
 

 

 

VŠB – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

FAKULTA METALURGIE A MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ 

KATEDRA METALURGIE A SLÉVÁRENSTVÍ 

 

 
 

 
 

 

 

Optimalizace vtokové soustavy odlitku 

kotlového článku 
 

 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor práce:  Bc. Milan Martinát 

Vedoucí práce:  Doc. Ing. Jiří Hampl, Ph.D. 

 

 

 

2013 



 

 
 



 

 

 



 

 
 



 

 

 

P R O H L Á Š E N Í 
Prohlašuji, že: 

 

 Jsem byl seznámen s tím, že na mou bakalářskou práci se plně vztahuje zákon 

č. 121/2000 Sb. – autorský zákon, zejména §35 – užití díla v rámci občanských 

a náboženských obřadů, v rámci školních představení a užití díla školního a §60 – 

školní dílo. 

 

 Beru na vědomí, že Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále jen 

VŠB – TUO) má právo nevýdělečně ke své vnitřní potřebě bakalářskou práci užít (§35 

odstavec 3). 

 

 Souhlasím s tím, že bakalářská práce bude archivována v elektronické formě 

v databázi Ústřední knihovny VŠB – TUO a jeden výtisk bude uložen u vedoucího 

bakalářské práce. Souhlasím s tím, že údaje o bakalářské práci budou zveřejněny 

v informačním systému VŠB – TUO. 

 

 Bylo sjednáno, že s VŠB – TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční 

smlouvu s oprávněním užít dílo v rozsahu §12 odstavce 4 autorského zákona. 

 

 Bylo sjednáno, že užít své dílo – bakalářskou práci nebo poskytnout licenci k jejímu 

využití mohu jen se souhlasem VŠB – TUO, která je oprávněna v takovém případě 

ode mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB – TUO 

na vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše). 

 

 Beru na vědomí, že odevzdáním své bakalářské práce souhlasím s jejím zveřejněním 

podle zákona číslo 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších 

zákonů (Zákon o vysokých školách) bez ohledu na výsledek její obhajoby. 

 

 Místopřísežně prohlašuji, že jsem celou bakalářskou práci vypracoval samostatně. 

 

 

 

 

 

 

 

V Ostravě dne ………………….                                                        ………………………… 

                                                                                                        podpis studenta 

 

                                                                         



 

 

ABSTRAKT 

Tato diplomová práce se zabývá vyhodnocením a optimalizací vtokové soustavy 

tenkostěnného odlitku kotlového článku z litiny s lupínkovým grafitem EN-GJL-200 

vyrobeného metodou gravitačního lití do pískových forem. Byl vybrán konkrétní odlitek, 

jehož výroba byla značně problémová s vysokým výskytem vad typu nezaběhnutí. Pomocí 

numerické simulace za využití programu QuikCAST™ 2010 byla analyzována současná 

technologie výroby. Na základě této simulace byly určeny možné příčiny vzniku vad. 

Následoval návrh možných variant řešení, jejich simulace a diskuse dosahovaných výsledků. 

Porovnáním dosažených výsledků byla nakonec vybrána varianta k její následné provozní 

verifikaci, při které došlo k potvrzení úspěšnosti navržených změn. 

 

Klíčová slova: numerická simulace, kotlový článek, vtokové soustava, litina s lupínkovým 

grafitem, nezaběhnutí 

 

ABSTRACT 

This diploma thesis deals with examinating and optimizing casting gating system thin 

boiler section made of grey cast iron EN-GJL-200 produced by gravity casting process. 

The boiler section casting in which the manufacturing process was problematic (occurrence 

of misrun) has been chosen. By numerical simulation the existing technology has been 

analysed and based on this the possible reasons for defects found. For this purpose numerical 

software QuikCAST™ 2010 was used. Based on analyzation of foundry technology 

and numerical simulation several gating system were designed. Following to this several 

options for a new technology were proposed and again by numerical simulation checked their 

suitability. By comparing all above mentioned options  one vision have been chosen in the 

end which was later tested in production with satisfactory results.  

 

 

Keywords: numerical simulation, boiler section, casting gating system, grey cast iron, misrun 
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ÚVOD 

Slévárenskou výrobu obecně lze v současné době charakterizovat stoupajícími nároky 

zákazníků, globalizací trhu, recesí objemu výroby a zvětšením objemu malosériových 

zakázek na úkor velkosériových [1]. Pokud má být slévárna konkurenceschopná, 

musí za těchto podmínek hledat cesty ke snižování výrobních nákladů pří zachování, lépe 

však zvýšení kvality produktů [2].  

 

Při zkoumání vad tenkostěnných odlitků z litiny je třeba mít na paměti, že jednou z příčin 

vzniku těchto vad může být nevhodná vtoková soustava. Vtokovou soustavou protéká veškerý 

kov nutný k vyplnění dutiny formy, díky čemuž je namáhána jak mechanicky, tak tepelně 

a chemicky [2]. Předpokladem pro bezvadný odlitek je na jedné straně kvalitní forma 

a správná metalurgie odlévané litiny, na straně druhé optimálně navržený vtokový systém. 

Právě vtokový systém může rozhodnout o tom, zda dojde k úplnému zaplnění dutiny formy, 

nebo jen částečnému, a jestli nevzniknou jiné povrchové či podpovrchové vady. V některých 

případech nelze vady odlitku odstranit pouze za pomocí změny licích parametrů a je nutné 

optimalizovat stávající, popřípadě navrhnout nový vtokový systém [1], [2].  

 

Cílem této práce bylo vyhodnocení původní technologie lití odlitku kotlového článku 

z litiny s lupínkovým grafitem EN-GJL-200 a na jejím základě navrhnout nové varianty řešení 

vtokových soustav s následnou verifikací pomocí numerické simulace a odlitím zkušebních 

kotlových článků. Použití numerické simulace v této práci bylo součástí řešení společného 

projektu se slévárnou VIADRUS a.s. Součástí řešeného projektu bylo také vytvoření 

programu pro výuku numerických simulací odlitků odlévaných do pískových forem 

v programu QuikCAST™ 2010. 
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1 PROBLEMATIKA GRAVITAČNÍHO LITÍ 

TENKOSTĚNNÝCH LITINOVÝCH ODLITKŮ DO 

PÍSKOVÝCH FOREM 

V technické praxi se pro výrobu tenkostěnných litinových odlitků používá především 

litina s lupínkovým grafitem, která v sobě spojuje dobré technologické a vyhovující 

mechanické vlastnosti spolu s její úměrnou cenou [3]. Ve srovnání s ocelemi vykazuje litina 

s lupínkovým grafitem lepší slévárenské vlastnosti spolu s nižší měrnou hmotností [3]. 

A právě díky těmto vlastnostem je materiálem více než vhodným pro výrobu kotlových 

článků pomocí gravitačního odlévání do pískových forem.  

1.1 Litina s lupínkovým grafitem (LLG) 

Vlastní pojem „litina“ je možno definovat dle rovnovážného diagramu „železo – uhlík“ 

(obr. 1). Pojmem litina jsou nazývány slitiny železa s uhlíkem, křemíkem, manganem 

a dalšími prvky, přičemž množství uhlíku přesahuje hodnotu maximální rozpustnosti uhlíku 

v austenitu, kde austenitem je nazýván tuhý roztok uhlíku v železe gama [3].  

 

 

Obr. 1 Rovnovážný diagram „železo – uhlík“ [4]  
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Litiny mohou krystalizovat podle stabilního nebo metastabilního diagramu (obr. 1). 

V průběhu tuhnutí a chladnutí se mohou uplatňovat oba diagramy [4]. Struktura litin je 

tvořena primární fází a eutektikem. Při tuhnutí podle stabilního diagramu vzniká grafitické 

eutektikum, které je tvořeno austenitem a uhlíkem, v případě litiny s lupínkovým grafitem je 

uhlík přítomen jako grafit převážně ve tvaru lamelárních částic. Tyto litiny jsou nazývány 

grafitické [4]. V případě tuhnutí podle metastabilního diagramu je eutektikem ledeburit a ve 

struktuře litin není přítomen volný grafit. Takovéto litiny jsou nazývány karbidické a jsou 

specifické jejich bílou barvou lomové plochy [4]. 

 

Litina s lupínkovým grafitem je tedy z hlediska její struktury po eutektické krystalizaci 

litinou grafitickou [3], s volným grafitem vyloučeným ve formě prostorových útvarů, které 

mají na metalografickém výbrusu tvar „lupínků“. Délka těchto lupínků je podstatně větší než 

jejich tloušťka a jejich konec je ostrý, z čehož vyplývají její specifické materiálové 

vlastnosti [4].  

 

V praxi však tenkostěnné odlitky mohou tuhnout jak podle stabilního, tak metastabilního 

diagramu, protože typ tuhnutí závisí nejen na obsahu uhlíku a doprovodných prvků v litině, 

ale také na rychlosti ochlazování [5]. Specifickou vlastností tenkostěnných odlitků je jejich 

vysoká rychlost ochlazování podporující vylučování cementitu, tedy tuhnutí dle metastabilní 

rovnováhy. Tento typ tuhnutí probíhá také při nízkém obsahu uhlíku v tavenině. Z tohoto 

důvodu se doporučuje dodržovat vyšší obsah uhlíku v litině [6], čímž se podpoří vylučování 

grafitu. Vylučován grafitu je dále vhodné podporovat zvýšeným obsahem grafitotvorných 

prvků, jakými jsou například křemík a fosfor, naopak některé prvky jako např. mangan a síra 

podporují nežádoucí tvorbu cementitu [6]. V místech s rychlým odvodem tepla může také 

vzniknout zákalka tvořená ledeburitem [6]. Tuhnutí tenkostěnných litinových odlitků dle 

metastabilního diagramu je krajně nevhodné, protože takovýto odlitek je velmi křehký, 

vykazuje nízké hodnoty mechanických vlastností, a to především nízkou pevnost v tahu. 

Jejich případné použití je možné jedině po tepelném zpracování, to je však ekonomicky 

nákladné [4]. Jak stabilní, tak metastabilní diagram je uvedena na Obr. 1, kde plné čáry platí 

pro metastabilní a čárkované pro stabilní soustavu železo-uhlík.  
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1.2 Vlastnosti a použití LLG 

Vlastnosti odlitků z litiny s lupínkovým grafitem jsou ovlivňovány nejen množstvím 

vyloučeného grafitu, ale také poměrem feritu a perlitu v základní kovové matrici. Ferit vzniká 

při eutektoidní transformaci podle stabilního diagramu a v litinách je nositelem houževnatosti 

[4]. Vznik feritu je podporován pomalým ochlazováním. Perlit je zodpovědný za pevnost 

litiny. Grafit díky své nízké měrné hmotnosti snižuje hmotnost litiny, zlepšuje také kluzné 

vlastnosti a vyznačuje se silnou útlumovou schopností [6]. Litina při vylučování grafitu 

zvětšuje svůj objem, čímž se kompenzuje stahování, ke kterému dochází při krystalizaci 

austenitu. Tento fakt dovoluje omezit, případně vyloučit nutnost nálitkování, a to právě 

především u odlitků z litiny s lupínkovým grafitem [4]. 

 

V řešené práci byl odlitek kotlového článku vyroben z litiny EN-GJL-200 s feriticko-

perlitickou strukturou základní kovové hmoty a lupínkovitě vyloučeným grafitem. Základní 

vlastnosti a obvyklé rozmezí chemického složení nelegovaných litin s lupínkovým grafitem 

udává tabulka č. 1 [7], [4]. 

 

Tab. 1 Základní vlastnosti a obvyklé rozmezí chemického složení nelegovaných litin 

s lupínkovým grafitem: 

Vlastnost 
ČSN EN-GJL 

100 150 200 250 300 350 

Rm (MPa) 100 - 200 150 - 250 200 - 300 250 - 350 300 - 400 350 - 450 

Rp0,1 (MPa)  98 - 165 130 - 195 165 - 228 195 - 260 228 - 285 

Rd (MPa)  600 720 840 960 1080 

E.10
3
(MPa)  78 - 103 88 - 113 103 - 118 108 - 137 123 - 143 

HBmax 180 200 220 240 260 270 

SE 
1,05 – 

1,11 
0,99 – 1,05 0,93 – 0,99 0,87 – 0,93 

0,81 – 

0,87 

0,75 – 

0,81 

C (hm%) 3,5 – 3,7 3,4 – 3,6 3,3 – 3,5 3,1 – 3,3 3,0 – 3,2 2,8 – 3,1 

Si (hm%) 2,3 – 2,5 1,9 – 2,2 1,8 – 2,1 1,7 – 1,9 1,6 – 1,8 1,5 – 1,7 

Mn (hm%) 0,4 – 0,6 0,5 – 0,7 0,6 – 0,8 0,8 – 1,0 0,9 – 1,1 1,1 – 1,3 

Pmax (hm%) 0,7 0,6 0,5 0,5 0,3 0,25 

Smax (hm%) 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,10 

Doporučená 

tloušťka 

stěn (mm) 

4 - 15 5 - 30 8 - 45 15 - 70 25 - 100 
40 – 150 i 

více 

struktura ferit ferit+perlit ferit+perlit ferit+perlit perlit perlit 
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Tažnost litin s lupínkovým grafitem je zanedbatelná, její hodnota se pohybuje v rozmezí 

od 0,3 do 0,8 % [7]. Jejich další neméně významnou vlastností je nízká vrubová citlivost [8]. 

