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Abstrakt 

Cílem této diplomové práce, je počítačová verifikace odlévání 

slévárenských forem ve společnosti Slévárny Třinec, a.s., za použití programu 

MAGMAsoft. Tato práce je zaměřena na ověření přesnosti verifikace výskytu 

vnitřních vad odlitků v daném simulačním programu u dvou typů odlitků 

a ověření výsledků na reálných odlitcích. V první fázi práce jsou prezentovány 

vady u daných typů odlitků. Následně je sestaven simulační model dle původní 

technologie výroby a softwarové ověření výsledku. V případě programového 

potvrzení přítomnosti vady v odlitku, je sestaven nový model s využitím upravené 

slévárenské technologie. V poslední fázi je porovnán výsledek upravené 

softwarové simulace se skutečným stavem nového odlitku. 

Abstract  

The aim of this thesis is a computer verification of a foundry mould 

casting process in the company of Slévárny Třinec,a.s., by the aid of the 

simulation software MAGMAsoft. This thesis focuses on homologation of 

verification accuracy of any internal casting defects occurrence by the aid of 

a simulation software at the two types of castings and validation of results at the 

real castings. Some casting defects of the two casting types are presented at the 

first stage of this thesis. Consequently, a simulation model, according to the 

former technological strategy is created as well as the software check on the 

result. In case of a software confirmation of any casting defects presence, then 

a new model is created with the use of an upgraded foundry technology. The 

result of the upgraded software simulation is compared with the real condition of 

a new casting at the last stage of the thesis. 
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1.   Úvod 

 

V současné době se výrobci odlitků potřebují udržet na špičce v použití nových 

technologií, aby zůstali konkurence schopnými na rychle rostoucím trhu se slévárenskými 

produkty. Schopnost vyrobit odlitky ve vysoké kvalitě, zároveň se snižováním výrobní ceny 

a času pro technologickou přípravu výroby, jsou aktuální problémy, kterým slévárny 

v současnosti čelí. 

Počítačově podporované modelování pomáhá slévárenskému průmyslu již řadu let. 

Pomoc nezahrnuje pouze návrh tvaru nových komponentů, ale rovněž návrh řady variant 

postupů a simulaci průběhu licího procesu, následně také ověření (verifikaci) jakosti finálního 

produktu. 

Umožňují také přepracování výrobní technologie již existujících produktů. Eliminací 

zmetkovitosti a nutných oprav vyplývajících z nedokonalé výrobní technologie, můžou 

výrobci odlitků dosáhnout vylepšení a ustálení výrobní kvality, a s tím spojené spokojenosti 

zákazníků a zvýšení výnosu. 

V současné době se díky výhodám počítačové simulace a modelování licího procesu 

upouští od tradičních propočtů technologických kroků. Rovněž také z důvodu zvyšující se 

tvarové náročnosti odlitků, kterou bylo v minulosti nutno částečně řešit metodou pokus/omyl.  

Další důležitým faktorem, potvrzujícím nutnost zařazení počítačové simulace do 

výrobního řetězce je současné snižování sériovosti výroby odlitků a růst kusové výroby, jež 

významně navyšuje časový podíl technologické přípravy výroby, ve srovnání s reálným 

časem potřebným pro samotný výrobní proces. 

Cílem této práce je vymodelování slévárenského procesu dvou typů odlitků, 

u kterých se během zkušební výroby vyskytly určité typy vad. V první řadě bude provedena 

simulace dle původní technologie výroby pro ověření výskytu dané vady odlitku. 

V následující fázi bude vymodelován nový technologický postup výroby dle upravené 

slévárenské technologie. Závěrem bude ověřen výsledek simulace kontrolou nově vyrobených 

odlitků. 
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2.   Počítačová simulace ve slévárenství 

 

2.1   Simulační software obecně 

 

Simulace je chování fyzikálního nebo abstraktního systému, který zjednodušuje 

prováděnou studii. Technická realizace matematického objektu na počítači se označuje jako 

počítačový model. Počítačový matematický model umožňuje automatizovat výpočet řešení 

rovnic modelu. Uživatel zadává pouze vstupy matematického modelu a zpracovává výstupy 

získané prostřednictvím výstupních zařízení počítače, které mohou být zpracovány graficky 

nebo tabulkově. V případě dostatečné programové podpory, můžeme s matematickým 

modelem systému provádět experimenty podobně jako s reálným objektem. [1] 

 

2.2.   Modelování slévárenských pochodů 

 

Modelování je experimentální proces, při kterém přiřazujeme zkoumanému systému 

(originálu) jiný systém, který nazýváme model. Přiřazování probíhá na základě určitých 

kritérií a model muže být fyzický nebo abstraktní. [2] 

 

Cílem je co nejvěrněji napodobit chování reálného systému za pomocí 

matematického nebo fyzikálního modelu. Na model můžeme aplikovat změny procesu, ke 

kterým může u reálného systému dojít, a následně předpovědět chování reálného systému. 

Úkolem modelování je zároveň rozšiřovat teorii chemických, fyzikálních a tepelných dějů 

a tyto teorie následně využít v praxi modelování. [2] 

 

Díky procesu modelování je možno provádět na daném průmyslovém zařízení např. 

následující úkony: [2] 

 

 Stanovit dynamické vlastnosti systému 

 Stanovit vliv změn okrajových podmínek provozování systému 

 Optimalizovat metalurgické a jiné systémy a stanovit podmínky jejich činnosti 

 Doporučit rozměrovou optimalizaci, včetně jiných technických parametrů zařízení 
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Modelování procesů je možné, dle stupně abstrakce, rozdělit na dva základní směry: 

 

1. Fyzikální modelování: je využito fyzické podobnosti skutečného zařízení (díla) 

a zmenšeného modelu za shodných provozních podmínek. Uplatňuje se teorie 

podobnosti mezi dvěma systémy. Dosažený výsledek je následně přepočten a po 

splnění určitých podmínek je možné jej aplikovat na skutečné provozní podmínky 

díla. 

2. Matematické modelování: je vytvořen na základě matematické podobnosti modelu 

a skutečného zařízení (díla) a zahrnuje experimentálně statistické modely (modely 

černé skříňky), vyjadřující vnější chování díla, a modely analytické (modely bílé 

skříňky), vyjadřující vnitřní chování systému. [1] [2] [3] 

 

2.3   Dělení experimentálních modelů 

 

A. Dle charakteru procesu 

 

 Deterministické: jednoznačně určené vztahy mezi vstupními a výstupními 

veličinami. Tyto vztahy dovedeme jednoznačně popsat a přiřadit. [3] 

 Stochastické: náhodný charakter chování mezi vstupy a výstupy. Vztahy 

(korelace), jsou dány statisticky s určitou pravděpodobností. 

 

B. Dle stupně abstrakce 

 

 Fyzikální model: vytvořen na základě fyzikální podobnosti modelu a díla 

 Fyzikálně matematický model: vytvořen na základě matematické a fyzikální 

podobnosti. Fyzikální procesy jsou nahrazeny analogickým, mající stejný 

matematický popis. 

 Matematický: vytvořen na základě matematické podobnosti modelu a díla. 

 

C. Dle účelu modelu 

 

 Poznávací: slouží k získání poznatků. Přístup je pasivní a nepůsobí na zkoumaný 

proces. 
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 Řídící: aktivně působí na proces nebo objekt. Využívá se řízení procesu. 

 

D. Dle využití znalostí objektivních nebo subjektivních 

 

 Konvenční (klasický): model využívající objektivních zákonitostí vyplývající 

z experimentů nebo přírodních zákonů. 

 Nekonvenční: model využívající znalostí subjektivních, heuristických, 

vyplývajících z lidské zkušenosti (fuzzy modely, expertní systémy, neuronové sítě, 

genetické algoritmy). [3] 

 

E. Dle zpracování modelové informace 

 

 Analogové: vstupy a výstupy modelu se mění spojitě. Pracují se (spojitým), 

proměnným signálem. 

 Číslicové: vstupy a výstupy modelu se mění v určitých diskrétních časových 

okamžicích, pracují s nespojitými, číselnými informacemi, obvykle v binární 

soustavě pomocí jedniček a nul. [2] [3] 

 Hybridní 

 

 

Obr.1 – Rozdělení modelů 
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2.4   Fyzikální modelování slévárenských procesů 

 

Během slévárenského procesu lití, tuhnutí a chladnutí odlitku probíhají ve formě 

velmi složité procesy na základě mnoha fyzikálních a chemických zákonů. V současnosti, je 

však nereálné vytvořit exaktní model simulující tyto složité procesy. Proto, je nutno vytvořit 

zjednodušený model, vystihující podstatné vlastnosti díla, jež lze matematicky popsat, 

a zároveň je řešitelný. Nejdůležitějším aspektem ve fyzikálním modelu díla mají termo-

fyzikální data, nezbytná pro výpočet přenosu tepla ve slévárenské procesu. [2] [4] [5] 

Při sestavování modelu se reálný objekt díla zjednodušuje a schematizuje. Takto získané 

schéma se popisuje pomocí formálního matematického aparátu. Model musí obsahovat 

všechny charakteristické vlastnosti zkoumaného procesu, a je důležité z něj vyloučit 

nepodstatné vlastnosti, které by dělaly model složitým. [3] 

Hlavními procesy při odlévání jsou přenos tepla a hmoty. S postupem tuhnutí odlitku můžeme 

ve fyzikálním modelu zanedbat přenos hmoty, které nebude mít tak velký význam jak ve fázi 

lití. [2] 

Během krystalizace dochází v soustavě krystal - tavenina k přenosu tepla vedením 

(konvekcí), v tavenině navíc přirozeným a vynuceným prouděním. K přenosu hmoty 

v tavenině dochází prouděním taveniny a difuzí. V případě, že se nejedná o čistý kov, je dále 

krystalizace ovlivněna atomy příměsí. V roztaveném kovu je rovněž vhodné zohlednit vliv 

proudění taveniny zapříčiněné teplotním rozdílem. Ve formovací směsi dochází, v místě styku 

dvou sousedních zrn, k přenosu tepla vedením. V prostorách mezi zrny pak sáláním. 

