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Abstrakt 

Výroba voskových modelů vstřikováním do kovových forem je jednou z klíčových fází výroby 

kovových odlitků pomocí slévárenské technologie lití na vytavitelný model. Práce se zabývá 

problematikou tvorby numerické simulace průběhu zaplňování dutiny vstřikovanou voskovou 

směsí. Popisuje možnosti vybraných simulačních programů ProCast a Cadmould ve vztahu 

k numerickým predikcím využitelným k optimalizaci výroby voskových modelů. Popisuje tvorbu 

materiálové databáze pro vybranou voskovou směs, tvorbu prototypových simulací plnění dutin 

testovacích forem a jejich validaci ke konkrétním výrobním podmínkám. Zabývá se i oblastí 

stanovení počátečních výpočtových podmínek měřením hlavních parametrů vstřikolisu.  
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Technologie lití na vytavitelný model, voskový model, proces vstřikování vosku, simulace, 

proudění voskové směsi, ProCast, Cadmould.  

 

 

Abstract 

Production of wax pattern model by injection machine is a one of the key phases of Investment 

casting process. The thesis deals with the development of numerical simulation wax blend 

injection in to metal die. The possibilities of selection simulation software – ProCast and 

Cadmould are described in the relation to numerical predictions of wax injection.   

Creating of material database of selected wax blends is described. The prototype simulations of die 

filling are made. The special testing die are designed a used for created simulations. The 

measurements of initial conditions are mentioned. 
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1  ÚVOD 

1.1 ÚVOD DO TECHNOLOGIE LITÍ NA VYTAVITELNÝ MODEL  

Historii technologie lití na vytavitelný model lze sledovat do období více jak 6000 let před 

naším letopočtem. Jednalo se především o umělecké předměty vyráběné pomocí voskového 

vytavitelného modelu a netrvalé formy. Nálezy umělecký odlitků pochází především z Egypta, 

Číny, Mexika, Palestiny, Španělska, Itálie [1]. 

Výrazný rozvoj této technologie jako ji dnes v průmyslovém využití známe, začal v období 

druhé světové války. V tomto období výrazně vzrostla potřeba po rozměrově i tvarově přesných 

odlitcích s minimální nutností dokončujících operací. Přesné lití přešlo od umělecké výroby 

k výrobě průmyslové. Rozšířily se možnosti materiálů forem i rozměrové stálých modelových 

hmot. Výroba je stále více automatizovaná a je dosahováno vyšší přesnosti, stálosti a 

reprodukovatelnosti výroby [1]. 

Lití na vytavitelný model je řazeno do skupiny tzv. „přesného lití“. Tímto termínem jsou 

označovány všechny výrobní postupy umožňující výrobu odlitků s relativní přesností větší než 

±0,25%. Patří sem tedy i tlakové lití, lití do kokil, metoda lití na spalitelný model [1].  

K hlavním výhodám technologie lití na vytavitelný model patří především možnost vyrábět 

velmi tvarově složité odlitky, s vnitřními dutinami a tenkými stěnami z libovolných slévárenských 

slitin. A to s vysokou kvalitou povrchu (po odlití Ra 3,2) a vysokou tvarovou přesností v úzkých 

rozměrových tolerancích.  

Výroba odlitků metodou vytavitelného modelu ve světovém měřítku neustále roste. Hlavní 

sektory průmyslu, kde nachází největší uplatnění odlitky zhotovené touto metodou, jsou 

automobilový, letecký, energetický průmysl a zdravotnictví. Obecně dochází ke sdružování 

podniků ve velké korporace a rostoucím požadavkům ze strany zákazníků [1]. 

 

1.2 OBECNÝ PRINCIP VÝROBY ODLITKŮ POMOCÍ TECHNOLOGIE 

LITÍ NA VYTAVITELNÝ MODEL 

První hlavní fází technologie je zhotovení voskového modelu vstřikováním modelové směsi 

(běžné nazývané „voskové směsi“) do kovové formy. Vstřikování probíhá na speciálních 

slévárenských vstřikolisech. Kvalita voskového modelu má zásadní vliv na výslednou kvalitu 

kovového odlitku. Bez kvalitního voskového modelu není možné vyrobit kvalitní kovový odlitek. 

Tato práce se bude zabývat právě touto fází výrobního procesu.  

 

 
 

Obr. 1 Hlavní výrobní fáze procesu výroby odlitku technologií lití na vytavitelný voskový 

model. Zleva – vstřikovací forma, stromeček, skořepina, kovový odlitek [2]. 
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Voskové modely jsou následně vhodně pospojované tak, aby bylo umožněno jejich správné 

odlití. Toto uskupení několika kusů voskových modelů a vtokové soustavy se nazývá „stromeček“.  

Druhou hlavní fází je výroba keramické skořepiny. Keramická forma se vyrábí postupným 

namáčením v speciálním roztoku obsahující pojivo, keramický materiál a další přísady. Pro roztok 

se používá označení „keramická břečka“. Stromeček je ponořen do roztoku, následně posypán 

posypovým materiálem a vysušen. Tento postup se opakuje do získání požadovaných vlastností 

keramické skořepiny.  

Po vytavení modelového materiálu z keramické skořepiny je získaná netrvalá forma připravena 

k lití kovového materiálu. 

Jednotlivé hlavní výrobní fáze se skládají z řady dílčích kroků, které se mohu odlišovat podle 

konkrétních výrobních podmínek sléváren (detailněji např. [1], [2], [3]).  

 

1.3 VÝROBA VOSKOVÝCH MODELŮ 

Výroba vytavitelných modelů (tzv. „voskové modely“) pro lití na vytavitelný model se 

nejčastěji provádí vstřikováním do kovových forem na speciálních vstřikolisech. Nastavení 

technologických podmínek procesu vstřikování, optimálně navržená vstřikovací forma a použitá 

modelová směs jsou klíčové faktory pro zhotovení kvalitního voskového modelu s bezvadným 

povrchem, bez dalších vad, v dostatečné rozměrové a tvarové toleranci.  

 

1.3.1 Vstřikovací formy 

Výroba vstřikovací formy obráběním představuje v celé této slévárenské technologii značné 

finanční náklady. Složitost formy a počet vyráběných modelů (odlitků) často rozhodují, zda-li, 

bude výroba touto slévárenskou metodou nákladově přijatelná. 

 Forma musí zajistit výrobu zdravých modelů bez vad v požadované tvarové a rozměrové 

toleranci v co nejkratším výrobním cyklu. Lze dělit podle řady kritérií např. podle účelu použití (k 

výrobě vlastních modelů, k výrobě vtoků, jejich součástí, atd.); podle konstrukce (pro jeden nebo 

více modelů), podle způsobu chlazení/temperace; podle mechanizace (automatické otevírání, 

vyhazovače); podle materiálu pro výrobu formy; atd. Nejčastěji se používají formy obráběné 

z hliníkových materiálů, stupně přesnosti IT6-8, s drsností povrchu kolem 0,8 µm [1]. 

Formu je třeba navrhovat s ohledem na rozměry a tvar součásti, jejich požadované tolerance, 

s ohledem na vstřikovaný materiál a jeho chování při vstřikování. Často je třeba provést 

technologické úpravy součásti tak aby byly minimalizovány případné výrobní komplikace. To 

znamená upravit tloušťky stěn, jejich tolerance, přídavky, redukovat tepelné uzly, ostré hrany. 

Zvolit optimální dělící rovinu a polohu vyhazovačů pro snadné vyjmutí modelu po odstřiku. 

Navrhnout optimální vtokovou soustavu – velikosti a umístění rozváděcích, vtokových kanálů, 

zářezů. Navrhnout funkční odvzdušnění formy, její chlazení, popř. temperaci. Současně je třeba 

zajistit snadnost manipulace s formou a její kompatibilitu s konkrétním vstřikovacím strojem [4].  

Řešení výše zmíněných kontextů výroby vstřikovací formy klade na konstruktéra formy značné 

nároky. Vzhledem k rozmanité variabilitě tvarů, materiálů a požadavků na konkrétní odlitky je 

velice obtížné navrhnout vstřikovací formu napoprvé dobře, tak aby ihned umožňovala výrobu 

vytavitelných modelů požadované kvality. Konstruktéři většinou vycházejí z dlouhodobých 

zkušeností s výrobou forem pro konkrétní typové vytavitelné modely a pro určité vstřikované 

materiály.  Často jsou nutné velice nákladné dodatečné úpravy vstřikovacích forem. Z těchto 
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důvodů jsou hledány cesty jak zefektivnit tuto náročnou a nákladnou výrobu. Jendou z nich je 

využití numerických simulací.   

 

1.3.2 Vstřikovací stroje pro výrobu vytavitelných modelů 

 Vytavitelné modely se vyrábějí na speciálních vstřikolisech. Jejich konstrukce se mohou lišit, 

měla by však být zajištěna výroba jakostních modelů a to především zajištěním dokonalého 

ovládání a nastavení (stálostí a reprodukovatelností) technologických vstřikovacích parametrů 

(teplota, tlak, rychlost vstřikování (resp. průtok), čas) [4]. 

Dnes se pracuje převážně s tvrdými voskovými směsmi, které jsou vstřikovány za zvýšeného 

tlaku v polo-tuhém, polo-tekutém stavu (většinou snaha o co nejnižší teplotu vstřikování) do 

formy. Provozní vstřikovací tlaky lze nastavovat běžně v rozsahu 0 až cca 15 MPa. Nejčastěji 

provozně nastavené hodnoty tlaku jsou kolem 5 MPa (podle vyráběného sortimentu modelů, 

strojního vybavení a druhu vstřikovaného materiálu). Teplota voskové směsi je nastavitelná 

v několika místech vstřikolisu. Pracovní deska, popř. forma může být chlazená. Uzavírací síla se 

běžně pohybuje kolem 30 – 60 MPa.  Nejčastěji jde o vstřikolisy pístové, výjimečně šnekové či 

jiné speciální konstrukce [5].  

Vosková směs, nejčastěji ve formě „čočky“ dodané výrobcem směsi k přímému použití, je 

automatickým podavačem doplňována do tavicí jednotky. Odtud vytéká směs o teplotě kolem  

90°C (teplota T1 na Obr. 2) do kondicionéru. V kondicionéru je vosk míchán a udržován na 

stanovené teplotě blízké teplotě vstřikování (teplota T2 na Obr. 2, kolem 65°C). Teplotní pole 

v kondicionéru není homogenní po celé výšce válce. Objem kondicionéru je navržen na určitý 

odběr vosku za určitý čas, tak aby byla zachována konstantní nastavená teplota vosku odebíraného 

během vstřikování. Kondicionér je nutné udržovat v chodu a plný po celou dobu vstřikování [6].  

Přes vstřikovací válec, potrubí a regulační ventily, proudí směs do polohovatelné trysky a odtud 

do vtokového systému uvnitř formy. Celý systém je temperován na požadovanou teplotu. 

 

 
Obr. 2 Schematické znázornění hlavních komponent pístového vstřikolisu pro výrobu 

voskových modelů [6] 
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1.3.3 Vstřikovací cyklus 

Vstřikovací cyklus na slévárenském vstřikolisu je schematicky znázorněn na Obr. 3. V bodě 1 

je roztavená vosková směs vtlačována pístem přes trysku vstřikolisu do vtokové soustavy formy. 

Dutina se postupně směsí zaplňuje.  V bodě 2 je dosaženo nastavené hodnoty tlaku.  Forma je již 

plná a dochází k postupnému tuhnutí směsi. Po prodlevě následuje pokles tlaku. Po dosažení 

manipulační pevnosti modelu je forma otevřena a model vyjmut.  

 

 
Obr. 3 Schematické znázornění vstřikovacího cyklu [6]  

 

Technologické parametry během vstřikování je třeba nastavit tak, aby vznikl bezvadný voskový 

model (odstřik). Velikost dávky vstřikované směsi po uzavření formy je závislá na celkovém 

obejmu zaplňované dutiny, vlastnostech vstřikovaného materiálu za podmínek panujících během 

vstřikování a maximálním objemu vstřikovacího válce. 

Vhodná teplota vstřikované směsi je volena s ohledem na zajištění optimálního průběhu 

zaplňování konkrétního tvaru dutiny. Velikost a doba působení tlaku musí umožnit optimální 

zaplnění dutiny. Vstřikovací rychlost je ovlivněna tlakem, časem vstřikování a vstřikovaným 

materiálem. Musí být taková, aby nedošlo k ztuhnutí směsi před zaplněním dutiny. Závisí také na 

viskozitě směsi, tvaru vtokové soustavy. Je třeba stanovit optimální dobu po kterou bude na 

chladnoucí směs v dutině působit dotlak, tak aby byla zajištěna dodávka tekuté směsi do plné 

dutiny. Doba dochlazení je čas, kdy už nedochází k dodávce tekuté směsi, ale model chladne na 

teplotu, kdy je možné otevřít formu a model bez poškození vyjmout. Někdy se po odstříknutí 

provádí místní ohřev/chlazení formy. Následuje ošetření formy separačním prostředkem a další 

vstřikovací cyklus. Všechny tyto souvislosti jsou často řešeny na základě zkušenosti a empirie 

v dané slévárně. Numerická simulace by měla umožnit s těmito klíčovými proměnnými pracovat 

virtuálně, současně ve vzájemných vazbách.  
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1.3.4  Směsi pro výrobu vytavitelných modelů 

Výsledné vlastnosti, požadovaná kvalita vytavitelného modelu, závisí především na použitém 

vstřikovacím zařízení, průběhu vstřikování, vstřikovací formě a vstřikovaném materiálu.  

Pro výrobu vytavitelných modelů pro slévárenskou technologii lití na vytavitelný model se 

používají tzv. „vosky“. Často jde o mnohokomponentní směsi, které jsou vyráběny několika 

světovými výrobci a dodávány slévárnám, které je bez jakékoliv další úpravy mohou použít přímo 

na výrobu vytavitelných modelů. Slévárny často voskovou směsi používají opakovaně ať již po 

vlastní úpravě či po úpravě použité směsi u výrobce (regenerace, rekonstituce) [6]. 

Moderní slévárenské „vosky“ nejčastěji obsahují přírodní uhlovodíkové vosky, přírodní 

esterové vosky, syntetické vosky, přírodní a syntetické pryskyřice, organická i syntetická plnidla a 

vodu. Složení směsí výrobci přizpůsobují požadavkům konkrétní slévárny změnou složek či jejich 

poměrů [7]. 

 V současné době nejvíce používané voskové směsi lze podle účelu jejich použití rozdělit na 

čtyři hlavní skupiny.  

V první skupině jsou to vosky modelové. Sem patří vosky plněné, neplněné a emulzifikované. 

Nejpoužívanější plněné vosky obsahují cca 20-40% v základní matrici nerozpustného práškového 

plniva. Plnivo zajišťuje sníženou propadavost a zvýšenou rozměrovou stabilitu.  Jsou vhodné pro 

tvarově nejsložitější, tenkostěnné modely. Výhodou neplněných voskových směsí je snadná 

regenerace, kterou si může provádět i sama slévárna. Nízký obsah popela a vysoká kvalita 

povrchu. Nejméně používanou podskupinu modelových vosků představují vosky emulzifikované. 

U nich je „plnivem“ vzduch nebo voda což má za následek také sníženou propadavost a vyšší 

rozměrovou stabilitu. Obsah plniva se pohybuje kolem 10% a pro tyto vosky je často třeba 

speciální typ vstřikolisu [7]. 

 Druhou skupinu členění voskových směsi podle jejich použití tvoří vosky na vtoky. Tyto směsi 

mají zvýšenou pevnost, tak aby nedocházelo k deformacím stromečku při manipulaci. Oproti 

modelovým voskům mají také nižší teplotu tavení tak, aby se vtoková soustava začala při 

vytavování tavit jako první a nedošlo k poškození skořepiny. V praxi se často jako vtokové vosky 

využívají použité modelové voskové směsi regenerované ve slévárně [8].  

Třetí skupinu tvoří vodou rozpustné vosky. Ty se nejčastěji používají k výrobě vyplatitelných 

jader. Vyznačují se dobrou rozměrovou stabilitou a malým sklonem k propadání.  

Poslední skupinu tvoří vosky speciální, které se používají např. pro vytvoření rychle se tavící 

vrstvy na vtokové soustavě (namáčecí), na ruční opravy povrchových vad na odstříkaných 

modelech, popř. k lepení několika dílů voskových modelů [7]. 

Slévárenská výroba klade na voskové směsi rozmanité požadavky. Především by směs měla mít 

minimální smrštění při chladnutí a minimální roztažnost při ohřevu. Během tuhnutí ve formě by 

měla získat dostatečnou pevnost a tvrdost z hlediska dalšího technologického zpracování - přitom 

by neměla být příliš křehká. Směs by měla co nejpřesněji reprodukovat stěny formy a neměla by se 

na ně lepit. Povrch by měl být čistý a hladký. Vosková směs by neměla chemicky reagovat s 

materiálem keramické břečky. Modelová hmota by měla odolávat oxidaci. Hotový model by měl 

mít vysokou smáčivost ve styku s keramickou břečkou. Směs by měla obsahovat minimum popela. 

Pokud ve skořepině zůstane, způsobuje vady odlitku – vměstky. Doba tuhnutí směsi v matečné 

formě by měla být co nejkratší. Směsi by měly být maximálně recyklovatelné a ve všech stavech 

zdravotně nezávadné [8]. 
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1.3.5 Komplikace při výrobě voskových modelů 

Jak již z předešlých kapitol vyplývá, proces výroby voskového modelu stojí na čtyřech hlavních 

pilířích – 1) vstřikovací forma; 2) vstřikolis;  3) vstřikovaný materiál, 4) lidský faktor. Ve všech 

těchto oblastech dochází k zásadnímu ovlivnění výsledné kvality voskového modelu. Jednotlivé 

faktory se vzájemně ovlivňují a je třeba je vždy uvažovat v celém výrobním kontextu. Při vzniku 

neshodného kusu bývá obtížné definovat konkrétní jedinou příčinu a napravit ji tak aby nebyly 

narušeny ostatní veličiny procesu a vznikl voskový model požadované kvality. Požadavky na 

odlitky, tedy i voskové modely neustále rostou.  S rostoucími rozměry, tvarovou složitostí, vyššími 

požadavky na rozměrovou a tvarovou přesnost roste i pravděpodobnost vzniku neshodného 

voskového modelu [9].   

Proces optimalizace všech faktorů ovlivňujících výrobu náročných odlitků (letecký průmysl, 

kosmonautika, lékařství, atd.) se stále více detailizuje a zpřesňuje. Jedním z nástrojů umožňující 

lépe pracovat s velkým množství proměnných při minimálním zatížení výrobních kapacit je 

numerická simulace. Díky simulaci je možné testovat vliv změny konkrétního parametru/ů na 

výslednou kvalitu voskového modelu. Je možné nejen najít kritické místo procesu, ale také 

navrhnout a testovat nejvhodnější řešení. Pokud by měli technologové k dispozici takovýto nástroj, 

mohli by provádět optimalizaci celé výrobní technologii virtuálně na počítači. Tím by se výrazně 

urychlilo nalezení optimálního nastavení výrobního procesu.  

Následující tabulka přehledově zachycuje nejčastější vady voskových modelů vyráběných 

vstřikováním a jejich nejobvyklejší příčiny [10], [11]. S jejich eliminací by numerická simulace 

mohla výrazně pomoci a to ještě dříve než je vadný kus vyroben.  

 

Název vady                              Možné příčiny vzniku vady 

Vstřikolis Forma Vosk Jiné 

Nezaběhnutí Malý objem 

vstřikované dávky 

(popř. vstřikovacího 

válce). 

Nedostatečný průtok 

vosku (omezení 

stroje, nastavená 

hodnota). 

Nedostatečný tlak. 

Zatuhnutí 

vstřikované směsi.  

Nedostatečné 

odvzdušnění formy. 

Nevhodně navržená 

vtoková soustava 

(průřez, umístění 

vtokových kanálů, 

velikosti, umístění a 

počet vtoků, atd.) 

Nevhodné teplotní 

pole formy.  

 

Nízká teplota.  Množství 

separačního 

prostředku. Umístění 

a velikost jader.  

Deformace Krátký cyklus 

vstřikování. Vysoká 

teplota desky 

vstřikolisu. Příliš 

brzy otevřená forma. 

Vysoká teplota 

vosku. 

Příliš horká forma. 

Vznik vakua vlivem 

nevhodně 

umístěného jádra. 

Tvar a umístění 

vyhazovačů. 

 Rychlé otevírání 

formy. Nevhodný 

nebo nevhodně 

použitý separátor. 

Nevhodná 

manipulace operátora 

při vyjímání modelu 

z formy. Nevhodné 
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skladování modelu.  

Tokové čáry   Chladná vosková 

směs. Nevhodně 

nastavený průtok. 

Nízký vstřikovací 

tlak. Studená forma. 

Vstřikolis není 

schopen zachovat 

nastavenou hodnotu 

průtoku po celou 

dobu plnění dutiny. 

Nevhodně navržený 

vtokový systém. 

Slabé odvzdušnění 

formy.  

 Příliš mnoho 

separačního 

prostředku.  

Pomerančová kůže Nízká teplota vosku. 

Nízký vstřikovací 

tlak. Nedostatečný 

průtok vosku. 

Separace plniva ve 

voskové směsi (tavič 

vosku – nevhodné 

tavení, zásobník 

vosku – nevhodné 

míchání) 

Studená forma.  

Nízká kvalita 

povrchu formy. 

 Vysoké množství 

separátoru.  

Výronky Vysoký vstřikovací 

tlak. Nízká uzavírací 

síla. Vysoká teplota 

vosku. Nesprávné 

dovření formy. 

Vysoký průtok. 

Nadměrné zvýšení 

průtoku (často u 

elektronicky 

řízeného vstřik). 

Opotřebení, 

poškození formy. 

Forma není 

kompletně dovřená. 

  

Propadlina, 

staženina, smrštění 

Vysoká teplota 

vosku. Nízký tlak. 

Krátký čas 

vstřikování. 

Nevhodná teplota/ 

temperace formy. 

Nesprávný průtok. 

Nevhodné 

vystřikování za 

zvýšeného tlaku. 

Malá vtoková 

soustava. Nevhodné 

umístění, velikost 

vtoků. Příliš dlouhá 

vtoková soustava. 