Z tohoto důvodu má litina s lupínkovým grafitem vysokou hodnotu meze únavy a je také 

odolná vůči cyklickému tepelnému namáhání [8]. Dále se litina s lupínkovým grafitem 

vyznačuje vysokou hodnotou tepelné vodivosti 45 až 52 W. m
-1

. K
-1

 [9]. Tepelná vodivost má 

přímou souvislost s tvarem a množstvím vyloučeného grafitu a je podstatně vyšší než tepelná 

vodivost oceli (obr. 2). Platí, že čím vyšší je obsah grafitu ve struktuře litiny, tím je tepelná 

vodivost vyšší [4]. Měrná tepelná kapacita litiny s lupínkovým grafitem se pohybuje 

v rozmezí od 460 do 540 J. kg
-1

. K
-1

 [4]. Součinitel tepelné roztažnosti litiny s lupínkovým 

grafitem je nižší než u oceli a pohybuje se v rozmezí od 10 do 13. 10
-6

 K
-1

 [4].  

 

 

Obr. 2 Vliv tvaru grafitu na tepelnou a elektrickou vodivost [4] 

 

Dobrá tepelná vodivost a nízká tepelná roztažnost odlitků z litiny s lupínkovým grafitem 

má za následek ve srovnání s ocelemi vznik relativně malých teplotních pnutí, malé tepelné 

borcení odlitků a  dobrou odolnost proti tepelným šokům [4]. 

 

Pro odlitky s tloušťkou stěny od 4 do 30 mm, kde není požadována záruka mechanických 

vlastností, lze použít litinu s lupínkovým grafitem EN-GJL-100 případně EN-GJL-150 s mezí 

pevnosti v tahu od 100 do 150 Mpa [10]. Litiny s lupínkovým grafitem EN-GJL-200 a EN-

GJL-250 s mezí pevnosti v tahu od 200 do 250 Mpa se nejčastěji používají ve strojním 

a automobilovém průmyslu. Jsou vhodné na převodové skříně, ozubená kola, motorové bloky, 

hlavy válců, písty apod. kde se požaduje záruka mechanických vlastností [10]. Jakostní litiny 
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s lupínkovým grafitem EN-GJL-300 a EN-GJL-350, tedy takové, které dosahují pevnosti 

v tahu 300 až 350 MPa, se používají na výrobu armatur, tenkostěnných rozměrných odlitků 

a radiátorů [10]. 

1.3 Vliv rychlosti ochlazování na strukturu LLG, strukturní 

diagramy 

Struktura a tím i vlastnosti litin jsou závislé na rychlosti ochlazování v průběhu tuhnutí 

a chladnutí. Rychlost ochlazování je závislá na tloušťce stěny odlitku a na ochlazovací 

schopnosti formy. Litina s lupínkovým grafitem je materiálem s vysokou citlivostí na rychlost 

ochlazování. Vliv rychlého ochlazování se projevuje omezením difúzně probíhajících dějů 

a tím v konečném důsledku podporou tuhnutí podle metastabilního diagramu (obr. 1). Vysoká 

rychlost ochlazování potlačuje eutektickou grafitizaci a tím podporuje vznik nežádoucí 

zákalky, dále pak podporuje vznik perlitu ve struktuře. Jedním z opatření ke zvýšení obsahu 

feritu ve struktuře a s tímto přímo souvisejícím omezením vzniku zákalky je zvýšení 

grafitizační schopnosti litiny. Toho lze dosáhnout zvýšením obsahu křemíku při stejném 

uhlíkovém ekvivalentu, protože křemík je silnější grafitizační a feritotvorný prvek než 

uhlík [11].  

 

Mírou pro posuzování tendence litiny ke krystalizaci podle stabilního nebo metastabilního 

diagramu je teplotní interval ΔTE mezi rovnovážnou teplotou eutektické krystalizace 

stabilního (grafitického) eutektika TES a rovnovážnou teplotou eutektické krystalizace 

metastabilního eutektika (ledeburitu) TEM, ΔTE = TES - TEM [3]. Čím je interval větší, tím je 

možné větší podchlazení pod rovnovážnou teplotu eutektické krystalizace stabilního eutektika 

TES bez nebezpečí vzniku cementitu. Při vysoké rychlosti ochlazování se tavenina může 

podchladit pod rovnovážnou teplotu eutektické krystalizace metastabilního eutektika TEM 

a v tomto případě probíhá krystalizace podle metastabilního diagramu. Vliv rychlosti 

ochlazování je možno posuzovat na kinetickém diagramu eutektické krystalizace litin [3]. 

Kinetický diagram anizotermické krystalizace podeutektické litiny v souřadnicích teplota – 

čas je znázorněn na Obr. 3 [12]. 
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Obr. 3 Schéma kinetického diagramu krystalizace podeutektické litiny vyjadřující hraniční 

podmínky pro stabilní tuhnutí [12] 

 

Z kinetického diagramu (obr. 3) vyplývá, že při zvyšování rychlosti ochlazování, nebo při 

zvýšeném podchlazení taveniny, klesá teplota začátku eutektické přeměny a zvyšuje 

se náchylnost litiny k metastabilnímu tuhnutí s tvorbou cementitu [11], [13]. Na rozšíření 

interval eutektických teplot ΔTE má největší vliv přísada křemíku [11], [14], [15]. 

Kvantitativně lze vyjádřit vliv křemíku na eutektické teploty TES a TEM a tím i na grafitizační 

schopnost a vlastnosti litiny vztahy [16]: 

 

TES = 1153 + 6,7 % Si 

TEM = 1147 – 12 % Si 

 

Další možností jak predikovat charakter struktury litiny po utuhnutí je analýza průběhu 

křivek ochlazování [15]. Typický průběh křivek ochlazování pro litinu s lupínkovým grafitem 

je uveden na Obr. 4, 5 a 6. Z grafu (obr. 4) je patrná první výdrž na teplotě TL, při které 

se vylučuje primární austenit. Poté se litina dále ochlazuje až pod eutektickou teplotu 

stabilního systému TES, přičemž hloubka podchlazení je závislá na počtu aktivních zárodků 

grafitu. Následuje nárůst teploty v důsledku uvolnění skupenského tepla tání při eutektické 

reakci. Poté teplota opět klesá díky odvodu tepla do líce formy. Tuhnutí končí nad 

eutektickou teplotou metastabilní soustavy TEM (obr. 4). Struktura takto utuhnuté litiny 

je tvořena austenitem a rovnoměrně rozloženým lupínkovým grafitem [3], [15]. Při vysoké 

rychlosti ochlazování se litina může podchladit až pod eutektickou teplotu metastabilní 

soustavy TEM, takovéto tuhnutí se vyskytuje v tenkých průřezech odlitku a na jeho hranách 

a výstupcích. Pokud se však při eutektické reakci uvolní dostatek tepla, může teplota zbytkové 
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taveniny opět vzrůst nad eutektickou teplotu metastabilní soustavy TEM čímž se zastaví 

karbidotvorná eutektická reakce a hloubka zákalky se omezí (obr. 5). Při velmi rychlém 

ochlazení taveniny může eutektické tuhnutí proběhnout pod eutektickou teplotu metastabilní 

soustavy TEM v celém jejím objemu. Takovouto situaci vyobrazuje Obr. 6. Z křivek 

ochlazování je patrné, že metastabilní eutektikum ledeburit (austenit+cementit) tuhne 

přibližně při eutektické teplotě metastabilní soustavy TEM s jen minimálním potřebným 

podchlazením. Náchylnost litiny k metastabilnímu tuhnutí se zvyšuje s klesajícím stupněm 

eutektičnosti Se a s klesající hodnotou uhlíkového ekvivalentu CE [3]. 

 

 

   

Obr. 4 Křivka ochlazování „a“ [3] Obr. 5 Křivka ochlazování „b“ [3] Obr. 6 Křivka ochlazování „c“ [3] 

 

 

 Tendence vylučování uhlíku jako grafitu závisí nejen na obsahu samotného uhlíku 

v tavenině, ale také na obsahu doprovodných a legujících prvků [17]. Prvky zvyšující aktivitu 

uhlíku v tavenině (Si, Al, Ni, Cu, P, S apod. [14]) snižují jeho rozpustnost v tavenině. Naopak 

prvky snižující aktivitu uhlíku v tavenině (Mn, Cr, apod. [14]) zvyšují jeho rozpustnost 

v tavenině [3]. Všeobecně platí, že prvky snižující rozpustnost uhlíku v tavenině podporují 

vylučování uhlíku ve tvaru grafitu a stabilní tuhnutí eutektika. Pro podporu grafitizace litiny 

má největší význam uhlík a křemík. Změnou obsahů těchto prvků je možno dosáhnout 

různého stupně grafitizace a v důsledku tohoto i různé struktury litiny. Dále se při zvyšování 

obsahu uhlíku a křemíku snižuje teplota likvidu a zužuje interval tuhnutí, což je z hlediska 

slévárenských vlastností litiny výhodné [3]. Důležitými parametry vyjadřujícími vliv obsahu 

uhlíku a doprovodných a legujících prvků na charakter litiny jsou stupeň eutektičnosti Se 

a uhlíkový ekvivalent CE. 
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Stupeň eutektičnosti Se vyjadřuje stupeň nasycení litiny uhlíkem a dle Gedeonové [3] je 

určen poměrem obsahu uhlíku v litině C k uhlíku v eutektiku CC dle vztahu: 

 

Se = 
 

  
 = 

 

                                  
 (1) 

 

Pokud se stupeň eutektičnosti rovná jedné, pak je litina eutektická. Pokud je hodnota 

stupně eutektičnosti nižší než 1, pak je litina podeutektická a analogicky při hodnotě stupně 

eutektičnosti vyššímu než 1 je litina nadeutektická [3]. Slévárenské vlastnosti litiny 

se s klesajícím stupněm eutektičnosti zhoršují a vzrůstá nebezpečí vzniku staženin. 

 

Další možností vyjádření vlivu chemického složení na charakter litiny je pomocí 

uhlíkového ekvivalentu. Uhlíkový ekvivalent CE litiny udává polohu litiny v diagramu 

železo-uhlík (obr. 1) a bývá vyjádřen vztahem [3]:  

 

CE = C + 0,31 Si + 0,33 P – 0,027 Mn + 0,04 S (%) (2) 

 

Přičemž platí, že litina je eutektická, právě když uhlíkový ekvivalent je roven hodnotě 

4,23. Pokud je hodnota uhlíkového ekvivalentu nižší než 4,23, pak je litina podeutektická 

a analogicky při hodnotě uhlíkového ekvivalentu vyšší než 4,23 je litina nadeutektická [3]. 

Dle Karsaye [18] je možno pomocí uhlíkového ekvivalentu vypočítat stupeň eutektičnosti 

litiny dle vztahu: 

 

Se = 
  

    
 (3) 

 

Souvislost mezi chemickým složením, rychlostí ochlazování a očekávanou strukturou 

litiny je vyjadřována pomocí strukturních diagramů. Strukturní diagramy jsou konstruovány 

pro jednotlivé druhy litin a forem, a proto je platnost jednotlivých strukturních diagramů 

omezená a pro jejich aplikaci je nutno zohlednit výrobní podmínky ve slévárně. Pro stanovení 

chemického složení litiny s lupínkovým grafitem je v praxi používán Laplancheův strukturní 

diagram (obr. 7) [3], [19], [20]. 
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Obr. 7 Laplancheův strukturní diagram [3] 

 

V diagramu (obr. 7) jsou dále zakresleny čáry pro různé hodnoty stupně eutektičnosti Se 

a poměru obsahu uhlíku a křemíku C/Si. Z diagramu vyplývá, že při zvyšujícím se poměru 

C/Si při konstantní hodnotě Se se snižuje grafitizační schopnost litiny a při zvýšení poměru 

C/Si při konstantní hodnotě koeficientu grafitizace K se zvyšuje hodnota Se. 

 

Jednotlivé strukturní oblasti v diagramu jsou odděleny křivkami grafitizačních 

koeficientů K dle rovnice [3]: 

 

K = 
 

 
 * Si * (1- 

 

      
 ) (4) 

 

Obsah uhlíku a křemíku je udáván v hmotnostních procentech. Hodnoty grafitizačních 

koeficientů K udává tabulka č. 2 [3]. 
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Tab. 2 Rozmezí grafitizačních koeficientů v Laplancheově diagramu: 

Druh litiny 
Koeficient K pro tloušťku stěny 

30 mm 20 mm 10 mm 

„bílá“ < 0,65 < 0,75 < 1,05 

„maková“ 0,65 – 0,85 0,75 – 1,10 1,10 – 1,50 

perlitická 0,865 – 2,05 1,10 – 2,25 1,50 – 2,35 

Perliticko-feritická 2,05 – 3,10 2,25 – 3,40 2,35 – 3,50 

feritická > 3,10 > 3,40 > 3,50 

 

Stupeň grafitizace (podíl grafitu a feritu ve struktuře litiny) se zvyšuje se zvětšováním 

grafitizačního koeficientu K, dále pak se zvyšováním obsahu křemíku, uhlíku a se 

zvyšováním stupně eutektičnosti a snižováním poměru C/Si [3]. 

