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ABSTRAKT 

Diplomová práce se zabývá verifikací vlivu okrajových podmínek odlévání na velikost 

porózity 50ti tunového těžkého kovářského ingotu. Práce je rozdělena na tři hlavní části, kde 

se první část zaměřuje na specifika technologie výroby těžkých kovářských ingotů, popis licí 

soustavy, způsoby odlévání ingotů a nejčastěji se vyskytující vady. Druhá část se věnuje 

metodám hodnocení objemových vad a chemické heterogenity těžkých kovářských ingotů, 

identifikaci a kvantifikaci vad, stanovení chemického složení, predikci objemových vad 

pomoci numerického modelování a rozboru zahraničních poznatků z této oblasti. V třetí části 

je provedeno experimentální numerické modelování tuhnutí 50 tunového těžkého kovářského 

ingotu a verifikace vlivu okrajových podmínek odlévání na velikost porózity. 
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ABSTRACT 

The diploma thesis deals with the verification of the effect of boundary conditions of 

casting on the size of porosity of 50-ton heavy forging ingot. The thesis is divided into three 

main sections where the first part focuses on the specifics of the production technology of 

heavy forging ingots, on description of the casting system, on methods of ingot casting and 

the most commonly occurring defects. The second part deals with methods of evaluation of 

the volume defects and chemical heterogeneity of heavy forging ingots, identification and 

quantification of defects, determination of the chemical composition and prediction of the 

volume defects using a numerical modelling. Also, the analysis of international knowledge in 

this field is discussed. In the third part of the diploma thesis,   the experimental numerical 

modelling of solidification of 50-ton heavy forging ingot is described and the effect of the 

boundary conditions of the casting on the final volume range of the porosity is discussed. 
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ÚVOD 

I přes narůstající objem výroby plynule odlévané oceli jsou těžké kovářské ingoty 

nenahraditelnou součástí výroby. Tyto ingoty jsou používány pro nadměrné strojní součásti v 

různých průmyslových oblastech, jako je dopravní, energetická, či jiný průmysl. Se 

stoupajícími nároky kladenými na strojní součásti je pochopitelné, že stoupají i nároky na 

kvalitu odlévaných ingotů. 

Tato diplomová práce je zaměřena na verifikaci odlévání a tuhnutí těžkých kovářských 

ingotů, identifikaci a kvantifikaci vyskytujících se vad a vliv úpravy podmínek odlévání na 

vznik těchto vad. Práce je rozdělena na tři části. 

První hlavní kapitola je zaměřena na popis licí soustavy a způsobů odlévání (odlévání 

horem a spodem), popis nejčastěji se vyskytujících vad v ingotech a specifika výroby těžkých 

kovářských ingotů. 

Druhá kapitola se zabývá metodami hodnocení objemových vad a chemické 

heterogenity těžkých kovářských ingotů, identifikaci a kvantifikací vměstků, Baumannovými 

otisky, kapilární-penetrační zkouškami, stanovením chemického složení a predikci 

objemových vad pomoci numerického modelování. V této kapitole je také věnována 

pozornost analýze zahraniční literatury z oblasti hodnocení chemické heterogenity těžkých 

kovářských ingotů. 

Třetí kapitola se věnuje vlastnímu experimentálnímu numerickému modelování 

odlévání a tuhnutí 50 tunového těžkého kovářského ingotu a verifikaci vlivu okrajových 

podmínek odlévání na velikost porózity. 

V závěru dochází ke shrnutí literárních i experimentálních poznatků z oblasti výroby 

těžkých kovářských ingotů. 
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1 ZÁKLADY TECHNOLOGIE ODLÉVÁNÍ OCELI 

Ocel je slitina železa a doprovodných prvků a je produktem agregátů pro výrobu oceli, 

jako jsou kyslíkové konvertory, elektrické obloukové pece, příp. tandemové pece aj. Z těchto 

agregátů se ocel v tekutém stavu přelévá do licí pánve a přepravuje na zařízení sekundární 

metalurgie, kde dochází k její další rafinaci. Ocel požadované jakosti a teploty se dále odlévá, 

buď na zařízení plynulého odlévání (dále v textu označováno zkratkou ZPO), nebo  

do kokil [1]. 

Plynulé odlévání lze popsat jako souhrn technologických procesů, kdy se tekutá ocel 

odlévá z licí pánve, umístěné na otočném licím stojanu ZPO, do mezipánve, a následně do 

oscilujícího krystalizátoru. V krystalizátoru dochází k primárnímu chlazení povrchu ocelové 

lázně a vzniku povrchové licí kůry, která opisuje tvar krystalizátoru. Centrum předlitku má 

stále tekuté jádro. Po výstupu z krystalizátoru vstupuje ocelový plynule litý předlitek do zóny 

sekundárního chlazení, kde je soustavou chladících trysek a vodících a opěrných válečků 

zajištěno jeho tažení, přetváření a chlazení až do jeho úplného utuhnutí po celém svém 

průřezu. Po dokončení sekundárního chlazení je odlitek dělen na požadované délky, chlazen 

v zóně terciálního chlazení či případně dále zpracováván [4]. Schéma uspořádání licí pánve, 

mezipánve a krystalizátorů pětiproudého zařízení plynulého odlévání oceli je zachyceno na 

obr. 1 [31]. 

 

 
Obr. 1:  Schéma znázorňující licí pánev, mezipánev a krystalizátory 

 pětiproudého zařízení plynulého odlévání oceli [31] 

 

Druhou možností je odlévání oceli do ingotů. Výroba ocelových ingotů určených pro 

výkovky a strojní součásti je i přes stále narůstající objem výroby oceli plynulým odléváním 

nenahraditelná [1, 30]. Zvláště v dnešním konkurenčním prostředí je nezbytné nabídnout trhu 

něco speciálního, proto se ingotovou cestou odlévají zejména jakostnější oceli a ingoty 

o vysoké hmotnosti a objemu.  

V České republice se aktuálně odléváním a výrobou ocelových ingotů zabývají 

zejména ocelárny VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s., a ŽĎAS a.s. a doplňkově 

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. (hlavní upřednostňovanou technologií v TŘINECKÝCH 

ŽELEZÁRNÁCH je plynulý způsob odlévání oceli). První zmíněná společnost soustředí svou 

pozornost mimo jiné právě i do výroby těžkých kovářských ingotů určených zejména pro 

náročné strojní součásti používané v jaderném energetickém průmyslu. Je tedy nanejvýš 

pravděpodobné, že se od těchto ingotů bude očekávat výborná vnitřní kvalita. Nicméně i přes 

značný pokrok v oblasti technologie výroby ocelových ingotů sledujeme u konečných 



5 

 

RYLKO, P. Verifikace vlivu okrajových podmínek odlévání na velikost porozity 50ti tunového těžkého 

kovářského ingotu. Diplomová práce. Katedra metalurgie a slévárenství, FMMI, VŠB-TU Ostrava, 2015. 

výkovků vady, které mohou být důsledkem nejednotné lité makrostruktury ingotu 

a makrostruktury, která je výsledkem plastické deformace při následných tvářecích  

procesech [32].  

Řešení materiálových nedostatků výkovků, potažmo finálních strojních součástí, 

spočívá v komplexní optimalizaci jak procesu odlévání oceli, tak následného tepelného 

zpracování až po vlastní tvářecí proces. Jednou z možností, jak sledovat a optimalizovat tok 

výroby materiálu od odlévání až po tvářecí proces, je využití metody numerického 

modelování [33]. 

Protože jádrem diplomové práce je využití numerického modelování při optimalizaci 

technologie odlévání a tuhnutí těžkých kovářských ingotů, věnují se následující kapitoly 

detailněji popisu technologie odlévání oceli do kokil, specifikům výroby těžkých kovářských 

ingotů, metodám hodnocení objemových vad a chemické heterogenity ingotů a základům 

numerického modelování. 

 

1.1 Odlévání oceli do kokil 

Odlévání oceli do kokil probíhá buď horem, anebo spodem. Ocel se při odlévání 

horem do kokil lije přímo z licí pánve nebo přes mezipánev. Při odlévání spodem se ocel 

přivádí do kokil přes licí soustavu, která se skládá z vtokové jamky, licího kůlu a vtokových 

kanálků, obvykle uložených v licí desce. [2]  

 

1.1.1 Kokily 

Kokily jsou litinové formy různých průřezů (např. kruhové, čtvercové, obdélníkové 

atd.). Na obr. 2 a obr. 3 jsou znázorněny příklady kokil čtvercového a kruhového průřezu. 

Výsledný vzhled ingotu je dán vnitřním tvarem kokily. Pro odlévání neuklidněné oceli 

je vhodnější zvolit tvar A (rozšiřující se dolů) a pro odlévání uklidněné oceli tvar V 

(rozšiřující se nahoru). V kokilách tuhne ocel do požadovaného tvaru ingotu a následně je 

zpracována na válcovnách či v kovárnách. [1] 

 

  
Obr. 2:  Kokily čtvercového průřezu [5] Obr. 3:  Kokila kruhového průřezu [28] 

 

1.1.2 Kokilové podložky 

Kokilové podložky jsou tvarované podložky sloužící ke zmenšení rozstřiku oceli na 

stěny kokily při počátku odlévání. Podle provedení kokil, které mohou být ve spodní části 

buď otevřené, anebo uzavřené, se funkce licí podložky, při odlévání spodem, přenáší na licí 

desku. Na obr. 4 jsou znázorněny základní tvary kokilových podložek. Materiál je stejný jako 

u kokily, a to [3, 21]: 
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 šedá litina s lupínkovým grafitem, 

 tvárná litina. 

 

 
Obr. 4:  Tvarované licí podložky [4] 

 

 

1.1.3 Kokilové nástavce 

Slouží k usměrnění staženiny do hlavové části a používají se při odlévání uklidněné 

oceli. Kokilové nástavce se záměrně vyzdívají žáruvzdorným materiálem, aby hlavová část 

odlévané oceli zůstala nejdéle v tekutém stavu. Pří odlévání těžkých ingotů se používá 

exotermické obložení. Tyto nástavce mohou být součástí kokily nebo oddělené (častěji 

používáno, neboť jsou objemné a těžké) pro lepší manipulaci, kdy je lze odstranit dříve než 

před vlastním stripováním celého ingotu z kokily[3]. 

 

1.1.4 Odlévání horem 

Odlévání horem může být přímo z licí pánve do kokily (viz obr. 5) nebo přes 

mezipánev s více licími proudy, což nám umožňuje odlévání více kokil najednou. Při tomto 

způsobu odlévání je nutno počítat s velkou výškou lití. Ta způsobí rozstřik oceli při 

počátečním dopadu na podložku. Rozstřik oceli je při odlévání nežádoucí neboť kapičky kovu 

se zachytí na dně a stěnách kokily a ztuhnou. Tyto ztuhlé kapičky pak vytváří na ingotu 

povrchové vady. Zabránit rozstřiku oceli nelze, ale je možné jej minimalizovat, a to pomocí 

nižší rychlosti lití, použitím tvarových podložek či nálevky. [2]  

 
Obr. 5:  Odlévání oceli horem [6] 
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Výhodou odlévání oceli do kokil horem je větší výtěžek kovu, protože ocel neprochází 

přes soustavu keramických kanálků, kde by ztuhla. Z toho také vyplývá menší znečištění 

ingotu od úlomků keramického materiálu. Jednoduchá příprava je rovněž výhodou, protože 

není třeba připravovat licí jámu ani vtokovou soustavu. Směr plnění a lití zajišťuje umístění 

tepelného centra v hlavové části, a tím zabránění vzniku staženiny v těle ingotu [19]. 

Nevýhodou odlévání oceli do kokil horem je delší doba lití a s tím spojené vyšší 

nároky na vyzdívku licí pánve. Další nevýhodou je např. větší opotřebení kokily v důsledku 

rozstřiku kovu nebo opotřebení keramického šoupátkového uzávěru na dně licí pánve při 

odlévání více kokil za sebou. Jelikož je pánev při odlévání přímo nad kokilou, není navíc 

možné sledovat stoupající hladinu oceli, což zamezuje možnost regulace licí rychlosti [19].  

V podmínkách většiny oceláren se dnes však již provádí pouze odlévání ingotů spodem. Ve 

výjimečných případech, jako je např. při tzv. zamrznutí ingotu v licím kanálku při jeho 

odlévání, lze provést odlití ingotu horem. 

 

1.1.5 Odlévání spodem 

Při odlévání oceli spodem jsou kokily umístěny v licí jámě, kde je připravený licí kůl 

s nálevkou, která slouží k usměrnění proudu do kokily. Licí kůl je propojen s více kokilami 

licími kanálky, kterými se ocel rovnoměrně dostává do kokil, proto musí být licí kůl i 

s nálevkou výše než je hladina oceli. Výška se volí podle množství odlévaných kokil [2]. 

Za výhody odlévání oceli do kokil spodem považujeme například lepší povrch 

odlévaných ingotů díky tomu, že nedochází k rozstřiku oceli na počátku lití. Tím se snižuje 

opotřebení kokily a vzhledem k tomu, že je odléváno větší množství kokil současně, snižuje 

se i opotřebení keramických šoupátkových uzávěrů. Ocel se z licí pánve lije do vtokové 

soustavy, takže nad kokilou je volný prostor, který lze využít ke kontrole výšky hladiny oceli, 

a tím i k regulaci rychlosti lití [19]. 

Nevýhodou tohoto způsobu odlévání jsou značné ztráty výtěžku způsobené ztuhlou 

ocelí ve vtokové soustavě, dále pak náročnost přípravy vtokové soustavy a spotřeba 

keramického materiálu. Hrozí i vyšší znečištění oceli nekovovými vměstky licími prášky 

umístěnými na hladině oceli během plnění kokily spodem [19]. 

Schéma licí sestavy používané při odlévání spodem a popis jednotlivých komponentů 

je zachyceno na obr. 6 [30] 

 

  
Obr. 6:  Schéma a popis licí sestavy [30] 
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1.1.6 Ingoty 

Produkty odlévání oceli do kokil jsou ingoty. Ingoty jsou různého tvaru a velikosti 

určené vnitřním tvarem kokily. Tyto produkty slouží jako polotovar k dalšímu zpracování, a 

to buď kováním či válcováním [8]. Příklad těžkého kovářského ingotu je zobrazen na obr. 7. 

 

 
Obr. 7:  Příklad těžkého kovářského ingotu [29] 

 

1.2 Vady ingotů 

Výroba těžkých kovářských ingotů je obvykle spojena s řadou technologických 

a materiálových problémů doprovázených vznikem vad. Vady ingotů lze rozdělit podle typu 

oceli na vady ingotů uklidněné oceli a vady ingotů neuklidněné oceli. Vady uklidněných 

i neuklidněných ingotů lze rozdělit dále podle umístění na vnější a vnitřní vady. Mezi vnější 

vady obvykle spadají [4, 7, 8]:  

 Rozměrové a tvarové vady (přelitý ingot, pokleslá hlava, narostlá hlava, atd.) 