 

Nevhodný typ 

voskové směsi pro 

vstřikování za 

zvýšeného tlaku.  

 

Praskání Příliš dlouhý čas do 

vyjmutí modelu. 

Nevhodné 

rozdělávání formy. 

Křehký vosk. Nedostatečné 

množství separátoru.  
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Studená forma. 

Vysoký vstřikovací 

tlak, model lze 

obtížně vyjmout 

z formy. 

Nevhodný postup při 

vyjmutí modelu. 

Nevhodný povrch 

formy. Nevhodné 

nastavení 

vyhazovačů. Ostré 

hrany. 

Vzduchové bubliny Velký průtok vosku 

(turbulence, 

uzavíraní objemů) 

Vysoké zrychlení 

průtoku. Nesprávná 

teplota trysky. 

Nerespektování 

doporučení výrobce 

vosku. Vysoká 

teplota vosku. 

Vysoká uzavírací 

síla. Netěsnící 

vstřikovací systém. 

Příliš rychlé plnění 

vstřikovací komory.  

Nevhodně použité 

odvzdušnění. 

Nevhodný tvar/ 

umístění vtokové 

soustavy. Nevhodná 

teplota formy.  

 

Defektní vstupní 

bloky vosků. 

Poškozené bloky 

vosků. 

 

Nevhodný způsob 

přidávání vosku do 

zásobníku, nevhodné 

míchání. Nevhodný 

separátor, velké 

množství 

separačního 

prostředku.  

Rozměrové změny Změny v hodnotě 

tlaku. Čím vyšší tlak 

tím menší rozměrové 

změny. Změny 

v čase vstřikování. 

Krátký čas zvyšuje 

rozměrové změny. 

Kolísání v teplotě. 

Nízká teplota – malé 

změny. Změny 

v teplotě formy – 

adekvátní teplotní 

pole. Vysoká teplota 

trysky. Nedostatečný 

uzavírací tlak.  

Nevhodně navržená 

vtoková soustava. 

Nečistoty ve formě. 

Opotřebované vodící 

čepy. Opotřebení 

formy.  

 

Nevhodně zvolený 

faktor smrštění. 

Kontaminovaná 

vosková směs. 

Separace plniva ve 

vosku (tavič, 

zásobník vosku, 

doporučení výrobce 

směsi). 

Změny okolní 

teploty. Chybějící 

chladítka. Nesprávné 

uzavření formy.  

 

Tab. 1 Hlavní vady voskových modelů a jejich nejčastější příčiny [10], [11]. 
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1.4 NUMERICKÁ SIMULACE  

1.4.1 Numerická simulace v procesu výroby voskových modelů 

Jak předchozí kapitoly naznačují je proces výroby odlitků pomocí technologie lití na 

vytavitelný model náročný proces s řadou vzájemně se ovlivňujících, souvisejících výrobních 

operací. Jejich vzájemná provázanost klade velké nároky na optimální nastavení celé výrobní 

technologie. Změna v jednom uzlu má vliv na další výrobní operace. Nejčastěji se v praxi vychází 

z dlouholetých zkušeností slévárenských odborníků s touto problematikou. Jsou však hledány i 

nové možnosti jak co nejrychleji docílit výroby bezvadného odlitku. Zvláště je snahou omezit 

velké množství provozních zkoušek a dodatečných zásahů do vstřikovací formy. Jednou, 

v posledních letech ve slévárenství hojně využívanou možností, je využívání specializovaných 

simulačních programů.  

V technologii lití na vytavitelný model jsou dnes již běžně modelované procesy odlévání kovu 

do keramické skořepiny (odlévání gravitační, za sníženého tlaku, sklopné, rotační, atd.), procesy 

tuhnutí a chladnutí rozmanitých druhů slévárenských slitin v keramické skořepině. Matematické 

modelování umožňuje s velkou přesností predikovat vznik vad, mikrostrukturu, napětí, deformací 

v odlitku. Tyto numerické simulace jsou dnes na trhu v několika simulačních programech 

slévárnám běžně dostupné a slévárny je často využívají [12].  

Podle dostupných informací však slévárnám není dostupná kompletní numerická predikce 

procesu výroby voskového modelu vstřikováním. Takováto simulace uvažující vlivy vstřikovací 

formy (tvar modelu, vtokového systému, temperace, odvzdušnění atd.), vstřikovaného materiálu 

(slévárenské voskové směsi) a nastavení procesních parametrů by umožňovala výrazné zkrácení 

cyklu zavedení výroby nových náročných voskových modelů. Díky optimalizaci výrobního cyklu 

při nasazení numerických simulací v technologii vstřikování plastů, které má k výrobě voskových 

modelů poměrně blízko, je uváděna redukce v čase a celkových nákladech výroby kolem 30% 

[13].  

 

1.4.2 Podmínky vytvoření numerické simualce vstřikovaní voskové směsi 

K vytvoření prakticky použitelné numerické simulace vstřikování voskové směsi je třeba splnit 

minimálně pět následujících podmínek.   

 

1) Matematické modely a postup řešení 

Matematické modely jsou soubory rovnic určitým způsobem popisující fyzikální procesy. 

Proces vstřikování voskové směsi je neizotermický děj při kterém dochází ke změnám tlaku 

(objemu směsi).  Predikce průběhu plnění se provádí především pomocí řešení rovnic o zachování 

hybnosti, hmoty a energie (Navier-Stokesovi rovnice; CDF – Computional Fluid Dynamics). 

Kapitoly 2.3, 2.4, 2.5. Pro velice jednoduché tvary voskového modelu je lze řešit analyticky pro 

ostatní je nutné řešení přibližné (numerické).  Kapitoly 2.1, 2.2, 2.6, 2.7. 

 

2) Materiálová databáze 

Materiálová databáze simulačního programu musí obsahovat nezbytné reologické, tepelné a 

mechanické vlastnosti materiálů. „Nezbytná“ znamená taková, která jsou potřebná pro výpočet 

konkrétní požadované numerické predikce (např. pro predikci pohybu voskové směsi, jejího 
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ochlazování, deformace, atd.). Materiálová data k materiálům formy (nejčastěji běžné hliníkové 

slitiny) jsou dnes ve většině simulačních programů dostupná. Materiálová data k voskovým 

směsím nejsou v databázích programů k dispozici (anebo jen neúplně) a je třeba je naměřit a po 

úpravách do materiálové databáze zadat. Pro slévárenské voskové směsi nejsou většinou známy 

konkrétní metodiky měření požadovaných charakteristik. Obecně se vychází ze zkušeností 

s měřením plastových materiálů (kapitola 3).  

 

3) Počáteční podmínky 

Počáteční podmínky je třeba stanovit z reálného výrobního procesu. Jde například o teplotu 

vstřikovaného materiálu, teplotu formy, průběh tlaku a průtoku během vstřikovacího cyklu, 

koeficienty přestupu tepla, atd. Pokud není možné získat potřebná data přímo z výroby je třeba je 

navrhnout vhodný způsob jejich stanovení a data naměřit (např. skutečný průtok voskové směsi 

tryskou při nastavení určité hodnoty na vstřikolisu; skutečné hodnoty tlaku, teploty voskové směsi, 

atd.).  Detailněji viz kapitoly 4.1.2, 4.1.4, 4.2.2, 4.2.4 a kapitoly 5.1, 5.2, 5.3.  

 

4) Okrajové podmínky 

Jedná se o předpoklady (zjednodušení) nutné pro zjednodušení matematického popisu 

skutečného děje. Například u vstřikování voskových směsí se předpokládá, že nedochází 

k deformacím vstřikovací formy a lze ji pro potřeby výpočtů pokládat za ideálně tuhou. Dále lze 

například předpokládat tuhnutí voskové směsí po vrstvách, směrem od okraje stěny formy do 

středu atd. Kapitoly 4.1.4, 4.1.5, 4.2.4, 4.2.5, 5.1.5.  

 

5) Testovací zařízení pro validaci 

  Po vytvoření první „prototypové“ simulace na základě výše zmíněných vstupů je třeba provést 

její porovnání se skutečností. Bez jasného prokázání vypovídající hodnoty simulací vzhledem ke 

konkrétním výrobním podmínkám ji není možné použít jako efektivní nástroj optimalizace 

technologie. V prvních fázích, kdy je třeba provádět postupnou optimalizaci nově vytvořené 

simulace, je vhodné používat jednoduché tvary voskových modelů, jednoduché vstřikovací formy 

na kterém lze lépe sledovat vliv změny různých parametrů (např. vliv nastavených 

technologických podmínek vstřikování).  Kapitoly 5.1, 5.2, 5.3.  

 

1.4.3 Možnosti dostupných výpočtových analýz proudění 

Pro kompletní numerické modelování proudění (CFD – Copmutational Fluid Dynamics) tekuté 

směsi dutinou je v dnešní době dostupno mnoho specializovaných simulačních programů. Tyto 

programy se skládají z několika modulů, které umožňují uživateli vytvořit požadovanou 

vizualizaci simulovaného děje. Simulační programy se liší právě možnostmi jednotlivých modulů. 

Obsahují moduly pro načtení a úpravy digitálních dat z běžných CAD softwarů, moduly pro 

vytvoření matematického popisu tělesa pro výpočet (vytvoření výpočtové sítě), pro definování 

počátečních a okrajových podmínek výpočtu, moduly pro volby různých druhů a postupů analýz, 

moduly materiálové databáze a moduly pro vizualizaci vypočtených dat.  

První výpočtové programy, hlavně vzhledem k velmi omezenému výkonu hardwaru, 

umožňovali modelovat proudění tekutiny pouze ve dvou rozměrech (2D analýzy; „2D simulace“). 

Tyto programy se specializovaly na modelování proudění plastových výstřiků u kterých jsou dva 
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rozměry výrazně větší než rozměr třetí (tloušťka tělesa se zanedbávala). Plastové výstřiky jsou 

většinou tenkostěnné výrobky. Později bylo umožněno analyzovat tenkostěnné prvky (poměr 

délky ku tloušťce stěny cca 10 : 1), které již však byly vzájemně spojeny do 3D prostoru (tvar 

kvádru). Tato skupina analýz tenkostěnných objektů uspřádaných do trojrozměrného prostoru se 

označuje jako 2,5D analýzy. Tyto analýzy jsou dodnes hojně využívány a jsou dnes zcela 

dostatečné pro potřeby plastových výstřiků. Tyto „plastikářské“ programy většinou obsahují 

několik matematických modelů umožňující výpočet nenewtonského proudění. Jako většina plastů, 

tak i voskové směsi vykazují chování nenewtonských kapalin a k popisu jejich proudění je třeba 

popsat závislosti viskozity, smykových rychlostí a teploty (např. modely Carrau-Yasuda, Carrau-

WLF, Cross, Williamson, Power-Cutoff, a další) [14]. 

Pro simulace objemových těles (zhruba stejné rozměry ve všech třech osách) jsou určeny tzv. 

plně 3D analýzy. Byly vyvíjeny především pro potřeby modelování odlévání odlitků. Popis 

nenewtonského proudění v trojrozměrném prostoru vyžaduje výrazně náročnější matematický 

popis a 3D analýzy jsou tedy náročnější na hardwarový výkon výpočetních stanic a výpočtový čas. 

Slévárenské slitiny při odlévání se však většinou chovají jako newtonské kapaliny a slévárenské 

simulační programy jsou tedy primárně optimalizovány na newtonské kapaliny. V posledních 

letech však začínají obsahovat i přídavné výpočtové moduly pro popis proudění nenewtonských 

kapalin a lze je tedy teoreticky použít i pro vytvoření simulace plnění dutiny formy voskovou 

směsí (tuto domněnku je třeba prokázat). 

 Pro testování použitelnosti a možností komerčně dostupných simulačních programů na 

modelování procesu vstřikování voskových směsi na vstřikolisu je třeba zadat obecné požadavky, 

které jsou specifikovány v bodech 1), 2), 3), 4), 5) výše a to vždy s nezbytnými korekcemi 

vstupních dat, tak jak to jednotlivé simulační programy vyžadují.  

 

 

1.5 CÍLE A STRUKTURA DIZERTAČNÍ PRÁCE 

Kvalita voskového modelu je určena vstřikovací formou, vstřikovaným materiálem a procesem 

vstřikování. Vstřikované materiály - voskové směsi jsou dnes již do sléváren dodávány od 

specializovaných výrobců a pokud slévárna dodržuje doporučení výrobce je zajištěna potřebná 

kvalita voskové směsi garantovaná jejím výrobcem. Kromě nedodržování technologické kázně 

pracovníků slévárny, existují tedy pouze dva hlavní zdroje ovlivňující výslednou kvalitu 

voskového modelu a to konstrukce vstřikovací formy a parametry vstřikování (podmínky panující 

během vstřikovacího cyklu).   

Pro každý nový voskový model je však vždy třeba vyrobit novou vstřikovací formu a zvolit pro 

konkrétní kus optimální technologické podmínky vstřikování.  Problémem je, že nejsou exaktně 

definovány postupy, jak navrhnout optimální formu a jak zvolit optimální vstřikovací podmínky. 

Toto je řešeno na základě zkušeností během fáze optimalizace při zavádění výroby nového 

produktu. To sebou většinou, zvláště při výrobě nových tvarově náročných kusů, nese opakované 

zkoušky odstřiku testovacích sérií modelů a dodatečné úpravy vstřikovací formy. S rostoucími 

požadavky zákazníků na komplexnost odlitků zhotovovaných metodou vytavitelného modelu, 

kvalitu, přesnost a rychlost výroby jsou hledány efektivnější postupy zhotovení kvalitního 

voskového modelu, potažmo výsledného odlitu.  
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Práce chce definovat možnosti realizace a využití numerické analýzy procesu vstřikování 

voskové směsi jako nástroje optimalizace tohoto výrobního procesu. V práci jsou testovány dva 

komerčně dostupné simulační programy - slévárenský software ProCast 2010 pro plnou 3D 

analýzu od společnosti ESI Group a plastikářský software Cadmould pro 2,5D analýzu od 

společnosti Simcon Kunststoffechsinsche Software GmbH.  

 Cílem práce je pokusit se vytvořit numerickou predikci průběhu zaplňování dutiny formy 

voskovou směsí při vstřikování na slévárenském vstřikolisu. Popsat co vše je třeba učinit, aby 

takováto predikce mohla vzniknout. Následně pak srovnat výsledky získané z numerické predikce 

se skutečným průběhem zaplňování dutiny na vstřikolisu. S tímto hlavním cílem souvisejí otázky: 

1) Je možné v současné době komerčně dostupné simulační programy použít pro modelování 

procesu výroby voskových modelů? 

2) Jaké parametry výrobního procesu voskových modelů je možné zahrnout do numerické 

predikce? 

3) Jaké vstupní informace musí být do zvolených simulačních programů zadány? 

4) Jaké jsou možnosti získání/naměření pro simulaci nezbytných vstupních údajů?  

5) Jaké jsou možnosti a omezení zvolených programů? Jaké výsledky je možné s jejich 

využitím predikovat? 

6) Jak realistické (skutečnosti blízké) jsou získané výsledky simulací? 

7) Jak je možné ověřit (validovat) numerické predikce? 

8) Jak jsou využitelné výsledky numerické predikce pro výrobce voskových modelů? 

9) Co by bylo vhodné ještě udělat, aby se zvýšila praktická využitelnost simulací pro výrobce 

modelů? 

 

V jednotlivých kapitolách se práce snaží najít odpovědi na tyto otázky.  

První kapitola uvádí do problematiky výroby voskových modelů pro technologii lití na 

vytavitelný model. Vymezuje pozici výroby voskového modelu vstřikováním v celé této 

slévárenské technologii. Definuje klíčové prvky ovlivňující kvalitu voskového modelu – 

vstřikovací formu, stroj a vstřikovaný materiál. Vymezuje nejběžnější vady, s kterými se při 

výrobě voskových modelů setkáváme. Druhá část první kapitoly je věnovaná stručnému úvodu do 

problematiky numerické predikce vstřikování voskových směsí.  

Druhá kapitola se věnuje především teoretickému rozboru a obecným principům numerických 

simulací. Popisuje hlavní části výpočtového řešení a konstrukci simulačních programů. Více se 

zaměřuje na matematický popis spojený s problematikou proudění vstřikované směsi a vhodného 

popisu materiálového modelu voskových směsí. V závěru se stručně zmiňuje o dvou 

nejpoužívanějších numerických metodách řešení – metodě konečných prvků a metodě konečných 

diferencí.   

Třetí kapitola uvádí, co je třeba zadat do materiálových databází vybraných simulčních 

programů (ProCast, Cadmould) aby mohly být prováděny numerické výpočty spojené 

s voskovými materiály. Skrze analýzu ve slévárenství používaných metod charakterizace 

voskových směsí se snaží najít možnosti jak potřebná materiálová data pro simulace získat. 

Následně uvádí konkrétní postupy měření a naměřená materiálová data pro vybranou voskovou 

směs Remet Hyfill B478.  
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Čtvrtá kapitola představuje vybrané simulační programy ProCast a Cadmould z pohledu jejích 

možností k vytvoření numerických predikcí vstřikování voskových směsí. Z možností, které 

simulační programy v tomto kontextu nabízejí, se zaměřuje na numerickou predikci průběhu 

zaplňování dutiny formy voskovou směsí. Jde o první krok, který musí být učiněn, pokud mají být 

vytvořeny i další navazující numerické predikce – tj. simulace rozměrových změn a deformací 

voskových modelů. V kapitole jsou představeny vytvořené prototypové simulace průběhu 

zaplňování jednoduché dutiny vstřikováno voskovou směsí Remet Hyfill B478. 

Numerická predikce, v této práci predikce průběhu zaplňování dutiny formy voskem, je pro 

praxi použitelná pokud víme, do jaké míry se se skutečným procesem shoduje. Tedy jak přesné 

(realitě odpovídající) predikce se nám podaří pomocí simulace získat. Je tedy nutné nově 

vytvořenou predikci podrobit validaci a následně pokračovat v její optimalizaci tak, aby bylo 

dosaženo požadovaných výsledků. V páté kapitole jsou uvedeny navržené postupy validace 

vytvořené simulace a získané výsledky.  

V poslední šesté kapitole je provedeno shrnutí této práce, která představuje úvodní práci do 

nové problematiky využívání numerických predikcí ve výrobě voskových modelů vstřikováním 

pro technologii lití na vytavitelný model.  
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2  PRINCIPY NUMERICKÉ SIMULACE 

Pojmem simulace označujeme zjednodušený model určitého reálného systému. Počítačová 

simulace je virtuální prostředí založené na podobnosti s prostředím reálným, které nám umožňuje 

zkoumat určité principy a zákonitosti, čehož pak lze využívat v prostředí reálném. Virtuální 

prostředí je vytvořeno pomocí matematických rovnic. Rovnice popisují zvolené klíčové fenomény 

reálného procesu i postup jejich řešení. 

Nejpoužívanější počítačovou metodou numerického řešení (simulace) jsou metody konečných 

prvků (česky MKP, anglicky FEM – Finite Element Method). Tyto metody jsou založeny na 

principu diskretizace kontinuita do velkého množství konečných prostorových nebo plošných 

prvků (výpočtová síť), což umožňuje nalezení řešení matematického modelu s přijatelnou chybou. 

Hledání neznámých funkcí v oblasti Ω s hranicí Γ je nahrazeno hledáním konečného počtu 

známých hodnot funkcí nebo parametrů Δ z níž pak lze zkonstruovat přibližné řešení. Jde o 

převedení analytického řešení soustav diferenciálních rovnic na řešení soustav algebraických 

lineárních rovnic. FEM metod existuje velké množství. Liší se především ve způsobu, kterým se 

provádí převod analytického řešení na algebraické (volbou bázových funkcí do kterých se hledané 

funkce rozkládají). Tento převod, rozklad je vázán na rozdělení oblasti Ω na podoblasti Ωe, které 

nazýváme konečné prvky na rozdíl od nekonečně malých diferenciálů dΩ u přesné (analytické) 

analýzy. Metoda FEM je definována jako: „zobecněná Ritz-Galerkinova variační metoda, užívající 

bázových funkcí s malým kompaktním nosičem, úzce spjatým se zvoleným rozdělením řešené 

oblasti na konečné prvky [15]. 

Dobrý matematický model je kompromisem mezi zjednodušením reálného procesu vyjádřeného 

matematickým popisem a přesností dosažených výsledků ze simulace. V případě vstřikování 

voskových směs by bylo např. možné použít matematický model proudění viskózní homogenní 

izotropní tekutiny. Pro popis proudění lze použít řadu matematických modelů více či méně 

vhodných pro různé druhy nenewtonských kapalin. Řada simulačních programů umožňuje 

uživateli volit různá nastavení. Pokud je např. použito pro voskovou směs (pseudoplastické 

kapaliny, často vysoký podíl plniva) matematické vyjádření popisující proudění newtonské 

kapaliny, znamená toto zjednodušení značnou úsporu ve výpočetním čase i hardwarových 

nárocích simulace. Na druhou stranu může dojít k výraznému snížení vypovídající hodnoty 

predikce [16]. 

Proces získání výpočtového řešení se skládá ze dvou hlavních oblastí. První hlavní oblast řešení 

představuje převedení parciálních diferenciálních rovnic a počátečních a okrajových podmínek 

výpočtu do systému diskrétních algebraických rovnic. Tato první oblast řešení bývá nazývána jako 

diskretizace. Proces diskretizace může být proveden například pomocí dnes již běžně používaných 

metod konečných diferencí nebo konečných objemů [17]. 

Druhou oblastí hledání výpočtového řešení je implementace numerických metod, které umožní 

nalezení řešení v předchozí fázi vytvořeného systému algebraických rovnic. Jedná se o řadu 

možností jak v přímých numerických metodách (např. Gaussova eliminace) tak metod nepřímých 

(např. Jacobiova, Gauss-Siedelova metoda). Dále k této problematice viz následující kapitoly a 

detailně odborná literatura, například [16], [17], [18]. 
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2.1 HLAVNÍ KOMPONENTY VÝPOČTOVÉHO ŘEŠENÍ 

Komerčně dostupné softwary založené na numerickém řešení, mají vždy společné, níže uvedené 

charakteristické rysy.  