Tyto fyzikální pochody jsou založeny na složitém řešení rovnic termodynamiky 

a mechaniky tekutin. Podmínkou pro řešení je, že počet rovnic musí být shodný s počtem 

neznámých. Takovou soustavu, lze následně nazývat soustavou bilančních rovnic. Hlavními 

veličinami těchto rovnic jsou většinou hybnost, hmotnost, energie. [3]  

 

2.5   Matematické modelování 

 

Matematický model je zobrazením podstatných vlastností reálného systému 

matematickým popisem. [3] 

Tento model je tvořen abstraktním systémem matematických vztahů, který nemá základní 

význam pouze v oblasti řízení, kybernetiky, systémového inženýrství nebo v jiných 

technických vědách, ale v současnosti již ve většině vědních oborů. Kromě vyjadřování 
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poznatků o zkoumaných objektech a jevech představují spolu, s prostředky výpočetní 

techniky, velmi efektivní nástroj k jejich dalšímu a hlubšímu zkoumání. [3] 

Matematický model vyjadřuje závislost výstupů na vstupech, vyjádřených 

matematickými vztahy. Tyto vztahy se stávají matematickým modelem až ve chvíli, když jsou 

jednoznačně přiřazeny ke konkrétnímu procesu nebo jevu. [2] 

Proces, při kterém je vytvářen matematický popis (model) systému, nazýváme identifikací. 

Cílem je stanovit strukturu a parametry modelu. Strukturou nazýváme řád a zvolený typ 

diferenciální nebo diferenční rovnice (lineární, nelineální rovnice, typ nelinearity atd.), nebo 

soustavu těchto rovnic., spojitý nebo diskrétní přenos se zvolenými stupni polynomu v čitateli 

a jmenovateli, který je matematickým vyjádřením závislosti výstupního signálu na vstupním 

signálu. Parametry nazýváme koeficienty těchto rovnic nebo přenosů. Z toho vyplývá, že 

v případě určování struktury hovoříme o strukturální identifikaci, tzv. identifikaci v širším 

smyslu a při určování parametrů se jedná o identifikaci parametrickou, tzv. v užším smyslu. 

Modelování a identifikace jsou procesy, které se navzájem prolínají. [3] 

Výhodou analytických modelů, kde je známá (popsána) vnitřní struktura systému, využívající 

znalosti přírodních zákonitostí procesů a konstrukce zařízení, ve kterých děje probíhají, je 

jejich možnost aplikace na širší oblast použití. Nevýhodou je složitost sestavování modelu, 

výpočtového programu a s tím spojené vysoké nároky na čas pro modelování. Analytické 

modely se většinou uplatňují u menších a jednodušších systémů. [2] [3] 

Při sestavování matematického modelu je nutno dokonale definovat a analyzovat 

jednotlivé elementární děje probíhající v systému. Následně je nutno tyto děje matematicky 

popsat. Tímto popisem získáme vnitřní popis systému (tzv. bílá skříňka- white box). Dle 

účelu použití daného modelu je nutno určit do jaké hloubky jevů a struktury musíme 

proniknout. Čím hlubší analýzu provádíme, tím by měl být matematický model přesnější. 

Nevýhodou však bude jeho složitost, vysoké náklady, náročné odvození a použití. Proto je 

nutno zvážit, do jakých podrobností objekt (dílo) analyzovat, aby byl model dostatečně přesný 

avšak jednoduchý a cenově dostupný. Takto získaný matematický model nazýváme jako 

„strukturální“. To znamená, že jeho jednotlivé vztahy odpovídají příslušným částem 

zkoumaného objektu. Struktura modelu a objektu jsou si podobné. Výhodou je zřejmá 

souvislost mezi parametry modelu a konstrukčními parametry objektu a jeho dynamickými 

vlastnostmi, které je možno zjistit i před vlastní realizací objektu. Získané modely mají širší 

oblast použití než modely získané metodami experimentální identifikace. [3] 

Základem struktury matematického popisu procesů v metalurgii tekutých kovů, je 

volba vhodného hydrodynamického modelu procesu. Použitím soustav diferenciálních rovnic 
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je vytvořen popis fyzikálních, fyzikálně chemických, tepelných a dalších dějů. V soustavě 

jsou rovněž obsaženy rovnice empirické. Výpočet těchto rovnic je většinou realizován 

numerickými integracemi.  

 

2.5.1   Analytické metody 

 

Analytickou metodou získáme řešení dané úlohy matematickým výrazem hledané 

proměnné jako funkce prostorových souřadnic a času. Řešení musí odpovídat podmínkám 

jednoznačnosti. Ve většině případů je nutno matematický model zjednodušit tak, aby úloha 

byla řešitelná. Stěžejním problémem použití analytických metod, je určit stupeň zjednodušení 

matematického modelu při zachování jeho podstatných vlastností (věrohodnosti). 

 

Analytické metody mají omezené použití při řešení technických úloh.  Slouží 

především pro kontrolní řešení obvykle jednorozměrných úloh s jednoduššími okrajovými 

podmínkami, přibližně také pro složitější okrajové podmínky. 

 

Postup sestavování analytického modelu 

 

1. Výběr souboru veličin a jejich společných vztahů, pomocí kterých je možno 

dostatečně přesně popsat daný reálný fyzikální proces. 

2. Stanovení obecných fyzikálních vztahů mezi vybranými veličinami procesu. 

3. Specifikace modelu procesu: určení hodnot neznámých parametrů a koeficientů 

odvozeného systému rovnic. 

4. Úprava matematického modelu (zjednodušení) pro další použití. Nejčastěji pomocí 

linearizace nelineárních systémů. 
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Obr.2 – Obecný postup vývoje matematického modelu 

 

2.5.2   Numerické metody 

 

V současné době se pro modelování matematických procesů používá číslicová 

výpočetní technika. Pro řešení diferenciálních rovnic na počítači, je nutno tyto rovnice vhodně 

matematicky upravit. Je možno převést diferenciální rovnici n-tého řádu na systém n-rovnic 

prvního řádu, a tento následně řešit numericky. 

Předpokladem pro číslicové řízení modelu spojitého procesu, je převedení spojitého 

matematického modelu řízeného díla ze spojitého tvaru (např. ve tvaru diferenciálních rovnic) 

na model diskrétní (např. ve tvaru diferenčních rovnic). 

Charakteristickým znakem je opakovatelnost jednoduchých algebraických operací určitého 

typu, což přísluší operačním vlastnostem číslicových počítačů. Použitím numerických metod 
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jsou získávány řešení úloh v konečném počtu diskrétních míst (uzlů), buď v celé oblasti, nebo 

v její povrchové části. [4]  

Modelování slévárenských procesů je u většiny simulačních programů založeno na 

řešení klasické Navier-Stokesové rovnice hydrauliky a rovnice přestupu tepla. Pomocí těchto 

rovnic jsou vypočítány ve všech bodech sítě odlitku postup fronty tuhnutí kovu, její rychlost, 

tlak a teploty kovu a formy. 

 

Modelování tuhnutí je založeno na principu řešení rovnice přestupu tepla entalpickou 

metodou, spojenou s modely přizpůsobenými na určité skupiny slitin. Kromě toho se přidává 

vizualizace izoterem, ztuhlých částí, vad, typů staženin a deformací vzniklých během 

ochlazování a tuhnutí odlitku. 

Pokrokem v rozvoji výpočetní techniky, bylo umožněno zavedení numerických výpočetních 

metod, způsobilých k řešení úloh proudění kovu a vedení tepla v geometrických tělesech 

prakticky libovolného tvaru, a při okrajových podmínkách, vyskytujících se v běžné technické 

praxi. [6] 

Prostorová diskretizace je základním krokem při řešení každého problému, 

spočívající v rozdělení geometrie daného tělesa na prvky jednoduchých tvarů a konečných 

rozměrů, čímž se jednoznačně specifikuje způsob, jakým bude ke spojitému problému 

přiřazen diskrétní numerický model s konečným počtem neznámých parametrů. [6] 

 

Na rozdíl od analytických metod, kde se z diferenciální rovnice získává spojitá 

informace o neznámé veličině, je při numerické metodě tato spojitá informace nahrazena 

diskrétními hodnotami v daných bodech. Diskretizace umožňuje nahradit diferenciální rovnici 

jednoduchými a snadno řešitelnými algebraickými rovnicemi. Podmínkou pro diskretizaci je 

stanovení tzv. diskretizační rovnice, obsahující tzv. časovou a prostorovou diskretizaci. 

 

Síť konečných prvků (mesh) vznikne rozdělením 3D modelu součásti. Síť je určena 

v případě, že je známa množina prvků (elementů), uzlů (notes), uzlové souřadnice a přiřazení 

uzlů prvkům. 

 

Rozdělení numerických metod: 

 

 Metoda konečných diferencí (Finite Difference Method - FDM) 

 Metoda konečných prvků (Finite Element Method - FEM) 
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 Metoda konečných objemů (Finite Volume Method - FVM) 

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

 

Mezi nejpoužívanější numerické metody používané při modelování slévárenských 

procesů patří metoda konečných diferencí a metoda konečných prvků. Z tohoto důvodu si tyto 

dvě metody blíže vysvětlíme. [6] 

 

2.5.3.   Metoda konečných diferencí (FDM) 

 

Tato metoda se stává jednou z nejpoužívanějších přibližných metod sítí, 

numerického řešení parciálních rovnic. Vzhledem k její univerzálnosti a jednoduchosti se dá 

použít k široké škále typů hraničních úloh včetně nelineárních. 

Podstata této metody, kterou rovněž nazýváme metodou sítí, spočívá v aproximaci základní 

diferenciální rovnice s příslušnými okrajovými podmínkami odpovídající rovnici diferenční, 

ve tvaru soustavy algebraických rovnic. Náhrada se provádí v diskrétních místech tvořenými 

uzly sítě pokrývající vyšetřovanou oblast. Konečným výsledkem algebraických operací je 

určení hledané hodnoty v příslušném uzlu. [2] 

Použitím sítě je rozdělen daný 3D model na čtverce, obdélníky, a to pravidelné nebo 

nepravidelné. Pravidelné tvary usnadní formulace okrajových podmínek, rovněž se také 

používají k zhušťování, nebo zřeďování sítě, jež má velký vliv na přesnost a dobu výpočtu.  