 Povrchové vady (zavaleniny, šupiny, vypukliny, mapování, póry, povrchové 

vměstky, trhliny (podélné, příčné, šikmé, klikaté), praskliny, povrchové bubliny či 

strusková místa atd.) 

Mnohem závažnější jsou však vady vnitřní (objemové), neboť významně ovlivňují výslednou 

kvalitu výkovků, potažmo výrobků většinou velkých energetických celků. Mezi vnitřní vady 

lze zařadit [4, 7, 8]: 

 Necelistvosti (staženiny, porózita, trhliny ve vycezeninách, podpovrchové bubliny 

atd.) 

 Vady mikro a makrostruktury (vycezeniny a segregace V i A typu, řediny, 

transkrystalizace či nevhodné strukturní součásti, nekovové i kovové vměstky a 

podobně)  

 

U menších ingotů mohou být středové vady částečně eliminovány dalším 

zpracováním, např. tepelným ohřevem a prokováním. U objemných ocelových ingotů není 

možné hluboké prokování makrostruktury zaručit. Navíc velikost rozsahu segregace u 

objemných ocelových ingotů je možné zajistit obvykle pouze/především úpravou geometrie 

kokily a režimu odlévání a chlazení [8]. 

Příčinou vzniku vad může být špatná konstrukce a příprava zařízení pro odlévání, 

nedodržení technologických postupů či nesprávné mimopecní zpracování (dezoxidace) [3]. 
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1.2.1 Povrchové bubliny 

Povrchové bubliny jsou podélné dutiny způsobené nedostatečným dolitím oceli 

z kokilového nástavce. Taktéž lze bubliny vypozorovat i u paty ingotů. Případně může 

docházet k výskytu i tzv. sekundárních dutin po odstranění hlavy ingotu. Tyto sekundární 

bubliny souvisí s „přemostěním“ oblasti smršťování během tuhnutí ingotů, což bývá spojeno 

s nízkou licí rychlostí i teplotou [17]. 

Vyšší riziko vzniku povrchových dutin je možno pozorovat u ingotů kruhového 

průřezu. Bylo prokázáno, že průměr větší než 600 mm vede k nárůstu dutin po celé délce 

ingotu. U ingotu o průměru 750 mm byly dokonce verifikovány bubliny o velikosti až 50 mm 

[17]. 

 

1.2.2 Podélné praskliny 

Podélné praskliny spodem litých ingotů, zejména u prostého kruhového válcového 

typu (viz obr. 8), jsou spojeny s nadměrnou rychlostí plnění kokily. Ke vzniku podélných 

prasklin může také dojít u vysoce prokalitelných ocelových ingotů během ohřevu před 

kováním, pokud byly ponechány v odlitém stavu určitou dobu po stripování [17]. 

 

 
Obr. 8:  Podélná prasklina [22] 

 

1.2.3 Obvodové trhliny 

Obvodové trhliny, zejména v horní části ingotu, mohou být vyvolány způsobem 

usazení a použitým typem žáruvzdorného obložení licí hlavy. Obvykle je žáruvzdorné 

obložení v licí hlavě upevněno pomocí jednoduchých dřevěných kolíků. Po odlití ingotu musí 

být tyto kolíky odstraněny k umožnění odstranění kokilového nástavce během chlazení ingotu 

(kokilový nástavec se obvykle stripuje dříve, než dojde k úplnému stripování ingotu z kokily). 

Pokud nedojde k odstranění kokilového nástavce, může docházet ke vzniku podélných 

tahových napětí v ingotu, která způsobují obvodové trhliny nazývané též závěsné trhliny [17]. 

 

1.2.4 Nekovové vměstky 

Vměstky jsou drobné, nekovové částice, které jsou v kovu nežádoucí, protože 

ovlivňují vlastnosti oceli. Není možné jejich úplné odstranění, ale poznáním jejich původu či 

příčin vzniku lze alespoň jejich výskyt minimalizovat [9].  

Rozlišujeme několik typů nekovových vměstků, které rozdělujeme podle různých 

kritérií, jako jsou např. velikost, chemické složení, teplota vzniku, tvar, homogenita atd. Pro 

odlévání oceli do kokil si nekovové vměstky rozdělíme podle jejich původu, a to na [9]:  
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 Endogenní vměstky - Tyto vměstky jsou produkty chemických reakcí při výrobě 

oceli, jako jsou dezoxidace, legování, krystalizace a tuhnutí oceli. 

 Exogenní vměstky - Exogenní vměstky jsou naopak vnějšího původu. To znamená, 

že jsou do oceli zanášeny například erozí a korozí žáruvzdorného materiálu licích 

kanálků, vyzdívky, atd. 

 

Vměstky působí negativně na tažnost a kontrakci oceli. Jako příklad může být uveden 

sulfid MnS II. typu, který se vylučuje ve shlucích, a tím je škodlivější vlivem chemické 

nehomogenity. Také vměstky větších rozměrů způsobují tvorbu předčasných lomů vlivem 

koncentrace napětí v okolí vměstku a snížením kontrakce, tažnosti a práce k šíření lomu [18]. 

Mikročistota ovlivňuje vlastnosti oceli jako je houževnatost, a to tak, že vměstky 

rozdílné pevnosti než matrice způsobují při zkoušce rázem v ohybu lom zkušební tyče již při 

menších silách. Při cyklickém dynamickém zatížení vzniká tzv. únavový proces, který může 

vést k únavovému lomu. Tento jev probíhá při napětích menších než je mez kluzu nebo mez 

pevnosti a způsobují ho vměstky netvárné, jako jsou Al2O3 nebo hlinitan vápenatý, čili velké 

vměstky s ostrými hranami. Také oxidické vměstky větší jak 20 µm způsobují únavový lom 

materiálu. Negativní účinek vměstku Al2O3 mohou naopak potlačit vměstky typu jako MnS, 

CeS, CaS a FeO, neboť obalují tyto oxidické vměstky a zmírňují tak jejich negativní účinek 

na vznik únavového lomu [18]. 

Při tváření oceli za studena je díky přítomnosti vměstků ovlivňována i tvařitelnost, a to 

stejným způsobem jako kontrakce u tahové zkoušky. Naopak u obrobitelnosti oceli je 

přítomnost vměstků podporována, a to konkrétně přítomnost plastických sulfidů. Tyto 

vměstky usnadňují tvorbu třísky díky tomu, že jsou sulfidy při obráběcích teplotách (900°C) 

tvárné a měkké, kdežto tvrdé oxidy způsobují otupení ostří nástroje [18]. 

 

1.2.5 Segregace prvků 

Segregace může být definována jako odchylka od rovnoměrného rozložení 

chemických prvků ve slitině. Vzhledem k způsobu ochlazování oceli jsou v ingotech 

rozlišovány různé typy segregace [10]. Segregace pozorovaná v mikrostrukturním měřítku, 

kdy je mikrostruktura obvykle tvořena osami dendritů vzdálených v rozpětí mezi 10 až 100 

mikrometry, se označuje za mikrosegregaci [39]. Pokud segregace přesahuje rozpětí os 

dendritů a primárního zrna, hovoříme o makrosegregaci. Dále rozlišujeme pásmo pozitivní a 

negativní segregace. Pokud dochází ke shluku příměsí obohacené taveniny, hovoříme již o 

vycezeninách. V ingotu rozlišujeme tzv. A (stvolové) a V (mezerové) vycezeniny. V oblasti 

paty ingotu lze též zaznamenat tzv. sedimentační kužel. Grafické znázornění typické struktury 

ingotu je vidět na obr. 9. 

Někdy se lze v praxi setkat i s tzv. inverzní segregací. K inverzní segregaci dochází, 

když je obsah rozpuštěné látky na povrchu nebo v jeho blízkosti vyšší, než ve středu. Přesný 

opak toho, co se očekává. Za určitých podmínek se tvoří mezi dendrity kanály, které rostou 

směrem ke středu odlitku, tvoří cestu, ve které může poslední tuhnoucí tavenina, obohacená 

rozpuštěnými prvky, proudit zpět od středu k okraji. Tento zpětný tah může být způsoben 

diferenciální kontrakcí mezi formou a ingotem, který vytváří sací účinek a táhne taveninu 

s rozpuštěnými látkami směrem k povrchu. Další možný mechanismus je ten, že velké 

množství plynu vyvíjí na konci tuhnutí tlak na taveninu, prostřednictvím dendritických 

kanálů, směrem k povrchu [10]. 
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Obr. 9:  Segregace v ocelovém ingotu [22] 

 

Zatímco homogenizační procesy ingotu mohou být účinné při odstranění 

mikrosegregace, nejsou velmi účinné pro makrosegregace. Protože makrosegregace se 

vyskytuje v rozmezí od 1 do 100 cm (0,4-40palec), difuzní délky jsou příliš dlouhé a potřebné 

časy pro homogenizaci jsou příliš vysoké [10]. 

 

1.2.6 Porózita 

Porózita je běžná vada ingotů a má mnoho podob. Příklad plynové porózity je 

znázorněn na obr. 10a. Příklad středové a podpovrchové porózity v řezu ocelového 

kruhového ingotu je zachycen na obr. 10b. Póry mohou být povrchové, kde mohou být 

detekovány penetračními technikami nebo mohou být vnitřní, kde je k jejich detekci potřeba 

rentgenové techniky. Makroporózita odkazuje na póry, které jsou dostatečně velké a jsou 

vidět pouhým okem. Zatímco mikroporózita odkazuje na póry, které nejsou viditelné bez 

zvětšení. Jak makroporózita tak mikroporózita jsou způsobeny kombinovaným působením 

smršťování kovu a tvorbou plynu v průběhu tuhnutí [16].  

  
Obr. 10:  (a)Typická mikrofotografie plynové porózity [17] (b) Příklad středové a 

podpovrchové porózity v řezu ocelového kruhového ingotu [22] 

Bylo prokázáno, že nukleace pórů je obtížná v nepřítomnosti nějakého druhu podkladu 

jako jsou například nekovové vměstky, jemné zrna nebo další fáze částic. Výzkumy ukázaly, 

že čisté ingoty bez vměstků měly méně pórů než ingoty, které obsahují vměstky [16]. 

Mikroporózita se nachází mezi dendrity jako makroporózita a je způsobena 

neschopností posuvu kovu v mezidendritických oblastech ingotu, kde dochází ke smršťování 
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a kde se tvoří plyn. Nicméně protože tento typ porózity se vyskytuje při konci tuhnutí, a to 

zejména při dlouhodobém tuhnutí oceli, je velmi obtížné jej odstranit. Nejúčinnější metodou 

minimalizace středové porózity (typické pro ingoty) je zajistit dosazování tekutého kovu do 

středu těla ingotu během tuhnutí (použití kokilových nástavců). Tato technika může být 

omezena jakostí oceli, tepelnými vlastnostmi kokily a geometrii licí sestavy, to znamená 

tvarem ingotu [16].  

 

1.3 Specifika výroby těžkých kovářských ingotů - Vliv podmínek odlévání 

na vznik vad těžkých kovářských ingotů  

1.3.1 Reoxidace oceli 

Během odlévání oceli dochází ke kontaktu oceli a vnější atmosféry. Pro oceli 

vakuované či legované prvky s vysokou afinitou ke kyslíku (hliník, titan, vyšší obsah chrómu) 

je pravděpodobné, že s kyslíkem z atmosféry budou reagovat. Proto je nutné při odlévání 

oceli počítat nejen s chemickým složením oceli, ale i se způsobem dezoxidace, ochranou 

licího proudu, atd. [7].  

1.3.2 Tepelné ztráty 

Při odlévání oceli dochází k tepelným ztrátám, které mohou vést ke zhoršení kvality 

povrchu a větší zmetkovitosti. Tepelné ztráty lze rozdělit na [7]: 

 ztráty v licí pánvi, 

 ztráty ve vtokové soustavě,  

 ztráty sáláním z povrchu hladiny během odlévání, 

 ztráty způsobené vyzařováním oceli během lití. 

Těmto ztrátám se nelze vyhnout, ale lze je částečně regulovat či omezit, a to buď 

úpravou geometrie licí pánve, použitím ochranných krycích prášků, výměnou aktivní 

atmosféry za ochrannou nebo použitím vyšších licích rychlostí [7]. 

1.3.3 Licí rychlost 

Licí rychlost je rozhodující při spodním lití, přičemž dostatečně pomalá rychlost 

zabrání riziku vzniku podélných trhlin zvláště v prostých kulatých ingotech a zároveň se 

vyhneme možnosti zatuhnutí během odlévání. Obvykle se k regulaci hladiny v kokile používá 

úbytek hmotnosti v pánvi [17]. 

1.3.4 Licí teplota 

Licí teplota je zásadní proměnná ve výrobě ingotu bez ohledu na použitý způsob 

odlévání. Příliš vysoká teplota je nežádoucí. Naopak i nízké teploty lití jsou nebezpečné pro 

kvalitu kování z důvodu velkého rozptýlení jak vměstků, které nemají možnost vyplouvat 

z oceli, tak i větší porózity [17]. 

1.3.5 Ingotové nástavce 

Ingotové nástavce (licí hlavy, resp. kokilové nástavce) poskytují rezervoár roztavené 

oceli, která umožňuje přivádět ocel do ingotu během tuhnutí, kde odstraní nebo alespoň 

podstatně sníží dutiny a staženiny. Rovněž lze pokrýt i hladinu oceli izolačním materiálem po 

naplnění licí hlavy. To by mělo zpomalit tuhnutí oceli v nástavci. Exotermické sloučeniny 

byly také použity pro tento účel, ale studie vměstků některých velkých výkovků rotorů 

ukázaly, že exogenní materiál z tohoto zdroje se může zavádět až do tuhnoucího ingotu, takže 

tato technika má být používána s opatrností [17]. 
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2 METODY HODNOCENÍ OBJEMOVÝCH VAD A 

CHEMICKÉ HETEROGENITY TĚŽKÝCH KOVÁŘSKÝCH 

INGOTŮ 

Velmi důležitou etapou při výrobě těžkých kovářských ingotů je identifikace vad, jež 

umožňuje jednak zpětně kvalifikovat zvolený způsob výroby oceli a tomu odpovídající 

výslednou kvalitu, ale rovněž může zabránit případnému znehodnocení finálního produktu či 

reklamaci ze strany zákazníka. Mezi metody, jimiž lze identifikovat např. výskyt nekovových 

vměstků, patří: 

 Identifikace světelným mikroskopem 

 Metoda QTM (kvantifikace televizním analyzátorem obrazu Quantimet) 

 Studium vměstků mikroanalyzátory 

Pro hodnocení chemické heterogenity, velikosti segregace a porózity ve struktuře 

ocelového ingotu je pak vhodné zvolit například tyto následující metody: 

 Baumannovy otisky 

 Penetrační zkouška – kapilární defektoskopie 

 Numerické modelování 

 

2.1 Identifikace a kvantifikace vměstků 

Tato kapitola je věnována metodám hodnocení kvantifikace a identifikace nekovových 

vměstků. Jak již bylo zmíněno, vměstky působí na vlastnosti oceli, a to ve větší míře 

negativně. Výjimkou jsou oceli automatové, kde se pomocí sulfidických vměstků dociluje 

lepší obrobitelnosti, oceli transformátorové, které díky nitridovým vměstkům mají 

usměrněnou strukturu, anebo oceli nástrojové se zvýšeným obsahem tvrdých karbidů [18]. 

