, 

koncentrační, termická a nucená). Dalším způsobem přenosu hmoty je přenos přirozenou 

nebo nucenou konvekcí, nebo přenos hmoty může nastat také turbulentními víry. 

V obecném případě probíhá přenos hmoty při nestacionárním hromaděním nebo úbytku 

hmoty, a také při přeměnách jednotlivých látkových složek daného prostředí. [2][79] 

Bilanci hmoty při přenosu i-té látky udává rovnost 

 (33) 

kde 

                                        (34) 

Této rovnici můžeme rozumět tak, že změna hmoty i-té látky v objemu V je rovna 

součtu přítoku hmoty i-té látky difuzí a konvekcí a přítoku nebo úbytku způsobeného 

různými (např. chemickými) přeměnami za čas dτ. 

Po úpravách lze napsat rovnici přenosu i-té látky daného prostředí ve tvaru: 

 (35) 

Jednotlivé členy této rovnice označují změnu a přenosy i-té reagující látky tohoto 

prostředí při uvažování jeho přeměn v jednotkovém objemu za jednotku času. Základní 

proměnnou veličinou v této rovnici je parciální hustota ρi. 

Jelikož celková hustota prostředí v jednotlivých místech uvažovaného objemu je 

rovna součtu parciálních hustot jejich jednotlivých složek  ρ = ∑ ρi, musí se celkový 

výsledný difuzní přenos všech parciálních hustot rovnat nule.  Pro podmínku zachování 

celkové hmoty v jednotkovém objemu je nutné, aby byla splněna rovnice: 

 (36) 
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Kde ρ je celková hustota prostředí. Tuto rovnici nazýváme rovnicí kontinuity 

proudícího prostředí a platí za podmínky, že se nevyskytují nespojitosti u proudících hmot 

tohoto prostředí. Rovnice vyjadřuje skutečnost, že změna hmoty určitého objemu v čase 

je definována rozdílem mezi množstvím vtékající a vytékající hmoty z objemu (  – vektor 

rychlosti). [5][29][31] 

Difúzní rovnice (druhý Fickův zákon difuze) 

Jde-li o tekutinu s konstantní hustotou, rovnice se zjednoduší na tvar. 

 (37) 

Pro časovou změnu koncentrace látek v určitém místě lze také definovat závislost, 

kde D je součinitel difúzního přenosu hmoty. 

 (38) 

Je-li rychlost nulová, dostáváme rovnici 

 (39) 

Tato rovnice se obvykle používá pro určení difuze v nehybných látkách nebo tuhých 

kapalinách. Je velmi podobná rovnicí vedení tepla. Této podobnosti se využívá při 

analogickém zpracování problémů vedení tepla a difuze v tuhých látkách. [2] 

Pohybová rovnice vazké tekutiny 

Při proudění dokonalých tekutin neexistuje vnitřní tření ani přenos tepla. Ovšem 

převážná většina procesů při pohybu reálných kapalin se tímto způsobem popsat nedá.  

Dochází k disipaci mechanické energie vzájemným ovlivňováním částic tekutiny, které se 

pohybují různou rychlostí. Jak je vidět z existence vnitřního tření a z přenosu tepla, jde 

o nevratné děje. [78][79] 

Pokud budeme brát v potaz součet všech sil působících v elementárním objemu dV 

a změnu hybnosti, lze sestavit pohybovou rovnici vazké kapaliny.  Zde se mimo sil 

vnějších, setrvačných a tlakových, které jsou spojeny s vlastním pohybem částic tekutiny, 

berou v potaz také síly třecí, které jsou způsobeny vzájemným pohybem částic. 

Rovnováha je dána vektorovým součtem 
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 (40) 

Pokud budeme zkoumat proudění v gravitačním poli za působení tlakové síly a se 

zohledněním síly vnitřního tření, dospějeme k rovnici, která nám vyjadřuje zachování 

součtu sil nebo hybností. Ve vektorovém tvaru lze psát tuto silovou rovnici 

 (41) 

V souřadných osách x, y, z,  je možno napsat Navier-Stokesovu pohybovou rovnici 

vazkého prostředí ve tvaru 

 (42) 

 

 

Tato soustava rovnic se dá vyjádřit slovy, že změna hybné síly (tlakové, gravitační) je 

spotřebována na změnu rychlosti proudění v daném objemu a pokrytí ztrát třením. [81] 

Při konstantních veličinách ρ a η se rovnice upraví do tvaru 

 (43)  

Pro ideální tekutinu (η=0) se dále zjednoduší na rovnici 

 (44)  

Tato rovnice se nazývá Eulerova a používá se k popisu pohybu prostředí, kde 

v proudící tekutině mají velký význam viskózní vlivy. Integrací Eulerových pohybových 

rovnic můžeme odvodit rovnici Bernoulliho, která má velmi široké použití v praxi a lze ji 

napsat ve tvaru. 

 (45)  

Tato rovnice vyjadřuje, že za ustáleného pohybu nevazké nestlačitelné tekutiny je 

součet potencionální, tlakové a kinetické energie v libovolném bodě gravitačního pole 

konstantní. 
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Při turbulentním proudění se tlak, rychlost a další veličiny mění nepravidelně. Pohyb 

má stochastický, náhodný charakter. Turbulentní proudění je tak složité, že se nedá 

přesně matematicky popsat ani u těch nejjednodušších kapalin. [29][80] Vzhledem 

k nepravidelnosti a ke komplexnosti turbulentního pohybu se zavádějí střední časově 

vyhlazené hodnoty okamžitých rychlostí a tlaků. Okamžitá rychlost turbulentního 

proudění wi  se tak rozkládá na střední rychlost   a na fluktuační rychlost wi´ podle 

rovnice. [2][29][76][83] 

 (46) 

kde  

 (47)  

Obdobné výrazy se zavádí pro tlak, teplotu a ostatní použité veličiny 

Rovnice kontinuity i pohybové rovnice, uvedené pro laminární proudění skutečné 

tekutiny, platí taky pro turbulentní proudění. Tyto rovnice při turbulentním proudění 

nelze řešit, a proto je nutné rovnice upravit tak, aby popisovaly časově vyhlazené 

rozdělení rychlostí a tlaku. 

Časově vyhlazená rovnice kontinuity pro nestlačitelnou tekutinu ve složkovém tvaru 

je: 

 (48)  

A časově vyhlazená rovnice pohybu ve směru osy x 

 (49) 

  

   

Rovnice pohybu tekutiny ve směru os „y“ a „z“ jsou analogické. 

Časově vyhlazené rychlosti a tlaky nahradily okamžité složky. V rovnici pohybu se 

navíc objevily nové členy, které souvisejí s fluktuacemi turbulentní rychlosti.  Výrazy typu 

 se dají považovat za dodatečná napětí způsobená turbulencí přidána navíc 

k vazkým napětím a nazýváme jej Reynoldsova napětí.  Pokud bychom chtěli dostat 
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popis rychlostí, musíme za ně dosadit nějaký výraz.  K jejich vyjádření se používají různé 

polo-empirické vztahy (turbulentní viskozita, Prantlova směšovací délka, aj…) Určování 

použitých parametrů a jejich ovlivňování v různých oblastech proudu patří tak k hlavním 

úlohám experimentálního výzkumu turbulentního proudění. [29][62][84][95] 

5.3.2 Přenos energie 

Přenos energie může probíhat v různých podmínkách. V pevných tělesech se 

uskutečňuje přenos energie vedením tepla. V pohyblivých prostředích se energie kromě 

vedení tepla přenáší prouděním hmoty prostředí v prostoru. Tento způsob přenosu se 

nazývá konvekce.  Mimo vedení a konvekce se může energie přenášet i zářením a dalšími 

formami energie. Všechny zmiňované druhy se často vyskytují současně. [42][43] 

Při interakci formy s tekutým kovem odvádí forma z kovu teplo, teplota formy 

stoupá a teplota kovu se snižuje. Klesne-li teplota kovu na teplotu tuhnutí, nastává 

přechod kovu z kapalného skupenství do tuhého stavu. Tento proces se děje postupně od 

stěny formy či jádra směrem k teplené ose odlitku. Čím rychleji odvádí forma z kovu teplo, 

tím je rychlejší krystalizační pochod. Tyto zmiňované aspekty mají vliv na celkový 

charakter krystalizace a tím potažmo na vlastnosti odlitku. Jelikož rychlost odvodu tepla 

z kovu formou je přímo závislá na tepelně fyzikálních vlastnostech formy, lze z toho 

vyvodit, že rychlost tuhnutí odlitku je závislá na fyzikálních a geometrických vlastnostech 

odlitku a formy. [44] 

Podmínky přestup tepla z kovu do formy během fáze odlévání, tuhnutí a chladnutí 

se mění neustále. V průběhu plnění formy se realizuje přechod tepla z kovu do formy 

bezprostředně interakcí tekoucího kovu se stěnami formy. Po odlití je ještě určitou dobu 

tekutý kov v bezprostředním styku se stěnami formy. Po vytvoření vrstvičky ztuhlého kovu 

u stěny formy se mění podmínky pro přestup tepla z odlitku do formy, jelikož stěna formy 

je ve styku s vrstvou ztuhlého kovu.  Odvod tepla z tekutého kovu do formy tedy probíhá 

přes tuto ztuhlou vrstvu kovu, jejíž tloušťka se s časem roste. [1][92] 

Po vytvoření vrstvičky ztuhlého kovu se v důsledku smršťování tvoří mezera mezi 

odlitkem a stěnami formy. Od této chvíle se odvod tepla z taveniny do formy uskutečňuje 

jednak přes vrstvu již ztuhlého kovu, ale zároveň i přes vzniklou mezeru. Tepelná vodivost 

mezery je menší než tepelná vodivost formy a ztuhlého kovu. Tato skutečnost má za 
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následek snížení intenzity odvodu tepla z taveniny.  Vzniklá mezera roste v závislosti na 

smršťování odlitku a její tloušťka je závislá na smrštění kovu a rozměrech odlitku. Odvod 

tepla kovu formou je nestacionární tepelný pochod. Teplota jednotlivých bodů soustavy 

odlitek-forma je s časem proměnná.  Pro řešení těchto nestacionárních děju je nutno najít 

závislosti teploty a množství sdíleného tepla dle času pro libovolnou část tělesa. [43][62] 

[85] 

Při plnění formy, tuhnutí a chladnutí odlitku probíhají v soustavě odlitek-forma tyto 

tepelné pochody: 

 Vedení tepla tekutým kovem 

 Vedení tepla tuhým kovem 

 Přestup tepla z taveniny do formy 

 Přestup tepla z tuhého kovu do formy 

 Přestup tepla z taveniny do tuhého kovu 

 Přestup tepla z tuhého kovu do formy přes mezeru 

 Vedení tepla formou 

 Sálání tepla vtokovou soustavou a otevřenými nálitky 

Bilanci energie je možné v obecném případě vyjádřit rovnicí 

 (50)  

Změna celkové vnitřní energie v objemu V za čas dτ je rovna přívodu entalpie difúzí, 

konvekcí, zářením a celkovou energií ze zdrojů. 

Změna celkové vnitřní energie se skládá ze změny vnitřní energie prostředí 

v objemu V, změny jeho kinetické energie, změny potencionální energie možných přeměn 

prostředí a změny zářivé energie Uzář v objemu V: 

 (51) 

Energie zdrojů je možno vyjádřit integrálem:  

  (52) 

kde qzdroj (V) je měrný výkon všech vnitřních zdrojů energie v daném objemu V. 
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Získaný vztah se dá upravit do tvaru parciální diferenciální rovnice, jež popisuje 

sdílení energie v homogenní tekutině a tuhé látce. Ve většině aplikací se však neřeší ve 

své komplexní podobě, ale zjednodušuje se podle druhu řešeného procesu. Tyto 

upravené tvary rovnice šíření energie jsou pak výchozími rovnicemi pro řešení různých 

konkrétních úloh ze sdílení tepla. [2][83] 

Například rovnice nestacionárního kombinovaného přenosu tepla konvekcí 

a vedením s vnitřními zdroji tepla má tvar: 

 (53)

V případě, kdy je prostředí v klidu (w= 0), dostaneme rovnici šíření tepla vedením 

 (54) 

A pro jednotlivé souřadnice „x“, “y“, “z“ má tvar: 

 (55) 

Uvedený tvar diferenciální rovnice vedení tepla představuje matematický popis 

časové změny teploty v libovolném místě tělesa vyvolané přenosem tepla a působením 

zdrojů energie.[2] Pokud je tepelná vodivost konstantní a nejsou definovány tepelné 

zdroje, tak má rovnice tvar: 

 (56) 

Respektive  

 (57)  

5.3.3 Napjatost a deformace 

Obecně můžeme říci, že působením vnějších silových či teplotních účinků vznikají 

v tělese vnitřní síly. Intenzitu vnitřních sil nazýváme napětí, jehož složky lze uspořádat do 

tensoru napětí. [29] Vztahy vyjadřující složkové a momentové rovnice rovnováhy, které je 

na povrchu S podrobeno silovým účinkům, a v objemu tělesa objemovým silám jsou: 

 (58) 
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 (59) 

Dále pro řešení úloh pružnosti je nutno určit změnu tvaru tělesa pomocí složek 

deformace, které v obecnějším případě mohou zahrnovat geometrickou změnu tvaru 

tělesa. Vazba mezi napjatostí a popisem deformace určuje chování tělesa při působení 

vnějších sil. [20][23][39][73] 

5.4 Matematické modelování 

Matematický model je tvořen abstraktním systémem matematických vztahů, které 

popisují podstatné vlastnosti zkoumaného objektu.[31]  

Pro matematický popis vlastností a chování objektu je nutné stanovit veličiny, které 

vystihují, jak okolí ovlivňuje systémy (vstupy) a veličiny, kterými se systém projevuje vůči 

svému okolí (výstupy). Matematický model pak vyjadřuje závislost výstupů na vstupech 

popsanou matematickými vztahy. Tyto vztahy se stávají matematickým modelem teprve 

tehdy, když jsou jednoznačně přiřazeny ke konkrétnímu procesu nebo jevu. Proces 

zjišťování matematického popisu systému nazýváme identifikací systému. Při identifikaci 

se snažíme model získat v takovém tvaru, v jakém bude použitelný v oblasti, ve které ho 

chceme využívat.  

