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ABSTRAKT 

V práci je pojednáno o tuhnutí a chladnutí litinových odlitků a pnutí v nich vznikajících.  

Je vyhodnoceno měření chladnutí termočlánkem, dokumentováno tabulkou naměřených 

hodnot a grafem a porovnáno s modelovou simulací. 

Je zde uvedeno jakým způsobem se LKG vyráběla, zařízení, které se použilo k měření  

a software použitý k simulaci. 
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ABSTRAKT 

The paper discussed the solidification of cast iron castings and tension in them emerging. 

Is evaluated by measuring the cooling thermocouple readings documented in the table and 

graph and compared with model simulations. 

It is shown here how the spheroidal graphite cast iron produced a device that is used to 

measure and software used for the simulation. 
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1 ÚVOD 

Výroba odlitků z litiny s kuličkovým grafitem materiál EN-GJS-400-15 a jim podobných není 

ve  firmě PILSEN STEEL novinkou. Nicméně ne vždy probíhal celý výrobní proces podle 

plánovaných předpokladů. 

Z hlediska plánování výroby je nutné znát technologické časy jednotlivých úseků výroby, 

kterými jsou dle výrobního sledu: výroba modelu, výroba jader a formy, doba chladnutí, 

čištění odlitku (odstranění výfuků a vtokové soustavy), ruční apretace, strojní apretace  

a obrábění. 

Odstranění vad, případně výroba nového kusu by znamenala prodloužení průběžné výrobní 

doby odlitku a neplnění termínu expedice. To samozřejmě není pro zákazníka přijatelné, a 

proto se snažíme průběžnou dobu naopak co nejvíce zkrátit a odlitek dodat dle smluvních 

podmínek včas a ve vysoké kvalitě. 

To se nepodařilo při výrobě podobného lisovacího stolu, z téhož  materiálu, o hmotnosti  

12 000 kg. Po vyjmutí odlitku z formy a jeho čištění se v žebrech objevily 30-40 mm hluboké 

praskliny. Usuzovalo se, že k tomu mohlo dojít kvůli předčasnému vyjmutí odlitku z formy. 

Protože je reálný předpoklad, že firma zákazník bude i nadále oba typy lisovacích stolů 

objednávat, bylo nutné tento problém vyřešit.  

1.1 Cíl práce 

Cílem práce je vyhodnocení průběhu chladnutí odlitku lisovacího stolu (viz obr.1) z litiny 

s kuličkovým grafitem EN-GJS-400-15 o surové hmotnosti 8000 kg a jeho porovnání 

s výsledky simulace tuhnutí a chladnutí.  

Pomocí matematického modelování v programu MAGMAsoft a měřením skutečného průběhu 

tuhnutí a chladnutí termočlánkem umístěným na odlitku by se mělo dosáhnout optimalizace 

problematického úseku výroby. 

 

     Obr.1  Lisovací stůl v sestavě stroje [1] 
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2   ÚVOD DO PROBLEMATIKY VÝROBY LITIN 

2.1 Litiny 

Litiny jsou slitiny železa s C, Si, Mn, S, P a dalšími prvky, kde množství uhlíku přesahuje 

hodnotu 2,14 %. Jak se zmiňuje autor [2] uhlík je v nich vyloučen jako grafit nebo vázán jako 

karbid železa (Fe3C), případně karbid jiného prvku.  

2.2 Tavení litin 

Tavení litin v EIP nám dává možnost velké variability vsázkových surovin. Jako vsázku, 

můžeme použít paketované plechy, třísky z mechanického obrábění, ocelový šrot a hlavně 

litinový vrat (vtoky, výfuky, zbytky...). 

Autor [3] uvádí, že při tavení litiny s kuličkovým grafitem musíme dbát na určitý podíl 

surového železa ve vsázce, protože ocelový odpad může mít vyšší obsah dusíku a prvků pro 

výrobu litiny s kuličkovým grafitem škodlivých. Aby nevznikalo příliš mnoho strusky, měl by 

být vsázkový materiál čistý, bez připečeného písku a ne příliš rezavý. 

2.3 Struska 

Struska se tvoří z nečistot ve vsázce, opotřebením vyzdívky a propalem prvků.  

Při tavení v elektrických indukčních pecích nemá struska velký metalurgický význam a je 

oproti roztavenému kovu studená. [3]  

Struska zabraňuje naplyňování taveniny a snižuje přestup tepla mezi taveninou a okolní 

atmosférou. 

 

2.4 Nauhličování 

Vzhledem k tomu, že velký podíl vsázky tvoří často ocel, je nutná úprava chemického složení 

taveniny. Ta se provádí nauhličováním a legováním.  

Nauhličování se provádí přidáním nauhličujících přípravků na bázi uhlí. Dochází k němu 

rozpouštěním uhlíku z těchto přípravků v kovové lázni. 