 

Matematický model 

Výchozím bodem všech numerických metod je matematický model. Jde většinou o soubor 

diferenciálních rovnic a okrajových podmínek. Je třeba vybrat vhodný model pro plánovanou 

aplikaci (stlačitelné, nestlačitelné kapaliny, laminární, turbulentní proudění, dvou, tří rozměrný 

model, atd. detailněji viz např. [15-18]). Jednotlivé metody řešení jsou určeny pro konkrétní účely. 

Odpovídají jim určitá omezení, přijatelná zjednodušení počáteční a okrajové podmínky výpočtů. 

Neexistuje jedno univerzální řešení aplikovatelné na proudění všech druhů kapalin. Čím je řešení 

obecnější a umožňuje širší aplikaci tím je většinou méně přesné [17]. Matematické modely pro 

popis proudění viz kapitoly 2.3, 2.5. 

 

Metoda diskretizace 

Po výběru vhodného matematického modelu je třeba zvolit vhodnou diskretizační metodu. 

Tedy metodu převodu diferenciálních rovnic do systému rovnic algebraických v určeném prostoru 

a čase. Možností existuje mnoho, nejčastěji jsou však voleny metody konečných: a) diferencí 

(FDM – Finite Difference Method), b) objemů (FVM – Finite Volume Method), c) elementů 

(FEM – Finite Element Method). Nejpoužívanější metoda diskretizace je v současné době metoda 

konečných elementů. Její hlavní principy zmíněny v kapitole 2.7. Další metody jsou již používány 

méně a jsou určeny pro velmi specifické účely (např. metody spektrálních schémat, metody 

hraničních prvků, buněčné automaty, atd. detailněji viz např. [17], [18]). 

 

Souřadnicové a vektorové systémy 

Základní rovnice mohou být zapsány v mnoha formách, závislých především na vztažném 

souřadnicovém a vektorovém systému. Výběr vhodného systému (např. kartézský, cylindrický, 

kulový, ortogonální atd.) záleží na cílech výpočtu, použité diskretizační metodě, použité výpočtové 

sítí a dalších faktorech (viz. [18]). Stejně tak je nutné zvolit systém pro zápisy vektorů a tenzorů. 

V závislosti na této volbě pak může být vektor rychlosti, napětí vyjádřen v určitém souřadném 

systému. Nejpoužívanější je systém kartézský.  

 

Výpočtová síť 

Numerická mřížka (výpočtová síť) geometricky vymezuje prostor, ve kterém probíhá výpočet. 

Druhy výpočtových sítí, jejich vhodnosti a omezení je detailně zpracováno např. v [17]. Kapitoly 

2.6, 2.7, 4.1.1, 4.2.1. 

Kromě volby vhodné výpočtové mřížky je třeba vybrat také způsob aproximace, který bude 

použit v procesu diskretizace. Existuje opět mnoho možností, jejíž popis je blíže rozveden v [17]. 

U metody konečných prvků je třeba zvolit vhodnou funkci popisující tvar výpočtových elementů a 

ovlivňují tedy i přesnost výsledků. Čím přesnějšího výsledku má být dosaženo, tím více je třeba 

uzlových bodů. S jejich rostoucím počtem rostou nároky na výpočetní paměť a čas. Nalezení 

optimálního řešení pro konkrétní použití je vždy výsledkem kompromisu.  
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Metoda řešení 

Výsledkem z diskretizace je velký systém algebraických rovnic. Metoda jejich řešení se odvíjí 

od řešeného problému. Například pro neustálený tok jsou použity metody založené na řešení 

počátečních úloh pro obyčejné diferenciální rovnice atd. Detailně viz [17]. 

 

Kritéria konvergence 

Kritéria konvergence iteračních metod určují, kdy dojde k zastavení výpočtu. Ovlivňují tedy 

přesnost a efektivitu prováděného výpočtu. Detailněji [17]. 

 

 

2.2 KONSTRUKCE SOFTWAROVÉHO ŘEŠENÍ VÝPOČTOVÝCH 

SYSTÉMŮ 

V současné době je na trhu velké množství programů umožňující provádět nejen predikce 

proudění tekutin. Výpočtové kódy jsou obvykle strukturovány kolem robustních algoritmů 

numerického řešení například problematiky predikce proudění kapalin (CFD – Copmutational 

Fluid Dynamics). Většina programů dnes již obsahuje přívětivé uživatelské prostředí (Graphical 

User Interference – GUI) jež zjednodušuje správné uživatelské ovládání programu. Softwarové 

řešení umožňující komplexní analýzu se skládá ze tří hlavních částí [18]: 

1) Pre-processor – vstupní data 

2) Solver – řešič 

3) Post-processor – výstupní data 

 

 
 

Obr. 4 Schéma vnitřního propojení tří hlavních komponent typického komerčního softwaru pro 

numerické analýzy [18] 
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V prvním kroku je do simulačního programu importován model geometrie, na kterém má být 

požadovaný výpočet provedený. Dále je třeba tento načtený tvar popsat výpočtovou sítí, zadat 

veškerá materiálová data, vybrat vhodný výpočtový modul, zadat počáteční a okrajové podmínky 

výpočtu.  

V další fázi (modul Solver – předpřipravené matematické řešení) je zahájen automatický 

výpočtový proces a uživatel pouze sleduje informace o průběhu výpočtu.  

V poslední fází, v post-procesoru uživatel zpracovává v Solveru vypočtená data pomocí 

vhodného grafického rozhrání programu. 

 

2.3 PROUDĚNÍ TEKUTINY, MATERIÁLOVÝ MODEL 

Pro výpočty, predikce pohybu tekutin je běžně používán akronym „CFD“ (Computational Fluid 

Dynamics). Na trhu je dostupné realitně velké množství různých simulačních „balíčků“ 

umožňujících zákazníkům řešit různé podoblasti problematiky proudění tekutin. Mezi nejvíce 

zastoupené patří programy založené na metodě konečných prvků (viz kapitola 2.7) [17]. 

K proudění tekutiny dochází působením externích sil a to buď povrchově, nebo objemově. Mezi 

nejběžnější řídící síly patří gravitace, změny tlaku, smyk, rotace. Vnější projev zatížení kapaliny – 

její pohyb se projevuje u všech kapalin. Závisí na druhu zatížení a vnitřní struktuře konkrétní 

kapaliny. Kapalina je charakterizována svými makroskopickými projevy – vlastnostmi kapaliny. 

Ke zkoumání proudění kapaliny je třeba tyto vlastnosti znát. Mezi nejvýznamnější patří hustota a 

viskozita. Dalšími jsou např. povrchové napětí, specifické teplo, Prantlovo číslo a podobně. Tyto 

vlastnosti jsou závislé na okolních podmínkách (teplotě, tlaku) a je většinou nezbytné je 

laboratorně naměřit (charakteristika voskové směsi – kapitola 3) [17]. 

Pro matematický popis proudění viskózní tekutiny o hustotě ρ, se specifickým teplem za 

konstantního tlaku Cp, dutinou formy lze použít následujících obecných rovnic: 

  
  

  
  (    )                                                        (1) 

 
 

  
 

 

  
                                                             (2) 

 

Rovnice (1), (2) vyjadřují zákon zachování hmoty. Dále rovnicí zachování hybnosti:  

 

 
   

  
                                                        (3) 

 

Kde v
→

  je vektor rychlosti, p je tlak, Ƭ je tenzor napětí, b
→

 je vektor síly na jednotku hmotnosti 

kapaliny. Tyto rovnice umožňující popis proudění tekutiny není je však možné v této obecné 

formě řešit analyticky. Pro praktické použití jsou tedy přijímána zjednodušení, jsou vyloučeny 

méně významné proměnné. Pro izotropní materiály je často uvažován symetrický tenzor. Hustota 

může být uvažována jako konstantní. Pak lze rovnici psát ve formě: 

 

                                                                 (4) 
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Pokud je pro výpočet použita rovnice (4) pak se předpokládá, že významnost stlačitelnosti 

směsi je zanedbatelná a také, že koeficient tepelné expanze se nemění v závislosti na teplotě. U 

polymerů vstřikovaných za tlaků v řádech stovek megapascalů je v simulaci obvykle nutné 

uvažovat jejich stlačitelnost. Voskové směsi jsou však vstřikovány při tlacích v řádech jednotek 

megapascalů a jde tedy o přijatelné zjednodušení. Lze tedy uvažovat b
→ 

= g
→

, kde g je gravitace 

[19]. 

Pro newtonské kapaliny je tečné napětí Ƭ v poměru k rychlosti smykové deformace podle 

vztahu: 

 

                                                                     (5) 

 

Rovnice (5) vyjadřuje Newtonův zákon ideálně viskózního toku materiálu (newtonské 

kapaliny). (V různých literaturách jsou použita různá označení jednotlivých veličin, význam 

zůstává zachován). Proporční koeficient µ (někdy též značen η) u nenewtonských kapalin označuje 

dynamickou viskozitu. Dynamická viskozita charakterizuje vnitřní tření newtonské kapaliny při 

pohybu po smykových rovinách. Dynamická viskozita je materiálovou charakteristikou.  

 

Pokud uvažujeme dvojrozměrný tok, je rychlost deformace rovna rychlosti gradientu napříč 

tloušťkou sousedících rovin. Například smykovou rychlost ve směru y v rovině x-z lze popsat 

tvarem: 

 

     
   

 

  
                                                         (6) 

 

Pokud uvažujeme viskozitu jako konstantu, která je ovlivněna pouze silou (gravitací) pak lze 

v souladu s rovnicí (3) přepsat bez tenzoru napětí v jednodušším tvaru: 

 

 
   

  
                                                        (7) 

 

Rovnice (7) se označuje jako Navier-Stokesova rovnice pro newtonské kapaliny. Většina 

tekutin však vykazuje nenewtonské proudění – viskozita je závislá na hodnotě smykové rychlosti. 

Pro ně lze upravit rovnici (6) do tvaru: 

 

    (  )                                                         (8) 

 

D je změna deformačního tenzoru (někdy též nazýván gradient rychlosti, rychlost deformace, 

rychlost smyku [20]). Pro jednoduchý smykový tok lze pak psát rovnici ve tvaru: 

 

   (  )                                                            (9) 
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Tato rovnice se používá pro nenewtonské kapaliny. Funkce   (  ) je označována jako 

nenewtonská viskozita, popřípadě viskozita zdánlivá. Je závislá na rychlosti deformace nebo 

tečném napětí. Často se rovnice zjednodušeně zapisuje ve tvaru: 

 

                                                                 (10) 

 

Nenewtonské kapaliny jsou všechny kapaliny, které vykazují odchylky od Newtonova zákona 

ideálně viskózní kapaliny. Newtonská kapalina je v každém časovém okamžiku nezávislá na 

napěťovém a deformačním stavu kapaliny. U těchto kapalin dochází k disipaci energie v důsledku 

viskózních vlastností kapaliny, tj. dochází k vzájemné interakci poměrně malých molekul kapaliny 

(běžné plyny, nízkomolekulární látky). Odchylky od newtonského chování vykazují koloidní 

suspenze, polymerní a komplexní roztoky obsahující velké dispergované částice. Nenewtonské 

kapaliny lze dále dělit podle jejich charakteristických vlastností na mnoho podskupin. Lze rozlišit 

např. tyto tři hlavní skupiny:  

1) Viskoelastické; 

2) Časově závislé;  

3) Časově nezávislé kapaliny [21].  

Viskoelastické nenewtonské kapaliny jsou komplexní systémy vykazující jak tokové vlastnosti 

kapalin, tak vlastnosti poddajných těles. Po deformaci se v rámci mezí elastického přetvoření vrátí 

ke konfiguraci před deformací. Časově závislé nenewtonské kapaliny vykazují časovou závislost 

mezi smykovým napětím a rychlostí smyku. U časově nezávislých (obecně viskózní) 

nenewtonských kapaliny je rychlost smyku v každém okamžiku jednoznačnou funkcí pouze 

smykového napětí a lze ji popsat funkcí odpovídající rovnici (9): 

 

 ̇   ( )                                                             (11) 

Nejvýznamnější představitelé této skupiny nenewtonských kapalin jsou: Binghamova, 

Pseudoplastická, Dilatantní a Cassonova plastická kapalina (Obr. 5). K jejich popisu se používá 

Herschelova-Bulkelyova rovnice [22].: 

 

        ̇
                                                        (12) 

 

 
 

Obr. 5 Tokové a viskózní křivky kapalin [19]  
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Plněné voskové směsí patří do skupiny - nenewtonských obecně viskózních kapalin 

pseudoplastických. Tyto smykově řídnoucí kapaliny nevykazují žádnou mez tečení, jejich zdánlivá 

viskozita klesá se vzrůstající smykovou rychlostí (        ) a při vysokých smykových 

rychlostech se viskozita kapaliny blíží k limitní hodnotě  ̅. Představiteli tohoto typu kapaliny jsou 

suspenze s tuhými částicemi, hrubší disperzní roztoky a vysokomolekulární polymery. Při 

fyzikálním zdůvodnění tohoto jevu se předpokládá, že v proudu kapaliny lze najít jisté specifické 

uspořádání molekul, přičemž toto uspořádání molekul se odehrává na časové škále, která je malá 

ve srovnání s nejmenší dobou měření v běžně používaných viskozimetrech. Tento jev tedy není v 

běžných viskozimetrech pozorovatelný, a kapalina je pak klasifikována jako časově nezávislá [23].  

Do materiálové databáze simulačního programu je třeba chování kapaliny popsat pomocí 

vhodného matematického modelu. Tokovou křivku pseudoplastických kapalin lze rozdělit na tři 

hlavní oblasti. První oblast je při nízkém smykovém namáhání kapaliny, při kterém vykazuje 

newtonské chování. S rostoucím smykovým namáháním dochází k řídnutí kapaliny – druhá oblast 

tokové křivky. Třetí oblast křivky lze pozorovat pouze při velmi vysokém smykovém nahání a jen 

u určitých materiálů. Druhou a největší oblast, oblast smykového řídnutí kapaliny lze popsat 

funkcí:   

 

     ̇                                                          (13) 

 

Kde m je materiálová konstanta, n je silový koeficient. 

K popsání obou oblastí tokové křivky, newtonské i nenewtonské se používá několik 

matematických modelů [16], [22]. Jedním z prvních, stálé používaných je Crossův model: 

 

  
  

  (
   ̇

  
)
                                                         (14) 

 

   je hodnota smykového napětí, při kterém dochází ke změně chování tekutiny z newtonského na 

nenewtonské.     je viskozita při nulové hodnotě smykového namáhání, a je definována jako:  

 

        (
  

 
)     (  )                                      (15) 

 

            jsou konstantní hodnoty.         charakterizují citlivost nulové viskozity     na 

teplotu a tlak. (1-n) ovlivňuje sklon tokové křivky. B ovlivňuje úroveň    při určité teplotě.  

Crossův model byl později modifikován a hodnota nulové viskozity je popsána 

sedmiparametrovým modelem oproti původnímu pětiparametrovému modelu. Tento model je 

nazýván Cross-William-Landel-Ferry model (zkráceně Cross-WLF) [23]: 

 

         ( 
  (   

 )

 ̃      (    )
)                                   (16) 

 

             ̃  jsou přidané modelové konstanty.           . Koeficienty       

charakterizují teplotu skelného přechodu za nízkého tlaku a lineární závislosti   ( ).    je 

referenční teplota skelného přechodu u polymerů.  
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K popisu všech tří oblastí tokové křivky pseudoplastické kapaliny se často používá například 

Yasudův model: 

  
    

     
 [  (  ̇) ]

   

                                            (17) 

 

   je zdánlivá viskozita,    je viskozita při nekonečné smykové rychlosti (asymptotická horní, 

limitní horní viskozita),    je viskozita při nulové deformační rychlosti (limitní dolní, počáteční 

viskozita při nulovém zatížení), n je konstanta,  

   je fázový posuv (opačná hodnota deformační rychlosti      ̇ ),  ̇ je gradient rychlosti 

deformace [23]. 

Nejnovější a nejkomplexnější je model Carreau-Yassuda: 

 

     (     )[  (  ̇)
 ]
   

                                (18) 

 

a je Yasudův koeficient.  

Výše zmíněné modely jsou nejčastěji využívané v simulačních programech. Jejich detailní popis a 

odvození i další varianty modelů lze nalézt např. [16], [22], [23], [24].  

 

 

2.4 ENERGETICKÁ BILANCE 

Během procesu vstřikování voskové směsi do kovové formy dochází k přestupu tepla ze 

vstřikované směsi do formy a z formy do okolí.  Kontaktem chladnější formy s voskovou směsí 

dochází k jejímu ochlazování a vlivem vnitřního tření v proudící tekutině i ke vzniku tepla. 

Rovnici zachování tepla lze psát ve tvaru: 

 

 
  

  
         

  ̂

  
       ̇                                    (19) 

 

Levá strana rovnice vyjadřuje rychlost změny vnitřní energie. První člen pravé strany rovnice 

vyjadřuje teplo odváděné vedením, dále vliv změn tvaru za konstantního objemu, generované 

vnitřní teplo. Vektor tepelného toku    , V objem na jednotku hmotnosti,   je míra tenzoru 

deformace a  ̇ je stupeň generování vnitřního tepla na jednotku hmotnosti [24].  

Tepelný tok je definován Fourierovým zákonem jako poměr k teplotnímu gradientu: 

 

 ⃗                                                              (20) 

  

Kde k vyjadřuje tepelnou vodivost materiálu. V obecném případě jde o tenzor, v simulaci se 

používá často jako konstanta. Pak lze rovnici zachování energie přepsat do tvaru:  

 

   
  

  
    

  

  
   (    )        ̇                          (21) 

 

Specifické teplo za konstantního tlaku    je definováno jako: 

 

   (
  

  
)
 

                                                     (22) 
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Latentní teplo tlakové změny    : 

 

   (
  

  
)
 
  ̂                                                   (23) 

 

 ̇ je míra rychlosti generování vnitřního tepla na jednotku hmotnosti látky.  

Pokud uvažujeme konstantní hustotu a konstantní izotropní teplenou vodivost lze (18) dále 

zjednodušit: 

 

   
  

  
            ̇                                       (24) 

 

Pro newtonskou tekutinu je odvod tepla dán: 

 

      ̇                                                  (25) 

  

Kde skalární vektor  ̇ : 

 

 ̇  √                                                    (26) 

 

V pravoúhlých souřadnicích lze tedy psát rovnici energetické bilance ve tvaru [25]: 
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]    ̇                         (27) 

 

Teplota vstřikovací formy je ovlivňována pouze vedením. Pro formu pak lze z rovnice (13) 

psát: 

    
  

  
    

                                                  (28) 

 

 

2.5 MOTODA KONEČNÝCH DIFERENCÍ  

Jak již bylo naznačeno v kapitole 2.1, je metoda konečných diferencí jednou 

z nejpoužívanějších numerických metod řešení systému parciálních diferenciálních rovnic. Tato 

numerická metoda byla představena Eulerem již v 18 století (1768). Geometrickou oblast proudění 

tekutiny popsal pomocí výpočtové mřížky. V každém uzlovém bodě mřížky (nodu) použil 

Taylorových řad k vytvoření konečno-diferenčních aproximací řešení částečných derivací řídících 

rovnic. Řešení v každém nodu bylo nahrazeno přibližným konečno-diferenčním přiblížením [26]. 
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Principiálně lze přibližné řešení pomocí konečných diferencí hledat na jakékoliv výpočtové 

mřížce. Metoda je však nejčastěji používána na strukturované sítě, tedy výpočtové sítě (meshe) 

s vysokou mírou pravidelnosti. Prostor mezi výpočtovými body dnes již nemusí být uniformní, ale 

stále zde platí jisté limity na tvar mřížky a možná zkreslení nebo poškození.  Metoda se tedy 

nejčastěji používá na výpočtové sítě vyznačující se vysokým stupněm pravidelnosti. 

Metoda konečných diferencí umožňuje zahrnout vyšší řád přiblížení (aproximace) na 

pravidelné mřížce, což poskytuje vyšší stupeň přesnosti řešení. Hlavní nevýhodou metody je, že 

pří nižší pravidelnosti sítě musejí být uplatněné speciální postupy. 

Prvním krokem k získání numerického řešení je diskretizace geometrické oblasti. Musí být tedy 

vytvořena výpočtová síť (mřížka) na oblasti kde budeme numerické řešení hledat. U metody 

konečných diferencí je výpočtová síť obvykle místně strukturovaná. To znamená, že každý bod 

(node) sítě může být uvažován jako počátek lokálního souřadného systému, jehož osy jsou shodné 

s hranami mřížky. Ve třech rozměrech se v uzlovém bodě stýkají tři čáry mřížky. Na Obr. 5 je 

schematický obrázek dvou dimenzionální uniformní výpočtové mřížky v Kartézském souřadném 

systému, který je v této metodě používán nejčastěji. Každý bod v této mřížce je jednoznačně 

definován průsečíky i, j, k [27]. 

Analytické řešení parciálních diferenciálních rovnic zahrnuje uzavřenou formu vyjádření 

tokových proměnných kontinuálně po jednotlivých doménách. Což je hlavním rozdílem oproti 

jiným metodám, kde je numerické řešení vypočteno pouze v diskrétních uzlových bodech 

geometrických domén. Prostor vymezený uzlovými body ve směru osy x a y je uniformní a daný 

hodnotou Δx a Δy. Detailní informace o možnostech a omezeních metody, stejně jako kompletní 

matematické vyjádření výše uvedeného je k dispozici např. v [28]. 

 

 
 

Obr. 5 Schematická reprezentace dvou rozměrné uniformní výpočtové sítě pro metodu 

konečných diferencí [28]. 

 

 

2.6 METODA KONEČNÝCH PRVKŮ  

Metoda konečných prvků byla poprvé představena v roce 1971McDonaldem pro řešení 

dvourozměrných, časově závislých Eulerových rovnic. Výpočtová oblast je rozdělena na konečný 

počet vzájemně přiléhajících kontrolních objemů. Výsledné řešení přesně zachovává vlastnosti 

jednotlivých kontrolních objemů (elementů). Hodnoty proměnných veličin jsou počítány vždy 
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v těžišti jednotlivých kontrolních objemů. Hodnota vypočtených proměnných je pak pomocí 

interpolace vyjádřena po celé ploše kontrolního elementu [26].   