Analytické modely jsou sestrojeny na základě popisu vnitřní struktury systému, tzn. 

znalosti přírodních zákonitostí procesů a konstrukce zařízení, ve kterých dané děje 

probíhají. Výhodou těchto modelů je jejich možnost aplikace na širší oblast použití. 

Nevýhoda je dosti složité sestavování modelu, výpočtového programu a vysoké nároky 

na čas pro modelování. Analytické modely jsou převážně používány pro menší 

a jednodušší systémy. [30][35] 

Při sestavování matematického modelu je nutno dokonale pochopit probíhající děje 

v systému. Je třeba analyzovat jednotlivé elementární děje v systému a matematicky je 

popsat. Základem struktury matematického popisu procesů v metalurgii tekutých kovů je 

výběr vhodného hydrodynamického modelu procesu. Dále následuje popis fyzikálních, 

fyzikálně chemických, tepelných a dalších dějů daného procesu v podobě soustavy 

diferenciálních rovnic, které obsahují i empirické rovnice.  Výpočet těchto rovnic je 

většinou realizován numerickými integracemi. Matematický model složitého systému je 



Simulace proudění kovu ve slévárenské formě z hlediska jeho reoxidace

 

 
 

Radovan VLADÍK, VŠB-TU Ostrava, FMMI, Katedra slévárenství 41   

schopen obsahovat až 105 proměnných a tomu odpovídající počet rovnic. U velmi 

složitých systémů nelze vůbec sestavit odpovídající model anebo nelze sestavený model 

matematicky vyřešit. [29][30][48] 

5.4.1 Analytické metody 

Analytické metody umožňují získat řešení dané úlohy ve tvaru matematického 

výrazu pro hledanou proměnnou jako funkci prostorových souřadnic a času. Řešení musí 

odpovídat určité rovnici a podmínkám jednoznačnosti. Ve většině technických úloh je 

obvykle nutno zjednodušit matematický model procesu tak, aby úloha byla řešitelná. 

Správně určit stupeň zjednodušení matematického modelu při zachování jeho 

věrohodnosti je stěžejním problémem při používání analytických metod. [29][37] 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 20 - Obecný postup při matematickém modelování 

Mezi klasické analytické metody patří metoda separace proměnných, nazývaná 

také Fourierovou metodou. Jinou skupinu analytických metod tvoří metody integrálních 

transformací, založené na principu matematické transformace proměnných. Nejběžnější 

jsou Laplaceova a Fourierova transformace. Pro metody integrálních transformací stejně 

jako pro klasické analytické metody platí omezení jejich použití na lineární úlohy 

s okrajovými podmínkami a jednodušší oblasti. Dalšími z užívaných metod jsou metody 

variační. Ty jsou na rozdíl od předchozích vhodné i pro přibližné řešení nelineárních úloh. 

Jejich princip spočívá v tom, že se místo řešení diferenciálního matematického modelu 



Simulace proudění kovu ve slévárenské formě z hlediska jeho reoxidace

 

 
 

Radovan VLADÍK, VŠB-TU Ostrava, FMMI, Katedra slévárenství 42   

fyzikálního pole řeší variační úloha o extrému některého funkcionálu v integrálním tvaru, 

charakterizující daný proces. Obvykle jde o minimum funkcionálu energie. Z řady 

variačních metod patří k nejznámějším Ritzova metoda. Další analytické metody 

převádějí úlohy s okrajovými podmínkami na jiné typy rovnic a úloh, např. využitím 

Besselových funkcí apod. [20][33][85] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 21 - Postup při modelování konkrétního příkladu 

Pro řešení technických úloh mají analytické metody omezené použití. Přesné 

metody slouží především pro kontrolní řešení obvykle jednorozměrných úloh 

s jednoduššími okrajovými podmínkami, přibližné i pro složitější okrajové podmínky. 

Přibližné analytické metody používají integrální transformace Laplaceovy a variačních 

metod. Řešení se dostává ve tvaru poměrně jednoduché závislosti, například několika 

členů řady. Přesnost výsledků je obvykle postačující. [86] 

5.4.2 Numerické metody 

Jejich podstata je v diskretizaci proměnných, a proto mají právě značný potenciál 

uplatnění v počítačovém modelování. Je pro ně charakteristická opakovatelnost 

jednoduchých algebraických operací určitého typu, což odpovídá operačním vlastnostem 

číslicových počítačů. Numerické metody umožňují získat řešení úloh v konečném počtu 

diskrétních míst (uzlů) zvolené diferenční sítě nebo sítě konečných prvků, a to v celé 

oblasti či v její povrchové části. [29][83] 
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Numerické metody se rozdělují:  

 metody konečných diferencí (Finite Difference Method - FDM) 

 metody konečných objemů (Finite Volume Method - FVM) 

 metody konečných prvků (Finite Element Method - FEM)  

 metody okrajových (hraničních) prvků (Boundary Element Method – BEM) 

V simulačních programech slévárenských procesů se nejčastěji vyskytují výpočtové 

moduly používající metodu konečných diferencí a metodu konečných prvků. Z toho 

důvodu se zaměřím na krátký popis pouze těchto dvou zmíněných metod. 

5.4.3 Metoda konečných diferencí (FDM) 

Metoda sítí se stává jednou z nejužívanějších přibližných metod numerického řešení 

parciálních rovnic. Je jednoduchá, universální a dá se užít k velmi rozmanitým typům 

hraničních úloh včetně nelineárních. Velká část nejdůležitějších technických problémů 

vedoucích k parciálním diferenciálním rovnicím se proto řeší touto metodou. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 22 - Síť používaná metodou FDM 

Podstata metody konečných diferencí, kterou někdy také nazýváme metodou sítí, 

spočívá v aproximaci základní diferenciální rovnice s příslušnými okrajovými podmínkami 

odpovídající rovnici diferenční, jež má tvar soustavy algebraických rovnic. Aproximace je 

tím dokonalejší, čím přesnějšími výrazy nahrazuje derivace. Zmíněná diferenční 

aproximace se nazývá „explicitní diferenční schéma“. Náhrada se provádí v diskrétních 
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místech tvořenými uzly sítě pokrývající zkoumanou oblast. Konečným výsledkem 

algebraických operací je určení hledané hodnoty v daném uzlu. [27][33][36] 

Postup metody FDM: 

 Výběr vhodné množiny uzlů (výběr sítě) - metoda konečných diferencí se používá 

pouze pro uzavřené oblasti, se známými okrajovými podmínkami na hranicích 

oblasti. 

 Volba vzdálenosti mezi uzly 

Vytvoření hustší sítě představuje přesnější výpočet, ovšem zabírá více paměti 

v počítači a výpočet je delší. Můžeme také zvolit proměnlivou hustotu sítě. Tam kde, 

se hodnota sledované funkce více mění, nadefinujeme hustší síť a na zbytek 

geometrie zvolíme síť méně jemnou. [36] 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Obr. 22 - Schéma uzavřených oblastí sítě FDM 

 Aproximace diferenciálního operátoru diferenčním 

Představuje již zmíněnou záměnu diferenciální rovnice za diferenční. Následné 

řešení je vypočítáváno pouze v uzlech definované sítě. 

 Sestavení soustavy rovnic (okrajové podmínky) 

Dále se tyto rovnice sestavují do výpočtové matice a přidělují se jednotlivým uzlům 

souřadnice. 

 Řešení soustavy rovnic  

Při řešení rovnic používáme Gaussovu eliminaci, vlastní čísla-vektory či iterační 

metody.  
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Metody konečných diferencí lze podle druhu zvoleného diferenčního výrazu 

rozdělit na explicitní, implicitní a kombinované, přičemž mohou být realizovány jako 

jednovrstvé, vícevrstvé nebo vícenásobné. 

Snaha zmenšit rozsah výpočetních operací při řešení různě složitých a vice-

rozměrových úloh vede k vytváření stále ekonomičtějších diferenčních výrazů, vhodných 

pro výkonné číslicové počítače. K základním charakteristickým vlastnostem při 

vzájemném posuzování metod patří konvergence, přesnost a stabilita řešení. 

Používané sítě můžeme rozdělit na čtvercové, obdélníkové a to pravidelné či 

nepravidelné a speciální jako např. šestiúhelníkové, polární apod. Dnes prakticky 

nejpoužívanější druhy jsou pravoúhlé sítě. Nepravidelné se používají k usnadnění 

formulace okrajových podmínek a k zhušťování, resp. zřeďování sítě, protože přesnost 

aproximace závisí na hustotě sítě. Při zahušťování však roste numerická pracnost 

výpočtu a je proto výhodné zhušťovat síť jen v těch místech, kde nás zajímá zvýšená 

přesnost.  

Výhodou metod FDM je jednoduchost při programování a numerické realizaci 

a relativní jednoduchost v nelineárních matematických modelech. Naproti nevýhodu je 

problém s aproximací okrajových podmínek na jednotlivých částech hranic, které nejsou 

vhodně použitelné na rozdílné husté sítě, a dále zhoršení přesnosti aproximovaného 

řešení pro síť s různým odstupem uzlů. [5][27][28][33][35] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 23 - Síť generovaná pomocí metody FDM 



Simulace proudění kovu ve slévárenské formě z hlediska jeho reoxidace

 

 
 

Radovan VLADÍK, VŠB-TU Ostrava, FMMI, Katedra slévárenství 46   

Z uvedeného je vidět, že metoda sítí je v podstatě použitelná pro libovolný typ 

parciální diferenciální rovnice. U některých typů úloh je však často nutné omezit se na 

speciální tvar sítě, kde časové dělení je závislé na prostorovém dělení. 

5.4.4 Metoda konečných prvků (FEM) 

Konečný prvek = zvolený element (objemu,  plochy, délky) definovaný uzly v rozích, 
popř. i na hranách. 

Základním principem FEM je diskretizace (rozdělení) tělesa na malé části (prvky), 

které jsou matematicky snadno popsatelné. Rozdíl mezi metodou konečných diferencí 

a metodou konečných prvků je v samé podstatě obou metod. Metoda konečných prvků 

vychází z jedné varianty Ritzovy variační metody, jež je spojena s minimalizací 

funkcionálu přiřazeného určité úloze a příslušnému matematickému modelu. Spojitá 

oblast se rozdělí na konečné prvky vhodného tvaru, vzájemně spolu vázané v uzlech. 

Spojitost funkcionálu i rozložení hodnot v prvcích je provázena nespojitostí na jejich 

hranicích. Proto je vhodné použít k určení hledané závislosti integrálního funkcionálu. Je 

představován integrálem po celé oblasti a části hranice, na níž nejsou známy příslušné 

funkce teploty nebo jejich derivací.  

Řešení diferenciální rovnice se na elementárních oblastech aproximuje 

jednoduchými funkcemi – lineárními či kvadratickými polynomy. Výchozí parciální 

diferenciální rovnice se převádí na soustavu lineárních algebraických rovnic pro hledané 

hodnoty potenciálu v uzlových bodech. [29][35][85][86]   

Postup metody FEM 

 Diskretizace analyzované oblasti 

Rozdělení analyzované oblasti na podoblasti (konečné prvky – elementy), které mají 

vlastnosti: 

o   vzájemně se nepřekrývají 

o   jejich sjednocení zahrnuje celou analyzovanou oblast 

o   v každém prvku sítě konstantní parametry analyzované struktur 
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Mohou mít tvar: 

o úsečky (1D) 

o trojúhelníky (2D) 

o obdélníky (2D) 

o čtyřstěny ( 3D) 

 
 
 

 Aproximace hledané funkce 

Fyzikální vlastnosti tělesa, posunutí, napětí, teplota atd. lze nahradit funkcí 

prostorových souřadnic. Tato funkce se nazývá aproximační funkcí nebo také funkcí 

tvaru.  

 Sestavení maticové rovnice 

 Vyřešení maticové rovnice (pomocí inverzní matice, Gaussovou eliminací) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 24 - Síť generovaná pomocí metody FEM 

Výhody FEM  

 Umožňuje řešit obrovské soustavy až o miliónech rovnic a milionech neznámých na 

počítačích s paralelní architekturou  
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 Umožňuje dokonale aproximovat vyšetřované těleso 

 Celý výpočtový proces lze zautomatizovat: 

o Interpolace vstupních dat 

o Generování triangulí 

o Sestavení soustavy algebraických rovnic 

o Vyřešení soustavy algebraických rovnic 

o Vyhlazení numerického řešení 

o Aposteriorní odhady chyby 

o Grafické znázornění výsledků 

 

5.4.5 Porovnání metod FDM a FEM 

Odpověď na otázku, která z uvedených metod je výhodnější, není jednoznačná. 