Rychlost rozpouštění nauhličovadla závisí především na teplotě lázně. Čím je teplota vyšší, 

tím je nauhličování rychlejší a lze tak dosáhnout vyššího obsahu uhlíku. Velmi důležitým 

kritériem při výběru nauhličovadel pro výrobu litiny s kuličkovým grafitem je obsah síry. Ten 

musí být co nejnižší.[3] 

2.5 Legování 

Legování se provádí až po nauhličení, neboť některé legury, jako například křemík, 

zpomalují nauhličování. Zároveň se tím sníží propal křemíku. Přidáním legur se v litině tvoří 

takové strukturní složky, které běžně nevznikají a tím litina získá speciální fyzikální, 

chemické a mechanické vlastnosti. Na metalurgickou kvalitu litiny má příznivý vliv očkování 

pomocí SiC. Karbid křemíku se doporučuje přidávat do vsázky společně s nauhličovadlem. 
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Během tavení vytváří redukční prostředí, které vede k užšímu obsahu vměstků a zajišťuje 

dobrý stav krystalizačních zárodků [3]. 

 

2.6 Očkování 

Očkování ovlivňuje konečnou strukturu materiálu a jeho podstatou je heterogenní nukleace. 

Vytváří se tak dostatečný počet grafitizačních zárodků a zjemňuje vyloučený grafit. Očkování  

zabraňuje vzniku volného cementitu a snižuje výskyt zákalky v kritických průřezech odlitku. 

Efekt očkování, závisí na chemickém složení očkovadla, jeho teplotě tavení, na množství 

očkovadla, na způsobu očkování, na fyzikálně chemickém stavu taveniny a na časovém 

průběhu a účelu očkování. [2] 

 

2.7 Modifikace 

Podle tvaru vyloučeného grafitu lze litiny rozdělit na litinu s lupínkovým grafitem (LLG) 

litinu s kuličkovým grafitem (LKG) , litinu s vermikulárním grafitem (LVG) a temperovanou 

litinu (TL). U LKG a LVG se zmiňovaného tvaru grafitu dosahuje modifikací. 

LKG se nejvíce svými mechanickými vlastnostmi přibližuje ocelím. Jak už předesílá její 

název, obsahuje grafit ve formě kuliček a k tomu, aby se grafit v této formě vyloučil, je 

zapotřebí litinu modifikovat. 

Modifikace se provádí hořčíkem nebo slitinami hořčík obsahující a probíhá za bouřlivé 

reakce modifikátoru s roztavenou litinou. Autor [2] uvádí, že hořčík potlačuje vylučování 

grafitu, a proto je nutné dobře očkovat a to současně s modifikací, popřípadě dvoustupňově – 

poprvé s modifikací a podruhé během lití. 

Podle způsobu vpravení hořčíku do kovu rozlišujeme několik metod modifikace. Velice 

zjednodušeně řečeno se jedná o metody polévací a ponořovací. 

Vpravením modifikátoru do kovu a jeho působením se lupínkový grafit mění na kuličkový 

(viz obr.2 a 3) a také se mění vlastnosti litiny jako například tepelná vodivost, koeficient 

tepelné roztažnosti, korozivzdornost a možnost svařování a obrábění.  

Obr. 2  Kuličkový grafit [4]          Obr. 3  Detailní pohled na strukturu [4] 

Z hlediska obsahu uhlíku a křemíku má LKG charakter litiny, avšak z hlediska obsahu 

manganu, fosforu a síry má charakter oceli.[2] 
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2.8 Odlévání 

Technologie odlévání je jednou z velmi důležitých oblastí výroby všech odlitků. Kvalitních 

odlitků je možné dosáhnout pouze plynulým plněním formy, vhodně zvolenou licí rychlostí  

a vtokovou soustavou. 

Vtoková soustava by měla být navržena tak, aby splňovala následující požadavky: 

1. klidné (neturbulentní), ale rychlé naplnění dutiny formy  

2. rychlost v zářezech vtokové soustavy by měla být do 0,8  

3. spodní rozvětvené zaústění zářezů tak, aby bylo zaručeno dostatečné rozložení teplotního 

pole v odlitku a potlačení možnosti vzniku neprůtočných míst (tišin). [5] 

Autoři [6], [7], [8] a [9] se také zmiňují o důležitosti vtokových soustav a poukazují na jejich 

různé aplikace, díky nimž lze dosáhnout vhodných parametrů plnění dutiny formy. 

K odlévání taveniny nižších hmotností (do 2 000 kg) se využívá bubnových sklopných pánví, 

ale pro vyšší hmotnosti (nad 2 000 kg až do 60 000 kg) se používá sklopných hrncových 

pánví s ručním nebo elektrickým pohonem (viz obr.4) 

Odlévání přes „hubičku“ umožňuje jednodušší konstrukci licí pánve a nižší náklady na její 

údržbu. [10] 

 

       Obr. 4  Hrncová licí pánev 
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3 LINEÁRNÍ ROZBOR CHLADNUTÍ HMOTNÝCH 

LITINOVÝCH ODLITŮ 

3.1 Krystalizace a nukleace 

Krystalizace je tvorba krystalizačních zárodků, přechod z tekutého do pevného skupenství za 

vzniku krystalů a probíhá od teplot likvidu do teploty okolního prostředí. Krystalizaci od 

teploty likvidu, do teploty solidu nazýváme krystalizací primární, nebo-li tuhnutí  

a krystalizaci od teploty solidu do teploty okolního prostředí nazýváme krystalizací 

sekundární, nebo-li chladnutí. 