Při zahušťování sítě roste numerická pracnost výpočtu a je proto doporučeno 

zahušťovat síť jen v těch místech, kde záleží na zvýšené přesnosti. V dnešní době jsou 

nejpoužívanějším druhem pravoúhlé sítě. Mezi speciální sítě patří šestiúhelníkové, polární 

apod. 

Výhodou metody FDM je jednoduchost při programování, numerické realizaci 

a v nelineárních matematických modelech. 

Mezi nevýhody patří problém s aproximací okrajových podmínek na jednotlivých 

částech hranic, které nejde vhodně použít na rozdílné husté sítě. Rovněž také zhoršení 

přesnosti aproximovaného řešení pro síť s rozdílným odstupem uzlů. 

 

Postup metody FDM: 

 

 Výběr vhodné množiny uzlů (rozsíťování) - metoda FDM se používá pouze pro 

uzavřené oblasti, tam kde jsou známy okrajové podmínky na hranicích oblastí. 
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 Volba vzdálenosti mezi uzly 

Vytvoření hustší sítě znamená přesnější výpočet, avšak prodlužuje dobu výpočtu 

a zabírá více paměti v počítači. Je rovněž možná volba proměnné hustoty sítě. Větší 

hustotu volíme v místech, kde nám záleží na zvýšené přesnosti. 

 Aproximace diferenciálního operátoru diferenčním 

Tento krok spočívá v záměně diferenciální rovnice na diferenční. Následné řešení se 

vypočítává pouze v uzlech definované sítě. 

 Sestavení soustavy rovnic (okrajové podmínky) 

Diferenční rovnice jsou sestavovány do výpočtové matice a jednotlivým uzlům se 

přidělují souřadnice. 

 Řešení soustavy rovnic 

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

metody. 

 

Snaha o zmenšení rozsahu výpočetních operací při řešení složitých a vícerozměrných 

úloh směřuje k vytváření stále ekonomičtějších diferenčních výrazů, vhodných pro výkonné 

číslicové počítače. Základními charakteristickými vlastnostmi při posuzování metod jsou 

konvergence, přesnost a stabilita řešení. 

 

 

 

Obr.3 – Síť generována pomocí metody FDM 
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2.5.4.   Metoda konečných prvků (FEM) 

 

Konečným prvkem nazýváme zvolený element (délky, plochy, objemy) definovaný 

rohovými nebo popř. hranovými uzly. 

Základním principem této metody je rozdělení (diskretizace) řešené oblasti na malé 

části (prvky), které lze matematicky snadno popsat. Na takto rozdělenou oblast se hledá po 

částech spojitá funkce (x, y, z). Tímto je hranice oblasti osazena polynomy. Rozložení této 

funkce v každém jednotlivém elementu řešené oblasti může být nejčastěji ve tvaru lineární 

funkce nebo kvadratického polynomu. 

 

Postup metody FEM: 

 

 Diskretizace analyzované oblasti 

Rozdělení oblasti na podoblasti (konečné prvky- elementy) s těmito vlastnostmi: 

o Navzájem se nepřekrývají 

o Sjednocení elementů zahrnuje celou řešenou oblast. 

o Konstantní parametry řešené struktury v každém prvku sítě 

 

Tvary elementů: 

 Úsečka (1D) 

 Trojúhelník (2D) 

 Obdélník (2D) 

 Čtyřstěn (3D) 

 

 Aproximace hledané funkce 

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

prostorových souřadnic. Tuto funkci nazýváme aproximační funkce nebo také funkce 

tvaru. 

 

 Sestavení maticové rovnice 

 Vyřešení maticové rovnice (pomocí inverzní matice, Gaussovou eliminací) 
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Obr.4 – Síť generována pomocí metody FEM 

 

Výhody FEM 

 Umožňují řešit rozsáhlé soustavy až o miliónech rovnic a milionech neznámých na 

počítačích s paralelní architekturou. 

 Dokáže dokonale aproximovat vyšetřované těleso 

 Možnost zautomatizování celého výpočtového procesu: 

o Interpolace vstupních dat 

o Generování triangulací 

o Sestavení soustavy algebraických rovnic 

o Vyřešení soustavy algebraických rovnic 

o Vyhlazení numerického řešení 

o Aposteriorní odhady chyby 

o Grafické znázornění výsledků 

 

2.5.5   Srovnání metod FDM a FEM 

 

Nelze jednoznačně určit, která z metod je výhodnější. 

FDM umožňuje snadnou diskretizaci, jež zaručuje menší nároky na hardware počítače i kratší 

čas výpočtu. Nevýhodou u této metody může být proložení sítě geometrickým modelem, jež 

deformuje oblé či skosené části modelu (zejména při větších odstupech jednotlivých uzlů 

sítě), čímž je snížena přesnost výpočtu, v případě že se neprovede lokální úprava. 

Výhodou metody FEM je lepší kopírování geometrického tvaru povrchu modelu. 

Metoda FEM umožňuje lokální zahuštění sítě v určitých problémových místech na modelu. 
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Nevýhodou metody FEM jsou větší nároky na hardware počítače a delší doba výpočtu. [7] 

 

 

Obr.5 – Srovnání metod FDM a FEM 

 

 

3.   Numerická simulace ve slévárenství 

 

Simulační software se stává mocným nástrojem pro optimalizaci slévárenských 

procesů, snižuje poměr neshodných výrobků a tím zefektivní výrobu. Dnešní simulační 

modely zahrnují predikci plnění formy taveninou, vzájemnou interakci kovu a formy, jejich 

reakce, následné deformace odlitků a predikci struktury odlitků. Moderní slévárenské 

simulační programy umožňují popsat tuhnutí odlitku, popisují formu odlitku, okolí a další 

vnější vlivy. 

Modelování a numerické simulace hrají v současné době důležitou roli při 

optimalizaci a plánování slévárenské výroby. Cílem modelování a simulace je dosažení co 

možná nejpřesnější predikce, a tím ušetření času a financí pří řízení, technologickém vývoji 

a výrobě. 
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3.1   Architektura simulačních programů ve slévárenství 

 

Architektura většiny simulačních programů si je navzájem dosti podobná. 

Programy jsou obecně uspořádány do několika základních modulů 

 

3.1.1   Modulové uspořádání programu 

 

1. modul pro vytvoření a načtení geometrie 

2. modul pro zadávání parametrů procesu, materiálu, okrajových a počátečních 

podmínek (preprocessing) 

3. výpočtový modul (processing) 

4. modul pro zpracování a zobrazení výsledků (postprocessing) 

 

Důležitým prvkem architektury programu je databáze slévárenských slitin, 

formovacích a jiných materiálů nutných pro definici výpočtu. 

 

3.1.2   Materiálová databáze 

 

Při numerických výpočtech nepostačuje pouze znalost počátečních a okrajových 

podmínek, ale rovněž znalost materiálových charakteristik všech materiálů řešené soustavy. 

Obsah a přesnost databáze má zásadní vliv pro shodnost výsledku simulace 

s realitou. Důležitá je shoda ve fyzikálním popisu jednotlivých slévárenských materiálů 

(tepelná vodivost, měrná tepelná kapacita, hustota, atd.) s materiály používanými na dané 

slévárně. Z tohoto důvodu je nutné databázi doplnit, upravit a vyladit na podmínky konkrétní 

slévárny. 

 

Zdroje dat: 

 

 materiálová databáze simulačního programu 

 odborná literatura (pouze data pro určité prvky a základní druhy materiálů) 

 přímé experimentální měření 

 inverzní modelování (kombinace experimentu a numerického výpočtu) 
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3.2   Popis jednotlivých modulů 

 

3.2.1   Preprocesor 

 

Tento modul je určen k přípravě a importu dat z CAD systémů. Následuje 

nadefinování počátečních a okrajových podmínek, přiřazení materiálových charakteristik za 

pomocí materiálové databáze. 

Důležitým krokem v tomto modulu je tzv.“rozmešování“ povrchu nebo objemu tělesa pro 

výpočet určitou metodou (FEM, FDM). 

Geometrie odlitku je většinou importována z externího CAD systému v určitých formátech. 

Pro vytvoření geometrie, je rovněž možno využít funkce Modelář daného simulačního 

softwaru. Toto řešení je však spíše nouzové. Takto vytvořená geometrie se nevyrovná 

přesnosti vytvořené v CAD systému. 

Funkci Modelář je vhodné využít pro tvorbu pomocných součástí simulace slévárenského 

procesu, jakými jsou vtoková soustava a nálitky k dané geometrii odlitku vytvořené 

v externím CAD systému (pokud tuto kombinaci daný simulační software umožňuje). 

V preprocesoru rovněž dochází k definování velikosti a materiálu formy, a polohy 

odlitku v ní. Je zadán materiál odlévaného kovu včetně licí teploty, jsou definována jádra 

a jejich výchozí teploty. V preprocesoru se taktéž stanoví, která data a po jakých krocích 

budou ukládaná na disk. 

 

3.2.2   Procesor 

 

Jedná se o vlastní výpočtový modul, který po navolených krocích ukládá zvolená 

data numerického modelu na disk. 

 

3.2.3   Postprocesor 

 

Slouží k vyvolání uložených a vypočtených datových souborů, k jejich vizualizaci 

a dalšímu studiu. Lze sledovat a analyzovat rychlost a tlakové poměry během lití a plnění 

dutiny formy, průběh teplotního a tlakového pole v soustavě odlitek - forma, postup tuhnutí 

odlitku až do konečného ochlazení, dále tvorbu staženin, fázové přeměny až po finální 

strukturu. U vyspělejších programů lze pozorovat průběh vnitřního pnutí a zbytkové 

deformace. 
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3.3.   Simulační program MAGMAsoft 

 

Jeden z  nejrozšířenějších komplexních simulačních programů byl vyvinut ve 

spolupráci univerzit: Technical University Aachen (Německo), Technical University of 

Kopenhagen (Dánsko) a společnosti Magma GmbH (Německo). [6] 

Skládá se z jednotlivých výpočetních modulů, je určen pro výpočet tuhnutí se 

zahrnutím plnění slévárenské formy. Software je založen na metodě konečných diferencí 

(FDM) a podporuje CAD 3D systém. 