Obecně platí, že FDM umožňuje snadnou diskretizaci, což představuje menší nároky na 

hardware počítače i kratší dobu výpočtu. Na druhou stranu proložení sítě geometrickým 

modelem deformuje oblé či skosené části modelu (zejména při větších roztečích 

jednotlivých bodů sítě), což se projeví v přesnosti výpočtu, pokud se neprovede lokální 

korekce. Některé metody řešení mají zabudován algoritmus, který automaticky během 

výpočtu provádí opravu objemu a ploch elementů v závislosti na skutečné geometrii 

a použitých materiálech modelu.  

Výhoda metody FEM spočívá v tom, že lépe kopíruje geometrický tvar povrchu 

modelu, umožňuje lokální zahuštění, tj. navolení větší hustoty sítě v určitých 

problémových místech. Na rozdíl od FDM lze řešit i deformace odlitku při vzájemné 

interakci s formou, neboť zavedení nelinearit typu velké deformace a kontaktní 

podmínky (teplotní i deformační) je u FEM poměrně jednoduché. Nevýhodou pak jsou 

větší nároky na hardware počítače a delší doba výpočtu. Obě metody se ale dají 

i kombinovat. Například vlastní proces lití tj. výpočty proudění a přenosu tepla řešit FDM 

s následným řešením pevnostní a deformační problematiky pomocí FEM. Je však nutný 

přenos hodnot z uzlů sítě FDM do uzlů sítě FEM. [35][75][77][86] 
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6. NUMERICKÁ SIMULACE 

Numerická simulace se již stala uznávaným pomocníkem při analýzách 

a optimalizacích slévárenské výroby. Simulační software se může stát mocným nástrojem, 

který umožní optimalizovat procesy, zvýšit využití kovu, snížit procento neshodných 

výrobků a tím zefektivnit výrobu. Ve slévárenství jakožto v jiných oborech se postupem 

času vyvinuly a nalezly uplatnění simulační programy. Modelování slévárenských procesů 

má v posledním desetiletí důležitý význam při odlévání. Dnešní simulační modely zahrnují 

predikci taveniny během plnění formy, vzájemný vztah kovu a formy, jejich reakce, 

následné deformace odlitku - pnutí a predikci struktury odlitku. Moderní simulační 

programy ve slévárenství zahrnují popis tuhnutí odlitků, popisují formu odlitku, okolí 

a další externí vlivy. Modely berou v úvahu přestup tepla, plnění formy, proudění kovu ve 

formě, kinetiku tuhnutí, tvorbu struktur, modely pórovitosti,  odmíšení v intervalu tuhnutí 

a v neposlední  řadě výpočet pnutí. Numerická simulace a modelování hraje důležitou roli 

při současné optimalizaci a plánování slévárenských procesů. Účelem modelování - 

simulace je dosažení předpovědi s co možná největší přesnosti a tím ušetření času 

a finančních prostředků při řízení, ovládání, vývoji a výrobě. [14][15][34] 

6.1 Architektura slévárenských simulačních programů 

Architektura jednotlivých simulačních software si je navzájem dosti podobná. 

Program obecně disponují modulovým uspořádáním, kde první modul slouží k vytvoření 

či načtení geometrie, v dalším modulu zadáváme okrajové a počáteční podmínky 

(preprocesor), následuje výpočtový modul (procesor), a po něm následuje modul 

umožňující prohlížet výsledky (postprocesor). Samozřejmostí simulačního software by 

měla být i databáze slévárenských slitin i formovacích a jiných materiálů. [29][32][33] 

6.1.1 Materiálová databáze 

 Pro shodnost výsledků simulací s realitou je velmi důležitý obsah databáze, tzn. 

fyzikální popis jednotlivých slévárenských materiálů (měrná tepelná kapacita, tepelná 

vodivost, hustota apod.) a jeho shoda s materiály používanými na dané slévárně. Za 

tímto účelem je pak třeba databázi doplnit či upravit a vyladit ji tak na podmínky 

konkrétní slévárny. [77] 
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Obr. 25 - Možnosti technologie výroby odlitku 
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6.1.2 Preprocesor 

 V tomto modulu dochází hlavně k přípravě a importu geometrických dat z CAD 

systémů, nadefinování počátečních a okrajových podmínek, přiřazení materiálových 

charakteristik jednotlivým položkám, a tzv. „rozmeshování“ povrchu/objemu tělesa pro 

výpočet určitou metodou (FEM, FDM, FVM).  

 Geometrie odlitku se zpravidla importuje z externího CAD systému v příslušných 

formátech. Možný je i vlastní (interní) CAD systém, jednodušší a častější variantou je 

modelář, který umožňuje volbou jednotlivých předdefinovaných objektů a jejich 

vzájemným skládáním vytvoření geometrie odlitku. Tento způsob je však spíše nouzový 

a takto vytvořená geometrie se svojí přesností nevyrovná geometrii vytvořené v CAD 

systému. Vhodné je ovšem využití modeláře pro tvorbu nálitků a vtokových soustav 

k odlitkům vytvořeným v CAD systému (pokud tuto kombinaci daný software umožňuje). 

 Preprocesor také slouží k definování velikosti formy a poloze odlitku v ní, k zadání 

materiálů odlévaného kovu včetně licí teploty z databáze, materiálu formy případně 

jádra a jejich výchozí teploty apod. Zkoumaná oblast se rozdělí na podoblasti, v kterých 

potom probíhá vlastní výpočet. S jemností dělení souvisí přesnost výpočtu, ale taky doba 

výpočtu a nároky na hardware počítače (operační paměť).  

 Před vlastním výpočtem se zde následně stanoví, která data a po jakých krocích 

budeme ukládat na disk. [29][66][67] 

6.1.3 Procesor 

Je označení pro vlastní výpočtový modul. 

6.1.4 Postprocesor 

 Slouží k vyvolání vypočtených datových souborů, k jejich prohlížení, vizualizaci 

a studiu. Lze sledovat rychlostní a tlakové poměry během lití a plnění dutiny formy, 

průběh teplotního pole v soustavě odlitek - forma až do úplného ochlazení, tvorbu 

staženin, fázové přeměny až po konečnou strukturu, vnitřní pnutí v odlitku (tahová 

a tlaková napětí). [15][16][66] 
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6.2 Možnosti simulačního software 

Ve fázi plnění klasické pískové formy: 

 výpočet času plnění formy daného různými kritérii 

 sledování proudění a míst vzniku turbulence, vírů 

 sledování tlaku a teploty v tavenině 

 rychlost proudění kovu v jednotlivých částech systému (charakter proudění závisí 

na hodnotě Reynoldsova kritéria) 

Ve fázi tuhnutí: 

 časy tuhnutí, teplotní gradienty a chladící poměry v každém bodě 

 výpočet teplotních polí, podílu tekuté fáze, staženin a ředin 

 teplotní zatížení jader a formy 

 křivky chladnutí v kterékoliv oblasti 

 účinnost exotermického či izolačního nástavce 

 segregace prvků 

Ve fázi chladnutí a s tím související materiálové vlastnosti: 

 rozložení napětí v odlitku a částech formy a jader 

 deformaci odlitku a formy v závislosti na čase a rozložení teploty 

 teplotní a difúzní tok 

 určení struktury materiálu v různých etapách chladnutí 

 výpočet doby transformace (dle ARA, IRA diagramů) 

 výpočet mechanických vlastností materiálu, výpočet tvrdosti 

 zahrnutí vlivu formy na průběh grafitické expanze 

Pro technologii lití do kovových forem (gravitační, či tlakové) 

 rozložení teplotního pole v jednotlivých etapách výrobního cyklu 

 teplotní zatížení jader a formy 

 proudění kovu 

 napětí v různých částech formy a odlitku 

 návrh tlaků pro jednotlivé kroky procesu 

 návrh technologicky optimálních časů 

 teplotní režim při náběhu výroby 
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 otevření a uzavření formy definovat v závislosti na čase nebo na teplotě 

 vliv postřiků a nátěrů 

 kontrola funkce chladících kanálů 

Technolog může pomocí simulačního software upravovat a dolaďovat: 

 optimalizaci vtokové soustavy 

 optimální umístění nálitku a chladítek 

 redukcui velikosti a počtu nálitku a chladítek 

 minimalizaci zbytkových napětí a optimalizaci rozložení napětí po vychladnutí 

 odhad a minimalizaci deformace, zkroucení a smrštění 

 optimalizaci podmínek plnění tlakového lití, časů a optimalizace licího cyklu, 

redukci teplotního namáhání jader 

 zlepšení funkce chladících kanálu v závislosti na informacích z termočlánku při                      

          tlakovém lití 

6.3 Obecný postup při vytvoření simulace odlitku 

6.3.1 Import do simulačního programu 

Simulační software má většinou již svůj interní CAD modelář, ve kterém lze určitá 

jednodušší tělesa namodelovat. Přípony těchto souborů jsou zcela specifické, dle 

výrobce konkrétního programu. Některé simulační software umožňují nadefinovat 

polohu odlitku až v modulu načítání geometrie (tzn., že poloha, kterou vytvoříme v CAD 

aplikaci, není závislá na poloze, ve které tento model importujeme do simulačního 

software).  Pro import můžeme například použít některý z univerzálních formátu, jako je 

*.igs – CAD systému, *.dxf – formát programu AutoCAD, *.stl – stereolitograifie, ale 

samozřejmě i další formáty nabízené pro export v CAD aplikacích. [51][61][71] 

V některých simulačních programech je nutné geometrii vytvořenou v CAD aplikaci 

převést v generátoru FEM, a teprve poté tento formát načíst v simulačním software. 

Jedná se hlavně o nadefinování ploch, kontrolu vygenerované sítě a její opravu. Někdy v 

tomto CAD programu musíme dodefinovat tvar formy s její návazností na 

vygenerovanou síť odlitku. [60][74] 
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Obr. 26 - Model odlitku importovaný do simulačního programu Pam-QuikCAST 

6.3.2 Definování okrajových a počátečních podmínek 

Nastavení okrajových a počátečních podmínek je pro správnou simulaci to 

nejdůležitější.  Vždy vycházíme ze stanoveného technologického postupu a dodržíme zde 

všechny parametry, které jsou v postupu vyjmenovány. Těmito parametry může být 

myšlena licí teplota, teplota formy, licí výška, správné nadefinování podmínek přestupu 

a odvodu tepla, nadefinování tloušťky formy, prodyšnost formy, drsnost povrchu 

(průměrná tloušťka ostřiva) a další. [29][53] 

 

 

 

 

 

 

Obr. 27 – Nadefinování teplotních a hydraulických počátečních podmínek 

Zde záleží na typu simulačního software. Některý software má velice jednoduché 

zadání počátečních podmínek (toto může být pouze nadefinování odvodu tepla pouze na 
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vnější stěny formy) a jiný velice komplikované (mohu si ve fázi přípravě geometrie 

nadefinovat x ploch a na každou plochu mohu zadat několik počátečních a okrajových 

podmínek - někdy i časově proměnných).  Následným důležitým krokem je nastavení 

bodu, plochy, kde vstupuje kov do vtokové soustavy, a přiřazení počátečních podmínek 

určitému objemu. Pro zjištění průběhu teplot v jednotlivých částech odlitku a formy 

můžeme nadefinovat umístění „pomyslných“ termočlánků. [27][29] 

6.3.3 Přiřazení materiálu 

Materiálová databáze je vždy rozdělena na dvě části. Obsahuje souhrn formovacích 

materiálů a databázi materiálů pro odlévání. Zde je hlavní problém v databázi licích 

materiálů. Každý software má databázi materiálů podle země, kde byl vyvinut. Je tedy 

nutné mít ještě srovnávací katalog norem materiálů, podle kterého nastavíme hledaný 

materiál.  Obecně nejdříve přiřadíme materiál pro daný objem a poté nastavíme příslušné 

teploty (teplotu formy, licí teplotu, teplotu chladítek a jader, teplotu okolního vzduchu 

aj.). [14][27][34] 

 

 

  

  

  

 

 

Obr. 28 - Materiálová databáze licích a formovacích materiálů 

6.3.4 Nadefinování ukládacího kroku výpočtu a spuštění výpočtu 

Slévárenské simulační programy obecně disponují funkcí nastavení ukládání 

výsledků výpočtů po krocích. A to buď v určitém časovém intervalu, nebo po určitém 

procentu naplnění či utuhnutí. U většiny simulačních programů lze takto ukládat teplotní 

pole, pole staženiny, podíl taveniny, tlakové pole, rychlostní pole a čas tuhnutí. [36][56] 
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Obr. 29 - Nastavení výpočtového kroku simulace 
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7. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST – POČÍTAČOVÁ SIMULACE 

Experimentální část se dělí na dva samostatné celky. První se zaměřuje na 

počítačovou simulaci zkušebního odlitku, druhá část obsahuje tavby v laboratorních 

podmínkách, měření aktivity kyslíku v dutině slévárenské formy a analýzu vad, které se 

vyskytly na odlitcích v průběhu experimentu. 