Principem identifikace vměstků je zjistit jejich chemické složení, tvar, množství a 

původ, tím je možné jejich výskyt minimalizovat, nikoli však zabránit jejich vzniku. 

Mikročistota jako taková znamená počet, velikost a rozložení vměstků v oceli. Použitím 

srovnávacích metod lze rozdělit vměstky podle [18]:  

 Tvaru 

 Barvy  

 Tvrdosti 

 Leštitelnosti  

 Odrazivosti 

 Izotropii 

 Uspořádání  

2.1.1 Metoda identifikace světelným mikroskopem 

Pro identifikaci vměstků slouží světelný mikroskop s přídavnými zařízeními, který 

slouží k plošné studii útvarů. Tato metoda je ovlivňována plochou metalografického výbrusu, 

na kterém je zobrazena pouze část plochy vměstku, jež může zkreslit nevhodné použití světla, 

odraz od matrice či stáří výbrusu, a také nelze vidět to, co se skrývá pod plochou výbrusu 

[18].  

Modernější metoda prostorového zobrazení umožňuje vidět např. paprskovité 

rozložení v prostoru nebo trsy dendritů a řetízky jako výslednici řezu dendritů. I přes 

nevýhody je metoda světelné metalografie nejrychlejší metoda identifikace vměstků, které 

jsou již známy, a které jsou rozpoznatelné při zvětšení 100 - 2 000krát [18]. 
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Srovnávací metoda je metoda, kde se porovnává tvar, velikost, množství a rozložení 

vměstků s normovanými etalony. Etalony jsou vlastně vzorové předlohy vměstků. Podle 

těchto stupnic se vměstky dělí na [18]: 

 Sulfidické a křemičitanové (tvárné v řádcích) 

 Typ Al2O3 (křehké netvárné a bodové v řádcích) 

 Globulitické (netvárné oxidy) 

 Nitridy (bodové) 

 

2.1.2 Metoda QTM (kvantifikace televizním analyzátorem obrazu Quantimet) 

Pomocí mikroskopu jsou vměstky zachytávány do televizního monitoru, a detekční 

jednotky, která podle nastavení rozlišuje a odděluje jednotlivé signály. Ty jsou podle 

automatické jednotky dat rozděleny a pozorovány na obrazovce podle intenzity barev nebo 

odlišné topografie [18]. 

Tato metoda je schopna vyjádřit závislost vlastností materiálu, chemického složení a 

technologie výroby oceli. Metoda QTM určila parametr mikročistoty válcovaného drátu, 

určeného pro tažení za studena, jež byly vměstky o šířce větší než 15 µm. Využití nabytých 

informací pomohlo k určení závislosti na teplotních a oxidačních procesech a homogenitě 

dovážených polotovarů [18]. 

 

2.1.3 Identifikace a studium vměstků mikroanalyzátory 

Elektron s nižší energetickou hladinou, na povrchu testovacího materiálu, je vyražen 

elektronem primárního svazku. Vzniklou mezeru zaplní elektron s vyšší energetickou 

hladinou. Při přechodu elektronu z vyšší hladiny do nižší je uvolňována energie, která se mění 

v rentgenové záření. Čím je větší vzdálenost mezi vyšší a nižší energetickou vrstvou, tím je 

vlnová délka RTG záření menší [18]. 

Vlnová délka nebo také RTG záření jsou funkcí atomového čísla prvku, což znamená, 

že podle intenzity záření lze přítomné prvky rozdělit. Spektrální mikroanalýza slouží 

k analýze částic větších jak 5 µm [18]. 

Pomocí řádkovacích elektronových mikroskopů se vytváří obraz se zvětšením 

v prostoru. To je dáno závislosti výtěžku elektronu na úhlu dopadu primárních elektronů. 

Tyto přístroje umožňují průzkum vměstků in situ, podleptané, z výbrusu a z izolátů a jejich 

prostorové uspořádání [18]. 

Pro identifikaci částic v lomových plochách jsou vhodné energiově disperzní 

analyzátory, jejíž výhoda je nízká geometrická a topografická citlivost. Jelikož je možné 

analyzovat více prvků současně je zaručena rychlost a kvalita analýzy. Bylo zjištěno, že i 

zdánlivě homogenní vměstky jsou ve skutečnosti silně heterogenní. Díky zkoumání in situ 

nejsou vzorky ovlivněny [18]. 

2.1.4 Identifikace a kvantifikace chemickou metodou 

Tyto metody jsou staršího typu a jsou časově náročné kvůli přípravě preparátů. Jejich 

rozdělení je podle jakosti oceli a nekovových vměstků (sulfidy, nitridy, oxidy, atd.). 

Chemická metoda je založena na rozpuštění matrice a přechodu vměstků do izobátu. Problém 

vzniká ve volbě takového činidla, které by nepoškodilo méně stabilní nekovové vměstky, ale 

nejdrobnější částice se považují za rozpuštěné. Izolace se rozděluje na primární a sekundární. 

V primární izolace se odděluje vlastní matrice a v sekundární složky od fáze a příměsí 

v izolátu. Potom se složky analyzují různými metodami [18]. 
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2.2 Baumannovy otisky 

Baumannův otisk je zkouška, při které je zjišťován způsob vyloučení přítomné síry 

v oceli. Vzorky ingotu jsou odebírány z hlavové části, těla a paty ingotu. Principem této 

zkoušky je příprava vzorku pomocí brusných papírů, díky kterým se dosáhne hladkého a 

lesklého povrchu vzorku. Vzorek je poté nutno ještě očistit vodou a osušit filtračním papírem 

příp. odmastit vatou namočenou v benzínovém čističi a znova osušit [23]. 

Dále spočívá tato zkouška v přípravě fotografického, matného papíru 

s chlorobromostříbrnou emulzí velikostně většího než je analyzovaný vzorek. Tento 

fotografický papír je potřeba nechat, po dobu zhruba 5-10 min., ponořený v 5 % vodním 

roztoku kyseliny sírové na denním světle. Po vytažení se fotografický papír osuší filtračním 

papírem [23]. 

Připravený vzorek je broušenou stranou přiložený na fotografický papír asi 5-10 min. 

podle obsahu síry v oceli. Přitom probíhají následující chemické reakce [35]: 

SHFeSOSOHFeS 2442   (1) 

HBrSAgAgBrSH 22 22   (2) 

Po sejmutí vzorku je fotografický papír vypraný v proudu vody a vložen do ustalovače 

na cca 10 minut [23]. Následně je fotografický papír opláchnut (cca 30 min.) a vysušen 

pomocí fénu. Síra, která je v oceli sloučená jako sulfid železnatý nebo sulfid manganatý, 

reaguje s kyselinou sírovou za vzniku síranu železnatého a hydrogenu sulfidu. Hydrogen 

sulfid poté reaguje s emulzí bromidu stříbrného, jehož produkci je sulfid stříbrný. Tento sulfid 

vytváří na fotografickém papíru tmavé skvrny. Ukázka Baumannova otisku ingotu je 

zachycena na obr. 11 [23]. 

 
(a)                                                              (b) 

Obr. 11:  Baumannův otisk ingotu (a) zobrazení stvolových  

vycezenin typu A (b) mezerových vycezenin typu V [23] 
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2.3 Kapilární defektoskopie - penetrační zkoušky 

Penetrační zkouška je nedestruktivní metoda a slouží k detekci povrchových vad a 

necelistvostí, jako je porózita, povrchové trhliny atd. Je založena na principu kapilární 

elevace, tj. na povrchovém napětí kapaliny způsobené kohezní silou u stěny nádoby. Tato 

zkouška má několik kroků [36]: 

 Čištění povrchu (tzn. očištění zkoušeného povrchu od barvy, organických 

nečistot, rzi a okují) 

 Penetrace (nanášení penetrantu nátěrem, máčením, poléváním, rozprašovačem 

nebo nástřikem sprejem jako aerosol) 

 Odstranění přebytku penetrantu a sušení (doba penetrace je od 5 do 30 minut 

při teplotě od 5 do 50°C) 

 Nanesení vývojky (nanesení vývojky, zpravidla bílé barvy, způsobí potřebný 

kontrast vzniklé indikace případné vady) 

 Diagnóza 

 Finální čištění 

Povrch zkoušeného materiálu se nanese vrstvou kapaliny, která má malé povrchové 

napětí, tím dobře smáčí povrch vzorku a zviditelňuje přítomné vady. Vhodné kapaliny těchto 

vlastností jsou např. terpentýn, petrolej atd. Podle použití kapaliny rozlišujeme penetrační 

zkoušku na dva druhy, a to [20]: 

 Zkouška s chemicky pasivní kapalinou 

a) S barevnou kapalinou 

b) S fluorescenční kapalinou 

c) Ostatní kapaliny (olej, petrolej) 

 Zkouška s chemicky aktivní kapalinou 

a) Leptací kapaliny 

Při penetrační zkoušce dojde k nasycení vady kapalinou, která ji buď zabarví, nebo 

pod UV-zářením fluoreskuje. Při použití chemicky aktivní kapaliny dojde k reakci a 

k naleptání vady zkoušeného vzorku [20]. 

 

2.4 Stanovení chemického složení 

Spektrometrická zkouška slouží k chemické analýze všech prvků periodické 

soustavy obsažených v oceli [24,25].  

Optická emisní spektrometrie s doutnavým výbojem GDOES (Glow Discharge 

Optical Emission Spectroscopy) spočívá v interakci elektromagnetického záření s částicemi 

hmoty a umožňuje objemovou i hloubkově rozlišenou analýzu. Výhodou je možnost 

analyzovat tenké vrstvy a povlaky [24, 25]. 

Spalovací analyzátory se využívají pro přesné měření lehkých prvků, a to i v nízkých 

koncentracích. Tyto zkoušky probíhají při spalování vzorku v proudu kyslíku. Měří se pak 

obsah CO2 a SO2 ve spalinách [24,25]. 

Další velmi přesnou metodou pro analýzu O2, N2 a H2 je fúze v interním plynu  

(IGF- inter gas fusion), kdy se vzorek zahřeje na teplotu 3 000 °C v grafitovém kelímku a 

v proudu helia nebo argonu. Produkty měření jsou plyny uvolněné v procesu [24, 25]. 
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2.5 Numerické modelování 

Pro verifikaci celého výrobního procesu těžkých kovářských ocelových ingotů, a tím 

minimalizování výskytu vad, je dnes možno použití sofistikovaného numerického modelování 

v simulačních softwarech [26].  

Numerické modelování fyzikálních jevů souvisí s modelováním určité formy pohybu 

pomocí matematických výpočtů především soustavou algebraických a diferenciálních rovnic. 

Tyto modely pak dělíme podle charakteru na statistické a analytické [27]. 

 Statistické - (experimentální) jsou modely sestavené na základě měření a 

popisují procesy soustavou jednoduchých rovnic 

 Analytické – na základě znalosti přírodních zákonitostí, dějů a konstrukce 

zařízení lze sestavit analytický model 

 

Je zřejmé, že značnou nevýhodou numerického modelování by byla složitost 

sestavování modelu a výpočtového programu, zejména pro komplikované systémy a děje. 

K řešení různých procesů z oblasti přenosu hmoty, hybnosti a energie jsou dnes k dispozici 

speciální a mnohdy univerzální programové produkty, které již obsahují matematické modely 

proudění a tuhnutí a algoritmy jejich řešení. Tyto software pak již umožňují predikovat 

princip pohybu taveniny i její teploty v průběhu plnění licí sestavy, dále umožňují verifikovat 

způsob tuhnutí či velikost objemových vad, jako jsou porózita, makrosegregace či nebezpečí 

vzniku trhlin na základě analýzy napěťových stavů a podobně. 

 

2.6 Analýza zahraničních literárních odborných příspěvků z oblasti 

hodnocení chemické heterogenity u těžkých kovářských ingotů 

2.6.1 Mechanismu tvorby porózity a velkých vměstků v 70t těžkém ocelovém 

ingotu 

V příspěvku [37] se autoři věnovali simulaci a experimentálnímu odlévání a tuhnutí 70 

tunového ocelového ingotu jakosti 12Cr2Mo1. Licí teplota byla 1570 ℃ a hlavní parametry 

kokily činily H/D=1,65 (H=2850 mm-výška ingotu; D=1,727.5 mm-střední průměr ingotu) 

a TP = 7% (zúžení těla ingotu). Vyšetřovací sekce byly centrální části horní a dolní části těla 

ingotu, jak je znázorněno na obr. 12. Předmětem šetření byla porózita a vznik nekovových 

vměstků [37]. 

 
Obr. 12:  Velikost ingotu (mm) a pozice vzorků [37] 
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Výsledky ukázaly, že ve vzorku oceli odebraném z horní části těla ingotu nebyly 

pozorovány žádné segregace (ani A ani V), smrštění ani porózita. Přesto bylo objeveno 

několik rovnoměrně rozložených vměstků. Pomocí SEM (Scanning Electron Microscopy) 

a EDS (Energy  Dispersive X-ray Spectroscopy) analýzy se zjistilo, že vměstky jsou tvořeny 

především ze složitých oxi-sulfidů na bázi Al2O3 a MnS a jejich velikost je obvykle nižší než 

5 µm (viz obr. 13) [37]. 

 

 
Obr. 13:  SEM morfologie (a) a EDS analýza (b) vměstku [37] 

 

Ve spodní centrální části ingotu byly objeveny mimořádně velké vměstky o velikosti 

až 20 mm. V místě cca 10 mm pod super-velkými vměstky se nachází prostor o velikosti 

45x55 mm, kde se nahromadily tyto velké vměstky. Je zřejmé, že tyto prostory jsou ideální 

pro chemickou analýzu vměstků. Vměstky jsou barevně rozlišeny na zóny (bílá, šedá a černá 

zóna). Bílá zóna je podle chemické analýzy složená hlavně z částic Fe, šedá zóna se skládá 

hlavně z Mg, Cr a oxidu hliníku. Černá zóna obsahuje Si, Ca, Na a Mn. V jiných polohách od 

centra ingotu se rovněž vyskytovaly barevné zóny, kde se nachází komplexní vměstky [37]: 

 Globulární vměstky s velikostí nad 50 µm, s chemickým složením CaO-SiO2-Al2O3 v 

černé zóně, a Al2O3-MgO-Cr2O3 v šedé zóně (viz obr. 14) 

 Nepravidelné morfologické vměstky s velikostí pod 10 µm, s chemickým složením 

především MnS v černé zóně a Al2O3-MgO-Cr2O3 v šedé zóně (viz obr. 15) 

 

 

 
Obr. 14:  Morfologie globulárního vměstku nad 50 µm (a) a jeho složení v černé zóně (b) a 

šedé zóně (c) [37] 
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Obr. 15:  Nepravidelná morfologie vměstku pod 10 µm (a) a jeho složení v černé zóně (b) a 

šedé zóně (c) [37] 

 

Výše uvedené výsledky ukazují jasně tvorbu, chemické složení a velikost vměstků ve 

spodní části ingotu, a také ukazují, že existuje velký počet vměstků nad 50 µm 

nahromaděných v dolní části ingotu. V důsledku těchto velkých vměstků nemůže být tato 

zóna použitá pro kování, což snižuje poměrné využití materiálu ingotu [37]. Autoři neuvádějí 

ani nevysvětlují předpokládaný původ těchto vměstků. 