MAGMAsoft je program založený na simulaci tepelného toku, dynamiky tečení, 

napětí materiálu, změn struktury kovu v průběhu tuhnutí při uvažování reálných 

technologických podmínek odlévání. Tímto programem je možno zobrazit dynamiku tečení 

taveniny, tuhnutí a popř. chladnutí odlitku ve slévárenské formě, strukturu odlitku, zbytková 

pnutí i stanovení vad odlitků, jakými jsou např. řediny a staženiny v odlitku. Program 

umožňuje řešit problematiku masivních ocelových odlitků odlévaných gravitační metodou do 

písku, přes odlévání slitin mědi a hořčíku, taktéž i tlakové lití drobných odlitků ze slitin 

hliníku. 

Samozřejmostí je možnost použití chladítek, exotermických obkladů, zásypů 

a dolévání nálitků. 

Programový systém funguje na praktickém přístupu k řešení slévárenské formy. Je 

schopen pracovat s existujícími CAD daty většiny systémů. Výběr použitých materiálů, spolu 

s dalším definováním podmínek procesu odlévání, je plně ponechán na uživateli. 

Řada optimalizačních postupů a optimalizace konstrukce formy, směřuje ke 

značnému snížení neshodných výrobků a urychlení doby výroby. Použitím tohoto programu 

je možné výrazně snížit náklady na zkoušení a optimalizaci technologie. Při návrhu první 

slévárenské technologie je možné nalézt potenciální nedostatky v konstrukci a tyto nedostatky 

následně odstranit. [8] 
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Obr.6 – Simulace v programu MAGMAsoft 

 

 

3.4.   Nejnovější verze programu MAGMAsoft-5.2 

 

Po dvaceti letech průběžného vývoje simulačního programu MAGMAsoft, uvedla 

v roce 2010 společnost Magma na trh novou verzi programu: MAGMA-5. 

Program MAGMA-5 představuje velký pokrok, kterého bylo dosaženo efektivnější 

optimalizací procesu lití a zařazením nových funkcí. Program MAGMA-5 umožňuje provádět 

všechny kroky procesu paralelně: je dostupné interaktivní zobrazení a definice procesu lití, 

manipulace s geometrií nebo simultánní vyhodnocování výsledků. MAGMA-5 disponuje 

zcela novým objemovým modelářem, přičemž je umožněn export a import geometrie 

v různých formátech (STP, STL, IGES, atd.). Současně je k dispozici i přímý interface pro 

Catia a Pro/E. Práce v prostředí modelář umožňuje interaktivní vytváření komplexních 

geometrií a slévárenských technologií. [9] 

 

3.5.   Možnosti simulačního programu 

 

Ve fázi plnění klasické pískové formy gravitační metodou: 

 výpočet času plnění formy dle různých kritérií 

 sledování průběhu proudění kovu a míst vzniku turbulencí a vírů 
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 rychlost proudění kovu v jednotlivých částech systému (charakter je závislý na 

hodnotě Reynoldsova kritéria) 

 sledování teploty v tavenině 

 

Ve fázi tuhnutí: 

 časy tuhnutí, teplotní gradienty a poměry chladnutí v každém bodě 

 výpočet teplotních polí, podíl staženin, ředin a tekuté fáze 

 teplotní zatížení formy a jader 

 křivky chladnutí v libovolné oblasti 

 účinnost izotermického nebo exotermického nástavce. 

 segregace prvků 

 

Ve fázi chladnutí: 

 rozložení napětí v odlitku a částech formy a jader 

 teplotní a difuzní tok 

 deformaci odlitku a formy v závislosti na čase a rozložení teploty 

 určení materiálové struktury v různých etapách chladnutí 

 výpočet mechanických vlastností materiálu a tvrdosti 

 

Pomocí simulačního programu je možno upravovat a dolaďovat: 

 optimalizaci vtokové soustavy 

 optimální umístění nálitků a chladítek 

 redukci velikosti a počtu nálitků a chladítek 

 minimalizaci zbytkových napětí a optimalizaci rozložení napětí po vychladnutí 

 odhad a minimalizaci smrštění a deformaci kovu 

 

3.6.   Obecný postup při tvorbě simulace lití 

 

3.6.1.   Modelování geometrie odlitku 

 

Základem pro simulaci procesu plnění a tuhnutí je vytvoření geometrie slévárenské 

konstrukce.  
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Prvním krokem pro možnost optimalizace slévárenské technologie je vymodelování 

geometrie, která je základní podmínkou pro využití výpočetní simulace. 

 

Existují dvě možnosti jak získat geometrii odlitku 

 načtení z externího CAD systému 

 vytvoření geometrie v interním modeláři simulačního programu MAGMAsoft 

 

V praxi se většinou používá kombinace obou zmíněných postupů. Nejprve jsou např. 

načtena CAD - data a dodatečně se k nim připojí za použití interního modeláře další součásti 

slévárenské technologie, které je možno dále modifikovat. (např. počet a umístění nálitků, 

použití chladítek a podobně). Ve skutečnosti je slévárenská technologie vytvořena 

z jednotlivých dílů různých objemů. Z tohoto důvodu je rovněž modelování geometrie 

v interním modeláři programu orientováno tímto způsobem. Hlavním cílem konstrukčních 

funkcí je vytvoření a následná manipulace s těmito objekty. 

V prostředí MAGMAsoft jsou geometrická data organizována do tzv. vrstev (sheets). 

Jednotlivé vrstvy jsou samostatně uloženy v počítači. Počítač následně nabízí možnost volby, 

která z vrstev, má při konstruování geometrie přednost. Tímto způsobem je možno vytvořit 

kompletní slévárenskou konstrukci nebo pouze její jednotlivé části. Tyto části jsou následně 

uloženy v jednotlivých vrstvách a jsou základními díly pro sestavu slévárenské konstrukce. 

Ve skutečnosti to znamená, že program MAGMAsoft nabízí vytvořit postupně v jednotlivých 

vrstvách tvar formy, odlitku a jader. Obdobným způsobem je vytvořena vrstva obsahující 

vtokovou soustavu a další vrstva s nálitky. V poslední fázi jsou jednotlivé vrstvy sloučeny do 

jediné komplexní slévárenské konstrukce. 

 

3.6.2.   Materiálové skupiny programu MAGMAsoft 

 

Materiálové skupiny jsou přidělovány všem definovaným objemům v průběhu 

tvorby geometrie. Tyto skupiny určují základní funkce materiálů ve formě (jádro, forma, 

tavenina, chladítka, atd.), a zároveň slouží ke zvýšení přehlednosti dané sestavy slévárenské 

konstrukce. Každá tato skupina má svůj název a barvu, např. materiálová skupina odlitek má 

zelenou barvu a jádro má barvu červenou. Tento systém členění zajišťuje lepší přehlednost při 

modelování složitých geometrií a sestav čítajících velký počet součástí. Každou materiálovou 

skupinu je možno rozdělit na podskupiny, což např. umožňuje použití více různých typů 
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jader. Před zahájením simulace, musí být jednotlivým materiálovým skupinám 

a podskupinám přidělen příslušný materiál z databáze. 

 

 

Obr.7 – Příklad rozdělení materiálové skupiny 

 

3.6.3.   Princip překrývání 

 

Jedním z hlavních konstrukčních pravidel programu MAGMAsoft je založeno na 

principu tzv. překrývání. V podstatě to znamená, že později vytvořený objem má vyšší 

prioritu než dříve vytvořené objemy. V případě, že je nutno vytvořit nové těleso v místě, kde 

se již nachází jiné, bude toto původní těleso oříznuto nově vytvořeným tělesem. Tento princip 

je např. používán při modelování slévárenské formy, do které je vložen model odlitku. 

Z důvodu, že je vymodelován později, jeho objem je vyříznut z původního objemu formy. 

Obdobně jsou vytvářeny další části sestavy (vtoková soustava, jádra, chladítka) 

 

3.6.4   Funkce teplotního pole 

 

Před zahájením výpočtu tuhnutí počítá MAGMAsoft s rozložením teplotního pole ve 

vytvářené slévárenské technologii. Následně je možnost prohlížení tohoto pole 

v třírozměrném zobrazení. 

Další funkcí je možnost definice termočlánků, dle kterých je následně možné 

sledovat průběh teplot v místě definovaného kontrolního bodu. Následně je každá křivka 

bezprostředně zobrazována ve 2D zobrazení. 

Kontrolní body mohou být definovány na různých místech ve slévárenské formě. Dle typu 

kontrolního bodu je možné jejich různé použití. 
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Typy kontrolních bodů 

 

 Cooling curves- tento kontrolní bod slouží k ukládání průběhu teplot a ostatních 

proměnných (tlak, rychlost, atd.) v průběhu simulace. Tyto hodnoty lze následně 

prezentovat v podobě výsledků. Např. Je umožněno porovnat křivku teplota - čas 

s experimentálně změřenou závislostí. 

 Thermocouples -  tyto kontrolní body zajišťují řízení procesu v průběhu simulace. 

 Tracer Particles – v místě těchto kontrolních bodů jsou během simulace konvekce 

a plnění formy dráhy průchodu kovu. 

 Fix points – tyto body jsou užity při simulaci napětí (stress). V těchto bodech je 

geometrie odlitku fixována v jednom , dvou nebo třech směrech, v závislosti na jejich 

definici. [6] 

 

3.6.5   Tvorba sítě - meshování 

 

Dalším krokem po vytvoření geometrie odlitku je definice sítě neboli rozsíťování 

geometrie na potřebnou strukturu kontrolních segmentů. V programu MAGMAsoft je nutno 

pro výpočet rozdělení objemů jednotlivých materiálů na malé objemy (kontrolní objemy). 