7.1 Popis numerická simulace 

Počítačová simulace byla realizována pomocí programu QuikCAST firmy ESI Group, který 

používá výpočtovou metodu konečných diferencí (FDM). Pomocí počítačové simulace byla 

 navržena geometrie zkušebního odlitku (stupňovité tyče) s dlouhou trajektorií, která 

následně sloužila dále k praktickým laboratorním zkouškám.  Pomyslná forma obsahovala 

dva odlitky, které byly „odlévány“ jedním vtokem. Odlitek byl použit jak pro samotnou 

simulaci, tak pro následné laboratorní experimenty. Dále byly navrhnuty 3 varianty 

přetlakových vtokových soustav. Každá vtoková soustava byla následně nasimulována ve 

dvou variantách způsobu uložení odlitků ve formě. Snahou bylo získat informace 

o průběhu plnění odlitku, proudění kovu v odlitku a teplotního průběhu jak ve fázi plnění, 

tak i tuhnutí, které by mohly být použity ke studiu reoxidačních procesů. K laboratorním 

tavbám byly použity stejné rozměry jak odlitku, tak navržených vtokových soustav, aby se 

co nejvíce podobaly výsledkům simulace. Pro vizualizaci výsledků byl použit program 

Visual-Enviroment firmy Esi Group. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 30 - Tvar experimentálního odlitku 
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7.1.1 Tvorba geometrie odlitku 

Geometrie odlitku a vtokové soustavy byla vytvořena v programu Rhinoceros 

a následně exportována ve formátu *.iges do programu GEOMESH, kde byly zpracovány 

finální úpravy tvaru odlitku a provedena konverze geometrie do formátu *.stl. Následoval 

export do formátu *.ica (Cast files), který je výchozím formátem pro program QuikCAST, 

a jeho načtení ve zmiňovaném programu. V  experimentu se do pomyslné formy odlévaly 

jedním vtokem dva odlitky. Byly zhotoveny 2 varianty zaústění zářezů do odlitku. Varianta 

A měla oba zářezy umístěny do tlustších stěn tyčí. U varianty B byl u jedné z tyčí zářez 

umístěn do tenčí stěny a u druhé do tlustší stěny. Na konci obou tyčí byly umístěny 

výfuky.  

 

 

 

 

 

 

Obr. 31 -  Poloha odlitku – varianta A 

 

 

 

 

 

 

Obr. 32 - Poloha odlitku – varianta B 



Simulace proudění kovu ve slévárenské formě z hlediska jeho reoxidace

 

 
 

Radovan VLADÍK, VŠB-TU Ostrava, FMMI, Katedra slévárenství 59   

7.1.2 Termo-fyzikální data simulace 

 Materiál odlitku 

V programu QuikCAST byly jednotlivým objemům přiřazeny materiálové 

charakteristiky a další nezbytná termo-fyzikální data. Pro materiál formy byl použit 

materiál pod označením „Green Sand”. Ten představuje nabídku programu pro odlévání 

do syrových forem, jejichž ostřivem je křemenný písek. Pro materiál odlitku byla 

nastavena litina EN-GJS-400, která byla, jak se později zjistilo, z materiálové databáze 

programu nejblíže chemickému složení reálných taveb.  

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 33 - Export do formátu *.stl v programu GEOMESH 

 Hydraulické podmínky 

Bylo nutné nadefinovat „vstupní proud“ kovu, odkud do odlitku přichází a jakým 

průřezem. Pro tento účel se vytváří objem („inlet“), ze kterého vytéká kov a simuluje 

proud kovu vytékající z pánve. Z nabídky byla dále zvolena tlaková definice rychlosti. 

Kterou můžeme buď nastavit jako konstantní tlak kovu anebo vytvořit křivku závislosti 

tlaku na čase. Tlakovou definici jsme později upravili tak, aby byla totožná s časovými 

výsledky plnění skutečných taveb. 

Dále pro odchod vzduchu a plynů z formy bylo nezbytné nastavit definici „nulového 

tlaku“, čili atmosférického tlaku na horní plochy výfuků, a části vtokového kůlu. 
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Prodyšnost formy byla nastavena na bentonitovou směs a drsnost povrchu nadefinována 

dle poměru průměrné tloušťky ostřiva k hydraulickému průměru. 

 Teplotní podmínky 

Licí teplota byla nastavena na 1450 °C a později zpřesněna dle naměřených hodnot 

z uskutečněných taveb. Dále byla nastavena míra konvekce a radiace na plochy odlitku 

formou přiřazením okolní teploty a emisivity materiálu. Geometrie formy byla totožná 

s rozměry formovacích rámů reálných taveb.   

7.1.3 Tvorba výpočtové sítě 

Program QuikCAST používá pro výpočet metodu konečných diferencí. Pro 

generování sítě máme na výběr z více možností. Můžeme zvolit automatickou volbu 

generování sítě, nebo zvolit vlastní editaci. Čím je síť hustší, tím je větší počet elementů, 

přesnější výpočet, ale taky delší doba výpočtu a větší nároky na operační paměť počítače. 

Síť našeho odlitku byla zjemněna v místech (vtoková soustava), ve kterých nás zajímají 

detailnější výsledky simulace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 34 -  Tvorba výpočtové sítě 
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7.1.4 Umístění virtuálních termočlánků 

Z důvodu následné verifikace počítačové simulace na výsledcích reálných taveb, 

bylo nutno umístit ve virtuálním odlitku kontrolní body, které jsou schopny zaznamenávat 

průběhy teploty, tlaku, rychlosti a dalších klíčových veličin. Umístění těchto pomyslných 

měřících bodů je identické s umístěním termočlánků při praktických experimentech. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 35 - Umístění termočlánků v simulaci a v laboratorním experimentu  

7.2 Varianty počítačové simulace 

V průběhu experimentu počítačové simulace byly použity 3 varianty vtokové 

soustavy odlitku, které jsou popsány v následujícím textu. Každá z použitých vtokových 

soustav byla zpracována pro obě varianty uložení tyčí v odlitku (Varianta A, Varianta B). 

Celkem tedy bylo zpracováno a namodelováno 6 základních variant odlitků tyčí, které se 

následně odlévaly v praktickém experimentu.  Výstupy vizualizace simulací jsou uvedeny 

v kapitolách 1.3, 1.4, 1.5. 
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7.3 Vtoková soustava č. 1.  

Ve formě byly simulovány dva odlitky stupňovité tyče. Každá tyč byla plněna 

zářezem, který dosazoval kov do dutiny formy přímo z licího kůlu. V následujících snímcích 

jsou zobrazeny průběhy teploty při plnění formy a při tuhnutí odlitku. Navrhnutá vtoková 

soustava je přetlaková v poměru 3 : 5 (plochy zářezů Sz  ku ploše licího kůlu SLK). 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 1 - Parametry odlitku a vtokové soustavy č. 1 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Obr. 36 - Vtoková soustava č. 1 a) licí kůl, b)zářez, c) zaústění zářezů do odlitku  

a) b

) 

c) 
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Obr. 37 -  Teplotní pole při plnění dutiny odlitku vtok. soustavy č.1 – varianta A 

Teplota [°C] 

 Naplnění odlitku: 25.1 % 
 Čas plnění:  5.5 s  

 Naplnění odlitku: 97.1 % 
 Čas plnění:  21.4 s  

 Naplnění odlitku: 58.1 % 
 Čas plnění:  12.8 s  

 Naplnění odlitku: 6.1 % 
 Čas plnění:  1.3 s  
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Obr. 38 - Teplotní pole při tuhnutí odlitku vtok. soustavy č. 1. – varianta A 

Podíl tuhé fáze [%] 
 Podíl tuhé fáze: 7.8 % 
 Čas tuhnutí:  89.8 s  

 Podíl tuhé fáze: 80.1 % 
 Čas tuhnutí:  889.4 s  

 Podíl tuhé fáze: 39.7 % 
 Čas tuhnutí:  319.4 s  

 Podíl tuhé fáze: 54.6 % 
 Čas tuhnutí:  469.4 s  
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Na výsledcích simulace je zřejmé, že plnění formy probíhá plynule a klidně bez 

známky výraznějších turbulencí proudu kovu. Víření proudu kovu se znatelně objevilo ve 

spodní části vtokové soustavy, kdy proud kovu dopadal na dno formy a způsoboval 

„fontánový“ efekt. Stupnice barevného pole znázorňuje teplotní gradienty v průběhu jak 

plnění tak tuhnutí odlitku. Obrázek č. 38. znázorňuje postup fronty tuhnutí a místa 

v odlitku, která tuhnou jako poslední. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 39 - Rozložení rychlostního pole a zobrazení vektorů rychlosti při fázi plnění 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf  1 - Náběhové teploty fiktivních TČ v místě zářezu a výfuku – varianta A 

Rychlost [m/s] 
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Na grafech č. 1 a č. 2, jsou znázorněny křivky časového průběhu teplot prvních 18 

sekund plnění formy. Je zde vidět nepatrný časový posun v náběhových charakteristikách 

teplot levé a pravé tyče a také rozdíl mezi teplotami zaznamenanými u zářezů a výfuků. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf  2 -  Náběhové teploty fiktivních TČ v místě zářezu a výfuku – varianta B 

7.4 Vtoková soustava č. 2  

 U této varianty byla modifikována vtoková soustava, změnila se délka a provedení 

zářezů a do vtokové soustavy byl přidán struskovací kanál. Opět byly provedeny simulace 

polohy tyčí v odlitku ve variantě A i variantě B. Navržená vtoková soustava byla opět 

přetlaková ve vzájemných poměrech 3 : 5 : 4 (Sz : SOD : SLK). 

 

 

 

 

 

 

Tab. 2 -  Parametry odlitku a vtokové soustavy č. 2 
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Obr. 40 -  Vtoková soustava č. 2: a) pohled shora, b) pohled z boku  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 3 -  Teploty fiktivních TČ v místě zářezů a výfuků vtok. soustavy č. 2. varianty A 

a) b) 
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Obr. 41 -  Průběh teplotního pole při plnění dutiny odlitku vtok. soustavy č. 2.– Varianta B 

Teplota [°C] 
 Naplnění odlitku: 16.1 % 
 Čas plnění:  1.5 s  

 Naplnění odlitku: 31.1 % 
 Čas plnění:  4.9 s  

 Naplnění odlitku: 61.1 % 
 Čas plnění:  7.8 s  

 Naplnění odlitku: 100 % 
 Čas plnění:  14.6 s  
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Obr. 42 – Průběh teplotního pole při tuhnutí odlitku vtok. soustavy č. 2. – varianta B 

Podíl tuhé fáze [%] 

 Podíl tuhé fáze: 22.63 % 
 Čas tuhnutí:  185.7 s  

 Podíl tuhé fáze: 51.47 % 
 Čas tuhnutí:  432.8 s  

 Podíl tuhé fáze: 79.2 % 
 Čas tuhnutí: 762.8 s  

 Podíl tuhé fáze: 93.5 % 
 Čas tuhnutí:  992.8 s  
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Graf  4 -  Teploty fiktivních TČ v místě zářezů a výfuků vtok. soustavy č. 2. varianty B 

7.5 Vtoková soustava č. 3. 

V poslední variantě vtokové soustavy byla začleněna do geometrie odlitku 

modifikační komůrka pro modifikaci metodou in-mould a drobné úpravy byly provedeny 

na profilu zářezu vstupujícího do odlitku. Opět se počítaly 2 varianty polohy tyčí ve formě. 

Výpočet rozměrů modifikační komůrky byl stanoven dle vztahu [46]. Vtoková soustava 

zůstala přetlaková ve vzájemných poměrech 3: 5: 4 ( Sz : SOD : SLK). 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 43 - Vtoková soustava č. 3: a) pohled z boku, b) pohled shora 

a) b) 
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Tab. 3 - Parametry odlitku a vtokové soustavy č.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 44 - Víření kovu v prostoru reakční komůrky 
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Obr. 45 – Průběh teplotní pole při plnění dutiny odlitku vtok. soustavy č. 3 – varianta B 

Teplota [°C] 
 Naplnění odlitku: 27.1 % 
 Čas plnění:  4.8 s  

 Naplnění odlitku: 42.1 % 
 Čas plnění:  6.4 s  

 Naplnění odlitku: 62.1 % 
 Čas plnění:  8.5 s  

 Naplnění odlitku: 99.9 % 
 Čas plnění:  12.9 s  
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Obr. 46 – Průběh teplotního pole při tuhnutí odlitku vtok. soustavy č. 3 – varianta B 

Podíl tuhé fáze [%] 
 Podíl tuhé fáze: 28.4 % 
 Čas tuhnutí:  209.7 s  

 Podíl tuhé fáze: 57.6 % 
 Čas tuhnutí:  469.7 s  

 Podíl tuhé fáze: 79.8 % 
 Čas tuhnutí:  719.7 s  

 Podíl tuhé fáze: 92.9 % 
 Čas tuhnutí:  909.6 s  
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Graf 5 - Teploty fiktivních TČ v místě zářezů a výfuků  vtok. soustavy č. 3. varianty A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 6 - Teploty fiktivních TČ v místě zářezů a výfuků  vtok. soustavy č. 3. varianty B 
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7.6 Ověřování výsledků simulace 

Výpočty simulací byla snaha ověřit na tavbách reálného odlitku, u kterého by se 

kontinuálně měřila aktivita kyslíku a průběhy teplot při plnění a tuhnutí v místech stejných 

jako u počítačové simulace.  Od výsledků srovnávacích experimentů jsme očekávali získání 

dat, které bychom mohli použít následně k verifikaci a k zpřesnění výsledků počítačové 

simulace ke vztahu k reálnému odlitku. Ověření výsledků mělo být realizováno pomocí 

získané doby odlévání a dat z termočlánků (náběhových teplot v místě zářezů) umístěných 

v odlitku ve stejných místech jako u počítačové simulace, jejich porovnání a korekce 

hydraulických podmínek, tak aby se výsledky obou testů co nejvíce shodovaly. 