1.4 Aspekty filtrace kovu pro tenkostěnné odlitky 

Díky velké konkurenci se dnes slévárny snaží vyrobit odlitky vysoké kvality co možná 

nejekonomičtěji. Jedním z prostředků k dosažení těchto faktorů je přidání filtračního zařízení 

do vtokové soustavy. Při správné aplikaci filtrace lze dosáhnout lepších mechanických 

vlastností, obrobitelnosti a kvality povrchu tenkostěnných odlitků [21].  

 

Filtrace je také uplatňována v případě odlévání kotlových článků z litiny s lupínkovým 

grafitem. Cílem filtrace je zachycení nečistot a vměstků, které se do vtokové soustavy mohou 

dostávat společně s litinou z odlévacího zařízení a také zachycení nových nečistot, které 

vznikaly až v průběhu lití při oxidaci odlévané litiny. V neposlední řadě také použitím filtrace 

dochází k příznivému zklidnění proud kovu ve vtokové soustavě [21]. 

 

Pro technologii gravitačního lití litiny s lupínkovým grafitem do jednotných 

bentonitových směsí jsou používány zejména objemové keramické filtry [21]. Tyto filtry 

umožňují také hloubkovou filtraci, při které jsou vměstky zachytávány na stěnách filtru [21]. 

Na tomto místě je důležité podotknout, že použitím keramických objemových filtrů dochází 

ke zpomalení proudu kovu vlivem tlakové ztráty při průchodu filtrem [21]. Z tohoto důvodu 

vyplývají možná omezení aplikace těchto filtrů. 
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1.5 Vady tenkostěnných litinových odlitků 

Kov vstupující do formy může mít za následek tepelnou degradaci pojiv, vody a přísad, 

přičemž dochází k vývinu velkého množství plynů a vodní páry [22]. V důsledku 

nedokonalého turbulentního plnění dutiny formy mohou vznikat pevné, tekuté a plynné 

produkty, které mohou reagovat se slévárenskou formou za vzniku různých povrchových 

i vnitřních vad odlitku [23]. Významnými faktory majícími vliv na výskyt vad odlitků z litiny 

s lupínkovým grafitem jsou: teplota kovu, materiál a prodyšnost formy, rychlost proudění 

a plnění formy, povaha proudění tekutého kovu v průběhu plnění a stupeň průtočnosti 

v jednotlivých průřezech odlitku [24]..Vzdušný kyslík, atmosféra formy nebo oxidy 

ve formovací směsi mohou také reoxidovat proud kovu [22], [26]. Všechny výše uvedené 

vlivy mohou v konečném důsledku vést k neshodnému výrobku.  

 

1.5.1 Nezaběhnutí 

Nezaběhnutí je vada vyznačující se neúplným vytvořením tvaru odlitku, a to zejména 

v jeho tenké nebo horní části, protože předčasně ztuhlo čelo proudu kovu [22]. Příčinou 

nezaběhnutí je zpravidla nevyhovující zabíhavost kovu. Dle Elbela [22] zabíhavost kovu 

ovlivňuje jeho chemické složení a teplota lití. Běžnou příčinou nezaběhnutí odlitku je vysoká 

viskozita kovu způsobená jeho nízkou teplotou. Obecně platí, že tenké a tvarově složité 

odlitky vyžadují vyšší přehřátí kovu, formu s nižší hodnotou součinitele tepelné akumulace, 

rozvětvenou vtokovou soustavu a vysokou průtočností, která však nesmí neúměrně 

ochlazovat jí protékající kov. Výše teploty lití však bývá omezena možnostmi tavírny 

ve slévárně. Dále při vysoké teplotě lití dochází k vyššímu vývinu plynů v dutině formy, které 

mohou svým protitlakem bránit vyplňování formy kovem. Důležité je také dostatečné 

odvzdušnění formy. V tenkých stěnách odlitku může docházek k zavaleninám, které 

se projevují jako zvrásnění povrchu odlitku nebo studené spoje [22]. Příliš vysoká teplota lití 

však může mít za následek nežádoucí výskyt připečenin [22].  Dále je doporučováno, 

aby doba lití byla co možná nejkratší [22].   
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1.5.2 Zákalka 

Sklon k zákalce, tedy tvrdým místům na povrchu odlitku vzniklým v důsledku přítomnosti 

volného cementitu, případně jiných karbidů, je charakteristickou vlastností litiny 

s lupínkovým grafitem [22]. Zákalka se může vyskytovat v rychle chladnoucích místech 

odlitku. Rychlost chladnutí je tím větší, čím je za daných podmínek nižší stupeň eutektičnosti 

litiny, čím menší je tloušťka stěny, čím ostřejší jsou tvary odlitku a čím má forma větší 

součinitel tepelné akumulace [22]. Velikost zákalky je také ovlivňována chemickým složením 

litiny a rychlostí chladnutí odlitku [22]. Pro opatření vzniku zákalky je nutno dbát 

na správnou volbu chemického složení litiny ve vztahu k použitému druhu formovací směsi 

a tloušťkám stěn odlitku [22]. Zákalku je možno odstranit žíháním k rozpadu karbidů. Toto 

opatření však zvyšuje výrobní náklady [27]. 

1.5.3 Zahlcený plyn 

Za předpokladu, že rychlost plnění formy je vyšší než rychlost odvodu plynů, mohou 

zbylé plyny zůstat zachyceny ve špatně odvzdušněných místech formy. Na množství plynu 

zachyceného ve formě má vliv především rychlost plnění formy a licí rychlost odlévaného 

kovu. Při nižší licí rychlosti se nebezpečí jeho zahlcení snižuje [22]. 

1.5.4 Vměstky 

Výsledná jakost odlitku je ovlivňována nejen vlastnostmi jeho strukturních složek, ale do 

značné míry i množstvím, velikostí, rozložením a morfologií vměstků. Zvláště nežádoucí jsou 

hrubé vměstky, nebo jejich shluky. V krajně nepříznivém případě se mohou vměstky 

vyskytovat jako tzv. struskové klastry [28], [29]. Dle Elbela [22] jsou vměstky děleny dle 

jejich původu jako vměstky exogenní a endogenní. Exogenní vměstky vznikají v důsledku 

reakce mezi taveninou a struskou, formovací směsí a také následkem reoxidace. Endogenní 

vměstky vznikají jako důsledek chemických reakcí mezi železem a sírou, kyslíkem 

a dusíkem [22].  

 



 

- 14 - 

 

1.5.5 Staženiny a řediny 

Staženiny jsou dutiny uvnitř odlitku, nacházející se v místě tepelného centra [22]. Jejich 

tvar je ovlivňován rozdílnou intenzitou odvodu tepla od stěn a hran formy, jader a zaústění 

vtokové soustavy. Staženiny vznikají v důsledku zmenšení objemu kovu při tuhnutí. Vznikají 

ve spojích stěn odlitku nebo v místě s jinak vzniklým tepelným centrem v odlitku, které tuhne 

později než jeho okolí, a které není napájeno po celou dobu tuhnutí tekutým kovem. Vznik 

staženin podporuje např. nevhodné zaústění zářezů. Naopak eliminovat rozsah případně vznik 

staženin je možno pomocí chladítek, příznivý efekt má také zaústění zářezů do tenkých částí 

odlitku [22]. 

 

Řediny jsou malé staženiny, vyskytující se v tepelném centru konečné fáze tuhnutí [22]. 

Mohou způsobovat porozitu odlitku, která se projeví netěsností při tlakových zkouškách 

odlitku. Řediny vznikají v odlitku v případě nehomogenního teplotního pole, nevhodně 

zaústěným zářezům, vysokému místnímu prohřátí formy apod. V případě odlitků z litiny 

s lupínkovým grafitem je výskyt ředin závislý na jejich chemickém složení, konkrétně 

na eutektickém množství grafitu [22]. Dle Elbela [22] se v případě tenkostěnných odlitků 

doporučuje používat litin s vyšším obsahem uhlíku a nižším obsahem křemíku.  

1.5.6 Struskovitost 

Pokud se struska z licí pánve dostane vtokovou soustavou do odlitku, může se usazovat 

ve stěnách odlitku, především pak v jeho horní části. Struska má nižší specifickou hmotnost 

než tekutý kov a má proto snahu vyplavat do horní části odlitku. Četnost a výskyt 

struskovitosti souvisí se způsobem lití, při lití litiny z pánví s „hubičkou“ je četnější [22]. 

Výskyt struskovitosti je dále závislý na provedení vtokové soustavy a aplikaci filtrace [21]. 

Při lití litiny s lupínkovým grafitem přes „hubičku“ je struska často strhávána proudem kovu 

do vtokové soustavy, proto musí vtoková soustava plnit také funkci lapače strusky. Zabránit 

strhávání strusky proudem kovu zcela nelze, proto je vhodné zamezit vniknutí strusky 

s kovem do dutiny formy pomocí vhodně dimenzovaných struskovacích kanálů a aplikace 

filtrů [22]. 
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1.5.7 Zadrobeniny a rozplavený písek 

Zadrobeniny jsou vnitřní dutiny ve stěnách odlitku vyplněné formovacím materiálem [22]. 

Jejich výskyt je možné pozorovat u odlitků vyznačujících se ostrými hranami a výstupky 

odlévaných do pískových forem. V případě výskytu zadrobenin se dle Heriána [30] 

doporučuje pro odlitky z litiny s lupínkovým grafitem snížit rychlost plnění z důvodu snížení 

erozivního účinku proudícího kovu na vtokovou soustavu a dutinu formy. Snížení erozivního 

účinku proudícího kovu lze také dosáhnout použitím filtrace, při které dochází k příznivému 

zklidnění proud kovu ve vtokové soustavě [21]. Na vznik zadrobenin má negativní vliv 

teplota formovací směsi nad 35 °C [22], dále pak vysoká teplota lití a velký rozstřik kovu při 

lití z pánve [22].   

 

Rozplavený písek je vada způsobená erozí ve vtokové soustavě, na rozdíl od zadrobenin je 

však rozsah výskytu vady na odlitku větší [22]. Členitá forma, ostré hrany ve formě, vysoká 

licí teplota a turbulentní proudění kovu ve vtokové soustavě a dutině formy podporují 

rozplavení písku [22]. Zabránit rozplavení písku je možno pomocí rovnoměrného plnění 

odlitku kovem s omezením víření kovu, tedy úpravou nebo změnou vtokové soustavy. 
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2 VYUŽITÍ SIMULACE VE SLÉVÁRENSTVÍ 

Výroba odlitků v pískových formách je specifická složitým procesem transportu hmoty 

a tepla při současném průběhu fyzikálně chemických dějů. V minulosti, kdy, nebyla dostupná 

potřebná technika, bylo tuhnutí a krystalizace litin sledováno nejčastěji na základě 

metalografického posouzení makro a mikrostruktury [32].  Teprve v nedávné minulosti, kdy 

došlo k význačnému rozvoji výpočetní techniky, je možno sledovat plnění a tuhnutí odlitků 

také v krátkých časových okamžicích [33]. K těmto účelům byla v posledním desetiletí 

ve světě vyvinuta řada simulačních programů, jako příklad lze uvést německé programy 

Simtec a Magmasoft, švédský NovaFlow a americký ProCAST a QuikCAST. Užití simulace 

odlévání odlitku má výrazný vliv na potlačení výskytu porozity, eliminaci staženin a ředin, 

zvýšení využití tekutého kovu a optimalizaci tvaru forem [34]. V neposlední řadě je také 

možné snížit náklady na zkoušení a optimalizaci dané technologie lití [35]. Při simulaci 

na počítači je možno zkoušet různé varianty vtokových soustav a jejich zaústění do odlitku 

ještě před zadáním modelu nebo formy do výroby [35]. Při návrhu první slévárenské 

technologie je možno najít potenciální nedostatky v konstrukci a tyto zavčas odstranit [35]. 

Lze tedy konstatovat, že využití simulačních programů má velmi pozitivní vliv na celkovou 

jakost odlitků, potažmo rozvoj celého slévárenského oboru [33]. Avšak je třeba si uvědomit, 

že tyto programy nenavrhují samotné řešení daného problému, nýbrž pouze simulují procesy 

do nich vložené. U daného procesu umožňují dosáhnout velmi přesných výsledků blízkých 

realitě, ovšem jen za předpokladu, že vstupní data budou co nejblíže skutečným [36]. 

2.1 Numerické metody 

Řešení tepelných úloh se stanovením teplotních polí lze provést analyticky, numericky 

nebo experimentálně, přičemž numerické metody nacházejí uplatnění především při 

počítačových simulacích [31], [37]. Slévárenské simulační programy jsou komplexní 

programy skládající se z jednotlivých výpočetních modulů, pomocí kterých lze stanovit 

simulačním výpočtem charakter plnění slévárenské formy, dynamiku proudění taveniny, 

tuhnutí a chladnutí odlitku, nezaběhnutí a studené spoje, staženiny, porozitu, zbytková pnutí, 

strukturu aj. Pro tyto účely simulační programy obsahují matematické rozpracování 

nejrůznějších rovnic a fyzikálních zákonů. 
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2.2 Metody řešení numerických simulací 

Podstata numerických simulací spočívá v diskretizaci proměnných a opakování 

jednoduchých algebraických operací určitého typu [38]. Z těchto důvodů proto mají značný 

potenciál pro aplikaci v počítačovém modelování. Předností těchto metod je, že umožňují 

získat řešení v konečném počtu diskrétních míst zvolené diferenční sítě nebo sítě konečných 

prvků, a to buď v oblasti celé, nebo jen její povrchové části. Mezi nejčastěji užívané 

numerické metody v simulačních programech slévárenských procesů patří především metoda 

konečných diferencí a metoda konečných prvků [38]. 