Tvorba porózity je úzce spjata s procesem tuhnutí ingotů. Na základě konstrukce 

kokily byl proces experimentálního tuhnutí ingotu vizualizovaný pomocí softwaru ProCAST. 

V počáteční fázi tuhnutí má profil tuhnutí tvar U, který je příznivý pro dolévání taveniny 

z hlavové části, jak je znázorněno na obr. 16 (a). S postupem tuhnutí se postupně vyvíjí do 

tvaru V. Tvar V snižuje schopnost dolévání roztavené oceli. Společný spoj tvaru V profilu 

tuhnutí je menší než 1/3 velikosti těla ingotu (viz obr. 16 (b)) a 4/5 velikosti (viz obr. 16 (c)) 

[37]. Nicméně konečný tvar staženiny nezasahuje, jak je patrné z obr. 17, do těla ingotu a lze 

tedy usuzovat na vhodně navržený tvar geometrie kokily i technologii odlévání.  

 

  
Obr. 16:  Vývoj profilu tuhnutí:  

3,6 h (a), 5,8 h (b), 7,7 h (c) [37] 

Obr. 17  Zobrazení staženiny 

[37] 

 

2.6.2 Verifikace odlévaní a tuhnutí 137 tunového těžkého kovářského ingotu 

V práci [34] rovněž použili autoři k verifikaci procesu plnění a tuhnutí a predikci 

objemových vad typu porózity simulační program ProCAST. Výsledky plnění kokily 

v různých časech jsou zobrazeny jednak pomocí vektorů rychlosti a dále pak pomocí tzv. 

Fraction Solid (tedy podílu natuhlé frakce). 
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Jak je z obr. 17 patrné, hlavní proud tekutého kovu proudí podél osy ingotu. To 

ovlivňuje chování hladiny do 1/3 výšky ingotů. Kombinace přirozeného a nuceného proudění 

vytváří turbulence. Turbulence v blízkosti hladiny může stahovat dolů oxidy a nečistoty. 

Na obr. 18 představuje pak šedá barva tuhou fázi ingotu v průběhu plnění, červená 

oblast znázorňuje tekutý kov a zbytek barev představuje dvoufázové zóny. Vzhledem k 

vysokým teplotním gradientům při odlévání na rozhraní kokila/tekutý kov, je tvořena během 

procesu lití tenká vrstva licí kůry. Obrovské množství roztaveného kovu způsobuje ohřev tuhé 

fáze a je zřejmé, že dojde k jejímu přetavování. Teplotní pole na konci plnění je znázorněno 

na obr. 19. Na těchto obrázcích lze vidět i ohřev a jsou zřejmé i rozdíly v chladící kapacitě 

mezi formou a izolací [34]. 

 
Obr. 17:  Pole rychlostních vektorů ve dvou fázích plnění [34] 

 

 

 
Obr. 18:  Výsledky podílů tuhé fáze (fáze plnění) [34] 
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Obr. 19:  Teplotní pole na konci plnění [34] 

 

Jak je dále z výsledků na obr. 20 numerického modelování patrné, tvar ingotu 

a konstrukce kokily má velmi významný vliv na průběh tuhnutí. Pomalé chlazení ve spodní 

části, s ohledem na tuhnutí ze stran, vede k prodloužení dvoufázové zóny ve svislém směru 

(15 hodin), a tím i k velmi dlouhé vzdálenosti pro dolévání tekutého kovu z hlavové části. 

Tekutý kov má problém nasytit všechny mezery mezi dendrity a tím se tvoří porózita, jak 

dokládají obr. 21 a obr. 22 [34]. 

 
Obr. 20:  Složky tuhého výsledku, fáze tuhnutí [34] 

 

  
Obr. 21:  Mikro a makro-porózita [34] Obr. 22:  Niyamovo kritérium [34] 
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Zdá se, že v této kritické oblasti bude vznikat mikroporózita a případně makroporózita, 

v důsledku zabránění doplnění roztavené oceli z teplejší horní části ingotu (obr. 20). Porózita 

na obr. 21 se vypočte standardním modulem v ProCASTu. Tento modul je založen na změně 

hustoty kovu během tuhnutí. Je možné studovat vytváření poréznosti s nástrojem Niyamova 

kritéria (obr. 22). Tento model je zase založen na teplotních gradientech a místním 

ochlazování [34]. 

Teplotní pole kokily může pomoci při optimalizování geometrie a tepelném chování. 

Rozložení teplot je znázorněno na obr. 23. Teplota, v místech blízkých tekutému kovu, může 

stoupnout na 1200 °C. Heterogenní teplotní pole v kokile může způsobit deformaci kokily 

[34]. 

 
Obr. 23:  Teploty v kokile s vybranými body [34] 

 

Autoři [34] doplnili simulaci i tzv. řetězovou simulací, kdy výsledky z jednoho 

výpočtu jsou používány jako výchozí bod v navazujícím výpočtu. Je možné simulovat v 

řetězci plnění, tuhnutí, nakládání s ingoty, dopravu ingotů, tepelné zpracování a tvarování. 

Toho lze dosáhnout pouze tehdy, když dva nebo více simulačních softwarů jsou schopny 

pracovat se stejnými (import / export) formáty výsledků. Výhodou řetězení je zlepšení 

přesnosti simulace, a také pomáhá k pochopení úlohy každé fáze technologie. Tato technika 

byla použita pro mapování procesu výroby ingotů K27 (obr. 24). Softwarové nástroje pro tuto 

studii byly ProCAST (odlévání) a Sysweld (tepelné zpracování a svařování) [34]. 

 

 

 
Obr. 24:  Simulační programový výcvik [34] 
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Prvně bylo vypočteno plnění kokily a tuhnutí kovu. Pro sledování simulace bylo 

následně třeba exportovat teploty, porózitu a deformaci.  

Následně byly simulovány operace po stripování ingotu, kdy se ingot opírá dvěma 

spodními hranami do písku po dobu dvou minut. Poté je převezen do vozu a upraven. Potom 

se ingot přikryje izolačním boxem a přepraví na místo ohřívací pece. Pec se předehřeje na 

konstantní teplotu 1250 °C [34]. Obr. 25 prezentuje detekovanou porózitu, obr. 26 ukazuje 

tepelný vývoj během procesu přepravy. Izolační kryt se zahřívá zářením z ingotu [34]. 

Poslední vypočítaný technologický krok je zahřívání v peci. Konečné rozložení teploty 

(obr. 27), napěťové pole (obr. 28), umístění trhliny a deformace jsou výsledkem celé 

řetězové simulace. Všechny tyto výsledky byly převedeny z jednoho do druhého výpočtu 

[34]. 

 

 

Obr. 25:  Porózita 

v ingotu [34] 

Obr. 26:  Rozložení teplot; levý obrázek začátek přepravy; pravý 

obrázek konec přepravy; na jednotlivé obrázky se používá odlišné 

měřítko [34] 

 

  
Obr. 27:  Teplotní vývoj během ohřevu 

[34] 

Obr. 28:  Napětí von Missse v ingotu [34] 

 

2.6.3 Numerická analýza makrosegregace a porózity ve velkém ocelovém ingotu 

V příspěvku [38] byl opět pro verifikaci porózity a makrosegregace využit software 

ProCAST na bázi konečných prvků (FEM – Finite Element Method). Experiment byl 

prováděn na 3D geometrii 8,5t ingotu pokrytého FEM výpočetní síti s velikostí výpočetní 
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buňky 5mm a velikostí výpočetní buňky kokily 20mm. Na rozhraní kokily a ingotu se použilo 

zjemnění sítě k přesnějším výpočtům přestupu tepla v uzlových bodech. V jednotlivých 

částech sítě docházelo k výpočtům rovnic přenosu tepla (3), Navier – Stokesových rovnic 

proudění (4), rovnice rozpouštění částic v kapalině (5) a přenosu rozpuštěné látky v pevném 

stavu (6) [38]: 
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kde ρ je hustota, v je vektor rychlosti, T je teplota, k a c jsou tepelná vodivost a měrné teplo, 

p je tlak, g je gravitační zrychlení, D je difúzní koeficient, l=fsd2/6 je stupnice pevné difúze, 

Sv=2 / d2 je specifickou oblastí na rozhraní, d2 je prostor sekundárního dendritického ramene. 

Dolní index s a l označují kapalnou a pevnou fázi, horní index m označuje rozpuštěné prvky. 

V oblasti kokily, kde je nutné definovat tepelný tok, byly umístěny termočlánky, aby 

měřily teplotu v závislosti na čase. Hodnoty teplot byly následně použity k odvození 

parametrů odvodu tepla prostřednictvím funkce [38]: 
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kde T
c
ij (β) jsou vypočtené teploty v čase ti a polohy xj. Standardní odchylka σT, je typická 

chyba při měření teploty, zatímco σk je typický interval, ve kterém každý z β k parametrů se 

může předem nastavit (tj. odhadovat) parametr β
 0

k. MAP algoritmus pokračuje standardní 

metodou nejmenších čtverců, když je σk rovno nekonečnu. Beta  k - obecný odhadovaný 

parametr pro teplotu Tk. 

Na obr. 29 je vidět, že koeficient přestupu tepla ukazuje dramatický pokles s teplotou, 

která klesá z 1473 na 1373 K a následoval postupný pokles z 1373 na 873 K. Největší 

koeficient prostupu tepla je asi 15 000 W m
-2

K
-1

 při teplotě 1473 K. Ve skutečnosti to není 

příliš běžné při reálném odlévání, protože kokila z šedé litiny nevykazuje erozi ve svých 

teplých plochách. Pod 1273 K je koeficient přestupu tepla 100 W m
-2

 K
-1

 [38]. 

 
Obr. 29:  a)Mezifázový součinitel přestupu tepla a b) chyba iterace [38] 
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Pro úplný popis termofyzikálních parametrů oceli GCr15 byl použit model 

mikrosegregace. Následně byla určena rovnice závislosti hustoty oceli na obsahu uhlíku a 

teplotě. Tyto rovnice jsou široce používány ve studiích numerického modelování [38]: 

    CTL %210*00,11835,049,8319 2  (8) 

    CTT %10*62,2110*62,5297,096,7875 225    (9) 

    CT %10*46,11506,079,8099 2  (10) 
242 10*12,310*63,645,7686

3
TTCFe

   (11) 

Z naměřených dat byla vygenerována rovnice závislosti vodivosti na teplotě dané 

uhlíkové oceli [38]. 

 CFeLL ffCFekfkfkfkk
33    (12) 

    2
3

%110*613,410*9269,991,80 1

252 a

CFe CaTTk  

  (13) 

Tk 310*35,86,21   (14) 

    2%110*9313,914,20 1

3 a
CaTk  

  (15) 

39Lk  (16) 

Ta 4

1 10*385,4425,0   (17) 

Ta 3

2 10*09,1209,0   (18) 

Použitá křivka entalpie vztahující se na tepelný obsah a teplotu v této práci se získá 

integrací křivky měrného tepla získanou z údajů experimentu [38]. 

LL fHfHfHfHH    (19) 
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(20) 

 aTTH   9310*5,743,0 25  (21) 

,kde 

   
  1200%44

%10*9,1%37
23






C

CC
a  (22) 

 aTTH   5110*87,8441,0 25  (23) 

   
  1200%44

%10*0,2%18
23






C

CC
a  (24) 

105825,0  THL
 (25) 

 

Hustota, vodivost a entalpie byly u vícefázových oblastí vypočteny podle váženého 

průměrování fáze. Indexy α, γ, δ a L v těchto rovnicích představují α -ferit, austenit, δ -ferit a 

taveninu. Solidus a likvidus oceli GCr15 činily 1601 K a 1728 K a viskozita je konstantní 

0,005 Pa [38]. 
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Předpokládalo se, že kokila je naplněna okamžitě. Zohledněna byla přirozená tepelná 

konvekce a vztlak pevné fáze. Obr. 30 ukazuje vypočtenou teplotu a podíl pevné fáze 

v různých časech během tuhnutí. Směr tuhnutí vede vzhůru, což vede ke zdravému ingotu. 

V 9000 s byl ingot zcela utuhlý, jak je znázorněno na obr. 30c. Vzhledem k výborné izolační 

vlastnosti žáruvzdorného materiálu hlavové části a toku, více než polovinu doby tuhnutí bylo 

vynaloženo na hlavu. Jak je znázorněno na obr. 30 e, po 18000 s byla teplota celého ingotu 

pod teplotou solidu. Je třeba poznamenat, že staženiny jsou vytvořeny v hlavové části a jsou 

způsobeny zvyšující se hustotou a doléváním taveniny do póru vzniklé smrštěním  

při tuhnutí [38]. 

Obr. 31 ukazuje vznik pevné fáze jako funkci času tohoto ocelového ingotu. Konečná 

doba tuhnutí byla 17 240 s [38]. 

 
Obr. 31:  Pevná fáze ocelového ingotu [38] 

 

Porózita tohoto vysoce legovaného ocelového ingotu je uvedena na obr. 32. Podle 

simulace došlo pravděpodobně v centru těla ingotu k úbytku oceli v důsledku slabého účinku 

dolévání v konečném stádiu tuhnutí, jak je znázorněno na obr. 32a a obr. 32b. Naštěstí byl 

úbytek nižší než 2,0%, což je podle výchozího kritéria v ProCASTu mikroporózita. Jak 

stupeň, tak objem smrštění, je přijatelný v reálné praktické výrobě, protože není obtížné 

odstranit tyto vady následujícím válcováním. Jak je znázorněno na obr. 32 c a obr. 32d, je 

očekávána mnohem vážnější porózita v hlavové části. Proto je výhodné držet hlavovou část 

od těla ingotu předchozí optimalizaci návrhu geometrie [38]. 

 
Obr. 30:  Teplota (vlevo) a pevná frakce (vpravo) při 0 s, b 4500 s, c 9000 s, d 13500 s a e 

18000 s [38] 
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Dále je zajímavé, že velké množství porózity se šíří podél úhlopříček obdélníkového 

průřezu ve tvaru X uvedeném na obr. 32 e zejména v hlavové části [38]. 