  Výsledky simulací variant B (jedna z týčí ústí do zářezu v místě největšího profilu, 

druhá opačně) nepřinesly zásadní změny.  Na výsledcích plnění lze sledovat rychlejší 

postup proudu kovu v případě tyče, která ústí do zářezu tenčím profilem. Průběžně se 

ovšem bilance plnění postupně vyrovnává a naplnění obou tyčí končí v podstatě ve 

stejném okamžiku. V průběhu tuhnutí odlitků variant B byly poslední místa tekutého kovu 

zaznamenány u největšího profilu tyče, kterým ústila do zářezu.  

Obecně můžeme konstatovat, že výsledky počítačové simulace ukázaly, že u všech 3 

navržených vtokových soustav a 2 variant poloh tyčí v odlitku se forma plnila pomalu 

a klidně, bez známky výraznějších turbulencí v průběhu plnění. Známky turbulentního 

proudění jsme samozřejmě zaznamenali ve vtokové soustavě a reakční komůrce, kde 

těmto jevům nedokážeme zcela zabránit a jsou někdy i žádoucím jevem (mísení kovu 

a modifikátoru při metodě in-mould). 

Z hlediska reoxidačních procesů simulace ukázala, že tavenina je poměrně dlouho 

vystavena působení atmosféry formy. Klidné a „dlouhé“ plnění formy může zvýšit 

pravděpodobnost výskytu oxidických blan na horních plochách odlitku. Dále byla 

počítačovou simulací zjištěna skutečnost, že proud kovu, který při plnění narazí na zadní 

čelo stěny odlitku, se vrací zpět v protiproudu a překrývá tak povrch volné taveniny, která 

byla dlouho dobu vystavena oxidačním účinku formy. Můžeme tedy předpokládat, že 

dochází k mísení mezi „znečistěným“ povrchem taveniny s ostatním tekutým kovem. To 

může být podnětem pro vznik vad typu bodliny, které jsme následně na laboratorním 

odlitku zaznamenali.  
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8. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST – LABORATORNÍ TAVBY 

Laboratorní experimenty spočívaly v získání dat pro ověření výsledku počítačových 

simulací a v kontinuálním měření aktivity kyslíku během plnění formy a tuhnutí kovu. Dále 

sloužily k realizaci srovnávacího experimentu, kdy za jinak stejných podmínek (stejné 

složení odlévaného kovu, stejná teplota měření aktivity kyslíku) se měnil druh formovací 

směsi a způsob plnění formy. 

8.1 Odlitek a forma 

Geometrie zkušebního odlitku byla tvaru stupňovité tyče, stejně jako u počítačové 

simulace.  Hmotnost jedné tyče činila 21 kg, o délce 1200 mm, šířce 40 mm a tloušťkách 

20,30 a 40 mm. Do formy byly odlévány jedním vtokem dva odlitky umístěné tak, že 

u jedné z tyčí byl zářez umístěn do místa nejmenšího profilu.   U druhé tyče zářez ústil do 

tyče v největším profilu. Pro účely LČG byla do vtokové soustavy v některých případech 

zařazena komůrka pro modifikaci ve formě (in-mould). Na konci obou tyčí byly umístěny 

výfuky. Slévárenská forma se zhotovovala ve všech případech ze syrové bentonitové 

směsi. Pojivem byl natrifikovaný bentonit. Směs neobsahovala uhlíkatou přísadu a pro 

zvýšení plasticity byl do ní přidán dextrin v množství 0,75 h. d. Ztráta žíháním směsi činila 

1,75 %. Použitý křemenný písek měl d50  = 0,27 mm. Formovací směsi se lišily obsahem 

vody.  

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 47 - Nákres zkušebního odlitku 
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Obr. 48 - Odlitek experimentů 

8.2 Vsázka 

Vstupní materiál byl složen ze surového železa, oceli, ferosilicia (FeSi 75), 

feromanganu (FeMn 75) a nauhličovadla. Litina o tomto složení se stala výchozím 

materiálem pro odlévání všech taveb experimentů odlitků tyčí. 

 

 

 

 

 

 

Tab. 4 - Suroviny použité ve vsázce 

 

 

 

 

 

Tab. 5 - Chemické složení materiálu vsázky 
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8.3 Postup experimentu 

Před realizací samotného experimentu byla litina připravena na středofrekvenční 

indukční peci s maximální vsázkou 100 kg s kyselou vyzdívkou přetavením vstupních 

surovin. Licí šamot-grafitová pánev byla před a během tavení vsázky v indukční peci 

nahřívána indukčním hořákem, pro zajištění co nejmenších teplotních ztrát při samotném 

lití (transportu kovu z pece do pánve). Odlévání se provádělo z ruční pánve. Jako 

očkovadlo při experimentech bylo použito ferosilicium (FeSi 75) a samotné očkování 

probíhalo v odlévací pánvi. K modifikaci při přípravě LČG byl použit přípravek Bjomet 3. 

Množství modifikátoru bylo při modifikaci v pánvi 1% a ve formě 0,6%. Proces modifikace 

byl realizován v pánvi polévacím způsobem nebo ve formě metodou in-mould, kde do 

reakční komůrky bylo vloženo stanovené množství granulovaného modifikátoru. Byly 

zaznamenány odpichové teploty a následně teploty v pánvi před samotným odléváním. 

Odpichové teploty se pohybovaly od 1462 °C do 1540 °C. Naměřené teploty v pánvi se 

pohybovaly v rozmezí od 1415 °C do 1497 °C.  Dále bylo zjišťováno aktuální chemické 

složení (obsah C a Si) pomocí zařízení pro termickou analýzu Quik Lab E firmy Heraeus 

Electro Nite. Průměrná doba lití byla 19s. S litinou s červíkovitým grafitem bylo 

realizováno celkem 15 experimentálních taveb. Z odlitků po ztuhnutí byl odebrán vzorek 

na analýzu chemického složení.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 49 - Prostředí laboratorních taveb 
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V případech zahrnutí vlivu vlhkosti formy do experimentu byl kov odléván do forem 

s nízkou (2%), střední (3,5%) a vysokou (5%) vlhkostí. Vlhkosti formovací u směsi byly 

stanoveny vážkovou metodou.  Rozptyl vlhkostí mezi tavbami byl způsoben provozními 

faktory (různá vlhkost vstupního písku, odlišná doba osychání forem). 

8.4 Měření aktivity kyslíku 

Přímé měření aktivity kyslíku je v současnosti jediná metoda, která umožňuje 

sledovat přímo změny aktivity kyslíku rozpuštěného v tavenině [25]. Experiment byl 

zaměřen na změny aktivity kyslíku v kovu během jeho chladnutí v dutině formy. Od 

výsledků měření aktivity a výsledků počítačové simulace jsme očekávali větší objasnění 

reoxidačních  procesů. 

Měření aktivity kyslíku v odlitcích bylo prováděno sondami TSO 6 firmy Termosondy 

Kladno s.r.o a sensory odvozenými z těchto sond. Těmito senzory je možné provádět 

měření aktivity kyslíku v libovolném průřezu formy a kontinuálně po celou dobu chladnutí 

formy. Sonda je složena z měřicího článku utěsněného žárovzdornou hmotou v křemenné 

trubičce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 51 - 1) sonda pro záznam teploty v peci, 2) sonda měření aktivity kyslíku 

1
. 

2
. 
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Měřící článek je tvořen tuhým elektrolytem ZrO2 stabilizovaným CaO s referenční 

směsí Cr2O3+Cr. Kontakt s lázní a vedení z referenční směsi byl z molybdenového drátu. 

Teplota byla měřena termočlánky Pt-PtRh10 o průměru 0,3 mm, umístěnými v korundové 

kapiláře o průměru 3 mm. Měřící konec termočlánku byl umístěn v korundové ochraně 

o vnějším průměru 6 mm. Korundové kapiláry a ochrany byly vyrobeny firmou Jiskra 

Tábor.  

Záznam měření elektromotorického napětí (EMS) senzorů pro stanovení aktivity 

kyslíku a záznam EMS termočlánků probíhal po celou dobu odlévání až do úplného 

ztuhnutí odlitku. Záznam byl pořizován samostatnou měřící ústřednou zcela oddělenou 

od napájecí sítě. Zapojení sond pro měření aktivity kyslíku bylo s plovoucí zemí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 52 -  Detailní snímek 1)Termočlánek, 2) Mo drát stínění, 3) Sonda aktivity kyslíku 

Na každý z galvanicky oddělených vstupů byla připojena jedna sonda, jejíž signál 

byl přenášen měděným stíněným kabelem. Měřící ústředna GRANT, výrobce Grant 

Instruments Cambridge Ltd, model 1000, typ 1023, je vybavena několika 

termočlánkovými vstupy a osmi napěťovými vstupy. Možné rozsahy vstupního signálu, 

využitelné pro použití termočlánků typu S a sond pro měření aktivity kyslíku, jsou  10 V a 

 0,1 V. Rozlišení těchto rozsahů je 5 mV a 50 V. Vstupní impedance napěťových vstupů 

je 1M. 

1
. 2

. 

3
. 
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Obr. 53 -  Záznamová a měřící jednotka Grant 

Žádný z vodičů vedení, ani stínění nebyl uzemněn. Stínění bylo připojeno ke 

kontaktu s kovovou lázní, které tvořilo Mo drát o průměru 1 mm v keramické ochraně. 

Z ochrany vyčnívá vždy jen jeho velmi krátká část. Vedení Mo kontaktu je připojeno 

na „+“ pól měřící karty, nebo ústředny, a vedení sondy na „–“ pól.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 54 - Snímek zapojení měřících sondy ve formě pro experimentální odlitek 
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 Údaje z měřící ústředny byly následně exportovány do tabulkového procesoru 

Microsoft Excel a následně zjištěné aktivity kyslíku v kovu byly přepočítány podle rovnice:  

 [ppm] (60) 

kde: aO - aktivita kyslíku [ppm]  

T - teplota taveniny [°C] 

EMN - elektromotorické napětí sondy [mV] 

Aktivita kyslíku byla v každém odlitku (tyči) měřena kontinuálně na 2 místech, a to 

v blízkosti zářezu a výfuku tyče. V bezprostřední blízkosti byl také umístěn termočlánek 

pro měření teploty. Sonda a termočlánek byly umístěny do dutiny formy skrze horní rám 

formy, tak aby do dutiny formy vystupovaly cca 1 cm.  

8.4.1 Průběh měření aktivity kyslíku  

V průběhu měření bylo nutné zajistit dostatečnou ochranu kabelů a kontaktů před 

sálajícím teplem z formy. Jednou z příčin neúspěšného měření byla nízká tepelná odolnost 

sond. U experimentů nastal problém s životností sond a korundových ochran. Negativním 

aspektem byla také skutečnost, že v některých případech docházelo k „ulamovaní“ sond 

proudem kovu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 55 - Formovací rám připravený k experimentu 
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Začaly se také projevovat poruchy ve snímaném signálu. Při pokusech, kdy byly 

odlévány dva odlitky současně, bylo využito pro měření všech vstupů měřícího a 

záznamového zařízení. U některých vstupů záznamem rušivých vlivů měl signál tendenci 

se měnit po určitých skocích a v některých případech nebyl plynulý, ale roztřesený. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 7 - Závislost aktivity kyslíku na teplotě Tyče A1 - 2,8% vlhkosti, B1 - 2% vlhkosti,  

A2 - 5% vlhkosti, B2 - 5% vlhkosti, tavba č. 63 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 8 - Závislost aktivity kyslíku na teplotě Tyče A1 - 2% vlhkosti, B2 - 4,2% vlhkosti, 

 A2 - 3% vlhkosti, B1 – 2% vlhkosti, tavba č. 66 
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Pro zmírnění tepelného šoku ochran a rozpraskání sond jsme se jejich životnost 

snažili zvýšit obalováním jejich povrchu lepicí páskou.  

Jako další důvod nezdaru při měření aktivity se projevila samotná geometrie odlitku, 

zejména malý průřez stěn. Docházelo k rychlému chladnutí kovu a sondy neměly 

potřebný čas zaznamenat hodnoty pro oblast teplot tekutého kovu.  

Na grafech č. 7. až č. 13., jsou zaznamenána nezdařilá měření aktivity kyslíku 

z důvodů, které jsou výše popsány. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 9 - Závislost aktivity kyslíku na teplotě tavby č. 58 v oblasti zářezu a výfuku s vlhkostí 

formovací směsi 2,8% 

 Úspěšné měření aktivity kyslíku jsme zaznamenali u tavby č. 61 a Tyče A1 tavby 

č. 62. Průběhy závislostí změřené aktivity na teplotě těchto taveb ukazují grafy č. 14 a 17. 