Krystalizace začíná nukleací a posléze tvorbou krystalů pevné fáze. [2] 

Nukleace a růst grafitu je nejdůležitější proces při krystalizaci grafitických litin, jelikož pro 

jejich vlastnosti je podstatné, aby se grafit vyloučil ve stejnoměrně velkých útvarech  

a rovnoměrně v celém průřezu odlitku. 

Rozlišujeme nukleaci homogenní a heterogenní. [2] 

Homogenní nukleace - samovolně vzniklé zárodky při spontánní krystalizaci - může nastat 

v čistých kovech, při vysokém stupni podchlazení a při současných technologiích výroby se 

uplatňuje pouze experimentálně v laboratorních podmínkách. [2] 

Heterogenní nukleace - je běžná krystalizace litin. Nastává z exogenních zárodků, které se 

do taveniny dostanou z povrchu formy při lití, nebo z endogenních zárodků, kterými jsou 

pevné nerozpuštěné částice v tavenině (oxidy, křemičitany, sulfidy, nitridy, nekovové 

vměstky…). U litin s kuličkovým grafitem souvisí tvorba zárodků s přítomností prvků  

s vysokou afinitou k síře a kyslíku (zárodky pro krystalizaci jsou oxidy, oxisulfidy, sulfidy).  

Heterogenní nukleace vyžaduje až 10x menší teploty podchlazení taveniny než homogenní 

nukleace a proto probíhá vždy jako první. Mechanismem heterogenní nukleace probíhá 

tuhnutí grafitického eutektika. 

Krystalizace litin se vyznačuje eutektickou prodlevou. V průběhu tuhnutí se tvoří (pouze u 

litin) eutektikum, ve kterém je v rovnováze tavenina a tuhá fáze. Tu zde tvoří austenit a grafit 

nebo cementit (cementitické eutektikum se nazývá ledeburit). 

Tvorba grafitického nebo ledeburitického eutektika je závislá na termodynamických  

a kinetických podmínkách krystalizace. Ty jsou dány změnou volné energie soustavy stabilní 

a metastabilní. 

Stabilní krystalizace (aktivace zárodků grafitu) nepotřebuje velkou změnu volné energie. 

K vylučování grafitu dochází již při nízkých změnách podchlazení (přibližně 8 – 10°C).  

Při krystalizaci kuličkového grafitu je však nutná hodnota podchlazení vysoká – okolo 60°C, 

což se vysvětluje změnou fyzikálně-chemických vlastností taveniny zpracované modifikací 

hořčíkem.[2] 
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3.2 Tuhnutí 

Tuhnutí litinových odlitků probíhá v několika pásmech. Jedním z nich je tzv. licí kůra, což je 

povrchové pásmo, které se skládá z jemných krystalů. Vzniká rychlým ochlazováním 

taveniny. Má jiné mechanické vlastnosti než střed odlitku. 

Navazuje pásmo kolmunárních dendritů (protáhlé sloupkovité dendrity) jejichž osy jsou stejné 

s odvodem tepla z odlitku. 

Poslední pásmo tvoří polyedrické-rovnoosé dendrity (krystaly připomínající stromečky 

z jejichž přednostně rostoucí hlavní osy vyrůstají osy vedlejší) 

U litin nadeutekticého složení se většinou vytváří všechna tato pásma. [2] 

  Obr. 5   Morfologie tuhnutí LKG [11] 

Krystalizace a tuhnutí je prakticky výsledkem snahy kovu dosáhnout stabilního stavu. 

Tuhnutí je proces, při kterém se s časem mění teplota formy i odlitku, pevnost formy  

i odlitku i jejich rozměry. Dochází k přestupu tepla z tekuté fáze přes tuhou fázi do formy  

a následně z formy do okolí.  

Průběh tuhnutí závisí na charakteru odlitku, vlastnostech kovu a formy, technologických 

podmínkách (např. vtoková soustava, chladítka, nálitky), podmínkách přestupu tepla mezi 

odlitkem a formou a je dán teplotním polem. To není časově ani prostorově stálé. V daném 

okamžiku ho můžeme znázornit izotermami (plochy, jejichž body mají stejnou teplotu). 

Tuhnutí odlitku probíhá plynule a to mezi izolikvidou (plocha jejíž všechny body mají teplotu 

likvidu) a izosolidou (plocha jejíž všechny body mají teplotu solidu) a tato oblast se nazývá 

pásmo tuhnutí. V průběhu tuhnutí se všechny izotermy posunují do středu odlitku. Místo, kde 

tuhnutí končí, tedy místo kde se setkají izosolidy, se nazývá tepelná osa odlitku. 
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Postup izosolidy k tepelné ose odlitku, vyjádřený tloušťkou ztuhlé vrstvy kovu, se dle autora 

[12] nazývá lineární rychlost tuhnutí.  

Morfologie tuhnutí LKG je znázorněna na obr.5. 

 

3.3 Přestup tepla 

Podmínky přestupu tepla z kovu do formy se během odlévání, tuhnutí a chladnutí neustále 

mění  

- při lití dochází k přestupu tepla z kovu do formy bezprostředním stykem tekoucího 

kovu se stěnami formy 

- po odlití určitou dobu ještě trvá styk tekutého kovu se stěnami formy, ovšem tekutý 

kov je již v klidu (pomineme-li konvekční proudění u masivních odlitků) 

- za další časový interval se již jedná o přestup tepla mezi ztuhlou vrstvou kovu  

a stěnami formy. Odvod tepla zde probíhá přes vrstvu tuhého kovu, jehož tloušťka 

neustále roste. 