Na rozdíl od metody konečných diferencí, metoda konečných prvků pracuje s nepravidelnou 

výpočtovou sítí, což umožňuje rozsáhlé možnosti v definování tvaru a umístění výpočtových 

elementů. Nevýhodu metody konečných prvků je nutnost počítat vyšší řády aproximací k dosažení 

srovnatelné přesnosti jako u metody konečných diferencí. Obtížnější je také matematický popis ve 

3D, kdy je třeba dvou úrovní aproximací. Přesto však výhody této metody převažují. Jednou 

z hlavních předností je, že mohu být v jedné výpočtové síti vzájemně kombinovány různé tvary 

konečných elementů (výpočtových elementů). Tyto typy nestrukturovaných výpočtových sítí jsou 

pak velice výhodné pro popis geometrie tvarově velice komplikovaných dílů [28]. 

Stejně jako u metody konečných diferencí je k třeba k provedení diskretizace nejdříve popsat 

oblast, na které chceme metodu aplikovat.  Na Obr. 6 je příklad typické strukturované (čtyřstěn) a 

nestrukturované (trojúhelníkové) výpočtové sítě konečných objemů ve 2D.  Na této struktuře pak 

může proběhnout diskretizace parciálních diferenciálních rovnic. V kontrolním objemu jsou jeho 

hraniční plochy přímo spojeny s diskretizací prvního a druhého řádu. Povrchové plochy jsou 

popsány normálovým vektorem  ̅ a projektovanou plochou   
     

 
 ve směru osy x, y kartézského 

souřadného systému[27]. Detailní matematický popis metody je uveden např. v [28]. 

 

 
 

Obr. 6 Příklad strukturované a nestrukturované sítě (meshe) pro metodu konečných objemů 

[28]. 

 

 

2.7 SHRNUTÍ KAPITOLY 2 

V druhé kapitole práce byly stručně představeny hlavní části výpočtového řešení používaného 

v simulačních programech. Byly zmíněny základní rovnice, které využívají simulační programy 

pro popis proudění kapalin a popsány dvě nejpoužívanější numerické metody hledání řešení 

parciálních diferenciálních rovnic.   
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3  CHARAKTERISTIKA VOSKOVÉ SMĚSI 

Obecný úvod do směsí používaných pro výrobu vytavitelných modelů v metodě lití na 

vytavitelný model je uveden v kapitole 1.3.4. Třetí kapitola se zaměřuje na tzv. „tvrdé“ plněné 

voskové směsi, které jsou nejpoužívanější pro výrobu vysoce náročných voskových modelů.  

Plněné voskové směsi jsou určeny pro rozměrné, tvarově náročné modely. Plnivo ve směsi snižuje 

lineární i objemové smršťování. Plnivem jsou drobné (10-100 μm) částečky různých organických i 

anorganických materiálů. Mezi nejčastěji používané patří Polystyren (XLPS, XLA), Bisephenol A, 

kyselina isoftalová [29].  

Pro numerickou predikci je třeba do simulačního programu zadat řadu parametrů popisující 

vlastnosti vstřikovaného materiálu – voskové směsi (blíže viz Kapitola 3.4.1). Prvním krokem 

ohledně získání potřebných vlastností voskových materiálů, byl dotaz na jejich výrobce. Získané 

informace však byly jen velice obecné (Kapitola 3.1) a nepodávaly dostatečnou odpověď. Proto 

byla navázaná užší spolupráce s vývojovou laboratoří voskových materiálů společností Blayson 

Ltd. v anglickém Watherbeach. V laboratoři byly provedeny všechny testy voskové směsi B478, 

které má firma k dispozici (kapitola 3.3).   

 

 

3.1 VÝROBCEM UVÁDĚNÁ CHARAKTERISTIKA VOSKOVÉ SMĚSI 

Pro účely této práce bude používána vosková směsi od firmy Remet UK Limited  pod 

obchodním názvem Hyfill B478. Podle charakteristiky výrobce jde o nízkoviskózní plněnou 

voskovou směs určenou pro výrobu modelů střední velikosti s malým smrštěním (0,02%). Obsah 

inertního polymerního plniva (polystyren) je 30%. Údaje dodávané výrobcem odběratelům směsi 

v materiálovém listu směsi jsou následující: 

1) Bod tavení: 70°C (metoda stanovení IP.371) 

2) Bod gelace: 65°C (metoda stanovení IP.76) 

3) Penetrace při 25°C: 4 dmm (metoda stanovení IP.49) 

4) Penetrace při 43.3°C: 30 dmm (metoda stanovení IP.49) 

5) Viskozita při 80°C: 900 cPs (metoda stanovení DFC.1) 

6) Obsah plniva: 30 % hmotnostních (metoda stanovení DFC.3) 

7) Obsah popela: max. 0,03 %hm. (metoda stanovení DFC.2) 

8) Barva: zelená 

9) Oblast tavení: 65-75°C 

10) Relativní hustota: 1,05  

Toto jsou materiálová data, která standardně poskytuje výrobce svým zákazníkům. Tyto údaje 

jsou pro potřeby simulačních programů zcela nedostatečné. Další údaje o voskových směsích je 

třeba s výrobcem komunikovat (rozebráno v následujících kapitolách).   
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3.2 STANDARTIZOVANÉ ZKOUŠKY VOSKOVÝCH SMĚSÍ PODLE ICI 

Investment Casting Institute [30] doporučuje provádět deset standardizovaných zkoušek 

voskových směsí: 

1) Obsah popela (stanovení celkového obsahu popela po spálení voskové směsí) 

2) Test tekutosti (stanovuje se zabíhavost směsi) 

3) Bod měknutí (teplota, při které dojde k měknutí voskové směsi) 

4) Penetrace (hloubka proniknutí jehly do vzorku definované teploty) 

5) Specifická hmotnost  

6) Obsah plniva  

7) Test propadání (stanovuje se zakřivení rovného povrchu vzorku po určitém čase) 

8) Rozměrová stabilita (je definována jako odpor proti porušení vzorku směsi při zatížení) 

Metodika jednotlivých zkoušek je detailně opsána v [30]. Některé, jež by mohli být významné 

pro simulační programy, také stručně popsány v následujících kapitolách.  

 

 

3.3 ZKOUŠKY VOSKOVÝCH SMĚSÍ 

Jednotlivý výrobci voskových směsí používají k testování svých produktů také své interní 

zkoušky standardizované podle vlastních norem. Výrobci si metody často optimalizují podle svých 

potřeb a zkušeností. Popisy jednotlivých metod lze někdy nalézt na stránkách výrobců.  

Jde často o soubory specializovaných zkoušek zaměřených na definování klíčových 

charakteristiky voskových směsí pro její uplatnění v procesu lití na vytavitelný model (PIC – 

Precision Investment Casting Process). Tyto zkoušky je možné dělit do různých skupin:  

A) Standardizované zkoušky –  běžně prováděné obecné zkoušky typických vlastností 

voskových směsí (viz kapitola 3.2. a 3.3.2) 

B) Testy mechanických vlastností – jde především o zkoušky ohybem a tahem (viz kapitola 

3.2.1) 

C) Reologické zkoušky – viskozita, oscilační zkoušky 

D) Termální analýza – diferenční skenovací kalorimetrie (DSC) 

E) Skenovací elektronová mikroskopie – stanovení podílu a složení popelovin. Zkoušky 

C), D) E) bávají také souhrnně označovány jako zkoušky fyzikálních vlastností směsí 

(viz kapitola 3.3.2) 

F) Testování technologických vlastností směsí – jde o zkoušky rozměrových a tvarových 

deformací, smrštění, zabíhavosti, objemové roztažnosti, rychlosti tavení a testování 

vlivů technologických podmínek nastavitelných na vstřikolisu (měření průběhu tlaku, 

průtoku, teploty na konkrétním vstřikolisu s vybranou voskovou směsí a formou); (viz 

kapitola 3.3.4 a 3.3.5) 

Detailní informace o metodách, postupu měření, zpracování naměřených dat a měřených 

charakteristikách viz např. [31].  

K vytvoření a validaci numerické simulace průběhu plnění dutiny formy bude použita vosková 

směs Hyfill B478. Jde o směs, která je používána ve výrobě voskových modelů u spolupracující 

slévárny.  

Testování voskové směsi B478 bylo prováděno ve spolupráci s několika pracovišti. Zkoušky 

uvedené v kapitolách 3.3.1 – 3.3.5 byly prováděny v laboratořích společnosti Blayson Olefines 
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Ltd. v Anglii a v Japonsku. Zkoušky uvedené v kapitole 3.4 pak na několika specializovaných 

pracovištích v ČR.  

 

3.3.1 Zkoušky mechanických vlastností 

1) Zkouška ohybem 

Mechanické vlastnosti směsí jsou významné především při vyjímání modelu z matečné formy 

po odstříknutí, skladování, obalování modelů. Hledá se ideální poměr mezi křehkostí a pružností 

materiálu. Byla provedena zkouška tříbodovým ohybem u vzorků odlévaných a vstřikovaných. 

Nastavené podmínky měření: rychlost zatěžování 1mm/sec; maximální zatížení 5kN maximální 

průhyb 10 mm.  

Byly zjištěny následující parametry voskové směsi Hyfill B478. Maximální zatížení u litých 

vzorků směsi B478 je 76,7 N; směrodatná odchylka 4,98. Maximální průhyb vzorku 0,71 mm; SO 

= 0,11. Youngův modul pružnosti 426,6 MPa; SO=29. U odstřikovaných vzorků voskově směsi 

B478 byl maximální průhyb stanoven 2,34 mm; SO=0,17. Youngův modul 4483,2 MPa; SO = 

16,95.  Modul pružnosti v ohybu 574,22 MPa; SO = 42,79. Smluvní mez pevnosti 1,03 MPa; SO = 

0,04.  

V porovnání s voskovými směsmi obdobného složení vykazuje směs B478 spíše nižší 

mechanické vlastnosti [32]. Rozměry vzorků, na kterých byla zkouška prováděna: délka 150mm, 

šířka 55mm, výška 10mm. Rozpětí podpor 100mm. Odstříknuta při teplotě 85°C. 24 hod 

ponechána v klimatizované místnosti o teplotě 21°C. Před zkouškou vzorky vloženy do vodní 

lázně o teplotě 21°C na 4 hodiny. Pak ohyb na zařízení Lloyd Instruments LRX, které je propojeno 

s počítačem s programovým vybavením  Nexygen, které zpracovává naměřené hodnoty do 

požadovaných výstupních veličin. Z mechanických měření lze stanovit výstupní veličiny: 

a) maximální dosažené zatížení před porušením vzorku;  

b) maximální průhyb;  

c) maximální ohybové napětí při maximálním zatížení – napětí v bodě max. zatížení na křivce 

závislosti napětí versus deformace, odpovídá pevnosti v ohybu; 

d) maximální ohybová deformace při maximálním zatížení, na křivce závislosti napětí 

deformace jako bod maximálního zatížení 

e) maximální ohybové napětí při max. průhybu – napětí v bodě maximálního průhybu na křivce 

napětí/deformace (dále jen N/D) 

f) maximální ohybová deformace při max. průhybu, deformace v bodě max. průhybu  

g) Youngův modlu pružnosti v ohybu – konstanta úměrnosti mezi napětím a deformací (míra 

stoupání křivky závislosti N/D) 

h) Ohybová tuhost – je charakteristika kvantifikující tuhost voskového zkušebního tělesa, jde o 

součin Youngova modulu pružnosti a mementu setrvačnosti průřezu tělesa. 

i) mez pružnosti – napětí, při jehož překročení se vosk nevrátí do původního tvaru 

j) deformační práce – maximální množství energie, kterou vosk absorbuje, aniž se poruší 

k) průtažnost 

l) tuhost – jako ukazatel křehkosti voskové směsi, modul pevnosti v ohybu – jako ukazatel 

pevnosti vosku.  
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Obr. 7 Srovnání průměrných hodnot maximálních průhybů voskové směsi Hyfill B478 (červená 

šipka) s dalšími tvrdými voskovými směsmi určenými pro výrobu voskových modelů od různých 

výrobců. Zkouška tříbodovým ohybem, odstřikované vzorky [32].  

 

 
Obr. 8 Srovnání hodnoty Youngova modelu pružnosti voskové směsi Hyfill B478 s dalšími 

voskovými směsmi určenými pro výrobu modelů [30].  

 

2) Zkouška penetrační 

Penetrační zkouškou se stanovuje tvrdost voskové směsi při určité teplotě. Na základě této 

zkoušky lze také usuzovat na odolnost proti poškrábání voskového modelu, odolnost proti 

deformaci a na rozměrovou stabilitu směsi (čím vyšší tvrdost tím vyšší rozměrová stabilita, 

odolnost proti deformaci) [32].  

Vzorky pro penetrační zkoušku jsou do speciálních nádobek odlité voskové směsi. Do nich po 

temperaci vniká jehla se zatížením 250g a je snímána hloubka průniku jehly do voskového 

materiálu. Byl použit penetrometr SETA.  
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Obr. 9 Zkouška penetrace modelových směsí. Šipkou označena směs Hyfill B478 [30]. 

 

Shrnutí zkoušek mechanických vlastností  

Z mechanických zkoušek prováděných u výrobců voskových směsí lze pro simulační programy 

vyžít pouze hodnotu Youngova modulu pružnosti. Výhodnější je však znát Youngův modul 

v závislosti na teplotě. Výrobce směsi je v současné době schopen jej stanovit pouze za jedné 

(pokojové) teploty. Hodnoty stanovené penetrační zkouškou pro simulace nevyužitelné.  

 

3.3.2 Měření základních charakteristik  

1) Obsah popela 

Obsah popela ve voskové směsi je významný především při vytavování voskové směsi ze 

skořepiny a následném žíhání skořepin. Zbytky po spálení voskové směsi ve skořepině jsou 

nežádoucí a množství anorganických látek hodnota by měla být pod 0,03%hm. Pro stanovení 

obsahu popela se používá gravimetrická analýza.  

Obsah popela byl u voskové směsi B478 rovný 0,020 % hm. Detailní popis průběhu zkoušky je 

uveden např. v [32]. 

2) Obsah plniva 

Základní voskové materiály většinou nesplňují požadavky kladené na kvalitní modelové 

voskové směsi. Z těchto důvodů se do směsí přidávají různé druhé plniv, s jejichž pomocí se 

žádaným způsobem ovlivňuje jí zejména rozměrová stálost, mechanické vlastnosti, viskozitu, 

objemovou roztažnost a obsah popelovin.  

Obsah plniva byl stanoven na 26,8 % hm. Výrobcem deklarováno 30 % hm. Detailní popis 

průběhu zkoušky v [32].  

3) Bod tuhnutí 

Je teplota, při které přestává vosková směs téci. Znalosti tohoto údaje se využívá při 

optimalizaci vstřikovacích parametrů. Pro směs B478 bylo stanoveno jako 66°C. Detailní popis 

průběhu zkoušky v [32]. 

 4) Bod skápnutí 

Je teplota, při které dochází ke změně fáze z pevné na kapalnou. Tato teplota se používá pro 

nastavení procesu vytavování voskové směsi ze skořepiny 73,7°C. Detailní popis průběhu zkoušky 

je možné dohledat např. v [32]. 

 

Shrnutí měření základních charakteristik 
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Ze zkoušek základních charakteristik voskových směsí je pro některé simulační programy 

možné využít zpřesněnou hodnotu obsah plniva a bodu tuhnutí.  

 

3.3.3 Měření fyzikálních vlastností voskových směsí 

1) Oscilační zkouška 

Zkouška je určena k popisu viskoelastických vlastností voskových směsí. Vzorek je umístěn mezi 

čelisti reometru při čemž jedna je otočná. Na vzorek je aplikován definovaný krouticí moment 

čímž uvnitř vzorku vznikne napětí. Je zaznamenán uhel natočení rotoru a stanovena smyková 

rychlost. Na základě velikosti smykové rychlosti je automaticky dopočítáván krouticí moment pro 

další krok měření. Měření probíhá za různých teplot – od fáze tuhé až po tekutou. Jde tedy o 

kontrolovanou deformaci vzorku bez porušení jeho vnitřní struktury za různých teplot [32]. 

Výstup z měření je na Obr. 10. G´ je elastický smykový modul, který udává míru deformační 

energie, která je akumulovaná v systému během procesu zatěžování („smýkání“) a po odlehčení je 

beze ztrát uvolněna. G´´ je ztrátový (viskózní) smykový modul, který udává míru deformační 

energie, která v systému způsobí nevratné změny struktury nebo se přemění v teplo při procesu 

zatěžování. δ je ztrátový úhel, který dobře charakterizuje průběh změny stavu z tekutého n na 

pevný v závislosti na teplotě. γ  je velikost úhlu deformace (oscilace) ve stupních při určité 

frekvenci oscilace ω. Komplexní smykový modul    , který vyjadřuje tuhost materiálu je 

definován: 

 

   
 ( )

 ( )
                                                       (29) 

 

Kde  ( ) je smykové (oscilační) napětí v závislosti na čase a  ( ) je smyková deformace v čase.  

K měření byl použit reometr TA Instruments AR G2 a vyhodnocovací software Reology 

Advantage. Nastavené podmínky měření: Frekvence deformace ω=1Hz; Amplituda deformace 

konstantní; Teplotní rozmezí    = 90°C,         ; Rychlost ochlazování vzorku 5°C/min; 

Kontrolovaná proměnná výchylka        rad; Použitá geometrie – deska, deska; Mezera mezi 

rotorem a Peltierovým článkem – z počátku 1000µm v průběhu měření pak automatický měněna 

v závislosti na velikosti normálové síly (smrštění vosku s poklesem teploty).  
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Obr. 10 Výstup z oscilační zkoušky pro směs B478. Záznam vývoje modulu elasticity G 

´vyjadřujícího reologické vlastnosti tuhé fáze systému a viskózního modulu G´´ popisující 

reologické chování kapalné fáze měřeného při nízkých hodnotách namáhání, při kterých nedochází 

k porušení vnitřní struktury směsi [32]. 

 

 
 

Obr. 11 Srovnání závislostí ztrátových úhlů δ různých modelových voskových směsí se směsí 

Hyfil B478 (šedá).  

 

2) Viskozita  

Měření viskozity používají výrobci voskových směsí pro srovnávání tekutosti jednotlivých druhů 

vosků – tj. jak moc je směs za daných podmínek tekutá. Dynamická viskozita určená z tohoto 

měření se používá k předpovědi chování směsi při zaplňování dutiny formy (zabíhavost), odhadu 

vzniku uzavřeného vzduchu v modelu a kvality povrchu modelu. Na rozdíl od oscilační zkoušky 

dochází k otáčení rotoru konstantní úhlovou rychlostí a je měřen krouticí moment potřebný 

k udržení konstantní úhlové rychlosti otáčení. Vnitřní struktura voskové směsi je tedy porušena.  

K měření byl použit viskozimetr Haake RotoVisco1 s rotorem umístěným ve válci a softwarem 

RheoWin. Dále temperanční systém Thermo Haake C30 Heating Refrigerated Water Bath 

Circulator. Výstupem z měření je hodnota dynamické viskozity viz Obr. 12 níže. Nastavené 

podmínky měření: Teplotní rozmezí    = 85°C,         ; Rychlost ochlazování vzorku 

5°C/min.  
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Obr. 12 Hodnota dynamické viskozity při 70°C u různých druhů modelových voskových směsí. 

 

 
Obr. 13 Dynamická viskozita v závislosti na teplotě pro voskovou směs B478 

 

3) Kalorimetrická zkouška 

Jde o termickou analýzu prováděné na diferenčním skenovacím kalorimetru (DSC). Principem 

je měření příkonů potřebných k ohřevu dvou kalíšků, v niž je umístěn známý referenční materiál a 

materiál měřený – vosková směs. Při změnách stavu materiálu dochází k vývoji nebo 

spotřebovávání tepla což je zaznamenáváno. Systém se snaží oba kalíšky udržet na shodné teplotě 

a dodávané množství tepla (     ) je zaznamenáváno do grafu. Výstupem z měření je tedy 

grafická závislost příkonu při referenční teplotě v podobě izotermické, ohřívací a ochlazovací 

křivky. Posuzují se tzv. hodnoty „T-peak“. „Pík“ znázorňuje oblast, při které se taví některá ze 

složek voskové směsi. Obsah plochy pod píkem odpovídá hodnotě latentního tepla fázové 

přeměny (Obr. 14). 

Měření bylo provedeno na zařízení Mettler Toledo DCS 12E s příslušenstvím (temperanční 

systém, váhy) a s programovým vybavením Mettler Toledo. Měření se skládalo ze 3 fází: 

1. Izotermická fáze: teplota počáteční 25°C, doba výdrže 300sec; 

2. Ohřívací fáze: počáteční teplota 25°C, konečná teplota 120°C, rychlost ohřevu 5°C/min; 
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3. Chladící fáze: počáteční teplota 120°C, konečná teplota 25°C, rychlost ochlazování 

5°C/min; 

Pro voskovou směs B478 byla stanovena hodnota latentního tepla 93,1 J/g. Teplota tavení pak 

71,2°C.  

 

 
 

Obr. 14 Záznam z DSC měření pro voskovou směs Hyfill B478. Vlevo izotermická fáze, 

středová oblast fáze ohřevu, vpravo fáze ochlazování.  

 

 

 
Obr. 15 Grafický výstup z programu Melter Toledo zobrazující křivku ohřevu voskové směsi 

B478. Teplota, při které jsou roztavené všechny složky voskové směsi (nejvyšší pík) byla 

stanovena jako 71,2°C. Obsah plochy pod křivkou ohřevu vyjadřuje latentní teplo fázové přeměny.  

 

Shrnutí zkoušek fyzikálních vlastností 

Ze zkoušek fyzikálních vlastností voskových směsí, které se provádí u jejich výrobců lze pro 

potřeby simulačních programů využít data získaná z oscilační zkoušky (u některých simulačních 

programů pro výpočty spojené s rozměrovými změnami a deformacemi). Hodnoty z měření 

viskozity by po vhodném matematickém zpracování byly použitelné pro numerickou predikci 

proudění. Často je však vyžadováno zadání viskozity nejen v závislosti na teplotě ale také na 

velikosti jejího namáhání (určitý interval smykových rychlostí). Stejně jako u viskozity i u DSC 

měření je důležitým pojítkem způsob vyhodnocování naměřených dat a jejich správné 
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matematické zpracování. Zařízení u výrobců většinou speciální software, který by umožňoval data 

převádět do podoby použitelné pro databanky simulačních programů neobsahuje, popř. obsluha 

v něm není dostatečně proškolena.  