 
Obr. 32:  Distribuce porózity z úzkého profilu a), b) z širokého profilu a v hlavové části c) z 

úzkého profilu d) z širokého profilu a e) shora [38] 

Obr. 33 ukazuje makrosegregaci uhlíku v různých částech ingotu po jeho ztuhnutí. 

Předpokládá se vážná osová segregace, vzhledem k opakovanému rozpouštění látky a jejím 

rozdělení během tuhnutí oceli. Jak je znázorněno na obr. 33 a) a obr. 33 b) distribuce uhlíku 

v širší části se liší od užší části. Vážnější centrální segregace byla předpovězena v dolní části 

ingotu v užší části, pravděpodobně v důsledku místní rozpustnosti rozdělené v oddělených 

oblastech vyplývajících z tvorby tuhých částeček. Nejvyšší obsah uhlíku byl očekávaný 

v hlavové části, obecně známý jako pozitivní makrosegregace[38]. 

Rozdělení uhlíku na obr. 33 c1) probíhá podél úhlopříček ve vodorovném průřezu, 

která je podobná porózitě na obr. 32e. Čím vyšší je vybrán průřez, tím více je zřejmé 

rozdělení uhlíku v X-tvaru. To může být vysvětleno mnohem koncentrovanějším rozpuštěním 

látky v hlavě, který by mohl být zachytáván mezi zrna dendritů podél úhlopříček. Je možno 

učinit závěr, že segregace a porózita se vyskytují společně a oba je třeba vzít v úvahu při 

predikci defektu [38]. 

 
Obr. 33:  Uhlíková makrosegregace v širší části a) b) v užší části c1) v sekci c1), c2) v sekci 

c2) a c3) v sekci c3) [38] 

Teploty vnější strany kokily byly měřeny pomocí Raynger 3i infračerveným 

teploměrem, který vyrábí Raytek z USA. Teplotní rozsah byl mezi 243 a 1473 K, s přesností 

asi 1,0 %. Celková doba tuhnutí na 8,5 t ingot byla 17 240 s a stripování ingotu v čase  

18 000 s poté, co ztuhne. Kvalita i homogenita byly splněny [38].  
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2.7 Souhrn literárních poznatků 

Na základě provedené literární analýzy z oblasti výroby těžkých kovářských ingotů a 

hodnocení jejich objemových vad a chemické heterogenity lze shrnout poznatky do 

následujících bodů: 

1) Těžké kovářské ingoty jsou stále nezastupitelné i přes narůstající objem výroby 

plynule lité oceli. Uplatňují se zejména při výrobě nadměrných strojních součástí 

zejména v energetickém, lodním, leteckém či chemickém průmyslu a podobně. 

Pochopitelně jsou na ně kladeny vysoké kvalitativní požadavky. Většina těžkých 

kovářských ingotů se dnes již vyrábí pouze z uklidněné oceli a jsou odlévány spodem. 

2) Pro kovářské ingoty je však typická struktura, která vykazuje řadu objemových vad. 

Mezi nejzávažnější lze zařadit makrosegregace, porózitu a trhliny za tepla, nebo též 

trhliny ve vycezeninách. 

3) K identifikaci vad ingotů a chemické heterogenity lze využít řadu metod. Mezi 

standardní metody k identifikaci vměstků je možno zařadit světelnou mikroskopii, 

metodu QTM (kvantifikace televizním analyzátorem obrazu Quantimet), či 

mikroanalyzátory. K studiu rozložení segregace síry je možno využít Baumannových 

otisků. Ke studiu porózity ale i dalších necelistvostí je možno doporučit kapilární 

defektoskopii (nebo též nazývanou penetrační zkouškou). K predikci chemického 

složení je zapotřebí provést analýzu buď přímo odebraných vzorků ocelí pomocí 

spektrometru, nebo lze chemické složení určit přímo v řezu ingotu mobilním emisním 

spektrometrem. V případě analýzy obsahu uhlíku a síry je pak vhodnější použití 

spalinového analyzátoru. V dnešní době se začíná hojně prosazovat i tzv. numerické 

modelování. 

4) Numerické modelování fyzikálních jevů souvisí s modelováním určité formy pohybu 

pomocí matematických výpočtů především soustavou algebraických a diferenciálních 

rovnic. Dnes jsou již k dispozici software, které již obsahují příslušné rovnice i 

algoritmy jejich řešení a umožňují i verifikaci procesu odlévaní a tuhnutí ocelových 

ingotů, včetně predikce objemových vad typu porózity, makrosegregace či predikce 

nebezpečí vzniku trhlin za tepla. Nespornou výhodou numerické simulace je poměrně 

snadná změna okrajových podmínek a nenákladná změna geometrie kokily.  

5) Jak vyplynulo z rozboru zahraniční literatury, lze již dnes využít i tzv. řetězové 

simulace, kdy lze pomocí kombinace softwarů předpovídat i chování ingotu při 

následném vystripování a tepelném zpracování. 

6) Nezbytnou podmínkou získání relevantních výsledků je správná identifikace a 

nastavení termodynamických veličin materiálů, jakož i správné určení koeficientů 

přestupu tepla na rozhraní ingot-kokila. K verifikaci koeficientů přestupu tepla je 

možno využít např. experimentálního měření pyrometry. 
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3 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

Hlavním cílem experimentální části diplomové práce je studium plnění a tuhnutí  

50 tunového těžkého kovářského ingotu pomocí numerického modelování a predikce velikosti 

porózity v závislosti na okrajových podmínkách odlévání. 

Numerické modelování plnění a tuhnutí 50 tunového těžkého kovářského ingotu bylo 

prováděno v SW ProCAST ve verzi z roku 2011. Konfigurace software mimo jiné umožňuje 

3D plně prostorovou simulaci plnění a tuhnutí oceli včetně predikce objemových vad, jako 

jsou porózita, řediny či staženiny.  

Software ProCAST je dostupný v komerční verzi v Laboratoři RMTVC - fyzikální a 

numerické modelování Katedry metalurgie a slévárenství pod záštitou Regionálního 

materiálově technologického výzkumného centra Fakulty metalurgie a materiálového 

inženýrství VŠB – Technické univerzity Ostrava. 

 

 

3.1 Přehled simulovaných variant 

Základní technologická simulovaná varianta, označována dále v textu jako  

T-1554, představovala odlévání a tuhnutí 50 tunového těžkého kovářského ingotu z jakosti 

34CrNiMo6 při teplotě 1554°C po dobu cca 33 minut.  

Další navržené varianty při verifikaci rozsahu porózity v těžkém kovářském 

50 tunovém ingotu z jakosti 34CrNiMo6 v software ProCAST uvažovaly primárně se změnou 

licí teploty a licí rychlosti, neboť tyto parametry lze poměrně snadno v provozních 

podmínkách ovlivnit. Zatím nebyl verifikován vliv změny tvaru geometrie licí sestavy, tedy 

zejména tvaru kokily a licí hlavy. Přehled simulovaných variant je uveden v tab. 1.  

Jak je z tab. 1 patrné, varianty, u nichž byla změněna licí teplota, jsou označeny 

počátečním písmenem T a příslušnou hodnotou licí teploty. V případě varianty  

T-1554-1545 se navíc uvažoval 10 °C pokles teploty v průběhu odlévání po dobu 33 minut. 

Varianty, u nichž byla pozměněna doba plnění, jsou označeny počátečním písmenem  

R (Rychlost). U doby plnění došlo k výkyvům od původní základní varianty v rozmezí  

+/- 10 minut. 

 

 

Tab. 1 Přehled simulovaných variant 

Označení varianty Vysvětlivka  

T-1554 základní varianta s teplotou lití 1554 °C a konstantní dobou odlévání 

cca 33 minut 

T-1569 s upravenou licí teplotou se zvýšenou teplotou 1569 °C a konstantní 

dobou odlévání cca 33 minut 

T-1554-1545 s upravenou licí teplotou s teplotním poklesem během odlévání 

z 1554 °C na 1545°C a konstantní dobou odlévání cca 33 minut 

R-22 s upravenou licí rychlostí s dobou odlévání 22 minut a konstantní licí 

teplotou 1554°C 

R-42 s upravenou licí rychlostí s dobou odlévání 42 minut a teplotním 

poklesem během odlévání z 1554 °C na 1535°C 
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3.2 Postup přípravy výpočtu odlévání a tuhnutí 50 tunového ocelového 

ingotu v software ProCAST 

Řešení plnění a tuhnutí ocelového ingotu v software ProCAST bylo rozděleno vždy do 

tří etap, a to na [27]: 

1) Pre-Processing – tato fáze zahrnovala modelování 3D geometrie řešené oblasti, tvorbu 

výpočetní sítě konečných prvků, import modelu do vlastního řešiče ProCASTu 

a definici parametrů výpočtu. 

2) Processing – představoval vlastní výpočet. 

3) Post-Processing – souvisel již s vlastním vyhodnocení výsledků a stanovením závěrů. 

 

3.3 PreProcesing 

3.3.1 Tvorba geometrie  

Geometrie licí sestavy, zachycená na obr. 34, byla jako jediná vytvořena v CAD 

systému SolidWorks externí firmou. Licí sestava byla tvořena licí hlavou vyzděnou izolačním 

materiálem, kokilou, kokilovou podložkou usazenou na licí desce. Licí deska byla opatřena 

licími kanály vyzděnými žáruvzdorným materiálem. Vtokový kanál tvořila soustava nálevek 

opět vyzděných žáruvzdorným materiálem. 

 
Obr. 34:  Geometrie modelu licí sestavy 50 tunového těžkého kovářského ocelového ingotu 

 

3.3.2 Tvorba výpočetní sítě  

Připravená 3D geometrie licí sestavy 50 tunového těžkého kovářského ocelového 

ingotu byla posléze již importována do preprocesoru ProCASTU, tzv. Visual Meshe v. 10.01. 

Visual Mesh obsahuje 3D automatický generátor povrchových a objemových 

tetrahedronových sítí, zaručuje propojení mezi CAD rozhraním a tvorbou výpočtových sítí 

a umožňuje provádět operace typů asseblies a boolean. Díky metodě konečných prvků dokáže 

software velice precizní a zejména naprosto přesné popsání geometrických tvarů ingotů [40]. 
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CAD geometrie 50 tunového ingotu byla při načítání v modulu tvorby výpočetní sítě 

(Visual Mesh) simulačního software ProCAST podrobena analýze topologie. Topologie je 

obor matematiky zabývající se zkoumáním vlastností geometrických útvarů, které se 

zachovávají při vzájemně jednoznačných oboustranně spojitých zobrazeních. Jednotlivé části 

geometrie lité soustavy jsou totiž do preprocesoru tvorby sítě načítány postupně. Před 

načtením dalšího prvku geometrie je nutné, aby předchozí součásti lícovaly a byly propojeny 

pouze jednou plochou. Styk dvou součástí jednou plochou je nutný pro správný výpočet 

přestupu tepla.  

Po kontrole načtených těles byla vytvořena výpočetní síť konečných prvků. Výpočetní 

síť byla tvořena postupně pro úsečky, plochy a objem geometrie. Konečná síť byla tvořena 

1793352 tetraedry. Pohled na objemovou síť v řezu je na obr. 35, pohled na detail sítě na 

rozhraní kokila-ingot je na obr. 36. Jak je z detailu na obr. 36 patrné, na rozhraní kokily a 

ingotu byla vytvořena jemnější síť, která je schopna lépe zachytit charakter přestupu tepla 

a počáteční fáze tuhnutí oceli už i v průběhu plnění. Průměrná velikost buněk činila 30 mm. 

 

 
 

Obr. 35:  Tvorba výpočetní sítě v softwaru 

Visual Mesh 

Obr. 36:  Detailní pohled na zjemnění sítě 

v přechodové oblasti 

 

3.3.3 Podmínky výpočtu 

Hotová výpočetní síť byla uložena ve formátu *.msh a importována do řešiče 

výpočtového programu, tzv. PreCASTu, kde následovalo zadávání materiálových vlastností, 

podmínek přestupu tepla mezi jednotlivými komponenty licí sestavy, podmínek odvodu tepla 

povrchem, okrajových a operačních podmínek, včetně nastavení kritérií výpočtu (tzv. RUN 

Paremtrů). Pohled na pracovní okno PreCASTu je zachycen na obr. 37. 
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Obr. 37:  Pohled na pracovní okno PreCastu - řešiče softwaru ProCAST 

 

3.3.3.1 Materiálové vlastnosti  

Vlastnosti žáruvzdorných materiálů byly definovány dle údajů uvedených 

v materiálových listech dodaných výrobcem. Ingot byl odlévan z oceli jakosti 34CrNiMo6. 

Materiál licí sestavy byl vyroben z litiny.  

Pro definovanou jakost oceli a materiál kokily bylo potřeba vypočítat termodynamické 

vlastnosti v závislosti na teplotě (jako jsou hustota, tepelná vodivost, entalpie, viskozita, 

křivka tuhnutí, teplota likvidu a solidu), protože vlastní materiálová databáze PreCASTu 

obsahuje pouze některé vybrané jakosti oceli, jakosti litin či izolačních materiálů.  

Jak vyplynulo z teoretického rozboru literatury v souvislosti s řešením diplomové 

práce, kvalita výsledků numerické simulace objemových vad ingotů je však především 

určována právě kvalitou termodynamických veličin oceli i materiálu kokily, potažmo 

použitými podmínkami přestupu tepla mezi jednotlivými částmi licí sestavy a způsobem 

definice odvodu tepla. 

Stanovení termodynamických vlastností však není vůbec jednoduché. Literární zdroje 

obvykle obsahují totiž buď jen konstantní hodnoty pro jednu teplotu, nebo jsou rovnice pro 

výpočet např. hustoty oceli v závislosti na teplotě použitelné v omezené míře. Druhou 

možností by bylo využití případně experimentálního měření některých vlastností, jako je 

například tepelná kapacita či teplota likvidu a solidu pomocí termické analýzy. 

Experimentální měření však není vždy možné (není dostupný vzorek dané oceli), a navíc je 

časově i finančně velice nákladné. Proto se jako nejvhodnější alternativou jeví možnost 

výpočtu termodynamických vlastností pomocí některé z dostupných termodynamických 

databází.  

Pro výpočet termodynamických vlastností simulované oceli a litiny byla použita 

termodynamická CompuTherm, která je integrována ve stávající konfiguraci dostupného 

ProCASTu. Termodynamická databáze CompuTherm umožňuje uživateli na základě definice 

chemického složení spočítat termodynamické parametry pro libovolný nový materiál, 

případně sledovat změny termo-fyzikálních dat při změně chemického složení. Na základě 
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definovaného chemického složení lze vypočítat v závislosti na teplotě např. entalpii, hustotu, 

viskozitu či tepelnou vodivost. Jedním z velmi užitečných výstupů je i stanovení teploty 

likvidu a solidu definovaného materiálu. 