Tento proces je nazýván tvorbou sítě neboli meshováním, a je prováděn metodou FDM 

(metoda konečných objemů). Rozdělení objemů jednotlivých materiálů je základním 

předpokladem pro numerické výpočty. 

Meshovací generátor je součástí simulačního programu. Tento proces lze rovněž řídit přes 

signifikantní proměnné procesu meshování. Toto řízení je důležité, protože správně 

definovaná síť je rozhodujícím kritériem pro dosažení správných výsledků numerické 

simulace. Jemnou sítí s mnoha elementy lze dosáhnout dobrého „rozčlenění“ geometrie 

odlitku a koresponduje s přesným výpočtem. Tímto lze dosáhnout ve výpočetním modelu 

jemných detailů. Rovněž je požadováno více elementů pro přesnou simulaci plnění formy, na 

rozdíl od pouhého výpočtu tuhnutí. Na druhou stranu jemná síť obsahující mnoho elementů 

vede k dlouhým výpočtovým časům simulace. 

Generování sítě je možno ovlivňovat použitím pěti parametrů. Každý z parametrů je vztažen 

k rozdílným fázím v průběhu generování sítě. 
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1. Způsob tvorby sítě 

 metodou „Normal“ (normální) 

 metodou „ Advanced“ (pokročilý) 

Použitím metody Normal probíhá generování sítě tak, že jsou pro všechny materiály 

specifikovány stejné parametry. 

Metoda Advanced umožňuje použití jednoho nebo více materiálů, které budou 

síťovány dle přesnějšího algoritmu oproti ostatním materiálům. 

Této metody je výhodné použít v oblastech požadujících přesnější vykreslení tvaru. 

 

2. Volba tloušťky stěny 

Základ sítě tvoří souřadnice načítané ze souboru. Tento parametr pracuje na principu 

síta. Příliš malé stěny sítem propadnou a jsou vyřazeny z geometrických dat 

a meshovací generátor s nimi nepočítá. 

 

3. Parametr „accuracy“ a „element size“. 

Po vygenerování prvotní, hrubé, sítě je síť dle těchto parametrů vylepšena. 

Přesnost (accuracy) – tímto parametrem je specifikováno, na kolik částí by měl být 

každý existující element rozdělen. Např. zadáním hodnoty „3“, bude každý nasíťovaný 

element rozdělen na tři menší elementy. 

Velikost elementu (element size) - tímto parametrem je definován limit, který určuje 

minimální přípustnou velikost nasíťovaných elementů související s předchozím 

parametrem Přesnost. Pro vylepšení sítě podél specifikované osy může být parametr 

Velikosti elementu specifikován menší než tloušťka stěny. 

 

4. Parametr Vyhlazení (smoothing) 

Tento parametr zajišťuje vyrovnanou síť. Udržuje rozsah změn sousedních elementů 

v určitých limitech. Parametr Vyhlazení je maximální přípustná hodnota pro délkový 

poměr dvou sousedních elementů. Stane-li se, že je aktuální délkový poměr elementů 

větší než tato hodnota, je následně větší z objemů rozdělen. 

 

5. Parametr poměru/ poměr (aspekt ratio/ratio) 

Tento parametr rovněž zajišťuje vytvoření vyrovnané sítě. Parametr vyhlazení, 

délkový poměr sousedních elementů je řízen podél tří os souřadného systému. 

S pomocí parametru Ratio, je definován poměr výšky, šířky a délky jednotlivých 
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objemů. Parametr Ratio je maximální dovolený poměr délky k šířce jakéhokoliv 

rozsíťovaného elementu. V případě nasíťovaného elementu s větší hodnotou poměru 

délky a šířky než hodnota ratio/ratio, je tento element rozdělen (viz obr. 8). 

 

Obr.8 – Možnosti zadávání parametrů sítě [15] 

 

3.6.6.   Simulace v programu MAGMAsoft 

 

MAGMAsoft umožňuje modelovat všechny, nebo jen vybrané fáze slévárenských 

procesů. Simulace může být omezena na tyto fáze: 

1. plnění 

2. chladnutí a tuhnutí 

3. studie účinnosti nálitků 

Pro speciální slévárenské procesy, kterými jsou např. tlakové lití, jsou k dispozici 

další nadstavbové simulační moduly. Rovněž je možné analyzovat napětí v odlitku. 

 

Pro úspěšný výpočet simulace, kromě namodelované a rozsíťované geometrie 

odlitku, potřebuje program další informace o slévárenském procesu: 

 

 Která fáze bude počítaná (plnění, tuhnutí nebo plnění a tuhnutí současně) 

 Volba materiálu pro jednotlivé části geometrie odlitku 

 Volba přestupu tepla mezi jednotlivými částmi geometrie 

 Parametry pro výpočet procesu plnění 

 Parametry pro výpočet simulace tuhnutí 
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3.6.7   Výpočet procesu plnění 

 

Výpočet procesu plnění může mít velký vliv na následný proces tuhnutí (prohřátí od 

vtokové soustavy, atd.) 

Pro výpočet plnění MAGMAsoft umožňuje použít čtyři úrovně tzv. řešičů plnění. 

 Řešič 1. - je rychlá, ale hrubá procedura, kde je rychlostní pole volné hladiny kovu 

pouze predikováno v každém časovém kroku 

 Řešič 2. - spočívá v řešení Navier - Stokesovy rovnice pro dynamické proudění 

kapaliny. Při tomto výpočtu se neuvažuje s teplotní závislostí viskozity taveniny. 

 Řešič 3. - stejné řešení jako u řešiče č. 2., ale navíc se bere v úvahu teplotní závislost 

viskozity taveniny. 

 Řešič 4. – přesnější, ale pomalejší procedura než u řešičů 2. a 3. Navíc je výpočet 

volné hladiny rozdílný oproti řešení řešičů 2., a 3. Je lépe využita hraniční podmínka 

než u předcházejících dvou řešičů. 

 

Dalším položkou pro definování, je výběr závislosti plnění. K dispozici jsou 

následující volby: 

o Čas (time) - zde se nastavuje čas plnění (lití). Tímto časem se určuje průměrné 

vtékající množství kovu a nastavení souhrnné plnící konstanty. 

o Průtočné množství (pouring rate) – umožňuje definovat plnění v závislosti na 

průtočném množství. 

o Tlak (pressure) – touto volbou je určeno plnění jako funkce tlaku. Hodnoty jsou 

rozdílné mezi tlakem absolutním a tlakem atmosférickým. 

 

3.6.8   Definování a výpočet procesu tuhnutí 

 

V prvním kroku lze definovat použití teplotního pole, kterého bylo dosaženo 

v závěru plnění formy, (pouze v případě, že byla definována simulace plnění formy). V tomto 

případě se vychází z dosaženého heterogenního teplotního pole. V situaci, kdy nebylo 

simulováno plnění formy kovem, bude simulace tuhnutí probíhat za předpokladu stejné 

teploty taveniny v celé formě. 

Dalším krokem je volba kritéria pro ukončení výpočtu simulace. 

K dispozici jsou následující volby: 

 Automatic - program ukončí výpočet ve fázi, kdy každý bod odlitku (taveniny) 

dosáhne teploty nižší, než je teplota solidu. 
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 Time – pro stanovení tohoto kritéria je nutné zadat čas ve vteřinách, po kterém se 

proces simulace ukončí. 

 Temperature – toto kritérium ukončí výpočet na základě stanovené teploty. Po 

poklesu teploty ve všech bodech odlitku na stanovenou teplotu, je výpočet ukončen. 

Teplota se stanoví ve stupních Celsia [°C] 

 

Dalším kritériem, které je možno zadat, je stanovení účinnosti dosazování. Tato 

hodnota vyjadřuje ztuhlou frakci taveniny, ve které se ještě vyskytuje makroskopické 

dosazování. Ztuhlá fáze je vyjádřena procentuálně a je silně závislá na morfologii tuhnutí. 

Podmínkou pro výpočet procesu tuhnutí jsou nezbytné znalosti parametrů přestupu 

tepla jednotlivými materiálovými skupinami (částmi geometrie). 

Zajištění této podmínky je definice koeficientů přestupu tepla. Daný koeficient přestupu tepla 

je měřítkem toho, jak dobře je teplo vedeno (odváděno) z jedné materiálové skupiny (oblasti) 

do druhé. Koeficient přestupu tepla mezi oblastmi může být konstantní, či závislý na teplotě 

nebo čase. 

 

3.6.9.   Databáze informací 

 

Pro výpočet simulace slévárenské technologie v prostředí MAGMAsoft je použito 

několik různých databází, jež obsahují požadované informace. Tyto informace definují 

parametry simulačního procesu. Databáze lze modifikovat, dle požadavků a podmínek dané 

slévárny. 

Každý materiál v databázi je veden jako záznam (soubor), který obsahuje všechna 

termofyzikální data daného materiálu. 

 

Parametry databází: 

 

 Vlastnosti materiálu (tepelná kapacita, hustota, kinematická viskozita, atd.) 

 Koeficienty přestupu tepla (HTC – Heat Transfer Coefficient) 

 Vlastnosti filtrů 

 Geometrická data 

Dle instalovaných modulů se mohou v databázi vyskytovat další, dodatkové datové sady, jako 

např.: 

 Parametry strojů pro vysokotlaké lití 
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 Parametry linek DISAMATIC 

MAGMAsoft nabízí několik typů databází, jejichž data jsou rozčleněna do rozdílných 

databázových sad. Je možný výběr z dat, která spolu určitým způsobem souvisejí, a tím je 

výběr jednoznačně určen. 

 

3.6.10   Charakteristika datové sady Materiál 

 

Jednotlivé záznamy v materiálové databázi můžou být rozčleněny do skupin. Je 

rovněž možnost přiřazení shodného materiálu více skupinám, kterými nejčastěji mohou být: 

 

 odlévaná slitina (cast alloy) 

 jádro (core) 

 písková forma (sand mould) 

 chladítko (chill) 

 

V návaznosti na konstantní vlastnosti materiálu, je možno definovat některé teplotně 

závislé vlastnosti, které jsou programem MAGMAsoft používány při výpočtu simulace plnění 

a tuhnutí. 