 

2.2.1 Metoda konečných diferencí 

Metoda konečných diferencí (Finite Differences Method – FDM) je jednou 

z nejužívanějších metod numerického řešení. Síť generovaná pomocí metody FDM je 

vyobrazena na Obr. 8. Tato metoda je založena na aproximaci základní diferenciální rovnice 

s příslušnými okrajovými podmínkami odpovídající diferenciální rovnice. Aproximace je tím 

přesnější, čím přesnější výrazy nahrazuje derivace. Náhrada se provádí v diskrétních místech 

tvořenými uzly sítě, které zahrnují zkoumanou oblast. Konečným výsledkem algebraických 

operací je určení hledané hodnoty v daném uzlu. Tato metoda je jednoduchá, univerzální a je 

možno ji použít k rozmanitým typům úloh [38], [39], [40], [41]. Metoda konečných diferencí 

se používá pouze pro uzavřené oblasti se známými okrajovými podmínkami na hranicích oblasti. 

Přesnějšího výpočtu je možno dosáhnout vytvořením hustší sítě, která ale zabírá více paměti 

v počítači a vzhledem k vyšší numerické pracnosti výpočtu může trvat výpočet delší dobu. Jako 

kompromis je možno zvolit proměnlivou hustotu sítě, která spočívá v nadefinování hustší sítě 

v místech, kde se hodnota sledované funkce více mění a na zbylou část geometrie definujeme síť 

méně jemnou [41]. Výhodou metod konečných diferencí je jednoduchost při programování 

a numerické realizaci a relativní jednoduchost v nelineárních matematických modelech. Naproti 

tomu nevýhodou je problematická aproximace okrajových podmínek na síti o rozdílné hustotě, 

a dále zhoršení přesnosti aproximovaného řešení s různým odstupem uzlů [35], [39], [36], [40]. 
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 Obr. 8 Síť generovaná pomocí metody FDM [43]  

 

2.2.2 Metoda konečných prvků 

Metoda konečných prvků (Finite Element Method – FEM) je založena na rozdělení dané 

oblasti na konečný počet jednodušších elementů – konečných prvků, které jsou matematicky 

snadno popsatelné, a o kterých předpokládáme, že jsou navzájem spojeny v konečném počtu 

uzlových bodů na hranicích těchto prvků (obr. 9) [42]. Metoda konečných prvků vychází 

z varianty Ritzovy variační metody [42]. Výhodou metody konečných prvků je možnost řešit 

obrovské soustavy až o miliónech neznámých na počítačích s paralelní architekturou 

a umožňuje dokonale aproximovat řešené těleso [38], [44], [42], [45], [46]. 

 

 

Obr. 9 Síť generovaná pomocí metody FEM [43] 
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2.2.3 Zhodnocení metod řešení 

Metoda konečných diferencí je význačná snadnou diskreditací, kladoucí menší nároky 

na výpočetní výkon počítače a díky tomu trvá výpočet kratší dobu. Proložení sítě 

geometrickým modelem však deformuje skosené a oblé části modelu, což se negativně 

projevuje v přesnosti výpočtu. Možným opatřením je provedení lokální korekce sítě. 

Výhodou metody konečných prvků je, že lépe kopíruje geometrický tvar povrchu modelu 

a umožňuje také lepší popis geometrie tenkých sekcí a navolení větší hustoty sítě v určitých 

požadovaných místech. Obě metody je však možno kombinovat. Například proces lití tj. 

výpočty proudění a přenosu tepla lze řešit pomocí metody konečných diferencí a pevnostní 

a deformační výpočty lze řešit pomocí metody konečných prvků [42], [47], [48], [46]. 
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3 SOUHR NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH POZNATKŮ O 

VLASTNOSTECH LITINOVÝCH ODLITKŮ A POUŽITÍ 

NUMERICKÉ SIMULACE 

 

Slévárenské vlastnosti litinových odlitků jsou ovlivňovány množstvím a druhem 

vyloučeného grafitu a poměrem feritu a perlitu v základní kovové matrici. Množství grafitu je 

přímo závislé na obsahu uhlíku, křemíku a rychlosti ochlazování. [10], [6]. Rychlost 

ochlazování je dána konstrukcí odlitku a tepelně fyzikálními vlastnostmi formy. Při pomalém 

ochlazování grafitických litin se vylučují hrubší částice grafitu s rovnoměrným uspořádáním. 

Zvýšením rychlosti ochlazování se částice grafitu zjemňují a mění se jejich uspořádání. 

Zvyšování rychlosti ochlazování však působí jako antigrafitizační faktor, a proto se při vysoké 

rychlosti ochlazování taveniny může vyloučit nežádoucí cementit. Vzhledem k citlivosti litiny 

s lupínkovým grafitem k rychlosti ochlazování může být v různých částech odlitku 

pozorována různá struktura a odlišné mechanické vlastnosti [4]. Grafitizační schopnost litiny, 

a tím i její výslednou strukturu, slévárenské i mechanické vlastnosti lze také ovlivnit změnou 

chemického složení. Klíčovými kritérii vyjadřujícími vliv chemického složení na charakter 

litiny jsou stupeň eutektičnosti a uhlíkový ekvivalent [3]. 

 

Význačnou vlastností tenkostěnných odlitků je jejich vysoká povrchovost a intenzivní 

ochlazování kovu protékajícího odlitkem. Z těchto důvodů vyžadují tenkostěnné odlitky 

krátkou dobu lití s pokud možno nízkými vstupními rychlostmi kovu do formy a co nejvyšším 

hmotnostním průtokem [26]. Slévárenské vlastnosti litiny je možno ovlivnit především 

obsahem uhlíku a křemíku v tavenině, přičemž zvyšováním jejich obsahu se snižuje teplota 

likvidu a zvyšuje zabíhavost [26]. 

 

Numerická simulace je velmi nápomocným nástrojem při analýzách a optimalizacích 

slévárenské výroby, který umožňuje optimalizovat plnění a tuhnutí, zvýšit využití kovu, snížit 

procento neshodných výrobků, predikovat vady a tím vším zefektivnit výrobu. Možnosti 

simulace jsou však limitovány obtížností definice okrajových podmínek a dostupností 

správných tepelně-fyzikálních parametrů, které jsou nezbytné k získání relevantních 

výsledků [33], [34], [44]. 



 

- 21 - 

 

Analýzou výsledku numerické simulace proudění kovu při plnění formy je možno určit, 

zda-li je charakter plnění vyhovující vzhledem k odlévanému typu litiny, případně dojde-li 

k zaplnění celé dutiny formy, či hrozí vznik studených spojů nebo zavalenin. Lze také určit 

možná místa výskytu staženin a ředin. Dále numerická simulace napomáhá optimalizovat 

vtokovou soustavu, např. určit vhodnost vtokového systému vzhledem k rozložení teplotního 

pole a dosazování. Z výsledků se dají určit kritická místa odlitku, ve kterých je možný výskyt 

vad, a tím pádem je možno navrhnout optimálnější řešení [33], [34], [44]. 

 

Z výsledků simulace je také možno usuzovat, zda se dá výsledná kvalita odlitků zlepšit 

pouhou úpravou stávajících technologických prvků, nebo je nutno například ovlivnit teplotní 

pole jinými prostředky (izolace, chladítka, atd.) [33], [34], [44]. 
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4 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

Experimentální část se zaměřuje na stručný popis výroby odlitku kotlového článku, dále je 

uveden přehled jednotlivých simulovaných variant a popis vlastní simulace s následnou 

diskuzí dosažených výsledků.  

 

Odlitek kotlového článku a veškerých variant vtokových soustav byl modelován 

v programu Pro Engineer a následně importován do simulačního programu. Počítačová 

simulace byla realizována pomocí programu QuikCAST™ 2010 poskytovaného firmou 

©ESI Group. Tento program používá k výpočtu metodu konečných diferencí [39]. Cílem 

simulací bylo získat informace o průběhu plnění odlitku, proudění kovu vtokovou soustavou 

a následně odlitkem a o závislosti teploty kovu na čase v průběhu plnění. Pro vizualizaci 

výsledků byl použit program Visual-Environment 8.0 od firmy ©ESI Group. 

4.1 Popis výroby kotlového článku 

Řešeným odlitkem byl kotlový článek AG Vaillant (obr. 10) vyrobený z litiny 

s lupínkovým grafitem EN-GJL-200 metodou gravitačního lití do pískové formy. Chemické 

složení kotlového článku je uvedeno v tabulce č. 3 [49]. Formování odlitků bylo provedeno 

na automatických formovacích linkách Wülfel-Graue pracujících na principu lisování 

o maximálním výkonu 180 kusů kompletních forem za hodinu. Rozměr formovacího rámu 

byl 1348x778x120/120 mm (délka x šířka x výška horního dílu/výška spodního dílu). 

Do tohoto rámu se při jeho velikosti vešly dva kusy odlitků. Každý odlitek měl svou vlastní 

vtokovou soustavu. Formovací směsí byla jednotná bentonitová směs s křemenným 

ostřivem [49].  

 

Jádra byla vyrobena metodou termošok na vstřelovacích strojích Röper H 25. Ostřivem 

pro přípravu jádrové směsi byl křemenný písek Š 35 a drcený jádrový vrat. Pojivový systém 

byl na bázi syntetické pryskyřice umožňující vytvrzení jader ve velmi krátkém čase tepelným 

rázem – šokem. Hlavní složkou pojivového sytému byl THERMOCOR 912. Z důvodu 

potlačení dilatace jader byl do pojivového sytému přimíchávána látka THERMIX. 

Pro přípravu jádrové směsi byla použita ethylenglykolová přísada (90% ethylenglykolu) 

za účelem zpomalení tuhnutí směsi ve vstřelovací hlavě. Dále petrolej pro zajištění tekutosti 

směsi a snížení přilnavosti jádra v sušící podložce a KONSERVER/TREKO 1 snižující 
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lepivost směsi na jaderník a vstřelovací desku. Katalyzátorem aktivujícím proces vytvrzení 

jader byl HARTER AT 3 [49]. 

 

Umístění odlitků ve formě je možno podrobně vidět ve výkresové dokumentaci, která je 

přílohou č. 1 této práce. S ohledem na odlévaný materiál – litinu s lupínkovým grafitem, 

nebylo nutné použití nálitků. 3 D model kotlového článku je vyobrazen na Obr. 11 a 12. 

Litina byla tavena v horkovzdušné kuplovně PRODLEW s předehřevem větru a intenzifikací 

kyslíkem HI-JET TDI. Litina byla odlévána horem „přes hubičku“ [49]. 

 

 

Obr. 10 Odlitek kotlového článku s patrnými nedolitými segmenty vyznačenými žlutými 

šipkami 

 

Tab. 3 Chemické složení litiny pro výrobu kotlových článků AG Vaillant [49]: 

C (%) Mn (%) Si (%) P (%) S (%) Cr (%) Cu (%) Sc (%) 

3,35–3,55 0,50–0,80 1,90–2,20 0,10–0,50 0,07–0,11 Max. 0,15 0,20–0,50 0,9 –0,99 
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Obr. 11 Kotlový článek – horní pohled Obr. 12 Kotlový článek – spodní pohled 

 

Při odlévání bylo použito filtrace taveniny pomocí keramického licího filtru typu 0748, 

vyrobeného z keramické hmoty PYROSTAT – KER 510 a použitelného do licí teploty 

1450 °C. Filtr byl umístěn pod licí kůl. Výrobcem filtru byl KERAMTECH spol. s. r. o. 

Rozměr filtru byl 55x55 mm a výška 12,7 mm. Počet otvorů ve filtru byl 314. Celková plocha 

otvorů byla 1541 mm
2
. Průtočná plocha filtru byla 65 %. Tento filtr výrobce doporučuje pro 

licí výkon do 8 kg/s a hmotnost odlitku do 75 kg. Podrobnější popis je uveden v příloze č. 2. 

Cílem filtrace bylo především zachycení strusky, nekovových a kovových vměstků, které se 

do vtokové soustavy zpravidla dostávají společně s litinou z odlévacího zařízení a také 

zachycení nových nečistot, které vznikaly oxidací odlévané litiny až v průběhu lití. Účelem 

použití filtrace byla také snaha o zklidnění proud kovu ve vtokové soustavě. 

4.2 Výskyt vad 

Odlitek kotlového článku se vyznačoval výskytem vady nezaběhnutí, která se projevovala 

nedolitím segmentů na horní ploše odlitku (obr. 13 a 14). Obecně bývá příčinou vady 

nezaběhnutí nízká teplota odlévaného kovu, v případě odlévání kotlového článku však byla 

licí teplota 1450°C. Z tohoto důvodu byla hlavním opatření k zabránění vzniku vady úprava 

vtokové soustavy s apelací na nižší ochlazování taveniny a výhodnější plnění dutiny formy 

z hlediska rozložení teplotního pole v kritické oblasti horní plochy odlitku s nedolitými 

segmenty. 