- v důsledku smršťování tuhé vrstvy se mezi odlitkem a stěnami formy tvoří mezera (ta 

v závislosti na smršťování odlitku roste a její tloušťka závisí na rozměrech odlitku  

a smrštění kovu) a k odvodu tepla z taveniny do formy dochází jak přes vrstvu tuhého 

kovu, tak přes vzniklou mezeru, čímž se sníží intenzita odvodu tepla z taveniny. 

Dále se charakter odvodu tepla z taveniny až do úplného vychladnutí nemění. [12] 

3.4 Proces chladnutí odlitků 

Tuhnutí kovu ve formě je proces, kterým vzniká odlitek požadovaných tvaru a rozměrů 

(odpovídající tvarů a rozměrů formy). 

Chladnutí je etapa, kdy se dále snižuje teplota z teploty solidu na teplotu okolí. V odlitku při 

tom probíhají některé fyzikáklní změny, které ovlivňují jeho konečné vlastnosti. Jsou to 

hlavně mechanické a fyzikální vlastnosti (pevnost, tažnost, napětí) a rozměry odlitku. 

Změna rozměru odlitků je způsobena smršťováním. Obecně se smrštění vyjadřuje 

v procentech (%) nebo promilích (‰) měřeného úseku a závisí na součiniteli tepelné 

roztažnosti a rozdílu teplot (teploty solidu ts a konečné teploty okolí to). 

Součinitel tepelné roztažnosti (smrštění) je závislý na složení slitiny (nebo na druhu kovu). 

Jeho hodnota se v průběhu chladnutí mění. Při výpočtech se obvykle počítá s jeho střední 

hodnotou ( ts- to). 

Některé se smršťují volně s klesající teplotou a smršťování není ničím brzděno. Takové 

smršťování nastává jen u odlitků tvarově jednoduchých, jako jsou např. tyče nebo hranoly. 

Odlitky obecně mají ale složité tvary a různé tloušťky stěn. Autor [12] se zmiňuje, 

že jednotlivé části tak nechladnou a nesmršťují se ani volně ani současně a mezi jednotlivými 



- 8 - 

 

 
KRAUSOVÁ, M. Technologie výroby odlitku lisovacího stolu. VŠB-TU Ostrava, 2013 

 

místy odlitku vznikají rozdíly v rozměrech, které způsobují deformaci (zborcení odlitku), 

nebo napětí. 

 

3.5 Pnutí v odlitcích 

Odlitek začíná dilatovat v okamžiku, kdy se vytvoří souvislá tuhá fáze. Rozlišujeme volnou 

tepelnou dilataci a brzděnou tepelnou dilataci, která je příčinou pnutí v odlitcích. 

Podle příčiny vzniku rozlišujeme napětí na exogenní (smršťovací) a endogenní (zbytková 

tepelná a transformační). 

Dle autora [13] vzniká exogenní pnutí vlivem nepoddajnosti formy nebo jádra (klade 

dilatující části odlitku odpor) a endogenní vlivem rozdílu teploty odlitku a nehomogennosti 

teplotního pole (jednotlivé části odlitku pak dilatují různě).  

3.5.1 Fázové (transformační) napětí 

Vznikne-li v odlitku napětí pouze tím, že se v něm, vlivem rozdílu jeho tlouštěk, vytváří různé 

strukturní fáze, pak hovoříme o napětí fázovém. V tenčí části odlitku pak dochází k tahovému 

napětí v tlustší k tlakovému. 

Fázová pnutí mají vliv na vznik zbytkových tepelných pnutí a jejich konečnou velikost.[13] 

3.5.2 Tepelné napětí 

Tepelné pnutí vzniká vlivem rozdílné rychlosti chladnutí a tím i nesoučasně smršťujících se 

různě silných částí odlitku. 

Čím větší jsou rozdíly průřezů odlitku, tím větší napětí vznikne. V tenčí části odlitku klesá 

teplota mnohem rychleji než v masívní a tím dochází k plastickým deformacím. V silném 

průřezu vzniká zbytkové pnutí tahové a v tenkém tlakové. 

Dle autora [12] je pro výsledné napětí odlitku rozhodující teplené napětí. 

3.5.3 Smršťovací napětí 

Smršťovací pnutí se vyskytuje u všech odlitků, jelikož je způsobeno vlastní drsností formy  

a jader, které kladou odpor smršťování i tak jednoduchým tvarům, jakými jsou desky a tyče. 

Závisí na vlastnostech formovacích směsí (pevnost, rozpadavost) a autor [12] se zmiňuje,  

že většinou vede pouze k tomu, že výsledné smrštění odlitku je menší, než předpokládané na 

základě součinitelů tepelné roztažnosti kovu. 