 

 Tepelná vodivost λ [W/mK] 

 Hustota ρ [kg/m
3
] 

 Speciální tepelná kapacita cp [J/kgK] 

 Podíl ztuhlé fáze „fs“ [%] 

 Kinematická viskozita υ [m
2
/s] 

 Teplota solidu [°C] 

 Teplota likvidu [°C] 

 Teplota lití [°C] 

 Latentní teplo [kJ/kg] 

 

Vlastnosti datové sady HTC (Heat Transfer Coefficient) 

 

Datovou sadu koeficientu přestupu tepla (HTC) lze rozdělit na tyto skupiny: 

1. konstantní HTC 

2. časově závislé HTC 

3. teplotně závislé HTC 
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3.6.11   Zobrazení výsledků 

 

Výsledkem výpočtu slévárenského procesu jsou informace o jeho funkčnosti 

a kvalitě. Zobrazením výsledku simulace je možno odhalit místa výskytu vad a chyby 

v konstrukci díla. Dle výkonnosti použitého hardware, lze ve 3 - rozměrném zobrazení 

rychlostního, nebo teplotního pole interaktivně manipulovat na monitoru počítače. Dle 

potřeby je umožněno geometrii oříznout, otáčet, zvětšovat až po animování výsledku. 

Výsledky výpočtů jsou zobrazeny pomocí barevně rozlišené stupnice měřítka. Program nabízí 

volbu z několika barevných měřítek. Je umožněno prohlížení výsledku kompletního díla 

slévárenské technologie, nebo pouze jeho určité části (odlitek, nálitky, atd.). Požadovaného 

výběru lze dosáhnout definováním materiálových oblastí, které byly definovány jako 

samostatné komponenty během modelování. V závislosti na typu použitého materiálu jsou 

k dispozici různé varianty výsledků.  

 

Příklady výsledků zobrazených v postprocesoru: 

 

 teplotní dosazovací modul [cm] 

 množství tekuté fáze při tuhnutí [%] 

 gradient [°C/mm] 

 rychlost ochlazování při kritické teplotě [°C/s] 

 doba ochlazování mezi teplotou likvidu a solidu (interval tuhnutí) [s] 

 doba utuhnutí od počátku procesu až po dosažení teploty solidu) [s] 

 Niyama kritérium pro predikci výskytu osové porezity (speciálně pro oceli), při 

kritické teplotě. 

 stupeň velikosti defektu [%] 

 porezita - místa s výskytem porezity [%] 

 

V případě simulace litinových odlitků, můžou být navíc zobrazeny tyto výsledky: 

 

o Velikost eutektických buněk [mm] 

o Množství podchlazeného grafitu [%] 

o Průměrná mezilamelární vzdálenost [µm] 

o Tvrdost dle Brinella [HB] 

o Počet zárodků grafitu na mm
2
 [1/ mm

2
] 



 

29 

 

o Množství feritu a perlitu [%] 

o Tloušťka obálky okolo grafitického zrna [µm] 

o Minimální mez kluzu [MPa] 

o Tažnost [%] 

 

4.   Příprava výroby 

 

Přípravu výroby je možno dělit na dva základní způsoby. V prvním případě je to 

klastický technologický postup výroby odlitků, kde se vychází pouze ze zkušenosti 

technologa a jeho technologického postupu výroby. V současné době se však tento způsob 

stává neefektivním. Z důvodu zvyšující se jakosti a technické složitosti výroby se přistupuje 

ke 3D modelování a simulaci výrobního procesu s cílem optimalizovat výrobu a snížit 

zmetkovitost. 
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Obr.9 – Možnosti postupů technologie výroby odlitků 
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5.   Problematika vnitřních vad odlitků 

 

Ve slévárenské výrobě se můžeme setkat s celou řadou typů vad odlitků. V praktické 

části této práce je zaměřena pozornost na problematiku technologie odlévání dvou typů 

odlitků, u kterých se vyskytly vady typu zavaleniny a vnitřní uzavřené staženiny. 

 

Odlitek tlukadla 

V prvním případě se jedná o ocelový odlitek tlukadla. Výroba těchto odlitků probíhá 

v provoze sléváren oceli ve společnosti Slévárny Třinec,a.s. Odlitek tlukadla slouží k drcení 

uhlí pro potřebu provozu tepelné elektrárny. Výroba odlitků probíhá na formovací lince 

sléváren v sériích čítajících stovky kusů. Během zkušební výroby, se začaly vyskytovat vady 

typu zavaleniny v oblasti otvoru v odlitku, (viz obr. 11), sloužícího pro upevnění tlukadla na 

nosné hřídeli drtícího stroje. Na tuto náchylnou část odlitku jsou však kladeny zvýšené 

kvalitativní požadavky, které nepřipouštějí výskyt žádných povrchových, ani vnitřních vad. 

 

Odlitek olejové vany 

Ve druhém případě problémové výroby se jedná o odlitky olejových van pro 

automobilový průmysl, které se odlévají na automatické formovací lince Sléváren Třinec,a.s. 

Materiál těchto odlitků je tvárná litina a výroba probíhá v sériích čítající tisíce kusů odlitků. 

V průběhu zkušební výroby se začaly vyskytovat vnitřní uzavřené staženiny, které byly 

detektovány po rozřezání zkušebních odlitků. 

 

5.1.   Zavaleniny v odlitku tlukadla 

 

Skupina vad: 

Porušení souvislosti z důvodu nespojení kovu. 

Popis vady: 

Zavaleniny jsou rýhy, prohlubně nebo zvrásnění se zaoblenými okraji, které se 

objevují na povrchu odlitku v blízkosti zalévaných předmětů, nebo procházejí celou stěnou 

odlitku. Na odlitku se projevují v různé podobě, nejvíce však jako rýhy - zvrásnění povrchu, 

studené spoje (svary). [10] 

Příčiny vzniku vady: 

Příčiny jsou shodné jako při nezaběhnutí odlitku. Proto lze také vadu definovat jako 

nezaběhnutí odlitku v menším stupni. 
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 Odlitek s velkou povrchovostí a intenzivním ochlazením taveniny (tenké stěny, složitý 

tvar nebo velké plochy). 

 Nízká teplota lití (nečastější případ). 

 Nevhodně řešená vtoková soustava, kdy dojde k setkání dvou proudů kovu, na čele 

zoxidovaných a předčasně tuhnoucích, mezi nimiž nedojde k metalurgickému svaření, ale 

pouze ke „slepení“ (studenému spoji; v těchto případech vznikne zavalenina jdoucí přes 

celou tloušťku stěny odlitku. 

 Malá rychlost lití vzhledem ke konstrukci odlitku a druhu odlévaného materiálu. [10] 

 

 

Obr.10 – Schéma vady typu zavalenina [10] 

 

 

 

Obr.11 – Zavalenina na odlitku tlukadla 
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5.2.   Vnitřní uzavřené staženiny v odlitku olejové vany 

 

Popis vady: 

 

Jedná se o dutiny uvnitř odlitku, vyskytující se v místě tepelného centra. Nacházejí se 

vždy v horní části odlitku (stěny, uzly). Vnitřní staženiny mají nepravidelný tvar, který je 

ovlivněný rozdílnou intenzitou odvodu tepla od stěn a hran formy, pravých jader, zaústěním 

vtokové soustavy a podobně. [10] 

 

Příčiny vzniku vady: 

 

Tyto vady vznikají zmenšením objemu kovu během tuhnutí. Vytvářejí se v místě 

zesílené tloušťky stěny, např. ve spoji stěn, nebo v místě s jinak vzniklým tepelným centrem 

(uzlem) v odlitku, které tuhne později než jeho okolní oblasti, a které rovněž není doplňováno 

po celou dobu tuhnutí tekutým kovem. 

Hlavním vlivem pro výskyt této vady je nevhodná konstrukce odlitku - její tzv. nízká 

technologičnost. 

 

Ze slévárenských technologických zásad: 

 

 nevhodná poloha odlitku ve formě, při které se většina tepelných uzlů nachází ve 

spodku formy 

 nevhodné umístění nálitků nad tepelnými uzly (všechna tepelná centra nejsou 

pokryty nálitky) 

 nedostatečný objem nálitků 

 nevhodné umístění vtokové soustavy 

 nezajištění podmínek pro usměrněné tuhnutí odlitku; příčinou je konstrukce 

odlitku s nízkým stupněm technologičnosti, včetně nedokonalé slévárenské 

technologie 
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Způsob zjištění vady: 

 

Tento typ vady je možno zjistit nedestruktivní zkouškou: rentgenem a ultrazvukovou 

zkouškou. Z praktických zkušeností však tyto zkoušky nejsou vždy zcela přesné a vada 

nemusí být rozpoznána. 

Zcela průkazně, s určením přesného místa, objemu i tvaru, se staženina určí rozřezáním 

odlitku (např. u zkušebního kusu velké série). 

 

Opatření k prevenci vzniku a odstranění vady: 

 

Zabránění vzniku uzavřených staženin spočívá v dodržování zásad usměrněného 

tuhnutí odlitku, včetně tepelného vyřešení místních, odlehlých uzlů. 

 

Hlavní opatření: 

 

 Dokonalé řešení konstrukce odlitku vzhledem k požadavkům slévárenského 

technologa. Tato podmínka je však v současné praxi v mnoha případech velice těžko 

dosažitelná z důvodu absence spolupráce konstruktéra odlitku se slévárenským 

technologem. 

 Vhodná poloha odlitku ve formě vzhledem k možnostem nálitkování a lití, jež jsou 

činitelé přímo ovlivňující teplotní pole a vnitřní homogenitu odlitku. 

 Správný výpočet velikosti a rozmístění nálitků. [10] 

 

 

Obr.12 – Schéma vady typu vnitřní uzavřená staženina [10] 
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Obr.13 – Vnitřní uzavřené staženiny v odlitku olejové vany 

 

 

6.   Postup modelování a simulace 

 

V této části budou popsány jednotlivé kroky od vymodelování 3D dílu odlitků, až po 

výsledek simulace odlévání. Jako první bude řešen problém odlitku tlukadla, následně pak 

odlitek olejové vany. 