Ve snaze extrapolovat hodnoty aktivity kyslíku při stejné teplotě jsme vytvořili grafy (č. 15, 

16, 17), u kterých jsme vynesli závislost logaritmu změřené aktivity kyslíku na obrácené 

hodnotě teploty a zobrazili lineární spojnici trendu výsledných hodnot. 
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Graf 10 - Závislost aktivity kyslíku na teplotě Tyče A1 - 3% vlhkosti, B2 - 5% vlhkosti, 

tavba č. 61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 11 – Závislost aktivity kyslíku na teplotě Tyče B1 - 3 % vlhkosti, tavba č. 62 
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Graf 12 - Závislost aktivity kyslíku na teplotě Tyče A – 3,7% vlhkosti tavby č. 67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 13 - Závislost aktivity kyslíku na teplotě  Tyče B – 2,8% vlhkosti tavby č. 67 
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Graf 14 - Závislost aktivity kyslíku na teplotě tyče A2 - 2% vlhkosti, B1 - 4,5% vlhkosti, 

tavby č. 61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf  15 - Závislost  logaritmu aktivity kyslíku na převrácené hodnotě teploty tyče A2 - 2% 

vlhkosti, B1 - 4,5% vlhkosti, tavba č. 61 



Simulace proudění kovu ve slévárenské formě z hlediska jeho reoxidace

 

 
 

Radovan VLADÍK, VŠB-TU Ostrava, FMMI, Katedra slévárenství 88   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 16 - Závislost aktivity kyslíku na teplotě Tyče A1 - 2% vlhkosti, tavba č. 62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf  17 - Závislost  logaritmu aktivity kyslíku na převrácené hodnotě teploty tyče A1 - 2% 

vlhkosti, tavby č. 62 
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8.5 Průběh experimentálních taveb 

Tavba č. 48 byla jednou ze dvou taveb, při kterých byl výskyt bodlin nejčastější. 

Bodliny se zde nacházely relativně rovnoměrně rozmístěny v husté koncentraci na 

povrchu odlitku. Na horních plochách tyčí byl výskyt vady největší. Na spodních a bočních 

stěnách se vady objevily v menším měřítku. Tvar zjištěných bodlin byl různý. Zaznamenali 

jsme zde jak tvar mělkého povrchového důlku, tak i tvar připomínající vpich špendlíku.  

Tavba č. 50 byla druhou ze série taveb s největším počtem výskytu bodlin. Tvar 

i četnost vad byl takřka shodný s výsledky analýz povrchu tavby č. 48.  

U tavby č. 53 bylo použito dvou druhů formovací směsi. Každá z tyčí byla 

zaformována do jedné z nich. První směs obsahovala uhlíkaté látky a měla vlhkost 3%. 

Druhá byla připravena bez uhlíkatých látek s vlhkostí 3,4% . Výskyt bodlin u této tavby byl 

mnohem menší než u předchozích dvou taveb. 

V průběhu laboratorních taveb byl zhotoven na Katedře Slévárenství další formovací 

rám, abychom dosáhli zlepšení časové efektivnosti s použitím více sledovaných faktorů při 

jedné tavbě.  Od tavby č. 54 se tedy dále většinou odlévaly při zkušební tavbě 2 formovací 

rámy (4 tyče).  

Tavba č. 58 nebyla zcela úspěšná. U prvního z rámů došlo pří odlévání k nadzvednutí 

„komínku“ (formy) vtokového kůlu a následně k úniku roztaveného kovu mimo formu. 

V druhém případě došlo k nedolití formy z důvodu nedostatku kovu v pánvi.  

U tavby č. 61 byly odlévány 2 rámy a změněna poloha odlitku ve formě tím 

způsobem, že vtoková soustava ústila vždy do jedné z tyčí v místě jejího nejširšího profilu 

(Tyč A) a do druhé naopak v místě profilu nejtenčího (Tyč B – otočená). Toto značení jsme 

následně dodrželi pro všechny další tavby, kde zářezy ústily do rozdílných profilů. Dále od 

tavby č. 61 se změnil způsob modifikace litiny a to z polévacího způsobu v pánvi na 

metodu modifikace ve formě in-mould.  

U taveb č. 62 a 63 bylo vloženo do reakční komůrky kromě stanoveného množství 

očkovadla a modifikátoru množství 22g Al. Formovací rámy taveb č. 64, 65, 66, 67 

obsahovaly 100g Al. U tavby č. 64 byl zaznamenán nejvyšší obsah Al (2500 [ppm]). Na 
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snímcích v obrazové příloze si můžeme všimnout drobného zvrásnění povrchu oxidickými 

blanami.   

Formovacích směsi tavby č. 68 a č. 69 pro tyče A byly zhotoveny bez podílu 

uhlíkatých látek. Pro tyče B bylo použito směsi s podílem uhlíkatých látek. Formy u obou 

taveb obsahovaly 260g FeTi pro zvýšení obsahu Ti a 21g Al. Zvýšeným obsahem Ti, jsme 

chtěli ověřit jeho souvislost s výskytem vad, jelikož v tavbách č. 48 a 50 byl jeho obsah 

rovněž zvýšený. Vliv na tvorbu vad se ovšem nepotvrdil.   

8.6 Souhrnné informace experimentu 

V následující tabulce č. 6 jsou uvedeny souborné informace o proběhlých tavbách 

v pořadí jejich realizace. Tabulka obsahuje naměřené doby odlévání, obsahy C a Si 

zařízením pro termickou analýzu E Quick Lab zjištěné v průběhu experimentu 

a naměřenou teplotu v peci a pánvi. Dále informuje o množství očkovadla a modifikátoru, 

které byly použity v daném experimentu.  Buňky obsahující dvě hodnoty nám udávají 

informace o rámu č. 1 a rámu č. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 6 - Data experimentálních taveb 

Následující tabulky č. 7 a č. 8 obsahují chemické složení jednotlivých taveb. 

Chemický rozbor byl prováděn ze vzorků vyříznutých ze zkušebních odlitků na 

spektrometru POLYVAC firmy Hilger, zjišťování celkového obsahu kyslíku a dusíku bylo 
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prováděno na přístroji LECO. Tabulka č. 7 uvádí chemické složení u souboru 6 taveb, 

u kterých byla modifikace prováděna v pánvi. Tabulka č. 8 informuje o chemickém složení 

dalších 9 taveb, které byly modifikovány metodou in-mould.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 7 - Chemické složení odlitků vyrobených modifikací polévacím způsobem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 8 - Chemické složení odlitků vyrobených modifikací ve formě 
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8.7  Vliv vlhkosti na změny aktivity kyslíku 

V průběhu experimentu byla snaha o ověření vlivu vlhkosti na změnu aktivity 

kyslíku. Vypočtené hodnoty aktivit kyslíku se vztahovaly k nejvyšší společné zaznamenané 

teplotě a tou byla 1200 °C. Naměřené hodnoty aO  se pohybovaly v rozmezí hodnot od 

0,003 do 1,130 ppm.   

Očekávali jsme, že při nízké vlhkosti formovací směsi bude aktivita kyslíku nižší 

a naopak při vysoké vlhkosti zaznamenáme vyšší hodnoty aktivity kyslíku. Uvedené 

extrémní hodnoty rozsahu však byly naměřeny u jedné tavby právě s opačnými vlhkostmi 

formovací směsi. To znamená, že minimum jsme zaznamenali měřením ve formě 

s vlhkostí formovací směsi 4,94% a naopak maximum bylo zjištěno při vlhkosti 1,99 %.   

Výsledky všech měření, které byly v průběhu experimentu úspěšné a zaznamenaly 

aO  při teplotě 1200 ±1 °C, jsou porovnány s obsahy vlhkostí směsí v tabulce č. 9. Výsledky 

měření srovnávací teploty a aktivity kyslíku jsou dále vyneseny do grafu č. 18. I když 

vyloučíme z hodnocení extrémní hodnoty, nevychází nám žádná závislost mezi obsahem 

vlhkosti formy a aktivitou kyslíku. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Tab. 9 - Přehled naměřených aktivit kyslíku při teplotě 1200 °C při různých vlhkostech 

formovacích směsi  



Simulace proudění kovu ve slévárenské formě z hlediska jeho reoxidace

 

 
 

Radovan VLADÍK, VŠB-TU Ostrava, FMMI, Katedra slévárenství 93   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 18 - Výsledky měření aktivity kyslíku při teplotě 1200 °C 

8.8 Hodnocení měření a další postup experimentu 

Rozdíly v naměřených hodnotách aktivity kyslíku mohou být vyvolány tím, že 

senzory snímají EMS uvnitř odlitku a nikoliv v povrchových vrstvách, které jsou relevantní 

pro vznik reoxidačních procesů. Vliv vlhkosti formy se uprostřed stěny pravděpodobně 

neprojeví tak, jako např. podmínky modifikace in-mould a vznik možných reakčních 

zplodin. Proto se ukazuje, že využití měření aktivity kyslíku pro přímé zkoumání změn 

způsobených reoxidačními procesy je omezené. 

Výsledky měření aktivity kyslíku se díky negativním aspektům popsaných v kapitole 

2.4.1 nakonec ukázaly jako nespolehlivé a nerelevantní. Úspěšné měření jsme 

zaznamenali asi ve třetině případů z celkového počtu měření aktivity kyslíku. Jako 

dominantní faktor můžeme označit rychlé chladnutí kovu ve formě, které bylo způsobeno 

malým průřezem odlitku a v některých případech vysokou vlhkostí formovací směsi. 

Měřící sondy neměly potřebný čas k záznamu hodnot v oblasti tekutého 
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kovu a termočlánek neměl možnost se dostatečně prohřát ke kvalitnímu záznamu 

průběhu teplot. 

Všechny tyto zmíněné aspekty vedly na závěr k tomu, že nebylo možné v plné míře 

ověřit výstupy počítačové simulace tak, jak bylo původně v experimentu plánováno.  

V průběhu sledování aktivity kyslíku však byl na zkušebních odlitcích z LČG zjištěn 

četný výskyt vady typu bodliny, které se jevily tak, že jsou způsobeny právě reoxidací 

kovu. Dále jsme se tedy v experimentu zaměřili na systematické studium těchto vad 

a jejich řešení s využitím poznatků získaných z reálných experimentů a počítačové 

simulace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Simulace proudění kovu ve slévárenské formě z hlediska jeho reoxidace

 

 
 

Radovan VLADÍK, VŠB-TU Ostrava, FMMI, Katedra slévárenství 95   

9. ANALÝZA VAD 

Vady (bodliny), které se vyskytly při průběhu experimentu, jsme se snažili 

analyzovat, kvantifikovat a zjistit příčinu jejich vzniku.  

9.1 Kvantifikace vad 

Využili jsme zde analýzu povrchových vad odlitků jako nepřímou metodu studia 

reoxidačních pochodů.  Z odlitků taveb byly ze stejných míst po délce odlitku vybrány 3 

čtvercové plochy (16 cm2) ve vzdálenostech, odpovídajících stupni průtočnosti ε = 0,95, 

ε = 0,45 a ε = 0,05. Stupeň průtočnosti je ukazatel, který je definován jako poměr 

množství kovu proteklého určitým průřezem k celkovému množství kovu odlitého do 

formy. Na každé ploše byl spočítán počet bodlin. Bodliny se hodnotily vizuální metodou a 

počítaly se ze zvětšených fotografických snímků.  Výsledky počtu bodlin na stanovené 

ploše u taveb (č. 48, č. 50) s největším výskytem vad byly vyneseny do níže uvedeného 

grafu. Aritmetický průměr výsledků měření ze všech 3 míst odlitku sloužil dále jako 

výsledná hodnota pro další výpočty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 56 - Místa analyzovaných ploch se stupni průtočnosti: ε = 0,95 (1),ε = 0,45 (2),ε = 

0,05 (3)  

Z grafů č. 19 a č. 20. můžeme konstatovat, že výskyt bodlin u tavby č. 48. a č. 50 

byl značný. Na ploše 16 cm2 dosáhl v poloze 2 (ε = 0,45) přes hranici počtu 200 vad. Tavba 

1 

2 

3 
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č. 50 vykazovala větší počet vad než tavba č. 48. U obou taveb je výskyt bodlin maximální 

v místě měřeni s ε = 0,45, naopak minim vad jsme zaznamenali v oblasti s vysokým 

stupněm průtočnosti ε = 0,95. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 19 - Výsledky stanovení počtu bodlin ve 3 (stupních průtočnosti) místech tavby č. 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 20 - Výsledky stanovení počtu bodlin ve 3 (stupních průtočnosti) místech tavby č. 50 
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V následujících tabulkách jsou uvedeny výsledky počtu vad na 1 cm2 u souborů 

taveb rozdělených dle způsobu modifikace. Tabulky dále zahrnují informace o obsahu Al 

v kovu, vlhkosti a ztrátě žíháním formovací směsi. Hodnoty vlhkostí se symbolem “ * ” 

informují o obsahu černouhelné močky ve formovací směsi. Písmena A a B u čísla taveb 

informují opět o poloze tyče odlitku vůči zářezům vtokové soustavy. 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 10 - Výskyt bodlin u odlitků z LČG vyrobené modifikací polévacím způsobem v pánvi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 11 - Výskyt bodlin u odlitků z LČG vyrobené modifikací ve formě 
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9.2 Plánování experimentu 

Snaha o objasnění příčin vzniku bodlin byla dále realizována naplánováním 

experimentu s pomocí metody DOE (Design of Experiments).  