Computherm databáze umožňuje provést výpočet pro kovové materiály na bázi Al, Fe, 

Ni, Ti, Mg, Cu. Výpočet oceli je prováděn na bázi Fe a dále lze definovat tyto legující prvky: 

Al, B, C, Co, Cr, Cu, Mg, Mn, Mo, N, Nb, Ni, P, S, Si, Ti, V, W. Další legující prvky, které 

nejsou uvedeny, neovlivňují výsledek výpočtu (při výpočtu se s nimi neuvažuje).  

Pohled na pracovní okno PreCastu, jehož součástí je i modul CompuTherm, je 

zachycen na obr.38. Z obr.38 je patrné, že databáze Computherm je integrovaný systém 

základní materiálové databáze software. Výpočet termodynamických parametrů nového 

materiálu lze zahájit buď zkopírováním již existujícího materiálu a upravením pouze 

některých hmotnostních procent vybraných prvků. A nebo lze nový materiál přidat pomocí 

funkce Add. Zde je potřeba zvolit platformu nového materiálu, definovat hmotnostní 

zastoupení jednotlivých prvků a zvolit způsob výpočtu [40]. 

 

 
Obr. 38:  Definování prvků oceli jakosti 34CrNiMo6 

 

 

Po dokončení definování materiálů bylo možné přiřadit jednotlivé druhy materiálu ke 

komponentům z nich vyrobených. Pro jednotlivé komponenty se navíc v pravém horním 

panelu PreCASTu uvede, o jaký typ komponentu se jedná. Je možno volit mezi typem 

CASTING, MOLD nebo INSULATION podle toho, zda se jedná o odlitek, kokilu nebo 

izolaci. V posledním sloupečku horního pravého panelu PreCASTu určeného pro definici 

přiřazení materiálu se ještě uvede, zda je daná komponenta plná či prázdná („EMPTY“). Pro 

výpočty odlévání jsou tělo, pata i hlava ingotu prázdné. Pro urychlení výpočtu je naopak 

vtokový kanál již zcel zaplněn taveninou – není nutné počítat proudění, resp. plnění 

vtokového kanálu, kde může při nevhodném nastavení podmínek přestupu tepla či při 

nevhodně zvolené velikosti výpočetní buňky dojít k tzv. „zamrznutí“ taveniny a nedokončení 

výpočtu.  
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3.3.3.2 Přestupy tepla (INTERFACE) 

Následně bylo třeba definovat tzv. INTERFACE (resp. podmínky přestupu tepla na 

rozhraní dvou různých domén), který je určován hodnotou koeficientů přestupu tepla mezi 

jednotlivými komponenty licí sestavy. Při definici rozhraní je třeba volit mezi koincidentními, 

nekoincidentními a ekvivalentními podmínkami. Přestupy tepla se zadávají v závislosti na 

čase a na materiálu [40]. 

V případě rozhraní mezi částmi ingotu byla zvolena ekvivalentní podmínka. Na 

rozhraní mezi ingotem a ostatními částmi licí sestavy podmínka koincidentní. Pohled na 

rozhraní mezi ingotem a kokilou, resp. ingotem a podložkou, je zachyceno na obr. 39.  

 

  

Obr. 39:  Ukázka výběru jednotlivých komponent licí sestavy  
při definování podmínky přestupu tepla 

 

Hodnoty koeficientů přestupu tepla byly zvoleny v rozmezí uváděném v literatuře 

[37], a pohybovaly se od 10 do 1500 W.m
-2

 K
-1

. Jak se však následně u první simulace 

ukázalo, koeficient přestupu tepla v oblasti vtokového kůlu 100 W.m
-2

 K
-1 

nebyl nejvhodněji 

nastaven. Při této hodnotě došlo zhruba při naplnění 2/3 kokily k zatuhnutí oceli ve vtokové 

části a výpočet se přerušil. Proto byl u další simulace základní varianty (tedy během fáze 

ladění nastavení výpočtu) již koeficient snížen na hodnotu 5 W.m
-2

 K
-1

. Při této hodnotě již 

nedošlo k utuhnutí oceli během výpočtu fáze plnění. 

 

 

3.3.3.3 Definice okrajových podmínek 

Mezi okrajové podmínky patří doba plnění (licí rychlost), teplota lití, okolní teplota a 

způsob odvodu tepla přes povrch simulovaného systému. 

 

3.3.3.3.1 Odvody tepla  

Odvod tepla z licí soustavy probíhá přes celý vnější povrch kokily i s licím kůlem, jak 

je patrné z obr. 40. Proto je nutné nadefinovat odvod v závislosti na materiálu povrchu kokily 

i s licím kůlem, spodní části licí desky a povrchem hladiny v hlavové části.  
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Obr. 40:  Definice odvodů tepla  

 

Při definici odvodu tepla povrchem litinové licí sestavy bylo třeba udat hodnotu 

koeficientu přestupu tepla, hodnotu emisivity materiálu do okolí (ta činila 0,85) a okolní 

teplotu. Na „hladině“ oceli byla definována adiabatická podmínka.  

 

3.3.3.3.2 Licí teplota  

Licí teplota základní varianty (T-1554) byla stanovena, na základě znalosti teploty 

likvidu (TL = 1497 °C) a v závislosti na předpokládaném teplotním poklesu 0,25 °C/min a 

délce setrvání oceli v pánvi cca 20 minut, na konstantní hodnotu 1554°C. Kromě konstantní 

hodnoty lze však rovněž zadat licí teplotu jako funkci času. Z tohoto důvodu byly, kromě 

konstantní změny licí teploty na 1569 °C u varianty T-1569, otestovány i varianty, u nichž se 

předpokládal v průběhu odlévání pokles licí teploty v závislosti na čase, a to T-1569,T-1554-

1545 a R-42. Okrajová teplotní podmínka se definovala pouze na ploše vstupu do licí sestavy, 

jak je červeným bodem zachyceno na obr. 41. 

 

 
 

Obr. 41:  Určování licí teploty 
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3.3.3.3.3 Licí rychlost – Doba lití 

Rychlost odlévání byla stanovena v závislosti na době odlévání těla a hlavové části 

ingotu. PreCAST disponuje tzv. Velicity Calculator“ – kalkulačkou rychlosti, kdy je schopen 

propočítat rychlost plnění na základě definované doby plnění a vybraného objemu, který má 

být naplněn v požadovaném čase. Pohled na přepočet doby plnění na údaj v m.s
-1

 je uveden 

na obr. 42.  

 
Obr. 42:  Ukázka způsobu definice a výpočtu doby (rychlosti) plnění 

Celková doba lití základní varianty činila přibližně 33 minut. Změna nastavení variant 

R-22 a R-42 předpokládala změnu rychlosti odlévání, a tím zkrácení doby lití na 22 minut  

(R-22) a prodloužení doby lití na 42 minut (R-42). Konečnou dobu plnění a způsob plnění je 

možno taktéž následně zkontrolovat ve fázi průběžného hodnocení výsledků simulace ve 

Visual Viewru (postprocesoru ProCASTu) pomocí funkce tzv. Fill Time, jak je  

patrné z obr. 43. 

 
Obr. 43:  Pohled na postprocesor ProACSTu – tzv. Visual Viewer  

a zobrazení tzv. Fill Time (zleva doprava varianta T-1554, R22 a R42) 
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3.3.3.4 Definice počátečních a operačních podmínek 

Následně bylo třeba definovat operační a počáteční podmínky, jako je teplota 

předehřevu licí sestavy a směr působení gravitace. Teplota kokily i ostatních komponent před 

litím činila 30°C. 

 

3.3.3.5 Kritéria výpočtu, tzv. Run Parameters 

Tzv. Run Parametry jsou kritéria výpočtu. Pomocí těchto kritérií se aktivují příslušné 

výpočty (respektive moduly), které obsahují příslušné rovnice pro výpočet proudění, přestup 

tepla, přenos hmoty a energie a podobně.  

Jak se ukázalo v průběhu ladění nastavení základní varianty, mají zvolené hodnoty 

v jednotlivých run parametrech v příslušných panelech (odpovídajících daným výpočetním 

modulům) výrazný vliv na průběh výpočtu, respektive konvergenci výpočtu. Za konvergenci 

v oblasti numerického modelování považujeme takový výpočet, kdy jsme schopni získat 

libovolně přesné řešení úlohy. Pohled na základní pracovní okno Run Parametrů je  

na obr. 44. Jak je z obr. 44 patrné, před zahájením výpočtu plnění a tuhnutí s predikcí 

porózity je třeba udat kritéria zejména u Obecných parametrů (panel Genaral), parametrů pro 

výpočet přestupu tepla a tuhnutí (panel Thermal) a parametrů pro výpočet plnění (panel 

Flow). Další panely není při výpočtu porózity nutné aktivovat. Jen pro dokreslení představy, 

panel Cycles umožňuje výpočet cyklování, např. při snaze zjistit životnost kokily. Modul 

Radiation umožňuje zahrnout ve výpočtu i radiaci z okolních těles na těleso našeho zájmu. 

Modul Stress umožňuje zahrnout do výpočtu i predikci napěťových stavů a nebezpečí vzniku 

trhlin a prasklin. Aktivací modulu Micro, resp. Macro lze ve výpočtu uvažovat i 

s makrosegregací. APM (Advanced Porosity Module) umožňuje predikci porózity v plynule 

litých předlitcích. 

 

 
Obr. 44:  Standardní nastavení časových kroků 
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3.3.3.5.1 Obecné parametry (panel General) 

Tyto parametry zahrnují časové kroky a úpravu výpočtu plnění a tuhnutí ingotu. 

Nabídka je buď standardní, anebo rozšířená (jak je výše patrné ještě z obr. 44). Např.:  

NSTEP-udává počet časových kroků vzatých v současném průběhu. ProCAST ukončí 

průběh po dosažení tohoto limitu. 

TENDFILL – důležitý údaj, který slouží k definici podmínky ukončení výpočtu. 

V případě, že chceme výpočet rozdělit na fázi plnění a tuhnutí, je vhodné ukončit výpočet 

v např. 0,1 s po naplnění licí sestavy. Lze pak jednodušeji zobrazovat výsledky z fáze výpočtu 

plnění a z fáze výpočtu tuhnutí. 

TMODR-určuje faktor úpravy časového kroku pro restartování. 

TMODS-určuje faktor úpravy časového kroku pro normální taktování. 

CONVTOL-určuje toleranci konvergence, která bude použita ve spojení s výchozím 

nesymetricky interaktivním řešitelem atd. 

 

3.3.3.5.2 Teplotní parametry (panel Thermal) 

I zde je možnost nabídky standardní a rozšířené, ve které je pro výpočet brána v úvahu 

teplota oceli, likvidu a solidu. Např. 

CONVT-určuje konvergenční kritérium pro regulaci teploty. 

MACROFS-parametry pro výpočet makroporózity. Stanoví limitní frakce pevné látky 

mezi makroporózitou a formaci mikroporózity. 

THERMAL-určuje termickou analýzu atd. 

 

3.3.3.5.3 Cyklické parametry (panel Cycles) 

Standardní nastavení umožňuje při výpočtu zahrnout opakující se procesy při 

kontinuálním režimu. Např. 

NCYCLE-určuje počet licích cyklů simulovaných v kontinuálním režimu. 

TCYCLE-určuje čas lití cyklu simulovaných v kontinuálním režimu (délku cyklu). 

Töpen-udává čas, ve kterém se otevře forma, v průběhu jednoho cyklu odlévání. 

TEJECT-udává čas, ve kterém je část vysunutá z formy, v průběhu jednoho cyklu 

odlévání. 

TBSPRAY-určuje čas začátku sekvence postřiku, v průběhu jednoho cyklu odlévání. 

TESPRAY-určuje čas do konce sekvence postřiku, v průběhu jednoho cyklu odlévání. 

TCLOSE-udává čas, ve kterém se forma uzavře (před začátkem dalšího plnění), v 

průběhu jednoho cyklu odlévání. 

 

3.3.3.5.4 Radiační parametry (panel Radiation) 

Zahrnuje parametry pro výpočty záření a radiace kovové matrice v rozdělení 

standardního a rozšířeného nastavení. Např. 

VFLIM-určuje limitní faktor pohledu. 

VFDISP-určuje posunutí intervalu pro aktualizaci zobrazení faktoru v modelu záření, 

pokud je pohyblivý. 

VFTIME-určuje časový interval pro aktualizaci zobrazení faktoru v modelu záření, 

pokud je pohyb relativní. 

RFREQ-specifikuje aktualizaci frekvence záření. To poskytuje mechanismus pro 

výpočetní techniku na radiaci v určitém intervalu časového kroku jiném než v jednom. To je 

zvláště užitečné, pokud provádíte plnění přechodné spolu s radiačním modelem faktoru atd. 

 

3.3.3.5.5 Proudící parametry (panel Flow) 

Zde jsou zahrnuty parametry pro výpočet proudění. Možnosti nastavení parametrů 

standardního, rozšířeného 1 a rozšířeného 2. Např.: 
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ADVECTW-určuje váhu rychlosti proudění tepla a reguluje stupeň nelinearity 

hybnostních rovnic. 

BINDERCB-určuje empiricky míru konstantní rychlosti proudění pro výpočet 

základních plynů. 

CONVV-určuje konvergenční kritérium pro rychlost 

FLOW-řídí použití rovnic tekutin 

GAS-určuje, zda se mají brát v úvahu účinky plynů 

 

3.3.3.5.6 Turbulentní parametry (panel Turbulence) 

Pro použití turbulentního proudění a jeho specifikace je možno nastavit turbulentní 

parametry ve standardním nastavení. Např.: 

TURB-určuje, zda má model turbulentní proudění zapnuto nebo vypnuto 

CMU-určuje konstantu úměrnosti použitou v turbulentní viskózní rovnici 

CONE-určuje konstantu úměrnosti použitou při výrobě turbulentní disipační energie 

KAPPA-určuje Von Karmanovu konstantu 

TBRELAX-určuje parametr volné turbulence 

 

3.3.3.5.7 Napěťové parametry (panel Stress) 

Ve standardní a rozšířené nabídce nastavení lze upřesnit napěťové síly při tuhnutí. 

Např. 

STRESS-určuje, zda výpočet s napětím je zapnutý nebo vypnutý 

SFREQ-určuje interval časového kroku pro psaní výsledků napětí na neformátované 

soubory 

SCalc-určuje časový interval kroku výpočtu vzniklého napětí 

CONVS- specifikuje konvergenční kritérium pro výpočet napětí 

CRITFST- odpovídá kritické hodnotě podílu tuhé fáze, kde začíná výpočet napětí 

 

3.3.3.5.8 Parametry mikroprocesů (panel Micro) 

Zde ve standardním nastavení se provádí nastavení průběhu a růstu dendritické 

mikrostruktury. Např.: 

MICRO- aktivace modulu mikrostruktur 

MFREQ- určuje časový interval kroku pro zápis výsledků mikrostruktury na 

neformátované soubory 

GRAPHITE- V mikrostruktuře modelu litiny lze nastavit množství grafitizace 

TTTMIC- aktivace mikrostruktury TTT 

MACROSG- aktivace výpočtu makrosegregace 
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3.4 Procesing 

Po nadefinování veškerých parametrů, které pomáhají zpřesnit simulaci a dovést 

výsledky k reálným hodnotám, je možné spustit výpočet. Na 4. jádrech trval vlastní proces 

výpočtů  5-7 dní.  