 

3.3.4  Zkoušky technologických vlastností 

1) Zkoušky volného lineárního smrštění 

Zkoušky volného lineárního smrštění jsou někdy označovány také jako zkoušky tzv. 

„vstřikovací“. Testy byly provedeny na vstřikolisu MPI 55 Series C-frame. Jsou značeny jako 

zkoušky „150PT“ a „254PT“. Mezi vstřikovací zkoušky se řadí i zkoušky zabíhavosti na spirálové 

formě a zkouška MPI 20-20.  

1a) Zkouška 150TP  

Na vstřikolisu je odstříknuto 20 ks vzorků pro jeden druh voskové směsi ve speciální formě. 

Teplota voskové směsi 68°C, teplota formy 30±0,5°C, tlak 300Psi, maximální průtok, doba 

vstřikování 180sec, výdrž na tlaku 0,1sec.   Po odstřiku jsou vzorky ponechány 24 hodin při 

teplotě 21°C. Pak je pomocí digitálního měřítka měřena délka tělesa 150 mm (forma). Je 

vypočteno volné smrštění voskové směsi v % oproti rozměru formy (Obr. 16). Pro voskovou směs 

B478 bylo stanoveno smrštění 0,67%, SO = 0,2112.  

 

 
Obr. 16 Histogram hlavního rozměru testovacího tělesa 150TP. Žlutě vosková směs B478.  

 

1b) Zkouška 254TP 

Opět je na vstřikolisu odstříkaný požadovaný počet zkušebních těles (15ks) ve speciální 

vstřikovací formě. Za shodných podmínek jako u zkoušky 150TP, pouze doba vstřikování je nyní 

360sec. Opět se z 15 naměřených hodnot stanoví velikost lineárního smrštění voskové směsi v % a 

je vykreslen do grafu (Obr. 17).  
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Obr. 17 Histogram volného lineárního smrštění ze zkoušky 254TP pro několik druhů modelových 

voskových směsí (Frequency = četnost; Variable = proměnné; Mean = průměr; StDev= 

směrodatná odchylka; N = počet měření).  

 

2) Zkouška zabíhavosti 

Na vstřikolisu za shodných podmínek (kromě doby vstřikování =30sec) jako u předchozích 

zkoušek bylo vyrobeno 15 testovacích těles. Speciální vstřikovací forma s dutinou ve tvaru spirály 

s délkovou stupnicí nesmí být ošetřena žádným separačním prostředkem, jak je ve výrobě 

voskových modelů běžné, aby nedošlo ke skreslování délky zatečení voskové směsi. 

Z provedených měření je vyhodnocena průměrná hodnota zabíhavosti konkrétního typu voskové 

směsi. Vosková směs B478 zabíhá ve spirálové dutině formy do průměrné vzdálenosti 36,6 cm.  

 

3) Zkouška MPI20-20 

Jde o speciální zkoušku a zařízení (MPI20-20 Process Vision Graphic Unit) vyvinuté výrobcem 

vstřikolisů společností MPI Smart Systems.  Zařízení po připojení k vstřikolisu MPI umožňuje 

snímat průběh tlaku, průtoku a teploty v závislosti na čase během vstřikovacího cyklu MPI 

vstřikolisu. Měření nebylo provedeno pro voskovou směs B478.  

 

 
Obr. 18 Displej zařízení MPI20-20 Process Vision Graphic Unit. Zařízení umožňuje stanovit 

průběh tlaku, průtoku a teploty v závislosti na čase během vstřikovacího cyklu na vstřikolisu. Toto 

zařízení je možné bezproblémově připojit pouze ke vstřikolisům od společnosti MPI Smart 

Systems.   
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Obr. 19 Zobrazení průběhu průtoku voskové směsi tryskou vstřikolisu během vstřikovacího cyklu 

pro různé směsi jako grafického výstupu z měřícího zařízení MPI20-20. 

 

 
Obr. 20 Změřená závislost průběhu tlaku na čase pro různé voskové směsi.  

 

Shrnutí zkoušek technologických vlastností 

Z technologických zkoušek výrobců voskových směsí by pro numerické simulace byla velmi 

přínosná zkouška MPI20-20. Tato zkouška by umožnila stanovit počáteční výpočtové podmínky 

numerické predikce – průběh tlaku a průtoku voskové směsi. Tyto údaje zásadním způsobem 

ovlivňují přesnost predikce a je vhodné je zadávat co nejpřesněji, ne jen podle údajů uvedených na 

budících vstřikolisu, které jsou často pouze orientační. Měřící zařízení MPI20-20 je kompatibilní 

s vstřikolisy firmy MPI pro které bylo vyvinuto. 

 

3.3.5 Nové metody zkoušení voskových směsí 

1) Zkouška objemové roztažnosti  

Jde o novou speciální zkoušku vyvinutou divizí společnosti Blayson Ltd. v Japonsku. Cílem 

zkoušky je stanovit průběh objemové roztažnosti voskové směsi během jejího ohřevu. Tento 

průběh je zcela zásadní při vytavování voskové směsi ze skořepiny v autoklávu. Správně 

nastavené procesní parametry autoklávů zajišťují bezpečné vytavení voskové směsi bez prasknutí 
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skořepiny a bez degradace voskového materiálu. Zařízení je plně automatizované. Skládá se 

ze skleněného dilatometru Pyrex o objemu 75ml, termočlánku, a trubice ve, ve které je tlakotěsně 

umístěn válec na který následně tlačí rozpínající se vosk. Nádoba dilatomertu je umístěna 

v temperované olejové lázni. Celý proces je řízen počítačem a je plně automatizovaný.  Proces 

měření se skládá ze tří hlavních fází: 

1) Izotermická fáze – prodleva na 25°C po dobu 30 min; 

2) Fáze ohřevu – z 25°C na konečnou teplotu 180°C při rychlosti 1°C za 5 minut; 

3) Fáze chlazení – z počáteční teploty 180°C na konečnou teplotu 25°C při rychlosti 

ochlazování 1°C za minutu; 

S rostoucí teplotou se vosková směs rozpíná a tlačí na píst, který se posouvá. Jeho posuv je snímán 

laserem a výstupem z měření je závislost objemové roztažnosti v % na teplotě °C. Pro voskovou 

směs B478 byla objemová roztažnost mezi teplotami 30-100°C rovna 6%.  

 

 
Obr. 21 Změna objemu různých plněných voskových směsí pro teplotní interval 30-100°C  

 

 
Obr. 22 Objemová roztažnost voskové směsi B478 v teplotním intervalu 40-80°C při ohřevu a 

chlazení.  
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 2) Zkouška rychlosti tavení 

Jedná se také o nově vyvinutou zkoušku sopečností Blayson. Zařízení se skládá z digitálního 

teploměru se záznamem dat (Comark Diligece EV Data Logger), digitální laboratorní váhy se 

záznamem dat (Ohaus Scout Pro SP2001), programovatelného ohřívače (Stafford Instruments 

ST222), 2 x viskozitní pohárek Ford (ASTM D1200; vnitřní Ø 50 mm), válcového topného tělesa. 

Zkouška slouží k porovnání rychlosti tavení různých voskových směsí což je opět významný 

parametry při vytavování voskové směsi ze skořepiny.  

Vzorek voskového materiálu definovaného tvaru (20±0,5g) je umístěn do speciálního pohárku 

ve kterém dojte k jeho ohřevu definovanou rychlostí na teplotu 125±2°C. Při ohřevu je v pohárku 

otevřen otvor a vosku ukapává na váhu, která snímá hmotnost vytečeného vosku. Z měření je 

vyhodnocen gradient závislosti hmotnosti vytečeného vosku a teploty. Detailní popis zkoušky viz 

[32]. 

 

 
Obr. 23 Příklad naměřených hodnot u zkoušky rychlosti tavení. Vosková směs B478 nebyl 

měřena.  

 

 3) Chemické složení voskové směsi 

Jde o metodu infračervené spektrometrie (F.I.T.R - Fourier Transform Infrared Spectroscopy), 

která umožňuje na základě spektrální analýzy materiálu definovat jeho chemické složení. 

Detailněji viz např. [33].  
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Obr. 24 Výsledek analýzy voskové směsi metodou F.I.T.R. 

 

Shrnutí nových metod zkoušení 

Jedná se o nové úzce specializované zkoušky často prováděné na zařízeních vlastního vývoje. 

Pro potřeby numerické predikce průběhu zaplňování dutiny vstřikovanou voskovou směsí nelze 

použít žádné údaje zjištěné na základě těchto zkoušek (v simulačních programech ProCast, 

Cadmould). Objemovou změnu je třeba znát nejen v závislosti na teplotě ale také na tlaku (pvT 

měření – viz dále).  

 

3.3.6 Shrnutí kapitoly 3.3 

Na základě všech v současně době výrobci voskových směsí dostupných zkoušek byla 

provedena kompletní charakteristika voskové směsi Hyfill B478.  

Výše uvedené testy voskových směsí slouží převážně pro poskytnutí informací využitelných ve 

výrobním procesu voskových modelů. Využívají se pro srovnávání mezi různými voskovými 

směsmi. Pro hledání nejvhodnější směsi podle individuálních potřeb konkrétní technologie výroby 

odlitků metodou lití na vytavitelný model. Slévárna potřebuje znát, jak se vosková směs bude 

chovat v jednotlivých krocích technologického procesu. V jakých mezích je možné se pohybovat 

s konkrétním materiálem. Jak zvolit optimální voskovou směs pro konkrétní podmínky, případně 

jak upravit výrobní podmínky aby bylo dosaženo požadované stability a kvality procesu.  

Z pohledu přípravy materiálové databáze numerické simulace procesu vstřikování voskové 

směsi do formy jsou však simulačními programy kladeny na materiálový popis voskových směsí 

odlišné požadavky (Kapitola 3.4.1). Tyto požadavky nemohu být plně uspokojeny výše 

provedenými zkouškami a je třeba naměřit data, tak jak vyžaduje simulační program. Z doposud 

naměřených hodnot lze použít omezeně jen některé hodnoty (např. z měření viskozity, DSC, 

mechanických vlastností).  

Zkoušky jsou však důležité jako výchozí podklady pro provedení náročnějších laboratorních 

zkoušek (Kapitola 3.4.2 – 3.4.6), kdy s měřením voskových materiálů pro potřeby simulačních 

programů obecně nejsou žádné zkušenosti a data získaná měřením u jeho výrobce poslouží pro 
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jako výchozí hrubá orientace pro nastavení vhodného průběhu a rozsahu měření pro voskovou 

směs, tak aby měřením byly získány relevantní informace.   

Jako velmi přínosné se jeví zařízení MPI20-20 jež umožňuje stanovit průběh průtoku voskové 

směsi a tlaku během vstřikovacího cyklu. Bohužel je toto zařízení vyvinuto pro vstřikolisy MPI 

čímž se dosti omezuje jeho použití. Po konzultaci s firmou bylo zjištěno, že zařízení by teoreticky 

bylo možné připojit i k jiným vstřikolisům. Ovšem předběžné finanční náklady se pohybují mimo 

naše možnosti.  

 

 

3.4 CHARAKTERISTIKA VOSKOVÉ SMĚSI PRO POTŘEBY 

SIMUALCE  

Jak již z předchozích kapitol práce vyplývá, voskové směsi jsou velice rozmanité materiály, 

jejíž vlastnosti a chování je proměnlivé v poměrně širokém intervalu. Z tohoto důvodu je třeba 

naměřit pro simulaci potřebné charakteristiky zvlášť vždy pro konkrétní voskovou směs. 

Materiálová databáze byla tvořena pro materiál Remet Hyfill B478. Jde o materiál, který je 

používán v provozu kooperující slévárny. Jak z kapitoly 3.3 a 4.4.1 vyplyne, výrobci voskových 

směsí nedisponují dostatečným vybavením pro stanovení všech údajů potřebných pro numerické 

predikce.  

Údaje do materiálové databáze budou stanovovány a zadávány především s ohledem na 

požadavky programů na vytvoření predikce zaplňování dutiny formy voskovou směsí (kapitola 

3.4.1). Další velice zajímavou možností numerického modelování je i vytvoření predikce 

rozměrových změn, deformací voskového modelu. Z pohledu simulace jde však o velmi náročnou 

oblast, která navazuje právě na predikci proudění (zaplňování dutiny formy vstřikovanou směsí). 

Problematika predikce rozměrových změn je stručně zmíněna v kapitole 3.4.8. Z pohledu 

požadavků materiálové databáze simulačních programů jde o charakteristiky popisující visko-

elastické chování voskových směsí.  

 

3.4.1 Požadavky materiálových databází simulačních programů 

Data uložená v materiálové databázi simulačního programu (Preprocesor – kapitola 2.2) slouží 

jako vstupní hodnoty pro výpočty spojené s plánovanou analýzou (numerickou predikcí; Solver). 

Jaká data je třeba do databáze zadat je tedy závislé nejen na typu použitého programu (resp. v něm 

obsaženém způsobu řešení – viz kapitola 2) ale také na tom, jaký druh výpočtové analýzy chceme 

provádět (predikce teplotního pole ve voskovém modelu, predikce rozměrových změn, predikce 

vad, atd.). Tato práce se primárně zaměřuje na vytvoření predikce průběhu zaplňování dutiny 

formy tekutou voskovou směsí při procesu vstřikování. Jde o první, nezbytnou simulaci pro 

vytvoření kompletního predikčního systému umožňujícího simulovat všechny potřebné procesy a 

fáze spojené s voskovým modelem používaným v technologii lití na vytavitelný model. 

  Práce se snaží přiblížit možnost využití numerické simulace pro řešení praktických problému 

spojených s výrobou voskových modelů. Možnost predikce průběhu plnění dutiny voskovou směsí 

během vstřikovacího cyklu by například umožňovala lépe pracovat s polohou a tvarem vtokové 

soustavy, umístěním odvzdušnění, optimalizací vstřikovacích parametrů atd. Avšak potenciál 

numerického modelování je daleko širší. Dnes je již teoreticky možné predikovat i rozměrové 

změny voskového modelu v čase, vznik vnitřních vad atd. Z tohoto důvodu se práce snaží 
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primárně o naměření dat pro predikci proudění. Současně však i o analýzu dalších požadavků 

simulačních programů na materiálová data tak aby mohla být následně vytvořená kompletní 

databáze, a tedy prováděny nejen analýzy proudění voskové směsi. 

Numerickou predikci průběhu zaplňování dutiny formy vstřikovanou voskovou směsí bude 

použito dvou komerčních softwarů: ProCASTu 2009 a 2010 a Cadmouldu 3D-F ve verzích 5 a 6. 

V obou materiálových databázích není nadefinován žádný voskový materiál a není tedy možné 

provádět jakékoliv predikce ve spojení s výrobou voskových modelů pro technologii přesného lití. 

Materiálovou databanku je třeba nejprve vytvořit. 

 

1) Požadavky materiálové databáze softwaru ProCAST 2010 

K simulaci proudění je třeba materiál do databáze základní verze programu ProCast 

zadefinovat a to pomocí následujících údajů: 

 Tepelná vodivost [W/mK] 

 Hustota [kg/m3] 

 Specifické teplo [J/kgK] 

 Latentní teplo [J/kg] 

 Frakce solidu [/] 

 Teploty solidu a likvidu [°C] 

 Viskozita [centipoise] 

 Povrchové napětí [mN/m] 

V ideálním případě by měla být tepelná vodivost, hustota, specifické a latentní teplo, povrchové 

napětí zadány v závislosti na teplotě. Viskozitu je možné definovat pomocí tří modulů: 1) modul 

„Newtonian“ – pro newtonské kapaliny, 2) „Carreau-Yasuda“ – pro nenewtonské kapaliny, 3) 

„Power-Cutoff“  - matematický model doporučovaný pro simulace Thixo-castingu. Pro plněné 

voskové směsi je nejvhodnější pětiparametrový model Carreau-Yasuda (kapitola 2.3). Hodnoty 

latentního a specifického tepla lze v databázi nahradit křivkou entalpie [J/kgK]. 

Na základě výše uvedených dat by mělo být možné provést predikci průběhu proudění a 

teplotního profilu voskové směsi v dutině formy. Program ProCast byl vyvinut a je optimalizován 

pro kovové materiály. Provádění dalších analýz (jako predikce vad, rozměrových změn, napětí, 

atd.) je nastaveno na kovové materiály a jejich aplikace na voskové směsi je omezená. Stejně jako 

samotný processor i v postprocessoru jsou vizualizace výsledků nastaveny dominantě dle potřeb 

kovových materiálů. Nicméně software je neustále intenzivně rozšiřován a postupně se rozrůstají 

možnosti jeho uplatnění. V práci je používána verze z roku 2010.  

  

2)Požadavky materiálové databáze softwaru Cadmould 3D-F 

 Viskozita 

 Tepelná vodivost [W/mK] 

 Specifická tepelná kapacita [J/KgK] 

 Hustota [g/cm3] (pouze pokud není pvT) 

 pvT data 

Výše uvedená materiálová data jsou nezbytná pro provedení simulace průběhu plnění a 

teplotního pole voskové směsi. Je nutné doplnit i tzv. „procesní data“ (detailněji kapitola 4.1.2). 

Jednotlivé parametry jsou blíže specifikovány v následujících kapitolách. 
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K provedení kompletní analýzy vstřikovacího cyklu (tedy i analýz smrštění a deformace) je 

třeba databázi doplnit o: 

 Youngův modul 

 Modul pružnosti ve smyku  

 Poissonovo číslo 

 Koeficient lineární teplotní roztažnosti  

Tato práce se zaměřuje primárně na vytvoření simulace proudění (zaplňování dutiny). 

Detailněji k možnostem měření parametrů pro predikci rozměrových změn voskových modelu 

kapitola 3.4.8.  

 

3.4.2 Dosavadní výzkum v charakterizaci voskových směsí pro simulace 

Analýzou dostupných informačních zdrojů bylo zjištěno, že problematikou matematického 

modelování výroby voskových modelů se systematicky v širším kontextu technologie lití na 

vytavitelný model zabývaly pouze dva výzkumné projekty, jejíž výsledky byly publikovány jen 

částečně.  

Prvním (1999-2002) je projekt birminghamské univerzity a přidružených sléváren přesného lití 

podporovaný grantem GR/M60101 ve výši 650 000 liber od britského EPSRC (Engineering and 

Physical Sciences Research Concil). Projekt FOCAST (The Fundamentals of Investment Casting) 

se snažil o pochopení všech klíčových faktorů jednotlivých fází technologie lití na vytavitelný 

model [34].  Relevantní souvislosti k predikci proudění vstřikované voskové budou citovány dále 

v práci.  

Druhý projekt řešila americká organizace EMTC (Edison Materials Technology Centre) 

společně s národní laboratoří Oak Ridge National Laboratory a řadou světových firem. Primárně 

byl zaměřen na vývoj nástrojů pro predikci rozměrových změn v celé technologii lití na 

vytavitelný model. Projekt probíhal v letech 1998-2000 pod vedením N. Cannella a A.S. Sabaua. 

První publikované výsledky se objevily v dílčích zprávách [35], [36] až v roce 2006. Projekt byl 

financován U.S. Department of Energy, Energy Efficienty and Renewable Energy, Industrial 

Technologies Program, Metlacasting Industry of the Future, číslo projektu No.DE-FC36-

01ID14033.  

Vývoj v této oblasti samozřejmě probíhá také na úrovni vývojářů komerčních simulačních 

programů. Zde je vývoj zaměřen především na potřebné softwarové zpracování problematiky. 

Z této úrovně výzkumu však nejsou uvolňovány veřejně dostupné informace - výsledky tvoří 

know-how firem. Dle dostupných informací na trhu zatím není dostupný žádný program, který by 

poskytoval dostatečný nástroj pro optimalizaci technologie výroby voskových modelů v celém 

jejím rozsahu. Pokud některé firmy nabízejí produkt, pak jde spíše o výjimky a výsledky nejsou 

dostatečně validní. To znamená, že firma není schopna jasně definován jakou má simulace 

skutečnou vypovídající hodnotu, tj. jak moc se shoduje se skutečným výrobním procesem 

voskového modelu ve slévárně.  

Třetí úrovní výzkum probíhá na vysokých školách v kooperaci s vývojáři simulačních 

programů a slévárnami. Vzhledem k rozsahu problematiky jde zatím spíše jen o dílčí úspěchy. 
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3.4.3 Měření materiálových dat voskové směsi B478 

A) Viskozita 

Popis nenewtonského proudění kapalin je uveden v kapitole 2.3. K charakterizaci reologického 

chování voskových směsí pro potřeby simulačních programů jsou doporučovány reometry nebo 

viskozimetry s geometrií kužel, deska, válec v různých kombinacích a rozměrech [34], [37], [38]. 

Vhodnou geometrii je třeba vybrat s ohledem na druh voskové směsi. Hodně tekuté směsí 

(většinou voskové směsi bez plniva) je nutné pro měření viskozity umístit do uzavřené geometrie 

(válec) aby během měření nedocházelo k jejich odtékání.  

Měření viskozity bylo provedeno na rotačním viskozimetru Bohlin Gemini 150 (pro rozsah 

smykových rychlostí cca 5 - 300 1/s) a na kapilárním pro rozsah smykových rychlostí cca 300 – 

5000 1/s. Na rotačním viskozimetru byla použita geometrie kužel-deska. Teplotní interval byl 

volen s ohledem na obvykle nastavované hodnoty na vstřikolisech ve výrobě. Proměřeny byly 

teploty 65°C, 68°C a 73°C. Měření při každé teplotě bylo provedeno ve třech opakováních a 

stanovená hodnota viskozity je uvedena na Obr. 25. Tabulky naměřených dat jsou v Příloze č. 1. 
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Obr. 25 Body viskozitních křivek z prvního měření viskozity voskové směsi B478. Nevyplněný 

geometrický tvar značí použití rotačního viskozimetru (při nižším smykovém namáhání směsi), 

vyplněný tvar pak označuje oblast proměřenou pomocí kapilárního viskozimetru.  