 



 

- 25 - 

 

 

Obr. 13 Detail nedolití segmentů na horním povrchu kotlového článku 

 

 

 

Obr. 14 Detail nedolití segmentů na horním povrchu kotlového článku 

 

 



 

- 26 - 

 

4.3 Původní vtoková soustava 

Původní vtoková soustava (obr. 15) sestávala z licího kůlu kruhového průřezu o ploše 

16 cm
2
, dvou struskovacích kanálů o celkové ploše 10,5 cm

2 
a zářezů o celkové ploše 14 cm

2
. 

Původní vtoková soustava je vyobrazena v přiložené výkresové dokumentaci, viz. příloha 

č. 1. 3 D model původní vtokové soustavy lze vidět na Obr. 16. Pro názornost je v Obr. 17 

zobrazeno zaústění původní vtokové soustavy do odlitku. Při odlévání touto vtokovou 

soustavou byla zjištěna vada nezaběhnutí (obr. 13 a 14). 

 

 

Obr. 15 Odlitek kotlového článku s původní vtokovou soustavou 
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Obr. 16 Původní vtoková soustava Obr. 17 Zaústění původní vtokové soustavy 

 

4.3.1 Výpočet hrubé hmotnosti odlitku  

Hrubá hmotnost odlitku mhr. je součtem hmotností kotlového článku m0 a vtokové 

soustavy mvts [50]. 

 

mhr. = m0 + mvts (kg) 

mhr. = 20,2 + 6,2 

mhr. = 26,4 kg 

(5) 

 

Hrubá hmotnost odlitku při užití původní vtokové soustavy byla výpočtem stanovena na 

26,4 kg. 

4.3.2 Výpočet střední výšky lití 

Střední výška lití hstř. je závislá na poloze zářezů vůči horní části odlitku [51]. Jednotlivé 

parametry pro výpočet byly následující: výška licího kůlu hc byla 12 cm, celková výška 

odlitku C byla 5 cm a výška odlitku nad rovinou zářezů P byla 2,5 cm. 

 

hstř.  = 
        

 

   
  (cm)                                                                                                      (6) 
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hstř.  = 
           

   
   

hstř.  = 11,37 cm 

Střední výška lití byla výpočtem stanovena na 11,37 cm. 

4.3.3 Výpočet doby lití  

Údaj o době lití má velký význam z hlediska možnosti vzniku vad [50]. Dále tento údaj 

slouží jako vstupní údaj pro výpočet parametrů jednotlivých prvků vtokové soustavy. Pro 

výpočet doby lití τ byl zvolen výpočet podle Dieterta [50]. Vzhledem ke složitosti a 

 průměrné tloušťce stěn odlitku byla za koeficient k ve výpočtu zvolena hodnota 2,2 [51]. 

Hrubá hmotnost odlitku      byla 26,4 kg. 

 

τ = k *        (s)                                                                                                              (7) 

τ = 2,2 *        

τ = 11,3 s 

Doporučená doba lití při užití původní vtokové soustavy byla výpočtem stanovena na 11,3 s. 

 

4.3.4 Výpočet parametrů zářezů 

Vzhledem k tomu, že vtoková soustava byla přetlaková, byl řídícím průřezem zářez. 

Celková plocha zářezů Smin byla vypočítána podle Ossana [51]. Hrubá hmotnost odlitku G 

byla 26,4 kg, doba lití τ byla 11,3 s, střední výška lití hstř. byla 11,37 cm, měrná hmotnost 

tekutého kovu   byla 7,15 g. cm
-3

 [3], [4], gravitační zrychlení g bylo 9,81 m. s
-2

 , součinitel 

celkového odporu vtokové soustavy    proti průtoku byl 0,3 [51]. 

 

Smin = 
      

                
  (cm

2
)                                                                                           (8) 

Smin = 
         

                          
   

Smin = 7,3
 
cm

2
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Plocha zaústění zářezů původní vtokové soustavy byla výpočtem stanovena na 7,3 cm
2
, 

nicméně při praktickém odlévání byla plocha zářezů 14 cm
2
. Z rozdílu vypočtené a v reálu 

aplikované hodnoty plochy zářezů a dále z výsledků simulací plnění, lze uvažovat 

o případném snížení plochy zářezů při řešení úprav vtokové soustavy. 

4.3.5 Výpočet stupně využití tekutého kovu 

Stupeň využití tekutého kovu µ je jedním z důležitých parametrů pro posuzování 

ekonomičnosti výroby [50]. Vypočten byl na základě poměru hmotnosti hmotnost odlitku G a 

součtu hmotnosti odlitku a vtokové soustavy C [50].   

 

µ = 
 

 
 * 100 (%)                                                                                                                 (9) 

µ = 
    

    
 * 100 = 76,5 % 

Stupeň využití tekutého kovu při užití původní vtokové soustavy byl výpočtem stanoven na 

76,5 %. 

4.3.6 Souhrn parametrů odlitku a původní vtokové soustavy 

 

Doba lití 11,3 s 

Hmotnost kotlového článku 20,2 kg 

Hrubá hmotnost odlitku 26,4 kg 

Stupeň využití tekutého kovu 76,5 % 

Plocha licího kůlu 15,9 cm
2
 

Plocha struskovacích kanálů 10,5 cm
2
 

Plocha zářezů 14 cm
2
 

Výfuky Aplikovány 
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4.4 Návrh nové vtokové soustavy 

Z výskytu vady nedolití segmentů na horní části odlitku kotlového článku je patrné, 

že zabránit výskytu vady při užití původní vtokové soustavy nebylo možno ani vysokou 

teplotou odlévaného kovu 1450 °C, což byla technologicky maximální dosažitelná teplota. 

Z tohoto důvodu byl dále kladen důraz na zkrácení doby lití a s tím spojenou optimalizaci 

geometrie vtokové soustavy. Boční větev vtokové soustavy, která neúměrně ochlazovala jí 

protékající taveninu, byla odstraněna. Účelem této změny byla snaha o dosažení takového 

teplotního pole, které povede ke zdravosti odlitku, tedy k dolití všech částí odlitku. Další 

změnou oproti původní vtokové soustavě bylo odebrání výfuků, sloužících ke zlepšení 

odvodu plynů z dutiny formy. Bylo vycházeno ze skutečnosti, že plocha povrchu odlitku je 

velmi vysoká a tudíž dostatečná pro odvod plynů. Při volbě návrhů nové vtokové soustavy 

bylo vycházeno z limitovaných možností úpravy stávajícího modelového zařízení a rozměrů 

formovacích rámů. Dalším aspektem bylo dosažení co nejvyššího využití tekutého kovu 

a případného snížení teploty lití. Při úpravě vtokové soustavy by také apelováno na zajištění 

výhodnějšího průběhu plnění dutiny formy bez turbulencí. Jelikož byl odlitek kotlového 

článku tenkostěnný a tvarově složitý, bylo zde velmi málo ploch vhodných k umístění zářezů. 

Zářezy byly ve všech případech umístěny v dělící rovině formy a byly z důvodu jejich 

snadného oddělení od odlitku pomocí ulamování omezeny tloušťkou 4 mm. Vzhledem 

k použité stejného formovacího rámu i výšky zaformování a umístění zářezů, byly některé 

parametry pro výpočet totožné s původní vtokovou soustavou. Hodnota středná výšky lití hstř. 

pro novou vtokovou soustavu tedy byla 11,37 cm, viz. kapitola 4.3.2 

4.4.1 Výpočet hrubé hmotnosti odlitku 

Hrubá hmotnost odlitku mhr. je součtem hmotností kotlového článku m0 a vtokové 

soustavy mvts [50]. Hmotnost vtokové soustavy pro oba směry zaústění (obr. 18 a 19) do 

odlitku byla identická a byla zjištěna z programu Pro Engineer ve kterém byla vytvořena. 

Hmotnost vtokové soustavy (obr. 20) se dvěma zářezy oproti stejné variantě, avšak se třemi 

zářezy (obr. 22) byl 80 g a pro další výpočty byla použita pouze hmotnost se třemi zářezy 

z důvodu nízkého váhového rozdílu a zaokrouhlováním na jedno desetinné místo. Analogicky 

bylo postupováno v případě vtokové soustavy zaústěné z opačné strany (obr. 24 a 26). 

V tomto případě byl rozdíl v hmotnosti vtokových soustav 35 g. 

 



 

- 31 - 

 

mhr. = m0 + mvts (kg)                                                                                               (10) 

mhr. = 20,2 + 2,9 

mhr. = 23,1 kg 

Hrubá hmotnost odlitku s novou vtokovou soustavou byla 23,1 kg. 

 

4.4.2 Výpočet doby lití 

Hrubá hmotnost odlitku      byla 23,1 kg. Ostatní parametry výpočtu jsou shodné 

s výpočtem doby lití v kapitole 4.3.3. 

 

τ = k *        (s)                                                                                                            (11)  

τ = 2,2 *        

τ = 10,6 s 

Doporučená doba lití při užití nové vtokové soustavy byla výpočtem stanovena na 10,6 s.  

 

4.4.3 Výpočet parametrů zářezů  

Vzhledem k tomu, že vtoková soustava byla zvolena opět jako přetlaková, byl řídícím 

průřezem zářez. Celková plocha zářezů Smin byla vypočítána podle Ossana [51]. Hrubá 

hmotnost odlitku G byla 23,1 kg, doba lití τ byla 10,6 s, střední výška lití hstř. byla 11,37 cm, 

měrná hmotnost tekutého kovu   byla 7,15 g. cm
-3

 [3], [4], gravitační zrychlení g bylo 

9,81 m. s
-2

 , součinitel celkového odporu vtokové soustavy    proti průtoku byl 0,3 [51]. 
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2
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Plocha zaústění zářezů nové vtokové soustavy byla výpočtem stanovena na 6,8
 
cm

2
. 

Vzhledem k užití stejných rozměrů zářezů jako v případě původní vtokové soustavy byla 

plocha zaústění zářezů stanovena na 7 cm
2
 a umístění zaústění zářezů nové vtokové soustavy 

bylo z důvodu minimálních zásahů do modelu a s ohledem na požadavek snadného ulamování 

pro variantu nové geometrie vtokové soustavy A a B stejné jako v případě původní vtokové 

soustavy (obr. 18, 21 a 23). U variant nové geometrie vtokové soustavy C a D došlo 

k odstranění lapačů strusky na horním povrchu zářezů a dále pak ke zkrácení jejich délky. 

Zaústění zářezů je pro variantu C a D patrno z Obr. 19, 25 a 27. 

 

 

  

Obr. 18 Umístění zaústění vtokové soustavy do 

odlitku pro variantu A a B 

Obr. 19 Umístění zaústění vtokové soustavy 

do odlitku pro variantu C a D 

 

 

4.4.4 Výpočet stupně využití tekutého kovu 

Výpočet je shodný s výpočtem stupně využití tekutého kovu v kapitole 4.3.5. [50]. 

Hmotnost odlitku G byla 20,2 kg a hrubá hmotnost C, tedy hmotnost odlitku s novou 

vtokovou soustavou byla 23,1 kg. 

 

µ = 
 

 
 * 100 (%)                                                                                                               (13) 

µ = 
    

    
 * 100 = 87,4 % 
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Původní vtoková soustava využívala kov pouze ze 76,5 %, po úpravě geometrie vtokové 

soustavy došlo ke zlepšení využití tekutého kovu na 87,4 %.  

 

4.4.5 Souhrn parametrů odlitku a nových vtokových soustav 

 

 

Doba lití 10,6 s 

Hmotnost kotlového článku 20,2 kg 

Hrubá hmotnost odlitku 23,1 kg 

Stupeň využití tekutého kovu 87,4 % 

Plocha licího kůlu 15,9 cm
2
 

Plocha struskovacích kanálů 5,3 cm
2
 

Plocha zářezů 7 cm
2
 

Výfuky Neaplikovány 

 

4.5 Přehled nových variant vtokových soustav 

Za účelem zabránění vzniku vady nedolití byly zhotoveny čtyři nové varianty vtokových 

soustav. Každá simulovaná varianta mněla pro každý odlitek samostatnou vtokovou soustavu 

s jedním vtokem. U varianty A (obr. 20) bylo zaústění zářezů čelně do odlitku ponecháno 

beze změn (obr. 21). Varianta B (obr. 22) se lišila od varianty A přidáním prostředního zářezu 

pod vtokový kůl za účelem dosažení vyšší rychlosti plnění a homogenního teplotního pole. 

Ostatní parametry byly shodné s variantou A. Jak u varianty A, tak i u varianty B bylo stejně 

jako u původní vtokové soustavy užito na horní straně zářezů výčnělků pro zachycení strusky. 