Za závislé proměnné byly určeny: 

 naměřené hodnoty aktivity kyslíku 

 výskyt bodlin na odlitcích 

Za neměnné veličiny byly určeny: 

 základní složení formovací směsi 

 skladba kovové vsázky 

 chemické složení výchozí litiny 

 způsob vedení tavby a teplota přehřátí kovu v peci 

 množství očkovadla 

 množství a druh modifikátoru 

 teplota lití 

Za dominantní faktory jsme považovaly: 

 obsah Al v litině ve 3 úrovních (od 0,012% do 0,250 %) 

 vlhkost formovací směsi 3 úrovně (od 2 do 5,2%) 

 stupeň průtočnosti kovu v dutině formy (Varianta A, B polohy odlitku ve 

formě) 

Výsledky z tab. č. 10 a č. 11 byly podrobeny statistickému zpracování. Nejprve 

byla hledána závislost mezi vlhkostí formovací směsi a počtem bodlin. Lineární regresní 

analýzou byla zjištěna jen slabá závislost.  

Hodnoty odlitků u souboru taveb s modifikací ve formě byly proto rozděleny 

podle vlhkosti do dvou skupin. Pro vlhkosti < 3,1 % (19 hodnot) a pro vlhkost > 3,1 % (13 

hodnot).  U skupiny s nižší vlhkostí byl aritmetický průměr výskytu bodlin 0,401 ks/cm2 

a soubor s vyšší vlhkostí vykazoval jejich výskyt 1,16 ks/cm2. I když u souboru s vyšší 

vlhkostí byl u některých odlitků nulový výskyt bodlin, lze vysledovat, že se zvyšující se 

vlhkostí formy počet bodlin roste více jak dvojnásobně. U souboru taveb s modifikací 

v pánvi byla průměrná vlhkost formovací 2,66% a tudíž nebylo možné u tohoto celku 

najít žádnou závislost.  
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Mezi obsahem Al a počtem bodlin byly regresní analýzou zjištěny těsnější vztahy. 

Soubor odlitků vyrobených z litiny modifikovaných v pánvi měl jednoznačně vyšší počet 

bodlin, přičemž hraniční oblastí se jeví 100 ppm.  

Regresní rovnice:                                                    (60) 

ve které:  NP – počet bodlin na cm2, Al – obsah hliníku [ppm]; koeficient korelace r=0,502. 

U souboru  32  odlitků z tab. č. 11 odlitých s modifikací litiny ve formě byl výskyt 

bodlin menší. Spodní hranicí byla 100 až 150 ppm, přičemž při vysokých obsazích Al > 

1900 ppm se bodliny nevyskytly vůbec nebo jen v menší míře.  

Tento soubor byl zpracován vícenásobnou regresní analýzou, kdy nezávisle 

proměnnými byl obsah Al a vlhkost formovací směsi.  

Regresní rovnice:         (61) 

kde: NP - počet bodlin na cm2, Al – obsah hliníku [ppm]; W – vlhkost formovací směsi 

[%]. 

Graf č. 21 zobrazuje polynomický trend spojnice hodnot souboru modifikovaného 

v pánvi.  Na grafu č. 22 je znázorněn průběh křivky regresní rovnice (1) pro soubor 

odlitků modifikovaných ve formě a dále pro srovnání jsou uvedeny křivky regresní 

rovnice (2) souboru odlitků modifikovaných v pánvi, kde byly dosazeny mezní obsahy 

vlhkosti formovací směsi (2,5% a 4,5%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 21 - Polynomický trend regrese souboru modifikovaného v pánvi 
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Graf 21 - Hodnocení počtu bodlin (NP) na obsahu Al v litině pro soubor odlitků LČG 

modifikovaných Mg v pánvi (1) a ve formě (2) 

Získané výsledky jsou v souladu literárními údaji [47][58] jak pro spodní, tak i pro 

horní hranici obsahu Al.  Na horní ploše u odlitků s obsahem Al kolem 2000 ppm byl 

pozorován zvrásněný povrch oxidických blan a byl zde také zjištěn vyšší obsah Al ve středu 

odlitku nebo na spodní ploše. 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 12 – Počet bodlin na odlitcích rozdělený dle průtočnosti kovu a typu 

modifikace 
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Tabulka č. 12 informuje o celkovém počtu bodlin v odlitku v místě se stupněm 

průtočnosti ε = 0,45. Výsledky jsou rozděleny dle typu zaústění zářezů do odlitku (odlitek 

A, odlitek B) a dle způsobu modifikace.  

Výsledky počtu bodlin se v případě polohy tyčí od sebe moc nelišily. Nebyl tedy 

zaznamenán vliv stupně průtočnosti na vznik vady typu bodliny.  V kategorii modifikace 

byl ovšem zaznamenán více jak šestinásobný výskyt bodlin u modifikace ve formě oproti 

modifikaci in mould. 

Rozdíl ve výskytu bodlin mezi souborem taveb modifikovaných v pánvi (křivka 1) a 

ve formě (křivka 2) je pravděpodobně dán průběhem reakcí Mg s taveninou, kdy v pánvi 

(při vyšším obsahu modifikátoru) probíhá bouřlivěji než při modifikaci ve formě (s nižším 

obsahem modifikátoru). Dále je možné, že tvorba bodlin byla zároveň podpořena reakcí 

Mg s vodní párou z formy. 

Vysvětlení rozdílů mezi odlitky z taveb modifikovaných Mg v pánvi a in mould  a 

extrémním výskytem bodlin u odlitků 48 a 50 jsme proto hledali v chemické mikroanalýze 

bodlin některých taveb. Bodliny byly zkoumány na řádkovacím elektronovém mikroskopu 

(REM) s rentgenovou energiově disperzní plošnou a bodovou analýzou EDAX k posouzení 

jejich morfologie.  

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 57 - Tavba LČG 48 A, vrstva grafitu v bodlině s dendrity Fe, modifikace v pánvi, Al = 

0.019 %,REM, EDAX, zv. 250 x. 
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Uvnitř vady na obrázku č. 57 je vyloučena tenká vrstva grafitu, ze které vystupují 

konce dendritů. Vadu jsme označili jako vodíkovou bodlinu exogenního charakteru.  Na 

obrázku č. 59 je bodlina z odlitku č. 65 A, vyrobeného pomocí modifikace LČG in mould 

s vysokým obsahem Al. Také zde můžeme pozorovat vrstvu grafitu, který má ale 

šupinkovitý charakter a obsahuje oxidy Fe. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 58 – Detail vrstvy z obr. č. 57 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 59 - Tavba LČG 65 A, modifikace in mould, morfologie vrstvy grafitu v bodlině s oxidy 

železa, Al = 0,19 %, REM,  EDAX, zv. 2000 x 
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 Z pozorování bodlin na RM a EDAX vyplývá, že morfologie grafitu vyloučeného 

v bodlinách se liší. Odlišnosti jsou pravděpodobně závislé na obsahu Al ve výchozím kovu, 

na vlhkosti použité formovací směsi, případně na modifikační metodě. Bodliny u odlitků 

z LČG s nízkým obsahem Al v tavenině mají vrstvu grafitu vykrystalizovanou v pravidelném 

uspořádání (obr. 57 a 58). Bodliny se zvýšenými obsahy Al v litině mají grafit 

vykrystalizovaný neuspořádaně, doprovázený obvykle reakčními produkty Al-O-X, jako 

důsledek modifikační reakce a vlhkosti formy (obr. 59).  

 

 

 

 

Tab. 13 – Bilance využití Mg při modifikaci v pánvi 

Tabulka č. 13 a 14 přináší informace o využití Mg v průběhu experimentu při 

použití metod modifikace v pánvi a ve formě. Výchozí Mg byl vypočten z procentuálního 

zastoupení modifikátoru (dle složení uvedeného výrobcem) konkrétní laboratorní 

zkoušky. Zbytkový pak byl stanoven z výsledků chemické analýzy.  Z výsledků tabulek 

vyplývá, že větší využitelnost Mg byla u souboru taveb modifikovaných ve formě metodou 

in-mould. Tato skutečnost i množství využití Mg je v souladu s odbornou literaturou. [45] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 14 – Bilance využití Mg při modifikaci ve formě 
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10. DISKUSE VÝSLEDKŮ  

Výsledky počítačové simulace ukázaly u všech navržených vtokových soustav 

a různých poloh odlitku ve formě skutečnost, že odlitek stupňovité tyče s dlouhou 

trajektorií se plnil klidně bez známky výraznějších turbulencí proudu kovu.  

Víření proudu kovu se znatelně objevilo pouze ve spodní části vtokové soustavy, kdy 

proud kovu dopadal na dno formy a způsoboval „fontánový“ efekt a dále v prostoru 

reakční komůrky použité při modifikaci ve formě  in-mould. Na výsledcích plnění 

varianty B (opačné polohy tyčí vůči zářezům) lze sledovat rychlejší postup proudu kovu 

v případě tyče, která ústí do zářezu tenčím profilem. Průběžně se ovšem bilance plnění 

postupně vyrovnává a naplnění obou tyčí končí v podstatě ve stejném okamžiku. 

Z hlediska reoxidačních procesů simulace ukázala, že tavenina je poměrně dlouho 

vystavena působení atmosféry formy. Klidné a „dlouhé“ plnění formy může zvýšit 

pravděpodobnost výskytu oxidických blan na horních plochách odlitku, což se potvrdilo 

u laboratorního odlitku (obsah Al kolem 2000 ppm), na jehož povrchu byl pozorován 

zvrásněný povrch oxidických blan.         

Dále byla počítačovou simulací zjištěna skutečnost, že proud kovu, který při plnění 

narazí na zadní čelo stěny odlitku, se vrací zpět v protiproudu a překrývá tak povrch volné 

taveniny, která byla dlouho dobu vystavena oxidačním účinku formy. Můžeme tedy 

předpokládat, že dochází k mísení mezi „znečistěným“ povrchem taveniny s ostatním 

tekutým kovem. To může mít za následek chemické reakce, které vedou ke vzniku 

pevných a plynných produktů reoxidace, které mohou být podnětem pro vznik vad typu 

bodliny, které jsme následně na laboratorním odlitku zaznamenali. 

Použitý program QuikCAST  umožňuje interpretovat pouze základní informace 

o povaze proudění a tuhnutí kovu v dutině formy. Pro efektivnější využití počítačové 

simulace ve studiu reoxidačních procesů by bylo vhodné použít robustnějších nástrojů, 

jako například programu ProCAST, který obsahuje například funkci „JUNCTION“, která 

nám umožňuje sledovat volný povrch taveniny, který je vystaven působení atmosféře 

dutiny formy. Nebo použít trasovací funkce, která je schopna zaznamenat místo pohybu 

čela proudu, které je nejvíce znečištěno reoxdidačními produkty a dohledat, ve kterém 

místě odlitku ztuhne. Následně nasimulovat a vytvořit vtokovou soustavu tak, aby se 
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produkty reoxidace dostaly do míst odlitku, kde je jejich vliv na jakost zanedbatelný. To 

v praxi využívají mnohé slévárny oceli a litin.  

Původní záměr byl ověřovat výsledky počítačové simulace pomocí měření aktivity 

kyslíku (jako jediné přímé metody studia reoxidace) a teploty. Hlavním problémem 

neúspěchu této verifikace byla tloušťka stěny (malý profil) laboratorního odlitku. 

Laboratorní sonda aktivity kyslíku v porovnání s geometrií zkušebního odlitku byla dosti 

hrubá a během experimentu akumulovala podstatnou část tepla. Neměla možnost se 

dostatečně prohřát na teploty, které bychom potřebovali na relevantní verifikaci 

počítačové simulace. Sonda se v mnoha případech začala měřit ve chvíli, kdy docházelo již 

k tuhnutí kovu. V řadě případů se také sondy proudem kovu poškodily. Začaly se také 

projevovat poruchy ve snímaném signálu. Při pokusech, kdy byly odlévány dva odlitky 

současně, bylo využito pro měření všech vstupů měřícího a záznamového zařízení. 

U některých vstupů záznamem rušivých vlivů měl signál tendenci se měnit po určitých 

skocích a v některých případech nebyl plynulý, ale roztřesený. Díky všem těmto zmíněným 

aspektům se tedy ukázala tato cesta verifikace jako nevyhovující.  

V průběhu laboratorního experimentu byla snaha o ověření vlivu vlhkosti na změnu 

aktivity kyslíku. Vypočtené hodnoty aktivit kyslíku se vztahovaly k nejvyšší společné 

zaznamenané teplotě a tou byla 1200 °C. Naměřené hodnoty aO  se pohybovaly v rozmezí 

hodnot od 0,003 do 1,130 ppm.  Očekávali jsme, že při nízké vlhkosti formovací směsi 

bude aktivita kyslíku nižší a naopak při vysoké vlhkosti zaznamenáme vyšší hodnoty 

aktivity kyslíku. Uvedené extrémní hodnoty rozsahu však byly naměřeny u jedné tavby 

právě s opačnými vlhkostmi formovací směsi. To znamená, že minimum jsme zaznamenali 

měřením ve formě s vlhkostí formovací směsi 4,94% a naopak maximum bylo zjištěno při 

vlhkosti 1,99 %. Rozdíly v naměřených hodnotách aktivity kyslíku mohou být vyvolány tím, 

že senzory snímají EMN uvnitř odlitku a nikoliv v povrchových vrstvách, které jsou 

relevantní pro vznik reoxidačních procesů. Předložené výsledky ukazují, že využití měření 

aktivity kyslíku pro přímé zkoumání změn způsobených reoxidačními procesy je omezené. 