 

Na tomto proměřeném relativně úzkém intervalu smykové rychlosti, pro teploty 70, 73°C by 

bylo možné pro matematický popis proudění použít i jednoduchý newtonský zákon (viz rovnice 

(9) – viskozita nezávislá na smykové rychlosti). Při teplotě 65°C je již ve voskové směsi určitý 

podíl tuhé fáze – některé její složky již tuhou a směs již nevykazuje chování typické pro 

newtonské kapaliny. Pro popis na celém intervalu smykových rychlostí, jak to vyžaduje simulační 

program je třeba naměřená data proložit vhodným matematickým modelem. 

Software reometrů použitých v tomto měření neumožňuje prokládat naměřená data vhodným 

matematickým modelem. Vyhodnocení naměřených dat bylo tedy provedeno s využitím programu 

RADA (Rheology Advantage Data Analysis), který umožňuje zpracovávat naměřená data. S jeho 

pomocí byly stanoveny koeficienty pro model Carreau Yasuda, který je použit v simulačním 
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programu ProCast. Do simulačního programu Cadmould je možné zadat přímo naměřené hodnoty 

viskozity, teploty a smykové rychlosti a program si již data sám zpracuje pro potřeby výpočtů.  
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Obr. 26 Červená viskozitní křivka zobrazuje závislost zdánlivé viskozity voskové směsi na 

smykové rychlosti z měření viskozity. Modře závislost smykové rychlosti na smykovém zatížení. 

Pro teplotu směsi 65°C. Naměřená data proložena matematickým modelem Carreau-Yasuda (černá 

brava) a stanoveny jeho jednotlivé koeficienty, které jsou pak zadávány do simulačního programu.  
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Obr. 27 Červeně zobrazena závislost zdánlivé viskozity voskové směsi na smykové rychlosti 

z měření viskozity. Modře závislost smykové rychlosti na smykovém zatížení. Pro teplotu směsi 

70°C. Naměřená data proložena matematickým modelem Carreau-Yasuda a stanoveny jeho 

jednotlivé koeficienty. 
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Obr. 28 Červeně zobrazena závislost zdánlivé viskozity voskové směsi na smykové rychlosti 

z měření viskozity. Modře závislost smykové rychlosti na smykovém zatížení. Pro teplotu směsi 

73°C. Naměřená data proložena matematickým modelem Carreau-Yasuda a stanoveny jeho 

jednotlivé koeficienty. 
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Tab. 2  Koeficienty vyhodnocené z měření pro model Carreau-Yasuda. Model uveden v kapitole 

2.3. Koeficienty zadány do materiálové databáze programu ProCast. 

 

V Cadmouldu jsou vstupní data zadávaná buď pomocí tabulky nebo pomocí modelu Carreau-

WLF ve tvaru: 

 

  
    

(   ̇    )
  

                                                    (30) 

 

     (  )  
    (     )

      (     )
 

    (    )

      (    )
                              (31) 

 

P1; P2; P3; T0; Ts; jsou materiálové parametry. Jejich hodnoty zadávané do simulačního 

programu Cadmould: NEVEŘEJNÉ 
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 Shrnutí - viskozita 

Podařilo se naměřit viskozitní data v podobě v jaké je možné je přepsat do materiálové databáze 

simulačních programů.  

Obecnou tendencí výrobců voskových směsí je vstřikovat vosky za co nejnižší možné teploty, 

tak aby byly minimalizovány rozměrové změny modelu. Vosková směs je tedy vstřikována 

v oblasti bodu gelace, bodu tuhnutí (u směsi B478 = 64-66°C, viz kapitola 3.3.2 – zkoušky 

voskových směsí). Při této teplotě je již určitý podíl složek směsi ztuhlý, dochází ke spojování 

uhlíkových řetězců a roste viskozita směsi. Takováto částečně ztuhlá směs vykazuje chování 

odpovídající pseudoplastickým kapalinám a k jejich popisu proudění je často používán např. 

model Carreau-Yasuda. Tento model je použit i v programu ProCast. K získání jednotlivých 

koeficientů matematického modelu z naměřených dat je vhodné použít vyspělých reometrů, které 

obsahují i speciální programy na zpracování naměřených dat. Pokud by voskové směsi byly 

vstřikovány z vyšších vstřikovacích teplot, z teplot výrazněji nad bodem gelace, pak by bylo 

možné zjednodušit matematický popis jejich proudění na proudění newtonovské. Viskozita 

měřené voskové směsi s rostoucí teplotou (73°C) klesá a pohubuje se kolem 1,5 Pa.sec, což se 

blíží k viskozitě vody.  Z pohledu praktické výroby je, však zajímavá teplota kdy už je směs 

částečně ztuhlá. Do simulačního programu Cadmould byla zadána přímo naměřená data a program 

si je již sám automaticky zpracuje do matematického modelu Carreau-WLF typu CAMPUS. 

Detailněji viz [39].  

V [34] je také diskutován a měřen vliv hodnoty tlaku na viskozitu voskové směsi při 

vstřikování. V práci je konstatováno, že při běžně používaných hodnotách tlaků na slévárenských 

vstřikolisech jež se pohybují v rozmezí 1 – 10 MPa je vliv tlaku na viskozitu voskové směsi 

zanedbatelný. Není tedy nutné používat pro měření speciálních kapilárních viskozimterů jež 

umožňují měřit i za různých tlakových podmínek.  

V práci [34] je také analyzován vliv obsahu plniva na tokové chování směsi, jsou porovnávány 

voskové směsi různého složení. Tyto souvislosti jsou již nad rámec této práce, ale jsou významné, 

pokud by měla být vytvořena určitá databáze voskových směsí. Databáze kde by byli zastoupeni 

„typičtí představitelé“ jednotlivých druhů voskových směsí, jak je uvedeno v kapitole 1.3.4. Stejně 

jako má dnes možnost si uživatel simulačních programů pro kovové materiály vybírat v databance 

libovolné, typizované kovové materiály, bylo by i pro výrobce voskových modelů, kteří často 

používají ve své výrobě více různých druhů voskových směsí, výhodné volit si z databáze zástupce 

s charakteristickými vlastnostmi dané skupiny, když už ne přímo přesně použitý materiál. 

 

 

B) Povrchové napětí  

Hodnota povrchového napětí je významná zvláště při plnění velmi tenkých stěn voskového 

modelu. Povrchové napětí bylo měřeno balanční metodou DuNouy – vyvažování platinového 

prstence. Detailněji viz [38]. 

Vosková směs byla roztavena a umístěna do temperované nádoby (  0,1°C). Platinový prstenec 

byl uveden do kontaktu s hladinou voskové směs a byla zaznamenávána síla potřebná k odtrhnutí 

prstence od hladiny. Software provede automatický přepočet na hodnotu povrchového napětí. 

Měření bylo provedeno pro pouze pro dvě teploty 77 a 80°C. Pro nižší teploty již nebylo možné 
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měření provést vzhledem k rychlému tuhnutí hladiny voskové směsi. Naměřené hodnoty viz  

Příloha práce č. 1.   
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Obr. 29 Hodnoty povrchového napětí voskové směsi B478 pro teploty 77 a 80°C. Se 

snižováním teploty voskové směsi dochází k růstu povrchového napětí.  

 

Shrnutí – Povrchové napětí 

Hodnotu povrchového napětí je třeba zadávat pouze do materiálové databáze programu 

ProCast. S rostoucím vstřikovacím tlakem význam povrchového napětí na průběh zaplňování 

výrazně klesá a proto u simulačních programů z „plastařského“ oboru není třeba hodnotu 

povrchového napětí do databáze zadávat, ve výpočtech není uvažována. Významná je při 

gravitačním odlévání (viz např. [40]).  

 

C) Specifické a latentní teplo     

Specifické a latentní teplo bylo stanoveno pomocí metody DSC (Differential Scanning 

Calorimetry) na kalorimetru Q200 Heat-flux od společnosti TA Instruments. Princip měření je 

založen na srovnávání množství tepla (standardizovaný tepelný tok [mW]), které je dodáváno nebo 

odebíráno z kalibrovaného materiálu o známé teplené kapacitě (safír) a vzorku testovaného 

(vosková směs). Většinou se provádí měření během řízeného ohřevu i během ochlazování (viz 

Obr. 30). Rozdíly v dodávaném nebo odebíraném teple z měřeného vzorku jsou dány 

endotermickými nebo exotermickým reakcemi, které v materiálu probíhají. Detailněji o měření viz 

např. [41]. 

Vzorek voskové směsi B478 byl umístěn do speciální dutiny v temperované komoře a 

nastavena rychlost ohřevu vzorku 10°C/min. Počáteční teplota měření zvolena 20°C, konečná 

100°C.  
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Obr. 30 Záznam z DSC měření voskové směsi B478. Červeně fáze ohřevu, modře fáze 

chlazení.  

  

Na Obr. 30 je zobrazen grafický záznam z měření – závislost tepelného toku a teploty. Pík 

vymezuje oblast, ve které dochází k vývoji/pohlcování tepla ve vzorku. Je to tedy oblast kdy 

dochází uvnitř voskové směsi k přeměnám spojeným s výměnou tepla. Vosková směs B478 

vykazuje velmi rozlehlý pík se třemi vrcholy. Fázové změny komponent směsi tedy probíhají na 

širokém teplotním intervalu (cca 30-70°C). Teplotu počátku tání lze přesněji stanovit pomocí 

metody „Onset“ jako 46,6°C a teplotu počátku krystalizace 63,4°C. V tomto teplotním intervalu 

probíhá tuhnutí voskové směsi. Naměřená data jsou uvedeny v Příloze č. 1.  

Plocha pod píkem představuje teplo, které směs vymění s okolím. Jde tedy o hodnotu latentního 

tepla. Při ohřevu byla hodnota latentního tepla stanovena na 46,6 J/g, pří chlazení na 44,3 J/g.  

Specifické měrné teplo neboli měrná tepelná kapacita za konstantního tlaku je znázorněna na 

Obr. 31 a naměřená data jsou uvedeny v Příloze č. 1.  
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Obr. 31 Specifické teplo voskové směsi B478 stanovené pomocí měření DSC 

 

Shrnutí – Specifické teplo 

Interval tuhnutí voskové směsi B478 se pohybuje v širokém intervalu teplot (46,6°C - 63,4°C). 

Široký interval tuhnutí je dán vnitřní strukturou směsi. Dlouhé uhlíkové řetězce mění s teplotou 

svoji délku a vzájemné uspořádání, čímž dochází ke změnám vlastností směsi. S rostoucí teplotu 

dochází ke změně tuhé voskové směsi na visko-elastickou směs částečně tuhou, částečně tekutou 

(46,6°C-63,4°C) a nakonec na kapalinu vykazující od teploty cca 70°C chování blízké newtonské 

kapalině (viz kapitola 3.4.3). 

Směs se běžně vstřikuje za teplot 64-66°C. Pod teplotou 63°C jde tedy o vstřikování směsi 

v částečně ztuhlém stavu, někdy označovaném jako stav „těstovitý“. Nad teplotu 63°C jde o 

vstřikování ve stavu tekutém.  

 

D) pvT měření 

Významnou charakteristiku materiálu používanou téměř ve všech simulačních programech 

zaměřených do oblasti plastů je závislost p (tlak), V (objem), T (teplota). Ke stanovení závislostí 

bylo použito zařízení PVT100 s PTFE těsněním.  

Měřené tlaky: 100, 150, 200, 400, 800 bar; a 100, 200, 400, 800, 1200, 2000 bar. Měření 

provedeno vždy v obou směrech, tj. od nejvyšší hodnoty tlaku k nejnižší a opačně.  Teplotní 

rozsah: 30 – 95°C. Rychlost chlazení: 10°C/min. 

Získané výsledky viz Obr. 32 – 35 níže, naměřená data v Příloha č. 1.  
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Obr. 32 Grafický záznam z pvT měření pro tlaky 800-100 bar 
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Obr. 33 Grafický záznam z pvT měření pro tlaky 100-800 bar 
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Obr. 34 Grafický záznam z pvT měření pro tlaky 2000 – 100 bar 
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Obr. 35 Grafický záznam z pvT měření pro tlaky 100 – 2000 bar 

 

Do simulačních programů je buď možné zadávat přímo naměřené hodnoty pomocí tabulek a 

program si data sám zpracuje do požadované struktury nebo je třeba data upravit dle požadavků 

konkrétního simulačního programu. Např. v programu Cadmould je nutné naměřená data převést 

to podoby tzv. Rennerových zákonů („Renner Law“). K zadání naměřených dat do materiálové 

databáze byly tedy použity rovnice „Renner Law“, které posují tvar křivky pvT digramu:  

 

1) Pro popis křivky v oblasti tuhé fáze (7 koeficientů) 

 

  
   

     
 (

   

     
)         (           )                  (32) 
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2) Popis křivky v oblasti tekuté fáze (4 koeficienty) 

 

  
   

     
 (

   

     
)                                          (33) 

 

3) Popis oblasti transitního přechodu (2 koeficienty) 

 

           (     )                                     (34) 

 

Detailněji k této problematice viz [45].  

 

Shrnutí – pvT měření 

Bylo provedeno stanovení závislosti tlaku, objemu a teploty pro voskovou směs Hyfill B478. 

Naměřená data byla upravena dle požadavků simulačního programu. Z naměřených dat byly 

stanoveny koeficienty pro rovnice „Renner Low“: NEVEŘEJNÉ 

 

 

 

 

3.4.4 Shrnutí kapitoly 3.4 

V úvodu kapitoly byly definovány požadavky materiálových databází simulačních programů 

ProCast a Cadmould s ohledem na vytvoření predikce průběhu zaplňování dutiny formy voskovou 

směsí. Byly také definovány parametry, které jsou nutné pro provedení kompletní numerické 

predikce (tedy i rozměrových změn a deformací).  

Byly určeny metody měření a jimi následně potřebné údaje pro voskovou směs B478 stanoveny 

a zadány do materiálových databázi simulačních programů.  

 

3.5 SIMULACE ROZMĚROVÝCH ZMĚN VOSKOVÝCH MODELŮ  

Možnost predikovat rozměrové změny voskových modelů přímo navazuje na simulaci proudění 

voskové směsi. Pro simulaci rozměrových změn je třeba do materiálové databáze zadat nejčastěji 

navíc zadat tyto materiálové údaje: Youngův modul, Modul pružnosti ve smyku, Poissonův 

poměr, koeficient lineární teplotní roztažnosti.  

Problematikou měření materiálových vlastností voskových směsi se prakticky zabýval Sabbau 

v pracích [35], [37], [42]. Voskové směsi vykazují rozmanité chování při různých teplotách, jak je 

patrné již z DSC měření (kapitola 3.4.5). Sabbau používá pro oblast, ve které dochází ve struktuře 

a tedy i vlastnostech voskové směsi ke změnám, označení „glassy region“. Voskové směsi v této 

oblasti vykazují visko-elastické chování. K jeho popsání termomechanických vlastností v této 

oblasti visko-elastického chování se snaží využít měřících metod vyvinutých pro plasty. Jde o 

metody DMA (Dynamical Mechanical Analysis) a TMA (Termomechanical Analysis) 

standardizované podle ASTM standardů. Jde o celou řadu vysoce specializovaných zkoušek – 

detailně viz např. [35], [43].  

Numerické predikce rozměrových změn voskových modelů nejsou primárním cíle práce. Ale 

tato práce se snaží skrze vytvoření a validaci průběhu plnění přispět k vytvoření kompletní 
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numerické predikce výroby voskových modelů – tedy i rozměrových změn. Z materiálových dat, 

která jsou pro tyto simulace v programu Cadmould potřeba se podařilo naměřit následující:  

 

1) Youngův modul 

Pro stanovení modlu pružnosti v tahu byla použitá normalizovaná zkouška tahem pro plastové 

materiály ČSN EN 527. Vzhledem k odlišným vlastnostem voskových materiálů bylo zkušebního 

tělíska tvarově pozměněno podle Obr. 36, tak aby umožnilo naměření potřebných dat.  
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Obr. 36 Navržený tvar zkušebního tělesa z vosku pro stanovení Youngova modulu z tahové 

zkoušky  

 

Pro navržený tvar tělesa byla zhotovena vstřikovací forma a vyrobeno 40 ks testovacích těles 

pro zkoušku tahem. Zkouška byla provedena na trhacím stroji Zwick s příslušenstvím. Použita 

byla snímací hlava do 2,5 kN, rychlost posuvu 1 mm za minuty, vzdálenost čelistí 100mm. Pro 

každou teplotu (-15, 25, 35, 45°C) bylo provedeno cca 10 měření a hodnoty statisticky zpracovány 

(Příloha č. 1). Byl stanoven modul pružnosti v tahu – viz Tab. 3 níže.  
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Tab. 3 Modul pružnosti v tahu v závislosti na teplotě 
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Obr. 37 Tahové digramy voskové směsi B478 pro teploty -15, 25, 35, 45°C (od shora) 

 

2) Modul pružnosti ve smyku 

Modul pružnosti ve smyku byl změřen výrobcem voskové směsi při oscilační zkoušce – viz 

kapitola 3.3. 

 

3) Poissonovo číslo 

Nebylo změřeno. Na základě konzultace s vývojáře simulačního programu je dostatečné zadat 

doporučenou konstantní hodnotu 0,35. 

 

4) Koeficient lineární teplotní roztažnosti 

Koeficienty lineární teplotní roztažnosti byly stanoveny pomocí TMA (Termomechanická 

analýza). TMA se používá k měření rozměrových změn materiálů jako funkce teploty. K stanovení 

koeficientů byl použit přístroj Mettler Toledo TMA/SDATA84. Byla použita přítlačná síla 

snímacího tělíska 0,05N a proměřen teplotní interval z -60 do 40°C s ohřevem/chlazením po 5 

K/min. Koeficienty se počítají ze sklonu dilatometrických křivek viz Obr. 38 a Příloha č. 1. 

Dilatační křivku lze extrapolovat pro výší teploty až do bodu změny skupenství voskové směsi 

v tekutinu.  
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NEVEŘEJNÉ 

 

Obr. 38 Záznam z TMA měření koeficientu lineární teplotní roztažnosti  

 

5) Hustota 

Hustotu lze stanovit z  pvT měření, popř. lze také použít TMA měření viz [35]. 

 

6) Tepelná vodivost 

Tepelnou vodivost v závislosti na teplotě a tlaku lze stanovit pomocí speciálních reometrů s 

tepelnou sondou (detailněji např. [44]). Hodnoty tepelné vodivosti λ nebyly naměřeny ale byly do 

materiálové databáze simulačních programů převzaty na základě údajů získaných od společnosti 

Simcon (Příloha č. 1).   
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4  SIMULAČNÍ PROGRAMY 

Postupný vývoj matematických modelů popisujících chování proudících nenewtonských 

kapalin, rozvoj numerických metod řešení a hardwaru výpočetních systémů vedl k vytvoření řady 

komerčních softwarů zabíhajících se predikcí chování nenewtonských kapalin při jejich 

vstřikování do forem. Z nabídky komerčních programů byly vybrání dva zástupci, jež byly v této 

práci testovány na možnost jejich nasazení pro predikce v oblasti vstřikování voskových směsí. 

Jak již bylo zmíněno, jde o programy Cadmould a ProCast.   

Cadmould je program vyvinutý pro technologii vstřikování plastických hmot. ProCast je 

slévárenských simulační program optimalizovaný pro potřeby výroby kovových odlitků různými 

slévárenskými metodami. Zaměření programů kormě nastavení výpočtového řešení odpovídají 

také vizualizace výsledků, které z jednotlivých programů můžeme získat a využít je pro řešení 

konkrétní problémové situace. Materiálová databáze ProCastu obsahuje slévárenské materiály, 

materiálová databáze Cadmouldu obsahuje materiálová data plastů. Ani v jedné z databází není 

definován zástupce voskových směsí v rozsahu nutném pro provedení simulace proudění. 

Programy jsou strukturovány modulárně. Základní moduly jsou preprocesor, procesor a 

postprocesor (Kapitola 2.2). Tyto tři hlavní složky programů jsou dále děleny na další podmoduly. 

Hlavní výhodou modulové skladby programů je možnost jejich neustálého rozvoje 

doprogramováním a implementací dalších modulů dle potřeb zákazníků.  

Tato kapitola se snaží přiblížit možnosti jednotlivých programů vzhledem jejich použití na 

vytvoření simulace proudění tekuté voskové směsí dutinou formy při vstřikování na slévárenském 

vstřikolisu. Snaží se odpověď na otázku, jestli je možné a za jakých podmínek, vytvořit simulaci 

vstřikování voskové směsi v dnes komerčně dostupných simulačních programech a jakým 

způsobem bude tato simulace v praxi použitelná. Jaké jsou jejich možnosti a omezení.  

 

4.1 CADMOULD 3D-F 

Je program vyvinutý pro modelování IMP (Injection Moulding Process) - procesu výroby 

plastových dílců vstřikováním. Filozofií programu je „jednoduchost a jasnost“. Program je 

primárně nastavován tak, aby byl celý proces tvorby simulací co nejjednodušší, nejjasnější a 

nejrychlejší. Jde se „krok po kroku“, jednotlivé úkony nelze přeskakovat, čímž jsou redukovány 

chyby na straně uživatelů programu.  

 

4.1.1 Výpočtové elementy, síť  

Výpočtová síť (mesh, konečnoprvková struktura) je generována automaticky na načteném tvaru 

tělesa ve formátu .stl. Patentovaná metoda (patent EP 1 385 5103) tvorby výpočtové sítě je 

označována zkratkou „3D-F“. Povrch je popsán trojúhelníkovými elementy, jimž je tloušťka stěny 

přiřazena jako parametr. Výpočet toku tekutiny pak probíhá v Cadmouldu buď jako 

„dvourozměrný tok“ (2-plate flow) nebo jako „tok potrubím“ (Pipe flow) [45]. 

Plastové dílce vyráběné vstřikováním jsou většinou „dvourozměrné“. To znamená že tloušťka 

stěny modelu, kterou směs proudí je zanedbatelná vzhledem k délce,  šířce modelu.  Proudění 

směsi dutinou je tedy matematicky popsáno jako proudění mezi dvěma stěnami (Obr. 39). Poměr 

délky stěny dutiny formy ku její tloušťce by měl být nad 10:1.  
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Obr. 39 Průřez dutiny formy, kterým proudí vstřikovaná směs. V programu Cadmould je průřez 

dutiny rozdělen na tenké vrstvy mezi kterými dochází k proudění vstřikované směsi [45]. 