3.5.4 Napětí v průřezu stěny 

Všechna doposud zmíněná napětí byla uvažována v odlitku s různými tloušťkami a tvarem 

stěn.  Napětí ale vzniká i u jednoduchých odlitků jako jsou válec nebo blok. I tam nastanou 

rozdíly teplot povrchu a středu odlitku. Okolí tepelné osy se i v tuhém stavu ochlazuje  

a smršťuje s určitým zpožděním vůči povrchu odlitku. Je zřejmé, že ve stěně o jisté, byť 

stejné, tloušťce mohou nastat všechny tyto jevy – nerovnoměrná krystalizace, rozdílné 
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vylučování nové fáze na povrchu a uvnitř odlitku, deformace teplejšího kovu v oblasti tepelné 

osy za vyšších teplot a po úplném vychladnutí napětí mezi povrchem a vnitřkem odlitku. [12] 

 

3.5.5 Následky napětí v odlitcích 

Výsledné napětí odlitku je zpravidla v tenké části tlakové a v tlustší části tahové. Je to napětí 

zbytkové, protože zbude v odlitku po jeho úplném vychladnutí.  

Tenké a tlusté části mohou být na odlitku uspořádány symetricky, nebo asymetricky.  

V případě asymetrického uspořádání způsobí zbytkové napětí pružnou deformaci – zborcení 

odlitku. 

Autor [12] také uvádí, že v případě symetrického uspořádání se napětí navenek neprojeví, je 

„utajeno“ v odlitku, ale v případě překročení meze kluzu nastane trvalá deformace, která též 

není do doby překročení meze pevnosti patrná. Po překročení meze pevnosti vznikne 

prasklina.  

3.5.5.1 Trhliny 

Trhliny vznikají postupným vývojem ve třech etapách: 

- vzniká a roste, když rostoucí krystaly vytvářejí skelet, na nějž působí síla vyvolávající 

tahová napětí; trhlina se přitom úplně zaplňuje taveninou z okolí 

- trhlina se prodlužuje a rozšiřuje a dále se zaplňuje taveninou (při teplotě nad solidem) 

- trhlina dále roste (při teplotě pod solidem) než napětí přiměřeně klesne 

Trhliny mají křivolaký tvar a zoxidovaný povrch. Jak se zmiňují autoři [12],[13], vliv 

konstrukce odlitku je zde nulový, ale omezit jejich vznik by mohlo zpoddajnění forem.  

3.5.5.2 Praskliny 

Dle autorů [12],[13] vznikají praskliny náhle a obvykle za výrazného zvukového efektu. 

Probíhají v plynulých křivkách a jejich povrch je čistě krystalický nebo zabarvený 

náběhovými barvami. Na jejich vznik má rozhodující vliv také konstrukce odlitku. 

3.5.6 Snížení napětí v odlitcích 

Napětí, které zůstává v odlitcích po úplném vychladnutí, můžeme dodatečným způsobem 

vhodně upravit např. tepelným zpracováním. 

Můžeme ale také upravit konstrukci odlitku a technologické podmínky tak, aby napětí bylo co 

nejmenší, popřípadě nevzniklo vůbec.  

Autor [12] uvádí, že za tímto účelem se provádí např. chlazení odlitku pomocí chladítek, nebo 

úprava formy tak, aby odvod tepla v různých částech formy byl přiměřený tloušťce stěny 

odlitku. 
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4   NÁVRH METODIKY MĚŘENÍ PRŮBĚHU TEPLOT PŘI 

TUHNUTÍ A CHLADNUTÍ ODLITKU 

Jedním z nejpřesnějších způsobů měření teplot odlitků je měření teploty pomocí 

termoelektrických článků. Využívá se k tomu termoelektrického jevu. Jeho podstatou je přímá 

přeměna tepelné energie na elektrickou a naopak. Schéma zapojení termočlánku je zřejmé 

z obr. 6 a měřící přístroj je uveden na obr. 7 

K co nejpřesnějšímu zjištění průběhu chladnutí, je vhodné umístit do různých částí formy 

několik takových termočlánků a v pravidelných intervalech odečítat aktuální teplotu. 

 
Obr. 6  Schéma zapojení termoelektrického článku [14] 

Obr.7  Měřící přístroj k odečítání teploty z termoelektrických článků [15] 
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5 SIMULACE PLNĚNÍ FORMY, DOBY TUHNUTÍ  

A CHLADNUTÍ ODLITKU  

Za účelem objasnění procesů probíhajících při plnění formy a při chladnutí a tuhnutí odlitku 

byla provedeno matematické modelování těchto procesů v programu MAGMAsoft při přesně 

určených okrajových podmínkách. Plnění formy v jednotlivých fázích znázorňují obrázky 8 

až 17. Tuhnutí odlitku je znázorněno na obrázcích 5.2.1 až 5.2.6 a chladnutí odlitku je možné 

vidět na obrázcích 18 až 32. 

5.1 Plnění formy 

Matematickým modelováním plnění dutiny formy byl predikován charakter proudění  

a rozložení teplotních polí v tavenině.  

Na obrázku 8 je znázorněn počátek odlévání t = 4.987s, kdy je vtoková soustava před 

filtračními komponenty i za nimi zaplněna a tavenina při vstupu do dutiny formy tvoří mírný 

fontánový efekt bez rozstřiku. 

 

 
Obr. 8  Plnění dutiny formy t = 4.987s 
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Charakter plnění a rozložení teplotních polí v tavenině při t = 12.840s je ukázán na obrázku 9, 

na kterém můžeme sledovat stále se tvořící fontánu taveniny od krajního vtoku díky vysoké 

vstupní rychlosti. 