Varianta C (obr. 24) vychází z varianty A s tím rozdílem, že licí kůl byl umístěn mimo 

struskovací kanál a došlo ke změně jeho geometrie (obr. 24). Změnila se také pozice odlitku, 

kdy byl tento otočen o 180° (obr. 25). Rozměry zářezu zůstaly zachovány, jen byly mírně 

zkráceny a zbaveny výčnělků na zachycení strusky na horním povrchu. Varianta D (obr. 26) 

je identická s variantou C (obr. 24), bylo však použito tří zářezů za účelem dosažení 

co nejvyšší rychlosti plnění. Odlitek byl opět otočen o 180° oproti variantě B (obr. 27). Cílem 

změny zaústění bylo ověřit vliv změny orientace vtokové soustavy na plnění a tuhnutí odlitku. 

Z hlediska plnění by se měla po zaplnění spodní geometricky jednoduché části horní 
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geometricky složitější část odlitku s výstupky plnit klidněji a zespodu. Toto by mělo zabránit 

střetávání čel proudů kovu před vyplněním segmentů na horní ploše odlitku a dále přispívat 

k menšímu uzavírání plynů v dutině formy. 

 
. 

  

Obr. 20 Vtoková soustava, varianta A Obr. 21 Zaústění vtokové soustavy varianty A 

do odlitku 

 

 

  

Obr. 22 Vtoková soustava, varianta B Obr. 23 Zaústění vtokové soustavy varianty B 

do odlitku 
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Obr. 24 Vtoková soustava, varianta C Obr. 25 Zaústění vtokové soustavy varianty C 

do odlitku 

 

  

Obr. 26 Vtoková soustava, varianta D Obr. 27 Zaústění vtokové soustavy varianty D 

do odlitku 

 

4.6 Tvorba numerické simulace 

 

Základem postupu tvorby numerické simulace je definování parametrů jednotlivých 

modulů. Pomocí modulů je zajištěna návaznost jednotlivých kroků simulace, které jsou 

označovány jako preprocessing, processing a postprocessing. Fáze preprocessingu zahrnuje 

načtení geometrie, tvorbu výpočetní sítě a definici modelu výpočtu. Vlastní simulační výpočet 

je prováděn v etapě processingu. Konečnou etapou je vlastní vyhodnocení výsledků simulace, 
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tzv. postprocessing. Součástí simulačního software QuikCAST™ 2010 je i databáze 

slévárenských slitin a formovacích materiálů [44], [33]. 

4.6.1 Tvorba geometrie odlitku 

Geometrie vtokové soustavy a odlitku byla vytvořena v programu Pro Engineer a následně 

exportována do formátu *.stl. 

 

4.6.2 Import geometrických dat z CAD do simulačního programu 

V této počáteční fázi došlo k importu geometrických dat ve formátu stl. s následnou 

automatickou opravou importované sítě (obr. 28). V případě potřeby úpravy importovaných 

částí vtokové soustavy obsahuje simulační software QuikCAST™ 2010 interní CAD modelář, 

ve kterém lze provádět úpravy a určitá jednoduchá tělesa namodelovat [39]. Nevýhodou 

tohoto programu je nemožnost nadefinování polohy odlitku v modulu načítání geometrie tzn., 

že například poloha vtokové soustavy vůči odlitku importované do simulačního software je 

totožná s její polohou vůči odlitku v CAD systému a nelze ji měnit. [39], [52]. 

   

Obr. 28 Import geometrických dat s následnou opravou sítě 

 

Dále byl vytvořen tzv. „inlet“, což je místo, ze kterého se bude vtoková soustava plnit 

taveninou (obr. 29). Inlet zároveň představuje proud kovu vytékajícího z pánve. Poté 

následovalo nadefinování formovací směsi okolo odlitku (obr. 30). 
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Obr. 29 Vytvoření inletu 

 

 

Obr. 30 Definování formovací směsi okolo odlitku 

 

4.6.3 Definování materiálu 

Po načtení jednotlivých částí vtokové soustavy a odlitku, případně filtru, byl těmto částem 

přiřazen materiál (obr. 31). Simulační software QuikCAST™ 2010 obsahuje vlastní 

materiálovou databázi, rozdělenou na dvě části [39]. První část (obr. 32) obsahuje souhrn 

materiálů pro odlitky a druhá část (obr. 33) obsahuje souhrn formovacích materiálů. Pro 

materiál odlitku byla nadefinována litina „GG 20“, což je litina s lupínkovým grafitem EN-

GJL-200 [39]. Materiál formovací směsi byl nadefinován jako „GREEN SAND“, což je 

varianta určená pro odlévání do syrových forem pojených bentonitem, jejichž ostřivem je 
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křemenný písek [39]. Průměrná tloušťka formovací směsi okolo odlitku byla 10 cm. 

Prodyšnost formy byla nastavena programem automaticky na hodnotu typickou pro 

bentonitovou směs dle metodiky Georg Fischer „GF 120“ [39]. 

 

 

Obr. 31 Definování materiálu jednotlivých částí odlitku 

 

 

  

Obr. 32 Definování materiálu odlitku Obr. 33 Definování materiálu formovací 

směsi 

 

 

 



 

- 39 - 

 

4.6.4 Tvorba výpočetní sítě 

Pro generování sítě byla zvolena automatická volba generování sítě (obr. 34). Bylo nutné 

najít optimální variantu hustoty sítě, protože čím je síť hustší, tím větší je přesnost výpočtu, 

ale na druhou stranu výpočet trvá déle a klade větší nároky na výkon počítače [39]. Průměrná 

velikost sítě byla nastavena na hodnotu 0,003 a počet buněk byl 1916190. 

 

 

 

Obr. 34 Automatické generování sítě 

 

 

4.6.5 Definování teplotních a hydraulických podmínek 

Klíčovým prvkem pro co nejvěrohodnější výsledek simulace bylo co nejpřesnější 

nastavení počátečních a okrajových podmínek [44]. Nejprve byl nadefinován směr gravitace 

(obr. 35). Dále byly definovanými parametry: místo vtoku taveniny a teplota lití (obr. 36), 

hmotnostní průtok (doba lití), počáteční teplota formovací směsi a dutiny formy, průměrná 

tloušťka formovací směsi, prodyšnost formy a případně parametry filtru. Parametry filtru jsou 

uvedeny v příloze č. 2 této práce. Pro odvod vzduchu a plynů z formy byla nastavena definice 

nulového protitlaku, tzn., že na horní plochy výfuků u původní vtokové soustavy a jejích 

variant a vtokového kůlu působil v okamžiku počátku lití atmosférický tlak. Parametry 

přestupu tepla mezi odlitkem a formovací směsí byly programem vypočítány na základě 
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materiálových vlastností v databázi (obr. 37 a 38) [39]. Teploty lití, čas plnění (hmotnostní 

průtok) a počáteční teplota dutiny formy a formovací směsi byly specifické pro jednotlivé 

varianty vtokových soustav a jsou uvedeny dále v této práci pro každý řešený případ. 

 

 

Obr. 35 Definování gravitace 

 

 

Obr. 36 Definování teploty taveniny v místě vstupu do licího kůlu 
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Obr. 37 Materiálové vlastnosti odlitku Obr. 38 Materiálové vlastnosti formovací směsi 

 

4.6.6 Definování ukládacího kroku a kritérií spuštění a ukončení 

výpočtu 

Simulační software QuikCAST™ 2010 disponuje funkcí nastavení ukládání výsledků 

výpočtů po krocích, a to buď v určitém časovém intervalu, nebo po určitém procentu naplnění 

či utuhnutí [39]. Dále je možno stejným způsobem ukládat podíl tuhé frakce respektive podíl 

taveniny, rychlostní pole, tlaková pole a pole staženin [39], [53], [54]. Hodnoty použitého 

nastavení ukládacího kroku pro plnění a pro tuhnutí jsou vidět na Obr. 39 a 40. 
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Obr. 39 Nadefinování výpočtového kroku pro 

plnění 

Obr. 40 Nadefinování výpočtového kroku pro 

tuhnutí 

 

 

4.7 Přehled simulovaných variant 

Po analyzování vady nezaběhnutí byly navrženy vhodné varianty řešení. Cílem těchto 

variant bylo dosažení zabránění vzniku jak stávající vady, tak případných vad nových. Dále 

byl kladen důraz na zvýšení využití tekutého kovu, který může zlepšit ekonomiku výroby. 

Nejprve byla testována původní geometrie vtokové soustavy Geo. 1 s původními parametry 

lití. S touto variantou byly srovnávány všechny další varianty úprav parametrů lití nebo změn 

geometrie. Varianty simulací vtokových soustav byly následující: 

 

Geo. 1 Původní vtoková soustava 

Geo. 2 Původní vtoková soustava, odebrání filtru 

Geo. 3 Původní vtoková soustava, odebrání filtru, zkrácení doby lití 

 

Geo. 4 Změna geometrie A 

Geo. 5 Změna geometrie B 

Geo. 6 Změna geometrie C 

Geo. 7 Změna geometrie D 
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Geo. 8 Změna geometrie A, odstranění filtru, zkrácení doby lití 

Geo. 9 Změna geometrie B, odstranění filtru, zkrácení doby lití 

Geo. 10 Změna geometrie C, odstranění filtru, zkrácení doby lití 

Geo. 11 Změna geometrie D, odstranění filtru, zkrácení doby lití 

 

Geo. 12 Změna geometrie A, odstranění filtru, zkrácení doby a snížení teploty lití 

Geo. 13 Změna geometrie B, odstranění filtru, zkrácení doby a snížení teploty lití 

Geo. 14 Změna geometrie C, odstranění filtru, zkrácení doby a snížení teploty lití 

Geo. 15 Změna geometrie D, odstranění filtru, zkrácení doby a snížení teploty lití 

 

Geo. 16 Změna geometrie B, změna počáteční teploty formovací směsi 

Geo. 17 Změna geometrie B, změna počáteční teploty formovací směsi, 

odstranění filtru, zkrácení doby lití 

Geo. 18 Změna geometrie B, změna počáteční teploty formovací směsi, 

odstranění filtru, zkrácení doby a snížení teploty lití 

 

4.8 Diskuze výsledků 

Analýzou výsledků simulací teplotního pole proudění kovu v závislosti na čase při plnění 

formy bylo možno určit, zda-li byl charakter plnění vyhovující vzhledem k odlévanému typu 

litiny a odlitku, případně došlo-li k zaplnění celé dutiny formy, či hrozil vznik nezaběhnutí, 

studených spojů nebo zavalenin. Teplota likvidu litiny byla 1180 °C, teplota solidu 1080 °C 

[39]. Významné momenty plnění každé varianty a rozložení teplotního pole na povrchu 

a v řezu odlitku jsou zachyceny na obrázcích uvedených dále v této práci. Vizualizace 

výsledků byly vytvořeny pomocí programu Visual Environment 8.0 od společnosti ©ESI 

Group.  

4.8.1 Simulace původní vtokové soustavy a vliv odebrání filtru a změny 

doby lití 

Původní řešení vtokové soustavy, simulace Geo. 1, se vyznačovalo vysokým 

ochlazovacím účinkem na protékající taveninu a dále docházelo k nevhodnému turbulentnímu 

proudění taveniny v dutině formy. Ze simulace Geo. 1 je patrné ochlazení čela proudu kovu 
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postupujícího dutinou formy. Takto ochlazeným kovem byly v závěru lití zaplněny právě 

segmenty na povrchu kotlového článku a v důsledku toho došlo k nedolití několika z nich 

(obr. 13). Pro zamezení vzniku vady nezaběhnutí byla nejprve původní vtoková soustava 

zbavena filtru, viz. simulace Geo. 2 a následně zvýšena rychlost lití, viz. simulace Geo. 3 

s apelací na nižší ochlazování taveniny a výhodnější plnění dutiny formy (obr. 41 až 46). 

Z výsledků simulace plnění je evidentní vysoký ochlazovací účinek větve vtokové soustavy 

zaústěné do tenké části odlitku bez výstupků. Teplota taveniny v místě zaústění zářezů byla 

v průběhu plnění pouhých 1340 °C. Došlo tedy k ochlazení protékající taveniny o 110 °C. 

Z průběhu teplotního pole jak na povrchu odlitku (obr. 47), tak v jeho řezu (obr. 47) po odlití 

je patrné, že pouhým odebráním filtru není možno dosáhnout příznivějšího rozložení 

teplotního pole, avšak při zvýšení hmotnostního průtoku taveniny vtokovou soustavou došlo 

k jistému zlepšení. Z analýzy nejnižší dosažené teploty na povrchu odlitku (obr. 47) je patrné 

zvýšení teploty na povrchu výstupků odlitku při odebrání filtru za současné snížení doby lití. 