 

Výpočtový model předpokládá, že tekutina se pohybuje pouze laminárním prouděním ve směru 

délky dutiny (osa x na Obr. 39). Tok mezi jednotlivými vrstvami průřezu se zanedbává. Zanedbává 

se i vliv tření proudící směsi o stěnu formy. Ve výpočtu se uvažuje vliv smykového tření mezi 

jednotlivými vrstvami, na které je průřez rozdělen. Vlivem smykového namáhání (shear rate) 

vzniká typický profil toku směsi zobrazený na Obr. 39. Největší smykové namáhání je u stěny 

formy. Jakmile je překročena hraniční hodnota dojde k zatuhnutí směsi a nejvyšší smykové 

namáhání se posune směrem ke středu průřezu.  

Vtokový systém ve vstřikovacích formách nelze s dostatečnou přesností zjednodušit pro 

matematický popis na proudění mezi dvěma rovnoběžnými stěnami. Proto Cadmould obsahuje 

druhou možnost jak popsat pohyb směsi dutinou tvaru potrubí – model „Pipe-flow“. Průřez je 

rozdělen na axisymetrické vrstvy s rozdílnými rychlostmi proudění (viz Obr. 40).  

 

 
 

Obr. 40 Zobrazení rychlostního profilu ve výpočtovém modelu “Pipe flow” [45] 

 

Tento profil nemůže být popsán pomocí plošných trojúhelníkových elementů jako v prvém 

případě a je použitý speciálních typ válcových elementů, jimž se lokální rozměr průřezu přiřazuje 

jako atribut (detailněji viz [45], [46]).  

Jedná se tedy o tzv. „2,5D“ výpočtovou síť (někdy též označována jako pseudo-3D). Povrch 

tělesa je popsán plošnými útvary a jejich vzájemná poloha (tloušťka průřezu) je jim přiřazena jako 

jejich společný atribut.  
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Z výše uvedených předpokladů programu vylívají jeho přednosti i nedostatky. Pokud jsou 

vstřikovány tvary u niž je poměr tloušťky stěny ku její délce nad 0,1 pak je zaručena dostatečně 

vypovídající přesnost výpočtu a tedy i zobrazené výsledky mají, dle vývojáře programu, 

dostatečnou vypovídající hodnotu. Pokud není splněn u tvaru modelu uvedený poměr tloušťky ku 

délce pak dochází ke snižování přesnosti výpočtu. Simulace vstřikování voskových směsí jsou 

primárně cílený na „high-tech“ odlitky. Tedy rozměrově velké, tenkostěnné, tvarově členěné 

odlitky. Požadavek poměru tloušťky ku délce pod 0,1 mm by měl být u většiny dílů uvažovaného 

segmentu odlitků, vyráběných technologií lití na vytavitelný model dodržen. Předností 

výpočtových zjednodušení je velice vysoká rychlost výpočtu. Což je zvláště v praxi velmi vítaná 

vlastnost. Technolog může rychle provádět velké množství simulací a hledat nejvhodnější variantu 

řešení problému. Výhodou 2,5D výpočtové sítě je také její jednoduchá a rychlá automatická tvorba 

na základě .stl dat z libovolného CAD programu.  

 

4.1.2 Základní vstupní data 

Kromě materiálové database, která musím obsahovat nezbytná data pro vstřikovaný materiál a 

materiál formy (viz kapitola 3.4) je třeba do programu zadat další vstupní údaje popisující proces 

vstřikování. Technologické podmínky – popis vstřikovacího cyklu – průběh tlaku, průtoku, 

teploty. Definovat geometrii vtokové soustavy, případně temperančního systému formy.  Je třeba 

zadat procesní parametry: 

 Minimal melt temperature (minimální teplota tavení) 

 Maximal melt temperature (maximální teplota tavení) 

 Recomenmended melt temperature (doporučená teplota tavení) 

 Minimal mold wall temperature (minimální teplota stěny formy) 

 Recomended mold wall temperature (doporučená teplota stěny formy) 

 Ejection temperature (teplota vyjmutí modelu) 

 Maximal flow front velocity (maximální rychlost pohybu taveniny) 

 No-flow temperature (teplota při níž již není možné proudění směsi) 

Je také možno upravovat některé další výpočtové proměnné (např. koeficient přestupu tepla). 

Konkrétně viz kapitola 4.1.5  

 

4.1.3 Výstupní data 

Velkou předností programu Cadmould je velké množství předpřipravených vizualizací 

dosažitelných výsledků ve vztahu k procesu vstřikování (viz seznam níže v textu a Příloha č. 5). Je 

to dáno zaměřením programu na výrobu dílců vstřikováním. Na rozdíl od programu ProCast, který 

je použitelný pro všechny technologie odlévání kovů a v oblasti vstřikování je tedy možných 

výsledků, které lze v postprocessoru zobrazit přímo ve vztahu k procesu vstřikování méně.  

Vizualizace výsledky v postprocessoru jsou strukturovány na: 1.) Skupiny výsledků (Result 

groups), ty dále na 1.1) Detaily výsledků (Result details) a 1.1.1) Zobrazení výsledků (Result 

Display). V Cadmouldu 3D-F V6.0 je možné vizualizovat tyto výsledky: 

Results groups (Skupiny výsledků- označeny černým bodem) a Result details (Detaily skupin 

výsledků – označeny pomlčkou): 

 Result Summary (zobrazení výsledků v textovém souboru) 

 Cavity (Dutina) 
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 Flow Front (Postup toku)  

- Time When Filled [s] (Čas během plnění) - Obr. P5.1 

- Level When Filled [%] (% naplnění) - Obr. P5.4 

- Filled by Gate (Naplněno vtokem) 

- Pressure Loss [bar] (Tlaková ztráta) - Obr. P5.5 

- Shear Stress When Filled [kPa] (Smykové namáhání během plnění) - Obr. P5.6 

- Temperature When Filled [°C] (Teplota během plnění) Obr. P5.7 

- Velocity When Filled [mm/s] (Rychlost během plnění) - Obr. P5.8 

 Snapshot Filling (Snímek plnění) 

- Temperature [°C] (Teplota) - Obr. P5.34 

- Pressure [bar] (Tlak) - Obr. P5.32 

- Shear Stress [kPa] (Smykové namáhání) - Obr. P5.33 

- Velocity [mm/s] (Rychlost) - Obr. P5.35 

- Frozen Layer Thickness [%] (Tloušťka zamrzlé vrstvy) - Obr. P5.31 

- Free Cross Section [mm] (Volný průřez) - Obr. P5.30 

- Volume Shrinkage [%] (Objemové smrštění) - Obr. P5.36 

 Filling Temperature (interior) (Teplota plnění) 

 Filling Velocity (interior) (Rychlost plnění) 

 Filling Orientation Degree (Stupeň orientace plnění)  

 Diagrams (Diagramy) 

- Injection Pressure [bar] (Vstřikovací tlak) - Obr. P5.40 

- Flow Rate [cm3/s] (Průtok) - Obr. P5.38 

- Injection Power [kW] (Vstřikovací síla) - Obr. P5.39 

- Clamping Force X [kN] (Uzavírací síla v ose X) 

- Clamping Force Y [kN] (Uzavírací síla v ose Y) 

- Clamping Force Z [kN] (Uzavírací síla v ose Z) - Obr. P5.37 

- Level of filling [%] (Úroveň naplnění) - Obr. P5.41 

- Mass [g] (Objem) - Obr. P5.43 

- Mass - Gate 1 [g] (Obejm prvním vtokem) - Obr. P5.42 

- Mass Flow - Gate [g/s] (Objemový průtok vtokem) 

- Force Xn on object group [kN] (Síla Xn na skupinu objektu) 

- Force Yn on object group [kN] (Síla Yn na skupinu objektu) 

- Force Zn on object group [kN] (Síla Zn na skupinu objektu) 

- Moment Xn on object group [Nm] (Moment Xn na skupinu objektu) 

- Moment Yn on object group [Nm] (Moment Yn na skupinu objektu) 

- Moment Zn on object group [Nm] (Moment Zn na skupinu objektu) 

 Residual Stress (Zbytkové napětí) 

- Avg. Hydrostatic (Průměrné hydrostatické napětí) 

- Max. Von Mises (Průměrné napětí Von Misses) 

 Miscellaneous (Různé) 

- Max. Temperature [°C] (Max. teplota) - Obr. P5.9 

- Max. Shear Rate [1/s] (Max. rychlost průtoku) - Obr. P5.10 

 Part Quality (Kvalita dílu) 

- Filling Problems (Problémy plnění) - Obr. P5.14 

- Sinkmarks (Staženiny) - Obr. P5.17 

- Ejection Time [s] (Čas vyjmutí) - Obr. P5.13 

- Sealing Time [s] (Čas zamrznutí napojení na vtok) - Obr. P5.16 

- Freezing Time [s] (čas zamrznutí) - Obr. P5.15 

- Gradient Volume Shrinkage (Gradient objemového smrštění) - Obr. P5.12 

 Snapshot Packing (Snímek dotlaku) 
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- Viz skupina Snapshot Filling  

 Packing Temperature (interior) (Teplota během dotlaku) - Obr. P5.11 

 Packing Velocity (interior) (Rychlost během dotlaku) 

 Packing Orientation Degree (Stupeň orientace během dotlaku)  

 Shrinkage and Warpage – Cooling (Smrštění a deformace při chladnutí) 

- Max. Temperature (Max. teplota) 

- Min. Temperature (Min. teplota) 

 Shrinkage and Warpage (Ejection) (Smrštění a deformace při vyjmutí) 

- X-Deformation [mm] (Deformace v ose X) 

- Y-Deformation [mm] (Deformace v ose Y) - Obr. P5.22 

- Z-Deformation [mm] (Deformace v ose Z) 

- Deformation [mm] (Deformace) - Obr. P5.19 

- Shrinkage [%] (Smrštění) - Obr. P5.20 

- X-Warpage [mm] (Deformace v ose X) - Obr. P5.23 

- Y-Warpage [mm] (Deformace v ose Y) 

- Z-Warpage [mm] (Deformace v ose Z) 

- Warpage [mm] (Deformace) - Obr. P5.21 

- Curvature Change [%] - Obr. P5.18 

 Shrinkage and Warpage (Final) (Smrštění a deformace konečné – při pokojové teplotě) 

- Viz. Shrinkage and Warpage (Ejection) (Obr. v Příloze č.5) 

 Residual Stress in Layers –5 to +5 (Zbytkové napětí ve vrstvách 

- Avg. Hydrostatic (Průměrné hydrostatické) 

- Max. Von Mises (Maximální von Mises) 

 Wall Temperature Analysis (Analýza teploty stěny) 

- Max. Temperature [°C] (Max. teplota) 

- Min. Temperature [°C] (Min. teplota) 

 Heating/Cooling System (Systém temperace) 

- Flow Rate [cm3/s] (Průtok) 

- Reynolds number [1] (Reynoldsovo číslo) 

- Heat transfer coefficient [W/(m2K)] (Koeficient přestupu tepla) 

- Heat flow efficiency [1] (Učinnost teplelného toku) 

- Temperature [°C] (Teplota) 

 Sensor (Senzory) 

- Pressure [bar] (Tlak) - Obr. P5.44 

- Temperature [°C] (Teplota) - Obr. P5.49 

- Viscosity [Pa.s] (Viskozita) 

- Shear Rate [1/s] (Smykové namáhání) - Obr. P5.48 

- Specific Volume [cm3/g] (Specifický objem) 

 

Příklad některých konkrétních vizualizací výsledků pro voskový model je obsažen v příloze 

práce číslo pět. (Shrinkage = průměrné lokální lineární změny rozměrů dílce, smrštění; 

Deformation = celkové změny tvaru (Shrinkage+Warpge); Warpage = průměrné celkové 

deformace redukované o průměrné smrštění; detailněji viz [46]).  

 

4.1.4 Prototypová simulace v programu Cadmould 

Možnost vytvořit simulaci plnění dutiny formy voskovou směsí v programu Cadmould byla 

ověřována pomocí vytvoření první pokusné (prototypové) simulace. V programu Unigrafic by 

navržen jednoduchý tvar dutiny formy skladující se ze tří hlavních částí (Obr. 41). Celková délka 
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dutiny 135 mm, výška 100 mm (detailně kapitola 5.5.1). Tento tvar byl volen tak aby bylo možné, 

pokud se podaří simulaci vytvořit, vyrobit i testovací formu, jež by umožnila porovnat shodu mezi 

výstupy numerického modelování a skutečným průběhem zaplňování dutiny na vstřikolisu, 

případně porovnávat i další parametry významné pro výrobu voskových modelů (např. 

nezaběhnutí, uzavřený vzduch, vliv polohy vtoku, vliv různých vstřikovacích podmínek, atd.).  

Data byla z CAD programu vyexportována ve formátu .stl a načtena do Cadmouldu 3D-F verze 

5.0. Následuje automatické vytvoření výpočtové sítě. V první fázi je povrch tělesa rozdělen na 

potřebný počet trojúhelníkových elementů (49 367 elementů). Jejich velikost (tedy i přesnost a 

dobu výpočtu) může uživatel ovlivnit zadáním relativní vzdálenosti mezi jednotlivými body 

(nody) trojúhelníku. Byla zadána doporučovaná hodnota 2% (jako poměr výšky a vzdálenosti 

nodů trojúhelníku). Velikost jednotlivých trojúhelníků není stejná po celém tělese, ale automaticky 

se přizpůsobuje tvarové složitosti a rozměrové velikosti jeho částí. Jednotlivé elementy jsou 

vzájemně automaticky optimalizovány tak, aby vznikla výpočtová síť požadované kvality. 

V posledním kroku jsou jednotlivé povrchové trojúhelníkové elementy spojeny vnitřní výpočtovou 

strukturou (viz kapitola 4.1.1 a detailně v [45]). Tato fáze tvorby výpočtové sítě byla přerušena 

chybovou hláškou automatické kontroly kvality sítě. Vnitřními výpočtovými elementy nelze 

popsat velmi ostré hrany, kdy se trojúhelníkové elementy na sbíhajících protilehlých stěnách 

setkávají ve velmi ostrém úhlu, resp. vzdálenost mezi nimi je v řádu desetin milimetru. Klínová 

část testovací dutiny byla zakončena velmi ostrým úhlem. Z tohoto důvodu musela být výpočtová 

geometrie zkrácena v klínové části o 5 mm oproti skutečnému rozměru dutiny formy. Cadmould 

verze 6.0 umožňuje uživateli definovat, transformovat zvolené oblasti výpočtové sítě manuálně 

(detailně [45]). 

 

 
 

Obr. 41 Tvar navržené testovací dutiny popsaný výpočtovou sítí. Jednotlivá čísla označují 

pozice možných umístění vtoků. Na obrázku je vtokový systém umístěn v bodě 1. Vpravo detail 

struktury FEM výpočtové sítě v program Cadmould – povrchové trojúhelníkové elementy a jejich 

vzájemné propojení – „2,5D“ výpočtová síť (detailně viz [50]). 

 

Jak bylo zmíněno v kapitole 4.1.1 v Cadmouldu jsou dva druhy výpočtových elementů – jeden 

pro těleso a druhý pro vtokový, případně temperanční systém. Vtok do testovacího tvaru má tvar 

válce průměru 8 mm a je znázorněn na Obr. 41. Vytvořením vtokové soustavy je připravená 

výpočtová síť a je možné přejít k definování vstupních parametrů simulace. 
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Cadmould rozděluje simulační analýzy do tří hlavních skupin podle jednotlivých fází 

vstřikovacího procesu.  Je to 1) fáze plnění, 2) fáze dotlaku 3) fáze chladnutí (Obr. 42). Tyto tři 

analýzy tvoří kompletní analýzu celého vstřikovacího cyklu. Jak již bylo dříve zmíněno, práce se 

zaměřuje primárně na první fázi – kdy vosková směsi postupně zaplňuje dutinu formy (simulace 

zaplňování dutiny voskovou směsí). Během této fáze postupuje tekutá vosková směs za zvýšeného 

tlaku vtokovým systém do dutiny formy, který postupně celý vyplní. K chladnutí směsi dochází 

v této fázi především v úzké oblasti kontaktu relativně chladné stěny formy a teplejší voskové 

směsi. Ochlazování vstřikované směsi a tedy i zmenšování objemu je v této fázi procesu relativně 

velmi malé. Podle velikosti tlaku a smykové rychlosti mezi jednotlivými vrstvami voskové směsi 

může vlivem tření docházet i ke vzniku tepla čímž je ochlazovací účinek stěny formy ještě více 

zmenšen.  

 

 
Obr. 42 Provázaní procesu vstřikování (fáze plnění, dotlaku a chladnutí) prováděnými 

simulačními analýzami 

 

Během fáze dotlaku dochází k přísunu tekuté voskové směsi do již zaplněné dutiny, především 

jako kompenzace zmenšování objemu chladnoucí směsi. Proudění v této fázi je oproti první 

výrazně pomalejší. Jakmile již není možné proudění další tekuté směsi do chladnoucí zaplněné 

dutiny formy, nastává poslední fáze – fáze chladnutí. Nejčastěji je tato fáze započata 

„zamrznutím“ vtokové soustavy. Voskový model pak dále tuhne v dutině formy, až dosáhne 

teploty kdy je možné jej z formy vyjmout.  

V podstatě tu tedy probíhají tři základní procesy (proudění – flow, chladnutí – cooling, 

smršťování – shrinkage) které je možné pomocí numerických simulací predikovat a změnou 

výrobních parametrů vhodně ovlivňovat, tak aby byl silný předpoklad, že ve výrobě vznikne 

voskový model požadovaných vlastností. 

 Proudění (Flow) voskové směsi je popsáno tokovými křivkami znázorňujícími viskozitu jako 

funkci smykové rychlosti a teploty (kapitola 2.3). V Cadmouldu je použit matematický model 
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Carreau-WLF (detailněji kapitola 3.4.3). Do materiálové databáze byly tedy na základě 

provedených měření viskozity (kapitola 3.4.3) zadány do modelu koeficienty: NEVEŘEJNÉ 

 

 

Pro predikci chladnutí voskové směsi (Cooling) byly zadány do materiálové databáze teplotně 

závislé parametry: koeficient tepelné vodivosti λ, specifická tepelná kapacita cP a hustota ρ 

voskové směsi. Jejich vzájemný vztah je definován součinitelem teplotní vodivosti a:  

 

  
 

    
                                                                  (35) 

 

 Tepelná vodivost λ nebyla naměřena aly byla zadána na základě údajů získaných od 

společnosti Simcon (Tab. P1.17). Proces chladnutí voskové směsi je v Cadmouldu počítána do 

teploty označované jako „No-flow temperatue“. Když vosková směs dosáhne této tepoty přestává 

v numerické predaci proudit, je ukončen výpočet proudění (Flow). Jde o výpočtové zjednodušení. 

Při skutečném procesu vstřikování vosková směs tuhne v určitém teplotním rozmezí. Tuto hodnotu 

definuje uživatel. Byla zadána hodnota No-flow temperature = 55°C.  

Dále byly nadefinovány základní technologické výrobní podmínky. Jde o doporučenou teplotu, 

při které je možné bezpečně vyjmout voskový model z formy (zadáno Ejection temperature  = 

35°C). Tuto hodnotu buď doporučuje dodavatel voskové směsi, nebo častěji je určena na základě 

zkušeností s výrobou voskových modelů za konkrétních podmínek slévárny. Dále minimální, 

maximální a doporučená teplota tavení voskové směsi (Minimal melt temperature: 64°C; Maximal 

melt: 110°C, Recomenmended melt temperature: 68°C). Maximální teplota tavení je stanovena 

výrobcem směsi – pokud je směs zahřáta nad tuto teplotu dochází k její degradaci. 

V plastikářském průmyslu je také stanovena doporučena a minimální teplota stěny vstřikovací 

formy (Minimal mold wall temperature: -; Recomended mold wall temperature: -;). Tyto teploty 

nejsou při výrobě voskových modelů zatím stanoveny. Stejně tak není zatím definována ani 

maximální dovolená rychlost proudění taveniny (Maximal flow front velocity: -).  Při nastaveních 

určitých vstřikovacích podmínek může během proudění voskové směsi k její degradaci vlivem 

jejího nadměrného smykového namáhání. Což se projeví sníženou kvalitou odstříknutého modelu. 

Tato hodnota pro voskové směsi není stanovena. Pro prototypovou numerickou simulaci byly dále 

nastaveny tyto vstřikovací podmínky: Wall temperature (teplota stěny formy): 30°C; Filling time 

(Čas plnění): 0,7 sec; Flow-Rate (průtok): 75 cm3/sec; Pressure (tlak): 19 barů. Podmínka 

„Gravity“ u prototypové simulace nebyla uvažována. Koeficient přestupu tepla formy „Heat 

transfeef coefficient mold“ byl ponechán na přednastavené hodnotě doporučované pro hliníkové 

formy 1000 Wm2K-1. 

Po zadání všech výše uvedených dat byl spuštěn výpočet průběhu zaplňování dutiny formy 

voskovou směsí (Flow – Filling phase). Byla vytvořena predikce průběhu zaplňování jednoduché 

testovací dutiny plněnou voskovou směsí Hyfill B478. Vybrané snímky predikce zaplňování 

dutiny viz Obr. 43. 
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Obr. 43 Vizualizace průběhu zaplňování testovací dutiny voskovou směsí Hyfill B478 

z prototypové numerické predikce vytvořené v programu Cadmould 3D-F 5.0.  
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4.1.5 Numerická predikce rozměrových změn a deformací voskového modelu  

Během procesu chladnutí (Cooling phase) dochází ke zmenšování objemu odstříknutého dílce 

uvnitř vstřikovací formy. Změny hustoty (specifického objemu v) v závislosti na tlaku (p) a teplotě 

(T) jsou popsány pomocí pvT diagramů. S rostoucím tlakem se zmenšuje objem směsi. pvT data 

tedy již slouží pro predikce rozměrových změn (smrštění) voskových modelů během fáze 

chladnutí. Tyto digramy byly naměřeny pro voskovou směs Hyfill B478 (Příloha č. 1). K zadání 

naměřených dat do materiálové databáze byl použit model „Renner Law“ (detailněji kapitola 3.4.6 

[46]).  