 

 
Obr. 9  Plnění dutiny formy t = 12.840s 

 

Stav proudění a rozložení teploty v tavenině při čase t = 20.800s, kdy je forma zaplněna na 

30% je ukázán na obrázku 10. 

 
Obr. 10  Plnění dutiny formy t = 20.800s 
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Na obrázku 11 je ukázán stav proudění a rozložení teploty v tavenině při 40% zaplnění formy 

v čase t = 29.010s. 

 
Obr. 11  Plnění dutiny formy t = 29.010s 

 

Obrázek 12 ukazuje formu zaplněnou na 50%, stav plnění formy a rozložení teploty 

v tavenině při čase t = 37.880s. 

 
Obr. 12  Plnění dutiny formy t = 37.880s 
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Na obrázku 13 je dutina formy zaplněna na 60% a to za čas t = 47.920s, je zde možné vidět 

rozložení teplotních polí v tavenině. 

 
Obr. 13  Plnění dutiny formy t = 47.920s 

 

Obrázek 14 ukazuje rozložení teplotních polí v tavenině při zaplnění formy na 70%  

a v čase t = 59.380s. 

 
Obr. 14  Plnění dutiny formy t = 59.380s 
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 Na obrázku 15 je ukázáno rozložení teplotních polí v tavenině při zaplnění formy na 80%  

v čase t = 71.860s. 

 
Obr. 15  Plnění dutiny formy t = 71.860s 

 

Obrázek 16 ukazuje rozložení teplotních polí v tavenině při zaplnění formy na 90%  

a v čase t = 85.010s. 

 
Obr. 16  Plnění dutiny formy t = 85.010s 
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Na obrázku 17 je zobrazen odlitek zaplněný na 100% za čas t = 98.940s a je možné pozorovat 

rozložení teplotních polí při ustávajícím proudění taveniny. 

 
Obr. 17  Plnění dutiny formy t = 98.940s 

 

5.2 Tuhnutí odlitku 

Matematickým modelováním tuhnutí odlitku byla predikována rychlost tuhnutí jeho charakter 

a rozložení teplotních polí v tuhnoucím kovu. 

Na obrázku 18 je ukázán stav tuhnutí a rozložení teploty v tuhnoucím odlitku při 10% 

ztuhlého kovu v čase t = 10 minut po odlití. 

 
Obr. 18  Tuhnutí odlitku t = 10 min. po odlití 
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Na obrázku 19 je ukázán stav tuhnutí a rozložení teploty v tuhnoucím odlitku při 20% 

ztuhlého kovu v čase t = 16 minut po odlití. 

 
Obr. 19  Tuhnutí odlitku t = 16 min. po odlití 

 

Na obrázku 20 je ukázán stav tuhnutí a rozložení teploty v tuhnoucím odlitku při 30% 

ztuhlého kovu v čase t = 22 minut po odlití. 

 
Obr. 20  Tuhnutí odlitku t = 22 min. po odlití 
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Na obrázku 21 je ukázán stav tuhnutí a rozložení teploty v tuhnoucím odlitku při 40% 

ztuhlého kovu v čase t = 30 minut po odlití. 

 
Obr. 21  Tuhnutí odlitku t = 30 min. po odlití 

 

Na obrázku 22 je ukázán stav tuhnutí a rozložení teploty v tuhnoucím odlitku při 50% 

ztuhlého kovu v čase t = 39 minut po odlití. 

 
Obr. 22  Tuhnutí odlitku t = 39 min. po odlití 
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Na obrázku 23 je ukázán stav tuhnutí a rozložení teploty v tuhnoucím odlitku při 60% 

ztuhlého kovu v čase t = 51 minut po odlití. 

 
Obr. 23  Tuhnutí odlitku t = 51 min. po odlití 

 

5.3 Chladnutí odlitku 

Matematickým modelováním chladnutí odlitku byla predikována rychlost chladnutí 

 a rozložení teplotních polí v chladnoucím odlitku. 

Na obrázku 24 je zobrazen průběh chladnutí odlitku pomocí teplotních polí v čase 303 min. 

(5hod. 03min.) po odlití. Teplota se pohybovala v rozmezí 1099°C – 739°C. 

 
Obr. 24  Chladnutí odlitku t = 303 min. po odlití 
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Na obrázku 25 je zobrazen průběh chladnutí odlitku pomocí teplotních polí v čase 448 min. 

(7hod. 28min.) po odlití. Teplota se pohybovala v rozmezí 999°C – 719°C. 

 
Obr. 25  Chladnutí odlitku t = 448 min. po odlití 

 

Na obrázku 26 je zobrazen průběh chladnutí odlitku pomocí teplotních polí v čase 693 min. 

(11hod. 33min.) po odlití. Teplota se pohybovala v rozmezí 899°C – 697°C. 

 
Obr. 26  Chladnutí odlitku t = 693 min. po odlití 
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Na obrázku 27 je zobrazen průběh chladnutí odlitku pomocí teplotních polí v čase 1358 min. 

(22hod. 38min.) po odlití. Teplota se pohybovala v rozmezí 795°C – 618°C. 