 

Ovlivnění výpočtu (fázi processingu) v rychlosti a jeho kvalitě může být [27]: 

1) Nastavením modelu  

2) Hustotou sítě  

 

3.5 PostProcesing – Zpracování a diskuze výsledků 

Nedílnou a velice podstatnou fází numerického modelování je zpracování a správná 

interpretace výsledků. Numerickou simulací lze obdržet jak grafické, tak datové výsledky. 

Efektivním prostředkem znázornění profilů teplot, tlaků, charakteru proudění aj. je využití 

animace, tj. promítnutí jednotlivých profilů jako spojitého procesu změny od výchozí až do 

konečné hodnoty v čase. 

Zpracování výsledků proběhlo v postprocesoru programu ProCAST, v tzv. Visual 

Vieweru v. 8.0. Postprocesor programu ProCAST, tzv. Visual Viewer, umožňuje automatické 

generování pptx prezentací, export videí a obrázků a rovněž export deformací výpočtových 

sítí z výsledků napěťových analýz. Uživatel rovněž může uložit provedené kroky 

vyhodnocení, které následně použije pro další studii, což minimalizuje čas nutný k 

vyhodnocení výsledků simulace. Výhodou je, že po provedených analýzách lze z kteréhokoliv 

výpočtového uzlu „vytáhnout“ křivku teplot, rychlostí, tepelného toku či vývoj segregace 

prvku v čase atd. [40]. 

Výsledky vlastního modelového studia jsou rozděleny na výsledky z plnění a výsledky 

z tuhnutí. U hodnocení výsledků plnění ingotu byla pozornost zaměřena na posouzení 

charakteru plnění pomocí teplotního pole a vektorů rychlosti, nebezpečí strhávání krycího 

prášku při plnění kokily zpět do oceli, podíl natuhlé frakce po naplnění. U hodnocení 

výsledků tuhnutí se sledoval způsob tuhnutí, doba tuhnutí a velikost porózity v závislosti na 

použitých okrajových podmínkách. 

 

3.5.1 Odlévání ingotu 

Charakter plnění kokily je zobrazen pomocí teplotních profilů, vektorů rychlosti, 

průběhu teplotního profilu po výšce ingotu a podílu utuhlé frakce v průběhu plnění. Protože 

obrázky výsledků představují vždy samostatné stránky diplomové práce, jsou v textu nejprve 

zařazeny komentáře k  výsledkům a následně za souvislým textem jsou teprve prezentovány 

jednotlivé obrázky. 

3.5.1.1 Porovnání teplotního pole v průběhu plnění  

Na obr. 50 je zachycen primárně rozdíl v licí teplotě na konci plnění mezi variantami 

T1554, T1569 a T1554-1545, a to pomocí zobrazení teplotního pole v licím kůlu. 

 

Jak je z obr. 50 patrné, u varianty T1554 je vidět pokles teploty v závislosti na odvodu 

tepla licí soustavou. Nicméně konečná hodnota licí teploty neklesla pod 1551 °C. Podobně 

tomu bylo i u varianty T1569, kdy byla použita zvýšená konstantní licí teplota 1569 °C. Díky 

minimálnímu nastavenému odvodu tepla nedošlo k poklesu teploty pod 1565 °C. 

Naopak u varianty T1554-1545 s použitím časové závislosti poklesu licí teploty je 

patrný výraznější pokles teploty, který se přiblížil až k hranici 1540 °C. Tato teplota je však 
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stále teoreticky relativně vzdálena od teploty likvidu, která u odlévané oceli činila 1497 °C, a 

tedy neměla by ohrozit odlévání ingotu (nebezpečí zatuhnutí v průběhu lití). 

Na obr. 51 až obr. 55 je již zobrazen rozdíl teplotních polí v průběhu plnění. Obr. 51 

zachycuje teplotní pole zhruba v 5 min plnění. V prvních pěti minutách lze tedy vidět, že se 

teplotní pole verze T-1554 a T-1554-1545 velmi podobají. To je způsobeno stejnou počáteční 

teplotou odlévání. Pro porovnání všech zkušebních verzí jsou přiloženy teplotní pole verzí  

R-22 a R-42, kde lze vidět teplotní pole ingotu při rychlejším (R-22) a pomalejším (R-42) 

odlévání.  

Jak je dále vidět na obr. 52, průběh ochlazování teplotního pole v průběhu plnění se 

začíná odlišovat. Tento obr. 52 je zachycen v 15té minutě simulace. U verze R-22 v této době 

dochází již k odlévání hlavové části a i teplotní průběh se značně liší. Verze R-42 s pomalejší 

rychlostí odlévání je zhruba v polovině odlévání těla ingotu a pokles teploty je viditelně větší.  

Obr. 53 je ze simulace verzí po dokončení lití těla a počátku lití hlavy ingotu (zhruba 

ve 23 minutě). Pro názornou ukázku lze porovnat tyto teplotní verze s verzemi změny licí 

rychlosti, kdy verze R-22 je již zcela odlitá a u verze R-42 stále dochází k odlévání tělové 

části. 

Nejzajímavější je však z pohledu hodnocení budoucího vývoje porózity porovnání 

teplotních polí v okamžiku těsně po naplnění, které jsou zachyceny na obr. 54. Jak je z  

obr. 54 patrné, nejteplejší teplotní pole bylo predikováno u varianty R22. Naopak 

nejchladnější teplotní pole lze zaznamenat u varianty R42. Je tedy nanejvýš pravděpodobné, 

že u teplejšího profilu bude zajištěno dostatečné dosazování oceli z licí hlavy do těla ingotu a 

tedy bude minimalizována i případná porózita. Naopak u varianty R42 s nejchladnějším 

teplotním polem lze očekávat nedostatečný přísun teplého kovu z licí hlavy, a tedy i 

nejvýraznější rozsah porózity. 

Na obr. 55 je zachyceno teplotní pole povrchů ingotů po odlití. Z obr. 55 je zřejmý 

odlišný průběh ochlazování povrchu ingotů po odlití a před začátkem tuhnutí. 

3.5.1.2 Gradient teplotního profilu 

Po naplnění kokily je možné vidět gradient teplotního profilu po výšce ingotu. Jak je z 

následujících obr. 45 až obr. 49 zřejmé, je, až na variantu R22, průběh teploty po výšce 

ingotu v centru těla ingotu i v licí hlavě pro varianty T1554, T1569, T1554-1545 a R42 více 

méně v okamžiku dolití konstantní. Naopak u varianty R22 s dobou lití 22 minut je patrný 

výrazný teplotní nárůst v oblasti licí hlavy. 

 

 
Obr. 45:  Graf gradientu teplotního profilu T-1554 
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Obr. 46:  Graf gradientu teplotního profilu T-1569 

 
Obr. 47:  Graf gradientu teplotního profilu T-1554-1545 

 
Obr. 48:  Graf gradientu teplotního profilu R-22 
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Obr. 49:  Graf gradientu teplotního profilu R-42 

 

 

Ochlazení oceli ve vtokové 

soustavě po odlití základní 

varianty 

Ochlazení oceli ve vtokové 

soustavě po odlití verze 

s upravenou licí teplotou 01 

Ochlazení oceli ve vtokové 

soustavě po odlití verze 

s upravenou licí teplotou 02 

Teplotní 

stupnice 

[°C] 

T-1554 T-1569 T-1554-1545 

    
Obr. 50:  Pokles teploty v licí soustavě po odlití ingotu 
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3.5.1.3 Rychlostní vektory  

Na druhou stranu, při hodnocení charakteru plnění pomocí vektorů rychlosti je z obr. 

56 a obr. 57 patrné, že u varianty R22 došlo k razantnějšímu přítoku oceli do kokily. Na obr. 

56 jsou zachyceny vektory rychlosti v cca 5 minutě odlévání. Hodnocení rychlosti proudění 

při plnění ingotu/kokily je důležité zejména z pohledu vyhodnocení nebezpečí rizika strhávání 

krycího prášku zpět do taveniny oceli. Jak je dále z obr. 56 u varianty R22 patrné, intenzivní 

licí proud zasahuje zhruba do 1/3 výšky kokily. Při použití zvýšené licí rychlosti by se tedy 

neměl vhazovat krycí prášek dříve než po 5 minutách odlévání, protože teprve přibližně 

v tomto čase dochází k odtržení licího proudu od hladiny oceli v kokile a minimalizuje se tak 

nebezpečí strhávání krycího prášku zpět do taveniny oceli, a tedy snižuje se i riziko 

sekundárního znečištění oceli oxidickými vměstky. 

Pro porovnání můžeme na obr. 58 a obr. 59 vidět, kdy došlo k odpojení proudu kovu 

s nadkritickou rychlostí (nad 0,21m/s) od hladiny. Časy, ve kterých se hladina odděluje od 

proudu s nadkritickou rychlostí, jsou zhruba následující: 

 pro verze s konstantní rychlostí (tj. T-1554, T-1569, T-1554-1545) jsou časy oddělení 

hladiny od proudu kovu cca 3minuty a 40 sekund 

 pro verzi se zvýšenou rychlostí odlévání (R-22) je čas oddělení hladiny od proudu 

kovu cca 4 minuty 10 sekund 

 a pro verzi se sníženou rychlostí odlévání (R-42) je čas oddělení hladiny od proudu 

kovu cca 1 minuta 20 sekund 

3.5.1.4 Podíl tuhé fáze 

Rozdíly v podílu tuhé fáze během plnění všech verzích jsou v závislosti na rychlosti 

odlévání a licí teplotě následující. 

Z výsledků simulace lze číselně vyčíst podíl tuhé fáze, který je zaznamenán v tab. 2 a 

na jednotlivých obrázcích (v 5 minutě obr. 60, v 15té minutě obr. 61 a po ukončení lití obr. 

62). 

Tab. 2:  Podíly tuhé fáze během plnění ingotu 

 

 Doba 

tuhnutí 

T-1554 T-1569 T-1554-1545 R-22 R-42 

5. minuta 

[%] 

2,4 2,1 2,3 2,4 2,3 

15 minuta 

[%] 

4,5 4,2 4,5 4,8 5,3 

po ukončení 

lití [%] 

12 10,7 12 7,7 24,8 
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3.5.2 Tuhnutí ingotu 

3.5.2.1 Podíl tuhé fáze 

Na obr. 63 až 66 lze vidět podíly tuhých fází ve fázi tuhnutí ingotů zhruba v 5té, 30té, 

42 a 52 minutě tuhnutí. V tab. 3 jsou u jednotlivých verzí zaznamenány procentuální podíly 

této tuhé fáze. 

Tab. 3:  Podíly tuhé fáze během tuhnutí ingotu 

Doba 

tuhnutí 

T-1554 T-1569 T-1554-1545 R-22 R-42 

5. minuta 

[%] 

42,9 41,9 42,8 40,6 50,0 

30 minuta 

[%] 

86,8 85,9 86,7 85,0 89,1 

42 minuta 

[%] 

93,8 93,1 93,7 92,4 94,6 

52 minuta 

[%] 

96,2 95,6 96,2 95,1 96,6 

 

3.5.2.2 Doba tuhnutí a do tuhnutí 

Na obr. 67 je znázorněna doba tuhnutí ingotu tzn. doba přechodu mezi likvidem a 

solidem. Z tohoto obrázku lze vyčíst časový průběh tuhnutí, díky kterému jsme schopni říct, 

ve které z verzí lze očekávat nejvyšší osovou porózitu vzniklou špatným dolitím 

mezidendritických míst z hlavové části. Ve verzi označené T-1554 je doba tuhnutí zhruba 11 

hodin a 38 minut. U verze T-1569 je tato doba 12 hodin a 2 minuty. Doba tuhnutí verze T-

1554-1545 je 11 hodin a 35 minut. Verze s rychlejší dobou odlévání R-22 tuhla zhruba 12 

hodin a 36 minut a verze s pomalejší dobou odlévání R-42 tuhla 14 hodin 17 minut. Je tedy 

možné zvětšení porózity u verzí T-1554 a T-1554-1545. 

Na obr. 68 je pak znázorněna doba od odlití až do solidifikace. Tyto teplotní profily se 

liší pouze nepatrně, nicméně dvoufázová doba verze T-1554 je 14 hodin a 21 minut, verze T- 

1569 zase 14 hodin 46 minut, u verze T-1554-1545 tato doba trvá 14 hodin a 22 minut. Pro 

verzi zrychleného odlévání R-22 je dvoufázová doba 15 hodin 17 minut a verze delší doby 

odlévání je dvoufázová doba verze R-42 14 hodin 5 minut. Z těchto rozdílných časových 

intervalů je zřejmé, že nejlepší dolévání tekuté oceli v mezidendritických prostorech dojde u 

verze R-22, kdy je doba od odlití až do solidifikace nejdelší. Proto lze očekávat nejmenší 

zobrazení porózity.  

 

3.5.3 Vliv okrajových podmínek na velikost porózity 

Výsledky jsou zaznamenány v grafické podobě na obr. 69 až 71. Detekovaný objem 

porózity je pak číselně vyjádřen v tab. 3. Pro orientaci je možné si upravit rozpětí velikosti 

porózity při výpočtu objemu elementů. Rozpětí v tab. 3 je v rozmezí  

1,5-2 % a 1,2-2 %. Oblast pod 2% je porózita, která je lehce odstranitelná kováním.  

 

Tab. 3:  Podíly tuhé fáze během tuhnutí ingotu 

Rozpětí [%] Objemová velikost porózity [cm
3
] 

T-1554 T-1569 T-1554-1545 R-22 R-42 

1,5-2 47,39 45,17 49,32 44,82 44,88 

1,2-2 144,49 142,96 144,85 141,08 160,65 
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Z tab. 3 je zřejmé, že nejmenší objem porózity je v obou případech zobrazen u verze 

s větší rychlostí odlévání R22. Ačkoli u varianty R42 je porózita v rozpětí 1,5 až 2 % na 

srovnatelné úrovni s variantou R22, je zřejmé, že je kvůli velmi nízké teplotě v konečné fázi 

plnění dosaženo nejchladnější teploty oceli v licí hlavě. Není tak zajištěno dostatečné 

doplňování taveniny do těla ingotu a můžeme tak očekávat výrazné zvýšení objemu 

mikroporózity do 1,5 %, která vzrostla o skoro 14 %.  
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Obr. 71:  Grafické porovnání velikosti porózity všech zúčastněných variant 
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ZÁVĚR 

Tato diplomová práce se věnovala verifikaci vlivu okrajových podmínek odlévání na 

velikost porózity 50ti tunového těžkého kovářského ingotu. 