Obecně však původní geometrie vtokové soustavy nebyla z důvodu vysokého ochlazovacího 

účinku vhodná. Parametry lití pro jednotlivé varianty původní vtokové soustavy byly 

následující: 

 

Geo. 1:   

Teplota lití 1450 (°C) 

Doba lití  12,9 (s) 

Hmotnostní průtok 2 (kg/s) 

filtrace Ano  

Počáteční teplota formovací směsi  20 (°C) 

 

Geo. 2:    

Teplota lití 1450 (°C)  

Doba lití  9,3 (s)  

Hmotnostní průtok 2 (kg/s)  

filtrace Ne   

Počáteční teplota formovací směsi  20 (°C)  
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Geo. 3:   

Teplota lití 1450 (°C) 

Doba lití  9,3 (s) 

Hmotnostní průtok 2,8 (kg/s) 

filtrace Ne  

Počáteční teplota formovací směsi  20 (°C) 
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Teplota (°C) Geo. 1 Geo. 2 Geo. 3 

 

   

   

 

Obr. 41 Grafické znázornění rozložení teplotního pole při plnění v čase 1. sekundy 
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Teplota (°C) Geo. 1 Geo. 2 Geo. 3 

 

   

   

 

Obr. 42 Grafické znázornění rozložení teplotního pole při plnění v čase 2. sekundy 
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Teplota (°C) Geo. 1 Geo. 2 Geo. 3 

 

   

   

 

Obr. 43 Grafické znázornění rozložení teplotního pole při plnění v čase 3. sekundy 

 

 

 



 

- 49 - 

 

Teplota (°C) Geo. 1 Geo. 2 Geo. 3 

 

   

   

 

Obr. 44 Grafické znázornění rozložení teplotního pole při plnění v čase 6. sekundy 

 

 

 



 

- 50 - 

 

Teplota (°C) Geo. 1 Geo. 2 Geo. 3 

 

   

   

 

Obr. 45 Grafické znázornění rozložení teplotního pole při plnění v čase 9,3 sekund 

 

 

 



 

- 51 - 

 

Teplota (°C) Geo. 1 Geo. 2 Geo. 3 

 

   

   

 

Obr. 46 Grafické znázornění rozložení teplotního pole při plnění v okamžiku konce lití pro Geo. 1 a Geo. 2 v čase 12,9 sekund, Geo. 3 v čase 9,3 

sekund 
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Teplota (°C) Geo. 1 Geo. 2 Geo. 3 

 

TMIN  837,9  °C TMIN  854,6 °C TMIN  859,4 °C 

   

TMAX 1431,6  °C TMAX 1435 °C TMAX 1437,6 °C 

   

 

Obr. 47 Detailní znázornění rozložení teplotního pole s vyznačením minimální a maximální teploty na povrchu odlitku právě v okamžiku 

ukončení lití
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4.8.2 Vliv změny geometrie bez odebrání filtru 

Z důvodu prokazatelně vysokého ochlazovacího účinku původní vtokové soustavy, 

viz. simulace Geo. 1, Geo. 2 a Geo. 3 (obr. 41 až 46) bylo přistoupeno k simulaci nových 

návrhů geometrie vtokových soustav s účelem zjištění změny rozložení teplotního pole ve 

formě během lití a po odlití odlitku. Ve všech následujících případech bylo zachováno použití 

objemového keramického filtru a původní licí teploty. Při užití nových návrhů vtokových 

soustav došlo při zachování stejného hmotnostního průtoku taveniny 2 kg/s ke zkrácení doby 

lití na 10,6 sekund. Ze simulací plnění Geo. 4 až Geo. 7 (obr. 48 až 54) lze pozorovat výrazně 

nižší ochlazení taveniny kovu protékajícího vtokovou soustavou a rychlejší průběh plnění 

dutiny formy. Dále je patrná homogenizace teplotního pole. Z analýzy nejnižší dosažené 

teploty na povrchu (obr. 55) je patrné mírné snížení teploty na povrchu výstupků odlitku, 

avšak z výsledků analýzy teplotního pole řezu odlitkem (obr. 55) lze usuzovat, že změna 

geometrie vtokové soustavy a s tím spojené mírné snížení doby lití má na rozložení teplot 

příznivý efekt. Parametry lití pro jednotlivé varianty původní vtokové soustavy byly 

následující: 

 

Geo. 1:   

Teplota lití 1450 (°C) 

Doba lití  12,9 (s) 

Hmotnostní průtok 2 (kg/s) 

filtrace Ano  

Počáteční teplota formovací směsi  20 (°C) 

 

Geo. 4:    

Teplota lití 1450 (°C)  

Doba lití  10,6 (s)  

Hmotnostní průtok 2 (kg/s)  

filtrace Ano   

Počáteční teplota formovací směsi  20 (°C)  
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Geo. 5:   

Teplota lití 1450 (°C) 

Doba lití  10,6 (s) 

Hmotnostní průtok 2 (kg/s) 

filtrace Ano  

Počáteční teplota formovací směsi  20 (°C) 

 

Geo. 6:    

Teplota lití 1450 (°C)  

Doba lití  10,6 (s)  

Hmotnostní průtok 2 (kg/s)  

filtrace Ano   

Počáteční teplota formovací směsi  20 (°C)  

 

Geo. 7:   

Teplota lití 1450 (°C) 

Doba lití  10,6 (s) 

Hmotnostní průtok 2 (kg/s) 

filtrace Ano  

Počáteční teplota formovací směsi  20 (°C) 
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Obr. 48 Grafické znázornění rozložení teplotního pole při plnění v čase 1. sekundy 

 

 

 

 

Teplota (°C) Geo. 1 Geo. 4 Geo. 5 Geo. 6 Geo. 7 
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Obr. 49 Grafické znázornění rozložení teplotního pole při plnění v čase 2. sekundy 

 

 

 

 

Teplota (°C) Geo. 1 Geo. 4 Geo. 5 Geo. 6 Geo. 7 
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Obr. 50 Grafické znázornění rozložení teplotního pole při plnění v čase 3. sekundy 

 

 

Teplota (°C) Geo. 1 Geo. 4 Geo. 5 Geo. 6 Geo. 7 
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Obr. 51 Grafické znázornění rozložení teplotního pole při plnění v čase 6. sekundy 

 

Teplota (°C) Geo. 1 Geo. 4 Geo. 5 Geo. 6 Geo. 7 
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Obr. 52 Grafické znázornění rozložení teplotního pole při plnění v čase 9. sekundy 

 

 

 

 

 

Teplota (°C) Geo. 1 Geo. 4 Geo. 5 Geo. 6 Geo. 7 
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Obr. 53 Grafické znázornění rozložení teplotního pole při plnění v čase 10,6 sekund 

 

 

 

 

Teplota (°C) Geo. 1 Geo. 4 Geo. 5 Geo. 6 Geo. 7 
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Obr. 54 Grafické znázornění rozložení teplotního pole při plnění právě v okamžiku konce lití pro Geo. 1 v čase 12,9 sekund, Geo. 4, 5, 6 a 7 

v čase 10,6 sekund 

 

 

 

Teplota (°C) Geo. 1 Geo. 4 Geo. 5 Geo. 6 Geo. 7 
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Teplota (°C) Geo. 1 Geo. 5 

 

TMIN  837,9 °C TMIN  835,6 °C 

  

TMAX 1431,6 °C TMAX 1442,6 °C 

  

 

Obr. 55 Detailní znázornění rozložení teplotního pole s vyznačením minimální a maximální teploty na povrchu odlitku při ukončení lití
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4.8.3 Vliv změny doby lití (hmotnostního průtoku) 

Ve všech následujících nových variantách bylo upuštěno od použití filtru. Ten při 

současném umístění výrazně nepřispíval k vyšší kvalitě kovu, ba naopak sám byl 

spolupříčinou vysokého hydraulického odporu vtokové soustavy a s tím spojené zvýšené 

doby lití. Dále se může přítomnost filtru negativně projevovat ve snížení teploty odlévaného 

kovu. Na tomto místě je vhodné podotknout, že povrch odlitku nebyl určen k obrábění 

a nebyla požadována jeho vysoká kvalita. Při odebrání filtru došlo ke zvýšení hmotnostního 

průtoku taveniny z 2 kg/s na 2,8 kg/s a tedy ke zkrácení doby lití na 7,5 sekund.  Ze simulací 

plnění Geo. 8 až Geo. 11 (obr. 56 až 61) lze pozorovat výrazně rychlejší průběh plnění dutiny 

formy. Z analýzy nejnižší dosažené teploty na povrchu (obr. 62) je patrné zvýšení teploty na 

povrchu výstupků odlitku. Z výsledků analýzy teplotního pole řezu odlitkem (obr. 62) lze 

usuzovat, že snížení doby lití mělo pro variantu geometrie A a B velice příznivý efekt na 

homogenizaci teplotního pole. Původní předpoklad výhodnějšího průběhu plnění u varianty 

geometrie vtokové soustavy C a D se však nenaplnil. Bylo pozorováno ochlazení čela proudu 

kovu (obr. 56 až 58). Také proudění taveniny ve vtokové soustavě na počátku lití nebylo bez 

turbulencí (obr. 56). Parametry lití pro jednotlivé varianty původní vtokové soustavy byly 

následující: 

 

Geo. 1:   

Teplota lití 1450 (°C) 

Doba lití  12,9 (s) 

Hmotnostní průtok 2 (kg/s) 

filtrace Ano  

Počáteční teplota formovací směsi  20 (°C) 

 

Geo. 8:   

Teplota lití 1450 (°C) 

Doba lití  7,5 (s) 

Hmotnostní průtok 2,8 (kg/s) 

filtrace ne  

Počáteční teplota formovací směsi  20 (°C) 
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Geo. 9:   

Teplota lití 1450 (°C) 

Doba lití  7,5 (s) 

Hmotnostní průtok 2,8 (kg/s) 

filtrace ne  

Počáteční teplota formovací směsi  20 (°C) 

 

Geo. 10:   

Teplota lití 1450 (°C) 

Doba lití  7,5 (s) 

Hmotnostní průtok 2,8 (kg/s) 

filtrace Ne  

Počáteční teplota formovací směsi  20 (°C) 

 

 

Geo. 11:   

Teplota lití 1450 (°C) 

Doba lití  7,5 (s) 

Hmotnostní průtok 2,8 (kg/s) 

filtrace Ne  

Počáteční teplota formovací směsi  20 (°C) 
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Obr. 56 Grafické znázornění rozložení teplotního pole při plnění v čase 1. sekundy 

 

 

 

Teplota (°C) Geo. 1 Geo. 8 Geo. 9 Geo. 10 Geo. 11 
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Obr. 57 Grafické znázornění rozložení teplotního pole při plnění v čase 2. sekundy 

 

 

Teplota (°C) Geo. 1 Geo. 8 Geo. 9 Geo. 10 Geo. 11 
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Obr. 58 Grafické znázornění rozložení teplotního pole při plnění v čase 3. sekundy 

 

 

 

 

 

Teplota (°C) Geo. 1 Geo. 8 Geo. 9 Geo. 10 Geo. 11 
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Obr. 59 Grafické znázornění rozložení teplotního pole při plnění v čase 6. sekundy 

 

 

Teplota (°C) Geo. 1 Geo. 8 Geo. 9 Geo. 10 Geo. 11 
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Obr. 60 Grafické znázornění rozložení teplotního pole při plnění v čase 7,5 sekund 

 

 

 

 

 

Teplota (°C) Geo. 1 Geo. 8 Geo. 9 Geo. 10 Geo. 11 
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Obr. 61 Grafické znázornění rozložení teplotního pole při plnění právě v okamžiku konce lití pro Geo. 1 v čase 12,9 sekund, Geo. 8, 9, 10 a 11 v 

čase 7,5 sekund 

Teplota (°C) Geo. 1 Geo. 8 Geo. 9 Geo. 10 Geo. 11 

 

     

     



 

- 71 - 

 

Teplota (°C) Geo. 1 Geo. 9 

 

TMIN  837,9 °C TMIN  855,5 °C 

  

TMAX 1431,6 °C TMAX 1444 °C 

  

 

Obr. 62 Detailní znázornění rozložení teplotního pole s vyznačením minimální a maximální teploty na povrchu odlitku při ukončení lití
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4.8.4 Vliv změny teploty a doby lití (hmotnostního průtoku) 

Ve všech následujících nových variantách byla kromě odebrání filtru také snížena teplota 

odlévaného kovu na 1400 °C, přičemž v důsledku zvýšení viskozity taveniny došlo 

k nepatrnému prodloužení doby lití na 7,9 sekund. Ze simulací plnění Geo. 12 až Geo. 15 

(obr. 63 až 68) lze pozorovat ve srovnání s variantami Geo. 8 až Geo. 11 (obr. 56 až 61) 

takřka identický průběh plnění dutiny formy. Z analýzy nejnižší dosažené teploty na povrchu 

(obr. 69) je patrné zvýšení teploty na povrchu výstupků odlitku na 848,9 °C při užití 

geometrie vtokové soustavy B, oproti původní variantě vtokové soustavy Geo. 1 s původními 

parametry lití, kde nejnižší dosažená teplota na povrchu výstupku byla 837,9 °C. Z výsledků 

analýzy teplotního pole řezu odlitkem (obr. 69) lze usuzovat, že snížení teploty a doby lití 

nemělo pro všechny nové varianty geometrie vtokových soustav negativní efekt. Parametry 

lití pro jednotlivé varianty původní vtokové soustavy byly následující: 

 

Geo. 1:   

Teplota lití 1450 (°C) 

Doba lití  12,9 (s) 

Hmotnostní průtok 2 (kg/s) 

filtrace Ano  

Počáteční teplota formovací směsi  20 (°C) 

 

Geo. 12:   

Teplota lití 1400 (°C) 

Doba lití  7,9 (s) 

Hmotnostní průtok 2,8 (kg/s) 

filtrace Ne  

Počáteční teplota formovací směsi  20 (°C) 
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Geo. 13:   

Teplota lití 1400 (°C) 

Doba lití  7,9 (s) 