 

6.1.   Odlitek tlukadla 

 

Parametry odlitku: 

 

Materiál: ocel 422921 

Rozměry: 182 mm *100mm *90mm 

Sériovost: 100 - 500 kusů 

Použití: nástroj k drcení uhlí v tepelných elektrárnách 

 

 

6.1.1.   Modelování základní geometrie odlitku 

 

V první fázi je nutné vytvořit 3D geometrii odlitku dle strojního výkresu. 

Vymodelování dílu proběhlo v prostředí programu Solid Works 2010. Bližší informace 

o práci v prostředí programu Solid Works je možno získat z literatury [11] [12]. 
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Obr.14 – Strojní výkres odlitku tlukadla 

 

 

Obr.15 – 3D geometrie odlitku v prostředí programu Solid Works 

 

6.1.2.   Modelování vtokové soustavy 

 

Výroba těchto odlitků probíhá v sériích čítajících 100 - 500 kusů. Z tohoto důvodu se 

odlévá více odlitků najednou, a musí tomu být přizpůsobena technologie odlévání. V tomto 

případě bude slévárenská forma obsahovat dvanáct odlitků, které budou odlity současně, 

skrze jeden plnící otvor (viz obr. 16). 
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Obr.16 – 3D geometrie odlitků včetně vtokové soustavy 

 

 

6.1.3.   Založení nového projektu v programu MAGMAsoft 

 

Po vymodelování geometrie včetně vtokové soustavy je nutno data této sestavy 

konvertovat ze souboru s příponou .sldprt, patřící programu Solid Works, do formátu STL, se 

kterým pracuje program MAGMAsoft. Jednotlivé části sestavy, kterými jsou odlitky, vtoková 

soustava, vtokové zářezy, filtry atd., jsou zapotřebí uložit zvlášť jako části sestavy. Důvodem 

je nutnost přiřazení rozdílných materiálových skupin těmto jednotlivým částem sestavy 

v následujícím kroku modelování. 

V tomto konkrétním případě byly přiděleny rozdílné materiálové skupiny pro formu, odlitky 

a vtokovou soustavu. 

Rozdělení jednotlivých materiálových skupin, včetně barevného rozlišení, je vidět na obr. 17. 
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Obr.17 – Rozdělení materiálových skupin 

 

Dalším krokem je založení vlastního nového projektu, kde se naimportují STL 

soubory (části sestavy), vytvořené v předchozím kroku. V interním modeláři simulačního 

programu domodelujeme potřebné zbývající geometrie, kterými jsou jádra a známky (na 

obr. 17 jsou značeny zeleně). Požadovaný typ nálitku je vybrán z databáze nálitků, která je 

rovněž součástí simulačního programu. 

Před ukončením modelování geometrie jsou provedeny tzv. Booleovské operace, 

spočívající v předběžném sjednocení jednotlivých částí sestavy a vytvoření dutiny (negativu) 

geometrie formy. Tímto krokem je práce v interním modeláři ukončena. 

 

 

Obr.18 – Vytvořená forma po Booleovské operaci 
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6.1.4.   Rozsíťování geometrie 

 

Po rozdělení a uložení daných skupin následuje proces rozsíťování. Pro tvorbu sítě 

geometrie formy byl vybrán typ sítě Normal, který je pro tuto geometrii postačující. Pro 

zbytek geometrie, kterou tvoří odlitky, vtoková soustava a místa vstupu kovu do formy, je 

zvolen pokročilý způsob síťování, umožňující bližší specifikaci parametrů sítě, viz obr. 20. 

 

 

Obr.19 – Rozsíťování geometrie 

 

Volba hustoty sítě závisí na typu prováděného výpočtu. Počet elementů sítě odlitku 

by měl být úměrný velikosti odlitku. 

Pro výpočet tuhnutí je obvykle volena síť obsahující max. 250 - 300 tisíc elementů. 

V případě výpočtu tuhnutí a zároveň plnění je volena síť čítající  200 - 250 tisíc elementů. Pro 

výpočet napětí v odlitku (praskliny, trhliny) je doporučeno rozmezí 60 – 80 tisíc elementů. 

Tyto hodnoty je však nutno považovat jako přibližné. Doporučení vyplývá z technické praxe 

ve Slévárnách Třinec, a.s. 
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Obr.20 – definice parametrů sítě v pokročilém modulu 

 

6.1.5.   Definice materiálových vlastností 

 

1. Matriál: ocel na odlitky 422921 

2. Teplota lití: 1470°C 

3. Materiál formy: Dunit 

4. Materiál jader: Dunit 

5. Exotermický obklad: navolen z databáze Global 

 

A. Definice přestupu tepla 

 

Hodnoty pro tuto definici vycházejí z tabelovaných hodnot ve stupních Celsia [°C] 

a jsou stanoveny technologem. Přestup tepla je definován mezi těmito základními 

materiálovými skupinami sestavy: 

 Odlitek - forma 

 Odlitek - jádro 

 Odlitek - izolace 

 Forma - jádro 
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B. Definice plnění a definice tuhnutí 

 

Výstupem definování plnění je čas plnění formy, která je jedním z nejdůležitějších 

kritérií pro simulaci odlévání formy. Proces tuhnutí je zvolen automatickým řízením. 

(automatic control).  

Pro definování parametrů simulace jsou zvolena následující kritéria pro výpočet: 

rychlost a doba plnění formy, tlak vzduchu, množství kovových a nekovových vměstků, 

staženiny, porezita, tepelné uzly a další parametry. 

 

 

Obr.21 – Definice plnění formy 

 

6.1.6.   Výsledky simulace 

 

V první fázi proběhla simulace možnosti výskytu porezity v odlitku. Obr. 22. 

ukazuje výskyt porezity v oblasti otvoru na odlitku, tzn. v blízkosti oblasti výskytu 

zavaleniny. Zobrazená porezita se pohybuje kolem 5-8 % z požadované homogenity odlitku. 

 

 

Obr.22 – Simulace výskytu porezity 
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Z důvodu, že jedním z hlavních příčin výskytu zavalenin je nízká teplota kovu 

během lití a tuhnutí ve formě, byla provedena simulace tuhnutí, která znázorňuje rozložení 

teplotního pole po utuhnutí odlitků (viz obr. 23). 

 

 

Obr.23 – Teplotní pole na jednom z dvanácti utuhnutých odlitků 

 

Teplota byla změřena v pěti místech formy dle tabulky č.1. 

 

Tab.1 – přehled naměřených hodnot 
 

OBLAST MĚŘENÍ NAMĚŘENÁ TEPLOTA [°C] 

nálitek 1195,4 

vtok 848,4 

střed odlitku 920,8 

horní tenká část odlitku 667,7 

spodní tenká část odlitku 627,3 

 

 

6.1.7.   Opatření pro odstranění výskytu zavaleniny 

 

Cílem úpravy technologie odlévání bylo zvýšit teplotu v horní a spodní tenké části 

odlitků na začátku procesu tuhnutí a zkrátit čas plnění slévárenské formy tekutým kovem. Pro 

zajištění zvýšení této teploty byla rozdělena vtoková soustava z jednoho na dva na sobě 

nezávislé vtoky, které zajišťují odlití čtyřech a osmi kusů tlukadel zvláště. Tímto rozdělením 

se rovněž snížil celkový objem formy, jež zkrátilo čas plnění z 9,3 sekund na 3,93 sekund u 

čtyřech kusů odlitků.  
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Obr.24 – Upravená geometrie pro čtyři kusy odlitků 

 

Teplotní pole po utuhnutí odlitku 

 

Výsledek simulace znázorňující teplotní pole v případě odlévání čtyř kusů odlitků je 

možno vidět na obr. 25. 

 

 

Obr.25 – Teplotní pole na jednom ze čtyř utuhnutých odlitků 

 

Naměřené teploty ve shodných oblastech odlitku jsou znázorněny v tabulce č. 2. 

 

Tab.2 – přehled naměřených hodnot po úpravě technologie 
 

OBLAST MĚŘENÍ NAMĚŘENÁ TEPLOTA [°C] 

nálitek 1196,7 

vtok 816,8 

Střed odlitku 921,3 

horní tenká část odlitku 694,9 

spodní tenká část odlitku 647,6 
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Výsledek měření znázorňuje zvýšení teploty v tenkých částech odlitku, což predikuje 

odstranění výskytu zavalenin v horní a spodní tenké části odlitku. 

 

Čas plnění formy 

 

Vzhledem ke snižující se teplotě kovu během odlévání je důležitým faktorem, 

ovlivňujícím výskyt zavaleniny, čas plnění formy tekutým kovem. Po nadefinování parametrů 

plnění byl, vzhledem ke sníženému objemu formy, vypočtený čas plnění 3,93 sekund. Tento 

výsledek je možno vidět na obr. 26. 

 

 

Obr.26 – Definice plnění formy čtyř odlitků 

 

6.1.8.   Ověření výsledku odlitím dle upravené technologie 

 

Odlití zkušebních odlitků tlukadel, dle upravené technologie, proběhlo na provoze 

Sléváren Třinec, a.s. 

Následně byla provedena vizuální kontrola povrchu odlitku a rovněž byl zkušební odlitek 

rozřezán v místě řešené vady pro kontrolu vnitřní jakosti. 

Po této celkové kontrole je možno konstatovat, že na povrchu odlitku se již nevyskytují vady 

typu zavelenina ani žádné další typy vad. 