Jako další možnost verifikace počítačové simulace jsme použili porovnání s vadami 

(bodlinami), které se v průběhu experimentu vyskytly a jevily se, že jsou způsobeny právě 

reoxidací kovu. Dále jsme se tedy v experimentu zaměřili na systematické studium těchto 
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vad a jejich řešení s využitím poznatků, získaných z reálných experimentů a počítačové 

simulace.  

U prvních taveb se bodliny vyskytovaly prakticky po celém povrchu. V dalších 

experimentech byl výskyt vad menší, převážně na horní ploše odlitku tyče a lokalizované 

v určitých místech. Pomocí kvantifikace vad ze zvětšených fotografických snímků byla 

zjištěna skutečnost, že maximum vad se vyskytuje zhruba ve střední části odlitku se 

stupněm průtočnosti ε = 0,45.  

Dále jsme zkoumali vliv formy (vlhkosti formovací směsí od 2 do 5,2%), odlévaného 

kovu (obsah Al od 0,012 do 0,25%) a způsob modifikace litiny na vznik těchto vad. Vliv 

obsahu vlhkosti a druhu uhlíkaté přísady ve formovací směsi se na množství bodlin na 

odlitcích výrazně neprojevil, i když přítomnost vodní páry z vlhkosti je nezbytnou 

podmínkou pro vznik těchto vad.  

Dále experimenty ukázaly, že vznik bodlin je citlivý na způsob modifikace. V průběhu 

laboratorních zkoušek byl zaznamenán více než šestinásobný výskyt bodlin u modifikace 

ve formě oproti modifikaci in-mould. Rozdíl ve výskytu bodlin mezi souborem taveb 

modifikovaných v pánvi a ve formě je pravděpodobně dán průběhem reakcí Mg 

s taveninou, kdy v pánvi (při vyšším obsahu modifikátoru) probíhá bouřlivěji než při 

modifikaci ve formě (s nižším obsahem modifikátoru). Dále je možné, že tvorba bodlin 

byla zároveň podpořena reakcí Mg s vodní párou z formy. 

Největší význam na tvorbu bodlin jsme ovšem vysledovali z hlediska obsahu Al. Což 

je prvek, který jako silné dezoxidovadlo reaguje z vodní párou a rozkládá ji za vzniku H(g) 

a Al2O3. Při obsahu Al pod 100 ppm se bodliny prakticky nevyskytovaly a maximum vad 

bylo zaznamenáno kolem 300 až 500 ppm. Bylo tedy potvrzeno, že u LČG při obsahu Al 

nad 200 ppm existuje silná pravděpodobnost vzniku bodlin. Získané výsledky jsou 

v souladu s literárními údaji jak pro spodní, tak i pro horní hranici obsahu Al.  

Z chemické analýzy byly také zjištěny nízké obsahy zbytkové síry, což spolu 

s modifikací hořčíkem mohlo mít za následek vznik MgO, následnou redukci těchto oxidů 

uhlíkem a opět vznik bodlin z těchto chemických reakcí. 
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Z pozorování bodlin na RM a EDAX vyplývá, že morfologie grafitu vyloučeného 

v bodlinách se liší. Odlišnosti jsou pravděpodobně závislé na obsahu Al ve výchozím kovu, 

vlhkosti formovací směsi a případně modifikační metodě. Bodliny s nízkým obsahem Al 

v tavenině mají vrstvu grafitu vykrystalizovanou v pravidelném uspořádání, bodliny se 

zvýšenými obsahy Al v litině mají grafit vykrystalizovaný neuspořádaně, doprovázený 

obvykle reakčními produkty Al-O-X, jako důsledek modifikační reakce a vlhkosti formy. 

Při odlévání „nasyrovo“ nelze reoxidačním pochodům zcela zabránit, proto je tedy 

důležité hlídat výchozí složení litiny, zda bude vyvolávat vady spojené s produkty 

reoxidace či nikoliv. Výzkum ukázal, že obsah Al je důležitým faktorem vzniku bodlin 

o odlitků z LČG odlévaných do syrových forem a je tedy nutno z důvodu kvality odlitků 

sledovat jeho podíl v kovu. 

Výsledky studia vzniku bodlin na odlitcích z litiny s červíkovitým grafitem jsou 

unikátní, protože u tohoto materiálu se jimi dosud nikdo nezabýval. 
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11. ZÁVĚR 

Předložená disertační práce se zabývá simulací proudění kovu ve slévárenské formě 

z hlediska jeho reoxidace.  V teoretické části je popsána podstata reoxidačních pochodů, 

faktory ovlivňující tyto procesy, chemické reakce spojené s reoxidací v různých pojivových 

systémech, zmíněny možné vady, které tyto pochody mohou na odlitcích způsobit 

a možnosti sledování reoxidace přímými či nepřímými metodami. Dále jsou zde 

předloženy teoretické základy proudění roztavených kovů, vliv povahy proudění na 

reoxidační pochody, popsány druhy matematického modelování, možnosti využití 

počítačové simulace při modelování slévárenských procesů, architektura simulačního 

software a obecný postup při vytvoření simulace odlitku. 

Součástí řešení disertační práce byla počítačová simulace vytvořená v programu 

QuikCAST (ESI Group), který používá výpočtovou metodu konečných differencí (FDM). 

Pomocí počítačové simulace byla  navržena geometrie zkušebního odlitku (stupňovité 

tyče) s dlouhou trajektorií.  Pomyslná forma obsahovala dva odlitky, které byly „odlévány“ 

jedním vtokem. Odlitek byl použit jak pro samotnou simulaci, tak pro následné 

laboratorní experimenty. Dále byly navrženy 3 varianty přetlakových vtokových soustav. 

Každá vtoková soustava byla následně nasimulována ve dvou variantách způsobu uložení 

odlitků ve formě. Z důvodu verifikace počítačové simulace na výsledcích laboratorních 

taveb byly do odlitku umístěny kontrolní body, které zaznamenávaly časové průběhy 

teploty ve fázi plnění formy. Umístění těchto pomyslných měřících bodů bylo identické 

s umístěním termočlánků při praktických experimentech. Z výsledků počítačové simulace 

byla snaha získat informace o průběhu plnění odlitku, proudění kovu v odlitku 

a teplotních průběhů jak ve fázi plnění tak i tuhnutí, které by mohly být použity ke studiu 

reoxidačních procesů. Geometrie odlitku a vtokových soustav byla vytvořena v programu 

Rhinoceros a následně exportována do simulačního programu. Vizualizace výsledků byly 

vytvořeny pomocí programu Visual-Enviroment firmy Esi Group.  

Následující část disertační práce popisuje průběh laboratorních experimentů. 

K laboratorním tavbám byly použity stejné rozměry jak odlitku, tak navržených vtokových 

soustav, aby se co nejvíce podobaly výsledkům simulace a informace získané 

z experimentů mohly sloužit pro verifikaci a zpřesnění výsledků počítačové simulace. 
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Celkem bylo provedeno 16 laboratorních taveb odlitků stupňovité tyče z LČG. Soubor 

prvních 6 taveb byl modifikován v pánvi polévacím způsobem, u dalších 10 taveb byla 

použita modifikace v reakční komůrce ve formě (in-mould). Do formy byly opět odlévány 

jedním vtokem dva odlitky umístěné tak, že u jedné z tyčí byl zářez umístěn do místa 

nejmenšího profilu.   U druhé tyče zářez ústil do tyče v největším profilu.  

Součástí laboratorních zkoušek bylo kontinuální měření aktivity kyslíku. Měření 

aktivity kyslíku v odlitcích bylo prováděno sondami TSO 6 firmy Termosondy Kladno s.r.o 

a sensory odvozenými z těchto sond. Aktivita kyslíku byla v každém odlitku (tyči) měřena 

kontinuálně na 2 místech a to v blízkosti zářezu a výfuku tyče (identická poloha s místy 

kontrolních bodů počítačové simulace). V bezprostřední blízkosti byl také umístěn 

termočlánek pro měření teploty. V průběhu experimentu měření aktivity byla snaha 

o ověření vlivu vlhkosti na změnu aktivity kyslíku. Vypočtené hodnoty aktivit kyslíku se 

vztahovaly k nejvyšší společné zaznamenané teplotě (1200 °C).  

Následná část disertační práce popisuje analýzu vad typu bodliny, které se vyskytly 

v průběhu sledování aktivity kyslíku a jevily se, že jsou způsobeny právě reoxidací kovu. 

Využili jsme analýzu povrchových vad odlitků jako nepřímou metodu studia reoxidačních 

pochodů.  Z odlitků taveb byly ze stejných míst po délce odlitku vybrány 3 čtvercové 

plochy. Na každé ploše byl spočítán počet bodlin. Bodliny se hodnotily vizuální metodou 

a počítaly se ze zvětšených fotografických snímků.  Výsledky počtu bodlin na stanovené 

ploše byly vyneseny do grafu nebo aritmetický průměr (ze všech 3 míst) sloužil dále jako 

výsledná hodnota pro další výpočty.  

Snaha o objasnění příčin vzniku bodlin byla dále realizována naplánováním 

experimentu s pomocí metody DOE (Design of Experiments). Za závislé proměnné byly 

stanoveny naměřené hodnoty aktivity kyslíku a výskyt bodlin na odlitcích. Za dominantní 

faktory byly určeny obsah Al v litině (3 úrovně), vlhkost formovací směsi (3 úrovně) 

a stupeň průtočnosti kovu v dutině formy (2 varianty polohy odlitku ve formě). Výsledky 

byly podrobeny statistickému zpracování.   Mezi obsahem Al a počtem bodlin byly 

regresní analýzou zjištěny těsnější vztahy než mezi vlhkostí formovací směsi a počtem 

bodlin.  Soubor odlitků vyrobených z litiny modifikované v pánvi měl jednoznačně vyšší 
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počet bodlin. U souboru odlitků odlitých s modifikací litiny ve formě byl výskyt bodlin 

menší.  

Laboratorní experimenty ukázaly, že vliv vlhkosti formovací směsi a obsah Al jsou 

citlivé na výskyt bodlin, ovšem nejvíce se projevil obsah Al, kdy od obsahu 100 ppm 

stoupá počet bodlin na odlitcích, maximum vad bylo zaznamenáno kolem 300 – 500 ppm 

Al. Následné studium morfologie vady ukázalo, že se jedná o fyzikální typ, tzv. vodíkové 

bodliny, kterou ovlivňuje vlhkost směsi a obsah Al v litině.  

V disertační práci byl použit originální způsob kontinuálního měření aktivity kyslíky, 

který sice nepomohl k objasnění příčin vzniku bodlin, nicméně byl využit k inovativnímu 

zpracování unikátního tématu zkoumání vzniku bodlin na odlitcích z LČG. Výsledky byly 

zařazeny do publikace Reoxidační pochody při odlévání slitin železa. [25] 
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12. OBRAZOVÁ PŘÍLOHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 60 - Vady odlitku tavby č. 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 61 - Vady odlitku tavby č. 50 
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Obr. 62 - Vady odlitku tavby č. 53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 63 - Nedolitek tyčí tavby č. 58 
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Obr. 64 - Povrch odlitku tavby č. 61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 65 - Povrch odlitku tavby č. 62 
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Obr. 66 - Povrch odlitku tavby č. 63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 67 - Povrch odlitku tavby č. 64 
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Obr. 68 - Povrch odlitku tavby č. 65 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 69 - Vady odlitku tavby č. 66 

 



Simulace proudění kovu ve slévárenské formě z hlediska jeho reoxidace

 

 
 

Radovan VLADÍK, VŠB-TU Ostrava, FMMI, Katedra slévárenství 116   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 70 - Vady odlitku tavby č. 67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 71 - Vady odlitku tavby č. 70 
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SEZNAM ZKRATEK A POUŽITÝCH SYMBOLŮ 

LKG – litina s kuličkovým grafitem  

GJS – litina s kuličkovým grafitem 

LČG – litina s červíkovitým grafitem 

GJV – litina s červíkovitým grafitem 

d – průměr [mm] 

h – výška [mm] 

T – teplota [K] 

t – čas [s] 

ρ – hustota [K g . m
- 3 ] 

m – hmotnost [kg] 

V  – objem [m3] 

p – tlak [Pa]  

v  – rychlost [m.s-1] 

g – tíhové zrychleni [m.s-2] 

F – síla [N] 

Q – teplo [J] 

σ – napětí [Pa] 

a – součinitel teplotní vodivosti [m2.s-1] 

λ – součinitel tepelné vodivosti [W.m-1.K-1] 

α – součinitel přestupu tepla [W.m-2.K-1] 

bf – součinitel akumulace formy [W.s1/2.m-2.K-1] 

ν – kinematická viskozita [m2.s-1] 

η – dynamická viskozita [Pa.s] 

aO – aktivita kyslíku [ppm] 

EMN – elektromotorické napětí [mV] 

ε – stupeň průtočnosti 

Re – reynoldsovo kritérium 

 