Hmotnostní průtok 2,8 (kg/s) 

filtrace Ne  

Počáteční teplota formovací směsi  20 (°C) 

 

Geo. 14:   

Teplota lití 1400 (°C) 

Doba lití  7,9 (s) 

Hmotnostní průtok 2,8 (kg/s) 

filtrace Ne  

Počáteční teplota formovací směsi  20 (°C) 

 

Geo. 15:   

Teplota lití 1400 (°C) 

Doba lití  7,9 (s) 

Hmotnostní průtok 2,8 (kg/s) 

filtrace Ne  

Počáteční teplota formovací směsi  20 (°C) 
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Obr. 63 Grafické znázornění rozložení teplotního pole při plnění v čase 1. sekundy 

 

Teplota (°C) Geo. 1 Geo. 12 Geo. 13 Geo. 14 Geo. 15 
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Obr. 64 Grafické znázornění rozložení teplotního pole při plnění v čase 2. sekundy 

Teplota (°C) Geo. 1 Geo. 12 Geo. 13 Geo. 14 Geo. 15 

 

     

     



 

- 76 - 

 

 

Obr. 65 Grafické znázornění rozložení teplotního pole při plnění v čase 3. sekundy 

 

 

 

 

 

Teplota (°C) Geo. 1 Geo. 12 Geo. 13 Geo. 14 Geo. 15 
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Obr. 66 Grafické znázornění rozložení teplotního pole při plnění v čase 6. sekundy 

 

 

Teplota (°C) Geo. 1 Geo. 12 Geo. 13 Geo. 14 Geo. 15 
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Obr. 67 Grafické znázornění rozložení teplotního pole při plnění v čase 7,9 sekund 

 

Teplota (°C) Geo. 1 Geo. 12 Geo. 13 Geo. 14 Geo. 15 

 

     

     



 

- 79 - 

 

 

Obr. 68 Grafické znázornění rozložení teplotního pole při plnění právě v okamžiku konce lití pro Geo. 1 v čase 12,9 sekund, Geo. 12, 13, 14 a 15 

v čase 7,9 sekund 

 

 

 

Teplota (°C) Geo. 1 Geo. 12 Geo. 13 Geo. 14 Geo. 15 
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Teplota (°C) Geo. 1 Geo. 13 

 

TMIN  837,9 °C TMIN  848,9 °C 

  

TMAX 1431,6 °C TMAX 1394,1 °C 

  

 

Obr. 69 Detailní znázornění rozložení teplotního pole s vyznačením minimální a maximální teploty na povrchu odlitku při ukončení lití 
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4.8.5 Vliv změny počáteční teploty dutiny formy a formovací směsi 

Ve všech následujících simulacích byla použita nová varianta geometrie vtokové soustavy 

B. Pro porovnání výsledků bylo opět užito původní geometrie vtokové soustavy s původními 

parametry lití (Geo. 1). Byla simulována varianta geometrie B s původními parametry lití 

a zachováním filtrace (Geo. 16), došlo však ke zvýšení počáteční teploty dutiny formy 

a formovací směsi na 80 °C. Dále byla simulována tatáž varianta, avšak byl odebrán filtr 

(Geo. 17). Poslední simulovanou variantou (Geo. 18) byla opět varianta geometrie nové 

vtokové soustavy B, teplota lití však byla snížena na 1400 °C, ostatní parametry byly shodné 

s Geo. 17. Z průběhu plnění (obr. 70 až 76) i z výsledků analýzy teplotního pole na povrchu 

a řezu odlitkem (obr. 77) lze usuzovat, že zvýšení počáteční teploty formovací směsi nemělo 

pro všechny řešené případy významný efekt. Teplota formovací směsi v závislosti 

na podmínkách výroby se může při nevhodném chlazení regenerátu ohřát na vysokou teplotu, 

což může být příčinou vad, jako například zadrobenin [22]. Parametry lití pro jednotlivé 

varianty původní vtokové soustavy byly následující: 

 

Geo. 1:   

Teplota lití 1450 (°C) 

Doba lití  12,9 (s) 

Hmotnostní průtok 2 (kg/s) 

filtrace Ano  

Počáteční teplota formovací směsi  20 (°C) 

 

Geo. 16:   

Teplota lití 1450 (°C) 

Doba lití  10,6 (s) 

Hmotnostní průtok 2 (kg/s) 

filtrace Ano  

Počáteční teplota formovací směsi  80 (°C) 

 

 

 

 

 

 



 

- 82 - 

 

Geo. 17:   

Teplota lití 1450 (°C) 

Doba lití  7,7 (s) 

Hmotnostní průtok 2,8 (kg/s) 

filtrace Ne  

Počáteční teplota formovací směsi  80 (°C) 

 

Geo. 18:   

Teplota lití 1400 (°C) 

Doba lití  7,7 (s) 

Hmotnostní průtok 2,8 (kg/s) 

filtrace Ne  

Počáteční teplota formovací směsi  80 (°C) 



 

- 83 - 

 

 

Teplota (°C) Geo. 1 Geo. 16 Geo. 17 Geo. 18 

 

    

    

Obr. 70 Grafické znázornění rozložení teplotního pole při plnění v čase 1. sekundy 
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Teplota (°C) Geo. 1 Geo. 16 Geo. 17 Geo. 18 

 

    

    

Obr. 71 Grafické znázornění rozložení teplotního pole při plnění v čase 2. sekundy 
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Teplota (°C) Geo. 1 Geo. 16 Geo. 17 Geo. 18 

 

    

    

Obr. 72 Grafické znázornění rozložení teplotního pole při plnění v čase 3. sekundy 

 



 

- 86 - 

 

Teplota (°C) Geo. 1 Geo. 16 Geo. 17 Geo. 18 

 

    

    

Obr. 73 Grafické znázornění rozložení teplotního pole při plnění v čase 6. sekundy 
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Teplota (°C) Geo. 1 Geo. 16 Geo. 17 Geo. 18 

 

    

    

Obr. 74 Grafické znázornění rozložení teplotního pole při plnění v čase 7,7 sekund 

 

 



 

- 88 - 

 

Teplota (°C) Geo. 1 Geo. 16 Geo. 17 Geo. 18 

 

    

    

Obr. 75 Grafické znázornění rozložení teplotního pole při plnění v čase 10,6 sekund pro Geo. 1 a Geo. 16 a v čase 7,7 sekund pro Geo. 17 a 

Geo. 18 
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Teplota (°C) Geo. 1 Geo. 16 Geo. 17 Geo. 18 

 

    

    

Obr. 76 Grafické znázornění rozložení teplotního pole při plnění v čase 12,9 sekund pro Geo. 1, 10,6 sekund pro Geo. 16 a 7,7 sekund pro 

Geo. 17 a Geo. 18 
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Teplota (°C) Geo. 1 Geo. 17 

 

TMIN  837,9 °C TMIN  878,7 °C 

  

TMAX 1431,6 °C TMAX 1444 °C 

  

 

Obr. 77 Detailní znázornění rozložení teplotního pole s vyznačením minimální a maximální teploty na povrchu odlitku při ukončení lití
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4.8.6 Grafické znázornění průběhu teploty 

Z důvodu velmi rychlého ochlazování povrchu výstupků odlitku bylo rozhodnuto změřit 

teplotu 2 mm pod povrchem výstupku, na jehož povrchu byla naměřena nejnižší teplota 

u původní geometrie vtokové soustavy s původními parametry lití Geo. 1 (obr. 78) a pro 

případ odlitku s novou variantou geometrie vtokové soustavy B s teplotou lití 1400 °C 

a dobou lití 7,9 sekund Geo. 13 (obr. 79). Z porovnání průběhu teplot obou grafů vyplývá, 

že maximální dosažená teplota kovu 2 mm pod povrchem výstupku byla v obou případech 

totožná, tj. 1150 °C. Také průběh náběhu a poklesu teplot byl prakticky identický. Tato 

skutečnost byla dána velmi vysokou ochlazovací schopností formy a malým objemem 

taveniny ve výstupku. Z grafů lze vyvodit, že při snížení teploty lití na 1400 °C při současném 

snížení doby lití (zvýšením hmotnostního průtoku taveniny na 2,8 kg/s díky odebrání filtru) 

nedojde k výraznému poklesu teploty kovu ve výstupcích kotlového článku. 
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      Obr. 78 Znázornění průběhu teploty v závislosti na čase pro bod 2 mm pod povrchem výstupku na horní straně 

odlitku kotlového článku s nejnižší teplotou na povrchu pro simulaci Geo. 1 
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       Obr. 79 Znázornění průběhu teploty v závislosti na čase pro bod 2 mm pod povrchem výstupku na horní straně 

odlitku kotlového článku s nejnižší teplotou na povrchu pro simulaci Geo. 13 
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ZÁVĚR 

Cílem této práce bylo vyhodnocení původní technologie lití odlitku kotlového článku 

AG Vaillant z litiny s lupínkovým grafitem EN-GJL-200 a na jejím základě navrhnout nové 

varianty řešení vtokových soustav s následnou verifikací pomocí numerické simulace 

a odlitím zkušebních kotlových článků. 

 

Obecně bývá příčinou vady nezaběhnutí nízká teplota odlévaného kovu [22]. V případě 

odlévání kotlového článku však byla licí teplota 1450°C. Dále je nutno mít na paměti, 

že význačnou vlastností odlitku kotlového článku byla vysoká povrchovost, v důsledku čehož 

docházelo k intenzivnímu ochlazování taveniny. Příčinou vzniku vady byl také velmi vysoký 

ochlazovací účinek vtokové soustavy. Dále docházelo k nevhodnému proudění taveniny 

v dutině formy, při kterém docházelo k ochlazení čela proudu kovu, přičemž právě tento 

ochlazený kov v závěru plnění vyplňoval výstupky na horním povrchu kotlového článku.  

 

Samotné zkrácení doby lití (zvýšení hmotnostního průtoku) docílené odebráním filtru při 

zachování původní geometrie vtokové soustavy nepřineslo očekávanou změnu k lepšímu 

rozložení teplotního pole v kritických částech odlitku. Na základě tohoto zjištění byla za 

hlavní opatření k zabránění vzniku vady nezaběhnutí vyhodnocena úprava vtokové soustavy 

s apelací na nižší ochlazování taveniny a výhodnější plnění dutiny formy z hlediska rozložení 

teplotního pole v kritické oblasti horní plochy odlitku s nedolitými segmenty. 

 

Varianty úpravy geometrie vtokové soustavy C a D měly ověřit vliv změny zaústění 

zářezů do opačné strany odlitku. Původní předpoklad výhodnějšího průběhu plnění však nebyl 

potvrzen. Bylo pozorováno výrazné ochlazení čela proudu kovu. Výsledné rozložení 

teplotního pole bylo z hlediska eliminace vady nezaběhnutí ve výstupcích na horní ploše 

odlitku nehomogenní. Dále by změna umístění a geometrie rozváděcího kanálu přinesla 

vysoké finanční náklady v podobě výroby nových modelů pro vtokovou soustavu. Z těchto 

důvodů tedy lití kotlového článku s užitím varianty geometrie vtokové soustavy C a D nebylo 

doporučeno. 

 

Na základě numerických simulací byla k provozní verifikaci doporučena varianta úpravy 

geometrie vtokové soustavy B, protože z možných variant změn vtokových soustav bylo 

dosaženo nejlepších výsledků rozložení teplotního pole v kritických místech. Z hlediska 
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technologie bylo doporučeno odebrání keramického filtru, protože jeho použitím docházelo 

ke zpomalení proudu kovu vlivem tlakové ztráty. Při užití varianty geometrie vtokové 

soustavy B byla doporučena teplota lití 1400 °C, neboť i při této nižší teplotě taveniny bylo 

možno dosáhnout stejných teplot 2 mm pod povrchem kritického místa výskytu vady 

ve srovnání s původní geometrií a parametry lití. Z ekonomického hlediska užití varianty 

geometrie vtokové soustavy B vedlo ke zvýšení využití kovu na 87,4 % a dále ke snížení 

teploty lití, čímž došlo k úspoře nákladů na energii. 

 

Z výsledků rozložení teplotního pole na povrchu odlitku lze dále usuzovat, že zvýšení 

počáteční teploty formovací směsi nemělo pro všechny řešené případy významný efekt. 

Ke zvýšení teploty regenerátu formovací směsi může dojít v závislosti na podmínkách výroby 

při jejím nedostatečném chlazení při jejím technologickém oběhu ve slévárně, což může být 

příčinou vad, např. zadrobenin [22]. 

 

Na základě výše uvedených skutečností byla provedena úprava modelového zařízení 

a provedeno odlití vzorkové série 30 zkušebních odlitků (15 s filtrem a 15 bez filtru). Výskyt 

vměstků nebo přítomnost strusky na povrchu odlitku nebyl při odebrání filtru pozorován. 

Taktéž nebyl pozorován výskyt vad spojených s nedostatečným odvzdušněním formy. 

Na základě bezvadné zkušební série došlo k aplikaci změn geometrie vtokové soustavy B do 

sériové výroby.  

 

Z verifikačního procesu vyplývá, že úpravy provedené na základě numerické simulace 

přispěly k výrazně nižší zmetkovitosti a zlepšení ekonomických parametrů výroby. 
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