Dle povrchu řezu odlitku, v místě původního výskytu zavaleniny, je možno potvrdit 

požadovanou vnitřní kvalitu odlitku, bez výskytu zavaleniny (viz obr. 27). 
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Vnitřní povrch řezu odlitkem (obr. 27) nepotvrdil výskyt vnitřní porezity, která se 

objevila během simulace na výskyt porezity (obr. 22). Tento výsledek potvrzuje, že se 

minimální výskyt porezity, která se v tomto případě pohybovala kolem 5-8% (obr. 22), 

nemusí shodovat se skutečným stavem odlitku. Tuto mírnou nuanci je možno přisoudit 

programové nepřesnosti. Dále je možno konstatovat, že vadu typu zavalenina není schopen 

program MAGMAsoft verifikovat. Je rovněž možno konstatovat, že typ této vady většinou 

zasahuje povrch odlitků a z tohoto důvodu nedokáže program MAGMAsoft tuto vadu 

identifikovat. Výsledek rovněž potvrzuje správně zvolený technologický postup výroby 

odlitků. 

 

 

 

Obr.27 – Odlitky dle upravené geometrie 

 

6.2. Odlitek olejové vany 

 

Parametry odlitku: 

 

Materiál: tvárná litina GH-60-36-10 

Rozměry: D 310 mm *100 mm 

Sériovost: 900 - 1000 kusů 

Použití: automobilový průmysl 

 

6.2.1.   Modelování základní geometrie odlitku 

 

V první fázi byla vytvořena 3D geometrii odlitku dle strojního výkresu. 

Vymodelování dílu proběhlo v prostředí programu Solid Works 2010. 
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Obr.28 – Modelování základní geometrie odlitku olejové vany 

 

6.2.2.   Modelování vtokové soustavy 

 

Výroba těchto odlitků probíhá na automatické formovací lince. Požadovány jsou 

série čítající 900 - 1000 kusů odlitků. Počet kusů odlitků ve formě je omezen velikostí 

formovacího rámu na osm kusů. Vtoková soustava a rozmístění odlitků ve formě bylo 

vymodelováno dle technologického postupového výkresu v prostředí programu 

Solid Works 2010. 

 

 

Obr.29 – Geometrie odlitků včetně vtokové soustavy 
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6.2.3.   Založení nového projektu 

 

Kompletně vymodelovaná geometrie v prostředí Solid Works je rozdělena na odlitky 

a vtokovou soustavu. Tyto jednotlivé díly jsou konvertovány z formátu programu Solid 

Works do formátu typu STL, který je podporován programem MAGMAsoft. 

Dalším krokem je založení nového projektu v programu MAGMAsoft, do kterého 

jsou naimportovány jednotlivé díly ve formátu STL. Ke každému dílu je přiřazena 

materiálová skupina. Následně jsou přiřazeny technologem požadované typy nálitků 

z databáze nálitků, která je součástí programu MAGMAsoft. 

V posledním kroku je provedena Booleovská operace, spočívající ve sjednocení 

jednotlivých dílů sestavy. Tato operace zajistí vytvoření dutiny (negativu) geometrie formy. 

 

 
Obr.30 – Rozdělení materiálových skupin 

 

 

6.2.4.   Rozsíťování geometrie 

 

Po rozdělení a uložení daných skupin následuje proces rozsíťování. Pro tvorbu sítě 

geometrie formy je vybrán typ sítě Normal, který je pro tuto geometrii postačující. Pro zbytek 

geometrie, kterou tvoří odlitky, vtoková soustava a místa vstupu kovu do formy, je zvolen 

pokročilý způsob síťování, umožňující bližší specifikaci parametrů sítě (viz obr. 32). 
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Obr.31 – Rozsíťování geometrie 

 

 

 
 

Obr.32 – Definice parametrů sítě v pokročilém modulu 
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6.2.5.   Definice materiálových vlastností 

 

1. Matriál: litina GH-60-36-10 

2. Teplota lití: 1410°C 

3. Materiál formy: JBS- jednotná bentonitová směs 

4. Exotermický obklad: navolen z databáze Foseco 

 

6.2.6.   Výsledek simulace 

 

Výpočet porezity v programu MAGMAsoft vychází ze smršťování kovu v místech 

posledního tuhnutí kovu (tepelné uzly). Tyto tepelné uzly vnikají v silnějších stěnách odlitku, 

v místech spojů několika stěn nebo v místech, kde probíhá pomalejší ochlazování. Jedná se 

o části odlitku, kde se ještě částečně vyskytuje tekutý kov, ale okolní kov je již ztuhlý a brání 

tak dosazování tekutého kovu do tepelného uzlu. 

Simulace v programu MAGMAsoft potvrdila výskyt porezity ve shodných místech 

a rozsahu jako u rozřezaného kontrolního kusu odlitku. Dle barevné škály na obr. 33, je 

porezita v rozsahu 15-80% z požadované homogenity odlitku. 

 

 

 
 

Obr.33 – Výsledek simulace na výskyt porezity 
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6.2.7   Opatření pro odstranění výskytu vnitřních staženin 

 

Mezi hlavní příčiny výskytu vnitřních staženin patří nevhodný typ slévárenského 

nálitku, sloužícího k doplňování tekutého kovu do odlitku, nebo jeho nevhodné umístění ve 

formě. V případě odlitku olejové vany se přistoupilo ke změně původního typu nálitku za 

nový typ, který by měl zamezit vzniku porezity uvnitř odlitku olejové vany. 

Hlavními parametry, které ovlivňují funkci nálitku, jsou jeho objem a modul. 

 

Princip nálitku: doba tuhnutí nálitku musí být delší než doba tuhnutí odlitku. 

Modul nálitku je poměr objemu tělesa k ochlazovanému povrchu tělesa bez styčných ploch. 

 

U odlitku a simulace, ve kterém se vyskytla porezita, byl použit nálitek typu 

FEEDEX HD V 88 s modulem 1,7 mm a objemem 89 cm
3
. Tento nálitek byl načten 

z databáze nálitků, která je součástí programu MAGMAsoft, (viz obr. 34). 

 

 
 

Obr.34 – Parametry nálitku FEEDEX HD V 88 

 

Pro zabránění vzniku vnitřních staženin byl nahrazen původní typ nálitku FEEDEX 

HD V 88 novým typem FEEDEX GK 8/11 kW. Modul tohoto nálitku je 2,25 mm a objem 

403 cm
3
. Parametry nálitku jsou na obr. 35. 
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Obr.35 – Parametry nálitku FEEDEX GK 8/11 kW 

 

 

6.2.8   Výsledek simulace upravené technologie 

 

Po úpravě slévárenské technologie, spočívající v záměně původních typů nálitků 

novými, simulace v programu MAGMAsoft potvrdila nulový výskyt porezity a staženin 

v kritických místech odlitků. Výsledek simulace je možno vidět na obr. 36. 

 

 

Obr.36 – Výsledek simulace výskytu porezity 
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6.2.9.   Ověření výsledku odlitím 

 

Odlití zkušebních odlitků olejových van dle upravené technologie proběhlo na 

provoze Sléváren Třinec, a.s. 

Následně byla provedena vizuální kontrola povrchu odlitku a poté byl zkušební odlitek 

rozřezán v místě řešené vady pro kontrolu vnitřní jakosti. 

Dle povrchu řezu odlitku, v místě původního výskytu vnitřní staženiny, je možno potvrdit 

požadovanou vnitřní kvalitu odlitku, bez jakékoliv vnitřní vady (viz obr. 37). 

Tento výsledek potvrzuje, že simulace na ověřování výskytu porezity v programu 

MAGMAsoft je naprosto shodná se stavem odlitku. Tímto je možné konstatovat, že program 

MAGMAsoft je vhodný a užitečný při identifikaci vad typu uzavřených staženin a vnitřní 

porezity v odlitcích. Výsledek rovněž potvrzuje správně zvolený technologický postup výroby 

odlitků. 

 

 

Obr.37 – Stav zkušebního odlitku po rozřezání 
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7.   Závěr 

 

Předložená diplomová práce se zabývá využitím počítačové techniky pro predikci 

vnitřních vad odlitků. V teoretické části je popsána podstata matematického modelování 

slévárenských procesů, následně pak způsoby modelování těchto procesů a metody 

přizpůsobení jejich řešení a simulaci prostřednictvím číslicových počítačů. Pozornost je 

rovněž věnována architektuře simulačních programů a bližšímu seznámení se s prostředím 

programu MAGMAsoft, který byl použit v praktické části této práce. 

Součástí řešení diplomové práce byly počítačové simulace vytvořené v programu 

MAGMAsoft, který používá výpočtovou metodu konečných diferencí (FDM). 

Tato simulace se týkala konkrétních dvou typů odlitků, u kterých se během výrobní 

technologie, při které nebylo použito výpočetní techniky, vyskytly slévárenské vady. 

V prvním kroku bylo zapotřebí pomocí programu Solid Works vymodelovat geometrii těchto 

odlitků včetně shodných technologických parametrů, které byly použity u původní 

technologie výroby. Následně byly tyto modely převedeny do prostředí simulačního 

programu MAGMAsoft, kde proběhlo nasimulování původních podmínek odlévání. 

V případě odlitků olejové vany simulační program přesně potvrdil lokalitu a rozsah vady. 

V případě odlitku tlukadla simulační program danou vadu nepotvrdil přímo, ale verifikace 

teplotního pole a vypočtený čas plnění formy byly podnětem k určitým opatřením, která 

upravila teplotu a čas lití formy dle technologických doporučení. Po této úpravě byla 

provedena nová simulace včetně výroby nových odlitků, které byly shledány bez jakýchkoliv 

vad. 

Dle charakteru vady v odlitku olejové vany byla provedena úprava technologie 

výroby, včetně nové simulace procesu. Výsledek nové simulace potvrdil odstranění této vady. 

Daný výsledek byl ověřen odlitím nových kusů olejových van, u kterých se po destruktivní 

zkoušce tato vada ve vnitřní struktuře odlitků již nevyskytla, čímž byla potvrzena přesnost 

verifikace simulačního programu. 

Tento výzkum byl přínosem k řešení problematiky výrobní technologie nejen těchto 

dvou typů odlitků, ale rovněž v řadě dalších případů, které jsou ve Slévárnách Třinec, a.s. 

řešeny. Tímto považuji daný výzkum za přínosný pro kolektiv technologického oddělení 

Sléváren Třinec, a.s., ale za hlavní přínos považuji uspokojení kvalitativních požadavků 

zákazníka. 
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