Teoretická část je rozdělena do dvou tematických okruhů. První okruh se zabýval 

popisem licí soustavy a způsoby odlévání (odlévání horem a spodem), specifikům výroby 

těžkých kovářských ingotů, popisu nejčastěji se vyskytujících vad v ingotech, hodnocením 

objemových vad a chemické heterogenity těžkých kovářských ingotů, identifikaci a 

kvantifikaci vměstků, Baumannovými otisky, kapilárními-penetračními zkouškami, 

stanovením chemického složení a predikci objemových vad pomoci numerického 

modelování. V druhém okruhu byla provedena analýza zahraniční literatury z oblasti výroby 

těžkých kovářských ingotů a hodnocení jejich objemových vad a chemické heterogenity. 

Poznatky z analýzy zahraniční literatury jsou shrnuty v kapitole 2.7. 

Experimentální část se věnovala numerickému modelování plnění a tuhnutí 50 

tunového těžkého kovářského ingotu a predikci velikosti porózity v závislosti na okrajových 

podmínkách odlévání. Řešení numerického modelu plnění a tuhnutí ocelového ingotu 

v software ProCAST, v komerční verzi z roku 2011, proběhl v Laboratoři RMTVC - fyzikální 

a numerické modelování Katedry metalurgie a slévárenství na Fakultě metalurgie  

a materiálového inženýrství pod záštitou Regionálního materiálově technologického 

výzkumného centra. Software umožňuje 3D prostorovou simulaci plnění a tuhnutí oceli 

včetně predikce objemových vad, jako jsou porózita, řediny či staženiny. 

Numerické modelování v software ProCAST bylo rozděleno do tří etap, a to na: 

1) Pre-Processing – tato fáze zahrnovala modelování 3D geometrie řešené oblasti, 

tvorbu výpočetní sítě konečných prvků, import modelu do vlastního řešiče 

ProCASTu a definici parametrů výpočtu. 

2) Processing – představoval vlastní výpočet. 

3) Post-Processing – souvisel již s vlastním vyhodnocení výsledků a stanovením 

závěrů. 

Varianty experimentálního numerického modelování byly následující: 

Základní varianta, označována jako T-1554, představovala odlévání a tuhnutí  

50 tunového těžkého kovářského ingotu z jakosti 34CrNiMo6 při teplotě 1554°C po dobu  

cca 33 minut.  

Další varianty při verifikaci rozsahu porózity v těžkém kovářském 50 tunovém ingotu 

z jakosti 34CrNiMo6 v software ProCAST uvažovaly primárně se změnou licí teploty a licí 

rychlosti, díky snadné ovlivnitelnosti těchto parametrů v provozních podmínkách. Zatím 

nebyl verifikován vliv změny tvaru geometrie licí sestavy, tedy zejména tvaru kokily a licí 

hlavy.  

Varianty se změněnou licí teploty jsou označeny počátečním písmenem  

T a příslušnou hodnotou licí teploty, např. T-1569. V případě varianty T-1554-1545 se navíc 

uvažoval 10 °C pokles teploty v průběhu odlévání po dobu 33 minut. 

Varianty se změněnou doby plnění, jsou označeny počátečním písmenem  

R (Rychlost), jako například R-22 a R-42. U doby plnění došlo k výkyvům od původní 

základní varianty v rozmezí +/- 10 minut. 

Před zahájením vlastního výpočtu bylo třeba ještě nadefinovat okrajové podmínky 

(okolní teplota a způsob odvodu tepla přes povrch simulovaného systému), operační  
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a počáteční podmínky (teplota předehřevu licí sestavy a směr působení gravitace), kritéria 

výpočtu, pomocí kterých se aktivují příslušné výpočty. 

Po nadefinování veškerých parametrů bylo možné spustit výpočet.  

Správné zpracování a interpretace výsledků, tzv. post-processing, je důležitým 

procesem numerického modelování. Přesnější znázornění výsledků lze docílit větší hustotou 

sítě, správným zvolením okrajových a fyzikálních podmínek atd. 

Výsledky vlivu změny okrajových podmínek odlévání na velikost porózity  

ukázaly, že nejlepší výsledky porózity byly získány při odlévání s vyšší rychlostí u varianty 

R-22. I když u varianty R42 je porózita v rozpětí 1,5 až 2 % na srovnatelné úrovni s variantou 

R22, je zřejmé, že je kvůli velmi nízké teplotě v konečné fázi plnění dosaženo nejchladnější 

teploty oceli v licí hlavě. Není tak zajištěno dostatečné doplňování taveniny do těla ingotu a 

došlo k výraznému zvýšení objemu mikroporózity do 1,5 %, která vzrostla o skoro 14 %. 

Numerické modelování metalurgických procesů je nesmírnou pomocí při hodnocení 

chemické heterogenity oceli. Je jisté, že věnováním více času studiu této problematiky by se 

mohlo přinejmenším docílit výraznějších výsledků. 



70 

 

RYLKO, P. Verifikace vlivu okrajových podmínek odlévání na velikost porozity 50ti tunového těžkého 

kovářského ingotu. Diplomová práce. Katedra metalurgie a slévárenství, FMMI, VŠB-TU Ostrava, 2015. 

POUŽITÁ LITERATURA 

[1] TKADLEČKOVÁ, M.; MICHALEK, K.; GRYC, K. a SOCHA, L. Studijní opora k 

předmětu Základy 3D modelování metalurgických procesů [intranet]. první, 2013. VŠB 

– Technická univerzita Ostrava, 2013 [cit. 2014-09-29]. ISBN 978-80-248-3350-7.  

[2] GOTTWALD, D. Modelování odlévání těžkých kovářských ingotů a optimalizace 

vnitřní kvality. Bakalářská práce (Bc.). VŠB-TU Ostrava, Fakulta metalurgie a 

materiálového inženýrství, Katedra metalurgie a slévárenství, 2013. 

[3] ZOGATA, A. Numerické modelování tuhnutí ocelových ingotů. Diplomová práce, 

(Ing.) VŠB–TU Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, Katedra 

metalurgie, 2011. 

[4] BAŽAN, J. Lití a krystalizace. VŠB-Technická univerzita v Ostravě 2008. Opora. VŠB-

TU Ostrava 

[5] http://www.tp.trz.cz/index.php?jaz=cs&sec=-3&idr=120 

[6] http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/49/Fotothek_df_n-

34_0000253_Metallurge_für_Hüttentechnik.jpg 

[7] KRUML, L. Problematika odlévání ingotů o velkých hmotnostech. Bakalářská práce 

(Bc.), VŠB-TU Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, Katedra 

metalurgie, 2000. 

[8] NOVOTNÝ, V. Výroba, mimopecní zpracování a odlévání velkých ingotů. Bakalářská 

práce (Bc.),  VŠB-TU Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, Katedra 

metalurgie, 2002. 

[9] ADOLF, Z. Studijní opora k předmětu: Teorie procesů při výrobě železa a oceli Část II- 

Teorie ocelářských pochodů [intranet]. první, 2013 VŠB-Technická univerzita Ostrava 

2013 

[10] CAMPBELL, F. C. (2012). Phase Diagrams - Understanding the Basics. ASM 

International. Online version available at: 

http://app.knovel.com/hotlink/toc/id:kpPDUB0003/phase-diagrams-

understanding/phase-diagrams-understanding 

[11] KEPKA, Miloslav. Ovlivňování čistoty oceli. 1. vyd. Praha: nakladatelství 

Československé akademie věd, 1986. ISBN 21-062-86 

[12] http://www.teara.govt.nz/files/di-5885-enz.jpg 

[13] http://www.odbornecasopisy.cz/imagesold/e04051041.gif 

[14] http://3.imimg.com/data3/OY/JR/MY-1863915/lip-pouring-ladle-250x250.jpg 

[15] http://ocelarna.sweb.cz/images/3515e.gif 

[16] CAMPBELL F. C. Fatigue and Fracture-Understanding the Basics: Casting Defects. 

Defects Leading to Failure. 2012. Dostupné z: www.knowel.com  

[17] ASTM INtemational: Ingot Defects. Manufacturing Problems and Defects. 2005, č. 13. 

Dostupné z: www.knowel.com 

[18] MICHÁLEK, K. a GRYC K. Čistota a užitné vlastnosti oceli. VŠB-Technická 

univerzita v Ostravě, 2010. Opora. VŠB-TU Ostrava. 

[19] BROŽ, L. a kol. Hutnictví železa. 1.vyd. Praha: SNTL/Alfa, 1988, 464 s. 

[20] ELBEL, T. DIAGNOSTIKA A ŘÍZENÍ KVALITY ODLITKŮ. VŠB-Technická univerzita 

v Ostravě, FMMI, 2013. Opora. VŠB-TU Ostrava 

[21] BENDA, M.; HUTLA, A.; RÁCLAVSKÝ, V. a SKÁLA, J. Výroba oceli. VŠB-TU 

Ostrava, 1973, 278 s. 

[22] STAHLEISEN, V. Catalogue of ingot defects. Dusseldorf, 2003, ISBN 3-514-00692-X. 

[23] TKADLEČKOVÁ, M.; GRYC, K. a SOCHA, L. Laboratorní stadium struktury oceli- 

Baumannovy otisky. Podklady ke cvičení, VŠB-TU Ostrava, FMMI, 2013 

http://www.tp.trz.cz/index.php?jaz=cs&sec=-3&idr=120
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/49/Fotothek_df_n-34_0000253_Metallurge_für_Hüttentechnik.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/49/Fotothek_df_n-34_0000253_Metallurge_für_Hüttentechnik.jpg
http://app.knovel.com/hotlink/toc/id:kpPDUB0003/phase-diagrams-understanding/phase-diagrams-understanding
http://app.knovel.com/hotlink/toc/id:kpPDUB0003/phase-diagrams-understanding/phase-diagrams-understanding
http://www.teara.govt.nz/files/di-5885-enz.jpg
http://www.odbornecasopisy.cz/imagesold/e04051041.gif
http://3.imimg.com/data3/OY/JR/MY-1863915/lip-pouring-ladle-250x250.jpg
http://ocelarna.sweb.cz/images/3515e.gif


71 

 

RYLKO, P. Verifikace vlivu okrajových podmínek odlévání na velikost porozity 50ti tunového těžkého 

kovářského ingotu. Diplomová práce. Katedra metalurgie a slévárenství, FMMI, VŠB-TU Ostrava, 2015. 

[24] WEISS, Z. Oceláři 2012-28. ročník konference o teorii a praxi výroby a zpracování 

oceli: O PŘÍSTROJÍCH A METODÁCH CHEMICKÉ ANALÝZY V OCELÁŘSTVÍ: 

EMISNÍ SPEKTROMETRIE A 'SPALOVACÍ' ANALYZÁTORY LECO. první. 

Rožnov pod Radhoštěm: TANGER spol. s r.o., Ostrava, 2012. ISBN 978-80-87294-28-

4. 

[25] DOBIÁŠ, V. Využití GDOES pro charakterizaci chemického složení brzdových 

kotoučů. Bakalářská práce (Bc.), VŠB-TU Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového 

inženýrství, Katedra metalurgie a slévárenství, 2013 

[26] TKADLEČKOVÁ M.; GRYC K.; MICHALEK K.; KLUS P.; SOCHA L.; 

MACHOVČÁK P. a KOVÁČ M. Steel Making: Verification of the Effect of Boundary 

Conditions of Steel Ingot Casting on the Size of their Volume Defects. Hutnické listy. 

Praha: Ocelot, 2012, vol.LXV, č. 2. 

[27] MICHALEK K.; GRYC K.; TKADLEČKOVÁ M. a MORÁVKA J. Modelování a 

vizualizace metalurgických procesů. Ostrava, 2013. ISBN 978-80-248-3352-1. Studijní 

opora. VŠB – Technická univerzita Ostrava 

[28] http://www.tp.trz.cz/index.php?jaz=cs&sec=-3&idr=120 

[29] http://img291.imageshack.us/img291/452/pilsensteel02.jpg 

[30] TKADLEČKOVÁ M. a SMETANA B. Počítačová podpora technologických procesů. 

Výukový materiál. VŠB-TU Ostrava, FMMI, 2012 

[31] MICHALEK, K. Využití fyzikálního a numerického modelování pro optimalizaci 

metalurgických procesů. 1.vyd. Ostrava, VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2001. s.34. 

ISBN 80-7078-861-5.  

[32] TKADLEČKOVÁ, M.; MACHOVČÁK, P.; GRYC, K.; MICHALEK, K.; SOCHA, L.; 

KLUS, P. Numerical modelling of macrosegregation in heavy steel ingot. Archives of 

metallurgy and materials 2013, vol. 58, Issue 1, s. 171-177. ISSN 1733-3490. DOI: 

10.2478/v10172-012-0169-2 

[33] TKADLEČKOVÁ, M.; MICHALEK, K.; KLUS, P.; GRYC, K.; SIKORA, V. Využití 

numerického modelování při řešení problematiky lití a krystalizace ocelových ingotů. In 

Teorie a praxe výroby a zpracování oceli. Rožnov pod Radhoštěm, 6. -7. dubna 2011, 

©TANGER s.r.o. Ostrava, s. 77-82. ISBN 978-80-87294-21-5. 

[34] KOVÁČ M.; KRUTIS V.; MACHOVČÁK P.; TKADLEČKOVÁ M.; Vítkovice Heavy 

Machinery a.s.; Mecas ESI s.r.o.; VŠB-TU Ostrava, Numerical simulation of steel 

ingots, Livarski vestnik, letnik 59, št. 4/2012 

[35] MACHOVČÁK, P.; OPLER A.; CARBOL Z.; TREFIL A.; MERTA K.; ZAORAL J.; 

MICHALEK K. a TKADLEČKOVÁ M. Hodnocení chemické heterogenity a 

mikročistoty 90 tunového kovářského ingotu: Baumannův otisk a zkouška penetrace. 

Oceláří- Steelcon. Karlova studánka, 2014. ISO 690 

[36] NDT. Nedestruktivní defektoskopie v průmyslu [online]. 2008 [cit. 2015-04-21]. 

Dostupné z: http://www.ndt.cz/?mnu=13,0 

[37] HONGWEI, Liu; Fu PAIXIAN; Kang XIUHONG a Ma XIAOPING. Formation 

mechanism of shrinkage and large inclusions of a 70 t 12Cr2Mo1 heavy steel ingot. 

2014, Vol. 11, No. 1. 

[38] ZHANG, ZHAI a Jieyu ZHANG. Numerical analysis of macrosegregation and 

shrinkage porosity in large steel ingot. Ironmaking. 2014, vol. 41, issue 8, s. 1209-1216. 

DOI: 10.1002/9781119093466.ch146. 

[39] BECKERMANN, C.: Macrosegregation. ASM Handbook, Volume 15: casting, pp 348-

352. Dostupné z: http://www.engineering.uiowa.edu/~becker/documents.dir/ 

[40] ProCAST 2009. User Guide. 

 

http://www.tp.trz.cz/index.php?jaz=cs&sec=-3&idr=120
http://img291.imageshack.us/img291/452/pilsensteel02.jpg
http://www.ndt.cz/?mnu=13,0
http://www.engineering.uiowa.edu/~becker/documents.dir/