 
Obr. 27  Chladnutí odlitku t = 1358 min. po odlití 

 

Na obrázku 28 je zobrazen průběh chladnutí odlitku pomocí teplotních polí v čase 2319 min. 

(1d. 14hod. 39min.) po odlití. Teplota se pohybovala v rozmezí 699°C – 547°C. 

 
Obr. 28  Chladnutí odlitku t = 2319 min. po odlití 
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Na obrázku 29 je zobrazen průběh chladnutí odlitku pomocí teplotních polí v čase 3376 min. 

(2d. 8hod. 16min.) po odlití. Teplota se pohybovala v rozmezí 600°C – 471°C. 

 
Obr. 29  Chladnutí odlitku t = 3376 min. po odlití 

 

Na obrázku 30 je zobrazen průběh chladnutí odlitku pomocí teplotních polí v čase 4710 min. 

(3d. 6hod. 30min.) po odlití. Teplota se pohybovala v rozmezí 500°C – 398°C. 

 
Obr. 30  Chladnutí odlitku t = 4710 min. po odlití 
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Na obrázku 31 je zobrazen průběh chladnutí odlitku pomocí teplotních polí v čase 6574 min. 

(4d. 13hod. 34min.) po odlití. Teplota se pohybovala v rozmezí 400°C – 319°C. 

 
Obr. 31  Chladnutí odlitku t = 6574 min. po odlití 

 

Na obrázku 32 je zobrazeno rozložení teplotních polí ve formě v čase 7754 min. (5d. 9hod. 

14min.) po odlití, kdy odlitek dosáhl teploty 315°C. Teplota různých částí formy se 

pohybovala v rozmezí 394°C – 40°C. 

 
Obr. 32  Teplotní pole ve formy při t = 7754 min. po odlití, kdy odlitek dosáhl T = 315°C 
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6   PRAKTICKÉ OVĚŘENÍ SIMULOVANÝCH VÝSLEDKŮ 

6.1 Průběh tavby 

Odlitek byl vyroben  z   litiny s kuličkovým  grafitem značky EN–GJS-400-15U. Litina byla 

tavena v elektrické indukční kelímkové peci o příkonu 4 MW a spotřebě 650 kWh/t. Jako 

vsázka byly použity ocelové pakety hlubokotažného plechu, surové železo, (spolu 

s ocelovými paketami tvořili největší podíl materiálu ve vsázce), litinový odpad, 

nauhličovalo, a karbid křemíku (SiC). Hmotnost celé vsázky činila 8290 kg. 

Po roztavení byl při teplotě 1420°C odebrán první vzorek k analýze a po jeho vyhodnocení 

byly přidány další suroviny v takovém poměru, aby chemické složení odpovídalo 

metalurgickému předpisu a tím byly splněny i požadavky na ostatní materiálové vlastnosti. Při 

teplotě 1460°C byl odebrán další vzorek k analýze. Chemické složení již odpovídalo 

metalurgickému předpisu před očkováním a modifikací. Litina byla přelita do předehřáté licí 

pánve. V této pánvi proběhlo polévací metodou očkování a modifikace taveniny. Poté byla 

pánev přepravena na místo odlévání. Při transportu pánve se počítalo s poklesem teploty asi o 

100°C, proto se povrch taveniny zasypal dřevěným uhlím. Doba tavby byla 155 min. 

Po převozu pánve k formě se stáhla struska a změřila se teplota, která byla 1334°C.  

Bezprostředně před litím byl odebrán poslední vzorek k finálnímu určení chemického složení. 

Dosažené hodnoty jsou uvedeny v Tab. 6.1.1.  

 

 

Tab. 1  Chemické složení litiny na odlitek lisovacího stolu 

C Mn Si P S Cr Ni Mo V Sn Mg Cu CEL 

3,53 0,19 2,37 0,022 0,008 0,026 0,057 0 0,003 0,004 0,04 0,02 4,18 

 

 

 

6.2 Odlití formy 

Forma byla odlita taveninou s výše 

uvedeným chemickým složením a za 

předepsané teploty. Naplnění formy 

proběhlo za 99 sekund. V průběhu odlévání 

se nevyskytly žádné potíže a forma byla 

odlita dle všech předpokladů zjištěných 

matematickým modelováním. Na obrázku 33 

je vidět počátek odlévání lisovacího stolu 

z hrncové pánve – horem přes „hubičku“ do 

licí jamky a následně do formy vtokovou 

soustavou. 

Obr. 33  Odlití formy 
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6.3 Měření teplot při tuhnutí a chladnutí odlitku 

Měření nebylo možné provést podle výše zmíněného návrhu, neboť bylo nutné přizpůsobit 

„experiment“ momentálním ekonomickým a provozním podmínkám firmy. Proto byl v tomto 

případě použit pouze jeden plášťový termočlánek, umístěný ve spodní části odlitku (obr. 34), 

kde se kvůli největší tloušťce stěn předpokládal nejpomalejší odvod tepla. 

Obr. 34  Umístění termočlánku na odlitku 

Obr. 35  Speciální termočlánek použitý k měření teploty odlitku 

 

Termočlánek viz obr. 35, byl tvořen dvojicí elektrických vodičů různého chemického složení, 

které jsou uloženy v práškovém loži (například korund Al2O3) a v ochranném plášti 

z nerezavějící oceli. 

Teplý spoj termočlánku je vytvořen svařením jedněch konců obou vodičů. Jeho zahřátím 

vzniká ve spoji termoelektrické napětí, jehož velikost je úměrná teplotě, kterou měříme.  

Studený spoj tvoří druhý konec vodičů, které se připojují na měřící přístroj. 

Četnost měření a vývoj teplot je možné vidět v níže přiložené tabulce (tab.2) a grafu (obr. 36). 
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             Tab. 2  Měření teplot odlitku 
 

Datum čas měření teplota [°C] 

5.1.2013 1:09 1332 

  6:26 795 

  7:31 784 

  10:30 760 

  13:45 741 

  17:45 722 

  21:35 708 

6.1.20123 1:30 705 

  5:30 703 

  9:30 695 

  13:30 686 

  17:30 672 

  21:30 658 

7.1.2013 1:30 642 

  5:30 625 

  9:30 609 

  13:40 594 

  17:15 581 

  20:15 571 

8.1.2013 2:30 551 

  5:30 541 

  9:50 526 

  14:00 513 

  17:15 502 

  20:15 493 

9.1.2013 2:00 476 

  5:30 466 

  14:30 441 

  20:15 428 

10.1.2013 2:00 408 

  5:30 402 

  8:30 398 

  11:45 391 

  13:30 387 

  19:15 374 

11.1.2013 3:00 357 

  7:30 347 

  11:00 340 

  13:15 335 

  17:15 319 

  19:00 315 
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Obr. 36  Vývoj teplot chladnutí odlitku lisovacího stolu 
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Tab.3  Teploty odlitku v určitých časových momentech 

čas[min po 

odlití] 
skutečná 

teplota [°C] 
teplota dle 

simulace [°C] 
rozdíl  
[°C] 

317 795 858 -63 

561 760 804 -44 

996 722 761 -39 

1461 705 714 -9 

2001 695 669 26 

2481 672 635 37 

2901 642 598 44 

3441 609 558 51 

3906 581 525 56 

4401 551 493 58 

4901 526 465 61 

5346 502 441 61 

5871 476 413 63 

6621 441 374 67 

7311 408 338 70 

7742 398 315 83 

8001 387   

8346 374   

7321 357   

9081 347   

9261 340   

9291 335   

9666 319   

9771 315   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

        Obr. 37  Grafické znázornění chladnutí 
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Měřený lisovací stůl  (obr.38)  byl po 6 dnech a 18 hodinách od odlití vytržen. Technická 

kontrola neshledala žádné závady a proto mohl být dle technologického postupu výroby, 

včetně tepelného zpracování, dokončen. 

Naměřené mechanické hodnoty odpovídaly požadavkům zákazníka a předepsané normě (viz. 

tab.4) a odlitek tak mohl být předán zákazníkovi. 

 

Tab.4   Mechanické hodnoty lisovacího stolu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Obr. 38  Odlitek lisovacího stolu s povrchovou úpravou 

Mez kluzu Rp0,2  (MPa)  Mez pevnosti  Rm (MPa)  Tažnost A(%)  
Předpis dle ČSN EN 1563:2012  

240  370  11  
VÝSLEDNÉ HODNOTY ZE ZKOUŠKY TYPU „D“  

260  392  21,6  
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7   ZÁVĚR 

V této práci se porovnávaly teploty skutečného chladnutí odlitku lisovacího stolu z litiny 

s kuličkovým grafitem EN-GJS-400-15 o surové hmotnosti 8000 kg (viz. kap.6) s teplotami 

vypočtenými simulačním programem MAGMAsoft (viz. kap.5.). 

Měření chladnutí probíhalo v časových intervalech, které jsou uvedeny v tab.2 

s odpovídajícími teplotami a graficky znázorněny v grafu na obr.36 

Při porovnání skutečných naměřených hodnot a simulace (patrné v tab.3 a grafu na obr. 37) 

byly zjištěny rozdílné výsledky. Skutečné chladnutí odlitku trvalo déle, než chladnutí dle 

simulace. Odchylka mezi dobou chladnutí ze simulačního programu a skutečným chladnutím 

tak byla 1966min = 1den 8 hodin 46 minut. 

Tato odchylka byla zapříčiněna též tím, že čtvrtý den po odlití lisovacího stolu, byla v jeho 

blízkosti odlita jiná forma (v tab.3 v čase 4901 min.). To nebylo předem plánováno a tudíž ani 

nebylo v simulačním programu zahrnuto. Způsobilo to nerovnoměrný odvod tepla z formy 

lisovacího stolu do atmosféry a mohlo tím dojít ke snížení rychlosti ochlazování. 

Nárůst rozdílu teplot mezi skutečným chladnutím a chladnutím dle simulace je ale z tab. 3 a 

grafu na obr. 37 patrný již před odlitím další formy. Je možné z toho usuzovat, že odlitek 

lisovacího stolu by i nadále chladl pomaleji, než jak uvádí simulace. 

Z hlediska technologického postupu výroby a firemního plánování je nutné toto vzít 

v úvahu a při plánování jednotlivých operačních časů toto zohlednit! 
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