Z termomechanických dat, která je třeba zadat k simulaci deformací a rozměrový změn je to 

Youngův modul pružnosti, Poissonův koeficient a koeficient lineární teplotní roztažnosti. 

Youngův modul byl stanoven modifikovanou tahovou zkouškou (kapitola 3.4.8) a naměřená data 

uvedená v Příloze práce číslo 1 byly v uvedené podobě zadány do materiálové databáze. Poissonův 

poměr byl zadán jako konstanta 0,35. Tato hodnota nebyla naměřena pro voskovou směs, ale byla 

doporučena společností Simcon vyvíjející program Cadmould jako pro potřeby predikcí deformací 

dostatečná. Koeficient lineární teplotní roztažnosti byl získán měřením TMA (kapitola 3.4.8) a 

hodnoty byly zadány dle tabulky P1.16 v Příloze č. 1. Tyto hodnoty umožňuje také program 

Cadmould dopočítat na základě dat uvedených z pvT měření. Hodnotu je nutné měřit pouze 

v případě materiálu plněných sklenými vlákny, která vykazují rozdílné vlastnosti ve směru a 

napříč vláken (detailněji [46]). 

 

4.1.6 Shrnutí Cadmould 

V simulačním programu Cadmould 3D-F 5.0 byla vytvořena numerická simulace fáze plnění 

testovací dutiny voskovou směsí čímž byla potvrzena domněnka, že tuto simulaci je možné 

v komerčně dostupném programu vytvořit. Pro vytvoření simulace bylo třeba v materiálové 

databázi nadefinovat nový materiál Remet Hyfill B478 na základě provedených měření vlastností 

voskové směsi. Kromě materiálových dat nutných pro predikci proudění, byla naměřena a zadána i 

data, která lze využít pro predikci rozměrových změn a deformací voskových modelů. Práce se 

primárně zaměřuje predikci proudění. Dále byly nastaveny vstřikovací podmínky panující během 

vstřikování voskové směsi na slévárenském vstřikolisu. Tyto hodnoty průtoku voskové směsi, 

tlaku a teploty byly přibližně stanoveny na základě běžně nastavovaných hodnot na vstřikolisu.  

Byl navržen jednoduchý tvar testovacího tělesa, který byl načten do programu Cadmould a 

popsán výpočtovou sítí. Byly spuštěny výpočty a příklady vizualizací získaných výsledků jsou na 

Obr. 43. Cadmould je program navržený přímo pro optimalizaci technologie vstřikování a 

umožňuje tedy vizualizovat velké množství různých výsledů jež mohou být efektivně využity i pro 

optimalizaci technologie výroby voskových modelů.  

Aby bylo možné využít celý potenciál programu je třeba mít k dispozici kompletní 

materiálovou definici voskvoé/vých směsí, tak aby mohly být predikovány i rozměrové změny a 

deformace voskových modelů, které jsou také významným kritériem kvality „přesných“ odlitků. Je 

také nutné znát co nejpřesněji průběhy základních vstřikovacích podmínek (tlak, průtok, teplota). 

Jakmile jsou do programu zadány všechny vyžadované údaje v dostatečné přesnosti, jsou spočteny 

numerické simulace, je nutné provést validace všech vypočtených výsledků ve vztahu ke 

skutečnému výrobnímu procesu, skutečnému voskovému modelu. Pro následné praktické nasazení 

simulací na řešení výrobních problémů je nutné znát vztah mezi přesností predikce konkrétního 
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parametru ze simulace a skutečností (např. výskyt uzavřeného vzduchu, studených spojů, …, vliv 

temperace formy, vliv tvarů vtokové soustavy, …, vztah mezi hodnotami tlaku, teploty, průtoku, 

jejíž nejvhodnější nastavení predikuje simulační program pro konkrétní voskový model ve vztahu 

jak nastavit tyto hodnoty na konkrétním výrobním vstřikolisu, atd.).  

Dále v práci bude navržena testovací forma I pro provedení porovnání predikce průběhu 

zaplňování dutiny formy vstřikovanou voskovou směsí. Bude navržen experiment pro stanovení 

skutečné hodnoty průtoku voskové směsi na vstřikolisu, tak aby ji bylo možné zadat do 

simulačního programu. Bude navržena testovací forma II, jež bude reagovat na výsledky získané 

pomocí formy I. Bude provedeno experimentální měření průběhu tlaku v dutině formy během 

vstřikovacího cyklu a měření průběhu teploty formy a voskové směsi v dutině formy během 

vstřikování.  

 

 

4.2 PROCAST  

Program ProCast je jedním z rozsáhle řady softwarových produktů nadnárodní společnosti ESI 

Group. Společnost se zaměřuje na kompletní počítačové testování, simulace při vývoji nových 

produktů či optimalizaci rozsáhlých výrobních technologií (tzv „Virtual Prototyping“) v mnoha 

oborech lidské činnosti (energetika, elektrotechnika, doprava, vojenství, letectví, kosmonautika, 

medicína, atd.).  

Software ProCast umožňuje simulovat mnoho slévárenských technologií výroby kovových 

odlitků. Predikce zahrnují mnoho aspektů jednotlivých slévárenských technologií. Standardně 

umožňuje program predikovat průběh plnění dutiny, chladnutí, predikci rozměrových změn a 

defektů. 

Mezi hlavní v současně době v programu simulované slévárenské metody patří: 

 Gravitační lití (trvalé, netrvalé formy, sklopné lití) 

 Nízkotlaké lití 

 Vysokotlaké lití 

 Lití do karmických skořepin 

 Kontinuální lití 

 Odstředivé lití 

 Lití na ztracený model 

 Lití v polotuhém stavu 

 Vstřelování jader 

Konstrukce programu ProCast je modulární, což mimo jiné umožňuje postupné přidávání 

dalších výpočtových modulů a funkcí. Program je tvořen velice otevřeně a umožňuje jeho aplikaci 

na řešení rozmanitých slévárenských komplikací. Je možné se také spojit s vývojovým střediskem, 

a uživatelům chybějíc funkce, do programu ve spolupráci vyvinout.  

V technologii lití na vytavitelný voskový model umožňuje program predikovat průběh plnění 

skořepiny tekutým kovem, jeho tuhnutím a chladnutím, kompletní tepelnou a rozměrovou analýzu, 

predikci vnitřního napětí, vad i mikrostruktury odlitku [47]. 
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4.2.1 Výpočtové elementy a síť 

ProCast využívá plně 3D FEM sítě (objemová) tvořené tetraedrickými elementy. Výhody a 

nevýhody plně 3D výpočtových sítí jsou zmíněny v kapitole 2.7. V první fázi je povrch tělesa 

načteného z CAD systému popsán povrchovou sítí tvořenou trojúhelníky v podmodulu 

MeshCAST. Uživatel může volit velikost výpočtových elementů. Program umožňuje automatické 

generování i opravy výpočtových sítí.  

 

4.2.2 Základní vstupní data 

Program je určen pro numerické predikce mnoha slévárenských procesů. Z tohoto důvodu 

obsahuje i velké množství nastavitelných parametrů a vstupních hodnot ovlivňující dosažitelné 

výsledky. V následujícím textu budou pouze stručně zmíněny základní požadavky. Detailní popis 

[48].  

Oblast proudění řeší podmodul „Fluid Flow“. Umožňuje predikovat pohyb tekutiny během 

plnění, predikovat chování volné hladiny, přirozené a nucené proudění, dynamický tlak, uzavřený 

vzduch a proudění skrze filtry.  

První skupinu vstupů tvoří „Okrajové podmínky (Boundary Condition)“. Mezi základní patří: 

teplota, teplo, rychlost, tlak, inlet, turbulence, průduch, vstřik, výtlak, plošné a bodové zatížení, 

squeez, nukleace a další. Pro konkrétní technologii je vždy třeba zvolit optimální nastavení 

okrajových podmínek výpočtu. Jednotlivé podmínky je možno nastavovat jako konstantu, 

v závislosti na čase, nebo jiné proměnné, popř. program umožňuje i automatické dopočítávání 

některých podmínek (detailně rozbor [48]).  

Druhou skupinu tvoří „Procesní podmínky (Process Conditions)“. Umožňují nastavit např. vliv 

gravitace, radiace, pohyb formy při odlévání, a další.  

Třetí skupinou jsou „Počáteční podmínky (Initial Condition). Zde se nastavuje počáteční teplota 

formy, odlévaného materiálu. 

Čtvrtou, velice významnou skupinou jsou tzv. „Výpočtové parametry (Run Parameters)“. Tento 

podmodul umožňuje nastavení parametrů, které přímo ovlivňují matematické modely v 

prováděných výpočtech, způsoby výpočtu (např. různé modely proudění, modely výpočtu chování 

volné hladiny, vliv protitlaku vzduchu ve formě, atd.), množství vypočtených dat s kterými bude 

moci uživatel dále pracovat v postprocessoru (stop kritéria výpočtů, frekvence ukládání atd.). 

Nejvýznamnější Run parametry pro simulaci plnění dutiny voskovou směsí jsou zmíněny 

v kapitole 5.1.5.  

Pátou skupinu tvoří definování koeficientů přestupů tepel mezi zvolenými plochami, mezi 

různými materiály. Přestup tepla může být opět zadán jako konstanta, v závislosti na čase, teplotě 

nebo libovolnou uživatelskou funkcí.  

Nezbytná materiálová data pro vytvoření predikce zaplňování dutiny voskovou směsí jsou 

uvedeny v kapitole 3.4  

Dále je zde možné zadat mnoho dalších vysoce specializovaných vstupních hodnot 

použitelných podle konkrétní slévárenské technologie. Je také možné použít některé vypočtené 

výsledky jako vstupní podmínky dalšího výpočtu. Uživatel programu ProCastu má velice rozsáhlé 

možnosti jak ovlivňovat výpočet a tedy i získané výsledky výpočtů. Tyto informace podléhají 

licenčním podmínkám poskytovatele softwaru, a proto jsou zde zmiňovány pouze obecně.  

 



80 

 

4.2.3 Výstupní data 

Prostředí programu ProCast je velmi otevřené a umožňuje uživatelům relativně široké možnosti 

jak program použít pro řešení konkrétní problematiky. Na druhou stranu velká otevřenost pro řadu 

různých výrobních postupů klade větší nároky na uživatele v hledání optimálního nastavení 

simulace, tak aby výsledky měli, požadovanou vypovídající hodnotu. Zvláště pak pokud jde o 

simulaci nového procesu.  

Zobrazování spočtených výsledků se provádí v modulu „Visual-Viewer“. Je možné analyzovat 

průběh plnění, tuhnutí, chladnutí, rozměrových změn odlitku (a dalších specializovaných). 

Zobrazování výsledků je možné v pohledech, řezech, pomocí grafu závislostí různých sledovaných 

hodnot (teplota, tlak, pohyb, …).  

Vizualizace výsledků tedy nejsou „předpřipravené“ tak jako je tomu např. u Cadmouldu, kdy 

výsledky jsou zobrazovány přímo s ohledem na technologii vstřikování. Je na uživateli jaký postup 

a možnosti navolí pro plánovanou simulaci a následně jak bude spočtená data interpretovat ve 

spojení s konkrétní technologií. Detailněji viz [49]. 

 

4.2.4 Prototypová simulace ProCast 

Prototypová simulace v programu ProCast 2009.1 byla provedena na stejné geometrii jako v 

programu Cadmould (kapitoly 4.1.4 a 5.1.1). Výpočtová síť byla vytvořena z 159 300 

tetaraedrických elementů (Obr. 44). V klínové části byla zvolena jemnější struktura sítě.  Stejně 

jako u Cadmouldu musela být geometrie v klínové části zkrácena o 5 mm oproti skutečnému 

tělesu, aby bylo umožněno vytvoření výpočtové sítě požadované kvality. Vtoková soustava musí 

být importována spolu s voskovým modelem.  

 

 
 

Obr. 44 Výpočtová síť vytvořena na testovacím tvaru v programu ProCast 2009.1. Úzká 

klínová čas byla zkrácena o 5 mm a popsána jemnější výpočtovou sítí než v ostatní části modelu. 

Na modelu jsou patrny i možné polohy vtoků, které je třeba importovat z CAD softwaru spolu 

s geometrií voskového modelu.  
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Program ProCast vyžaduje definování okolí voskového modelu – tj. formy. Aby byla zajištěna 

vysoká výpočtová rychlost byla definice vstřikovací formy pro výpočty zjednodušena pomocí 

podmínky „Virtual Mould“ a „Wall“. Tato podmínka umožňuje rychle definování formy bez 

nutnosti generovat výpočtovou síť, pokud uživatel neplánuje provádět výpočty týkající se analýz 

teplotního pole formy. Z materiálové databáze byly virtuální formě přiřazeny její materiálové 

vlastnosti (slitina AlSi9Mg) a vstřikované směsi pak vlastnosti nadefinované v materiálové 

databázi pod označením Wax_1 podle naměřených dat k voskové směsi Hyfill B478. Na kontaktní 

plochy mezi voskovým modelem a formou byl zadán konstantní koeficient přestupu tepla 500 

Wm-2K-1. Pro plnění bylo použito okrajových podmínek definujících průběh plnění rychlostně 

(podmínky „Velocity“ a „Temeprature“). Počáteční podmínky byly nastaveny jako teplota formy 

30°C, teplota vstřikované voskové směsi 68°C. Výpočtové parametry (tzv. „Run Paramterers“, 

dále jen RP) byly ponechány na defaultním nastavení pro HPDC (vysokotlaké lití). Manuál 

neobsahuje žádná doporučení, jak optimálně nastavit výpočtové parametry pokud má být 

vytvořena numerická simulace průběhu plnění dutiny formy vstřikovanou voskovou směsí. 

Následně byl spuštěn samotný výpočet. Výsledky časového průběhu zaplňování dutiny jsou na 

Obr. 45.  
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Obr. 45 Prototypová simulace průběhu zaplňování dutiny voskovou směsí Hyfill B478 

v programu ProCast 2009.1.  
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4.2.5 Shrnutí ProCast 

Byla vytvořena prototypová numerická simulace průběhu zaplňování dutiny vstřikovanou 

voskovou směsí v programu ProCast 2009.1 čímž byla ověřena možnost takovouto simulaci 

v programu vytvořit. Nezbytným předpokladem dostatečně přesné simulace je kromě počátečních 

a okrajových podmínek výpočtu (tedy znalosti skutečných podmínek, které během vstřikování 

nastávají) je i znalost optimálního nastavení RP parametrů. Tyto parametry umožňují programu 

ProCast aby byl vhodně přizpůsobitelný pro provádění různých numerických predikcí pro 

rozmanité slévárenské výrobní technologie. Numerická predikce průběhu plnění dutiny voskovou 

směsí během procesu vstřikování nepatří mezi běžně prováděné numerické simulace v programu 

ProCast 2009.0 a neexistuje tedy doporučení, jak a jaké parametry mají být nastaveny, aby bylo 

dosaženo optimálních výsledků numerické predikce vstřikování za určitých výrobních podmínek. 

Z tohoto důvodu je tedy nejprve třeba provést výběr a otestovat nejvhodnější RP. V simulačních 

programech optimalizovaných na proces vstřikování (např. Cadmould) jsou tyto výpočtové 

parametry implicitně vhodně přednastaveny a uživatel je nemusí nastavovat. Tím je uživateli 

usnadněno vytvoření numerické predikce, současně je mu však také snížena možnost výpočty 

ovlivňovat, upřesňovat a programu není možné použít na numerické predikce jiného typu než je 

výroba pomocí vstřikování.  

V ProCastu je výpočtových RP parametrů několik desítek a s každou novou verzí softwaru 

jejich počet narůstá, popř. starší parametry jsou nahrazeny jinými, nebo lze měnit jejich 

nastavitelný rozsah hodnot. Vzhledem k jejich výraznému vlivu na výpočty bylo přikročeno 

k jejich testování. Na základě konzultace se zástupci firmy byly z velkého počtu všech dostupných 

RP v programu vybrána užší skupina parametrů, u niž lze na základě jejich vlastností předpokládat 

nějaký vliv na výsledky výpočtu průběhu proudění voskové směsi dutinou formy během 

vstřikování. Celkem šlo o skupinu 27 vytypovaných RP. Tyto parametry byly testovány tak, že pro 

konkrétní nastavení jednotlivých parametrů byla vytvořena numerická simulace průběhu plnění 

dutiny voskovou směsi. Pak byl hodnocen vliv nastaveného parametru na získané výsledky. Tyto 

výsledky byly porovnávány vzájemně mezi sebou a následně i se skutečným průběhem plnění na 

testovací formě I a byla hledána největší shoda mezi skutečným průběhem plnění a simulací (viz 

kapitola 5.1.5). Znalost vlivu jednotlivých RP umožňuje optimalizovat nastavení výpočtu, aby 

bylo dosaženo maximální přesnosti simulace vzhledem ke skutečnému průběhu plnění dutiny.  

Další postup přípravy prakticky použitelné simulace vstřikování voskové směsi je obdobný jako 

u programu Cadmould (kapitola 4.1.4). Je třeba znát skutečné procesní parametry, jež během 

vstřikovacího cyklu na vstřikolisu panují. Následně je třeba provést srovnání mezi výsledky ze 

simulací a skutečným voskovým modelem. 

 

 

4.3 SHRNUTÍ KAPITOLY 4 

V úvodních podkapitolách byly popsány vybrané simulační programy v niž bude ověřována 

možnost vytvoření numerické simulace pro výrobu voskových modelů. Byly popsány jejich 

základní vlastnosti, možnosti a z nich vyplívající přednosti a omezení. 

Bylo prakticky ověřeno (pomocí vytvoření prototypových), že je možné v komerčně 

dostupných simulačních programech (Cadmould, ProCast) vytvořit numerickou predikci průběhu 

zaplňování dutiny formy vstřikovanou voskovou směsí. Byly definovány klíčové parametry, jež 
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ovlivňují výsledky výpočtů v programech. Jsou to vlastnosti voskové směsi zadané v materiálové 

databázi, počáteční a okrajové podmínky výpočtu – především přesné zadání vstřikovacích 

podmínek (průběh průtoku, tlaku a teploty) a u programu ProCast navíc výpočtové „RP“ 

parametry.  

Pro praktické využití vytvořených prototypových simulací v programu Cadmould a ProCast je 

třeba provést jejich porovnání se skutečným průběhem sledovaného děje. Pro validaci simulace 

průběhu zaplňování dutiny vstřikovanou voskovou směsí bude třeba vytvořit testovací formu, 

která bude umožňovat sledovat pohyb proudu voskové směsi během vstřikovacího cyklu za 

konkrétních vstřikovacích podmínek. Na základě tohoto sledování je možné konstatovat 

dosaženou shodu predikce a případně provést korekce parametrů simulací, tak aby se predikce co 

nejvíce přibližovala skutečnému ději. Po dosažení dostatečné shody na zjednodušeném testovacím 

tělese je třeba provést ověření na tvarově náročných voskových modelech.  
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5  VALIDACE SIMULACE PRŮBĚHU PLNĚNÍ 

Jak vyplývá z předchozí kapitoly pro praktické použití simulace, je třeba znát shodu 

predikovaného děje s dějem skutečným. Je tedy třeba provést porovnání (validaci) mezi tím co 

jsme získali ze simulačního programu a tím jak to vypadá při skutečné výrobě voskového modelu.  

 

5.1 EXPERMNÁLNÍ VALIDACE I  

5.1.1 Testovací forma I 

Experimentální testovací forma I byla navržena za účelem provedení porovnání průběhu 

zaplňování dutiny formy na vstřikolisu a průběhu predikovaného v simulačních programech. 

Forma byla navržena tak aby bylo možné zaznamenat postup proudu tekuté voskové směsi 

zaplňující dutinu. Přední stěna je z 20 mm silného průhledného plexiskla a ostatní části jsou 

zhotovené obráběním z hliníkové slitiny. Tvar dutiny formy se skládá ze tří hlavních částí. Dvě 

jsou tvaru kvádru a jedna klínu. Plnění je možné vtokovým otvorem průměru 8 mm z pěti různých 

pozic. Dvě vtokové pozice (zespodu a zezadu) jsou v každé kvádrové části a do klínové pozice 

může vosková směs vtékat otvorem v zadní stěně formy. Celková délka dutiny je 135 mm, výška 

100 mm (Obr. 55 níže a Příloha č. 2 – Obr. P2.1).  

 

 
 

Obr. 55 vlevo pohled na čelní průhlednou stěnu testovací formy I. Vpravo model odstříknutý z 

voskové směsi Hyfill B478 pomocí formy I na vstřikolisu Shell-O-Matic. 

 

5.1.2 Experimentální podmínky 

Nastavení vstřikovacích podmínek  

Hlavním cílem experimentu bylo získat záznamy průběhu zaplňování dutiny testovací formy a 

ty pak porovnat s numerickou predikcí. Forma byla umístěna na vstřikolis Shell-O-Matic 35T-

20/28 a průběh plnění byl zaznamenáván pomocí digitální kamery Canon LEGRIA HF R26. 

Záznam z kamery je pak možné rozstříhat na statické snímky, které je možné ve shodných 

časových okamžicích porovnávat s obrázky průběhu plnění ze simulačního programu. 

Dílčím cílem experimentálního vstřikování testovací formy bylo ověření vlivu nastavení 

různých vstřikovacích parametrů, jejíž nastavení vstřikolis Shell-O-Matic umožňuje, na průběh 

plnění jak ve skutečnosti, tak v simulaci. Je možné nastavit teplotu vstřikované voskové směsi 

(Temperature), tlak vstřikování (Pressure) a průtok směsi (Flow). Teplotu voskové směsi nebylo 

možné měnit vzhledem k provozním omezením vstřikolisu (při změně teploty voskové směsi je 
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třeba minimálně 12 hodinová prodleva, aby došlo k vyrovnání teploty voskové směsi v celé 

soustavě vstřikolisu, což není ve výrobních podmínkách slévárny, kde experiment probíhal, 

možné). Byly tedy měněny pouze hodnoty tlaku a průtoku – nastavení vstřikovacích podmínek 

jednotlivých odstřiků viz Tab. 4. Označení jednotlivých odstřiků je „Ax – Dx“, kde velké písmeno 

označuje skupinu nastavení se shodným nastavením parametru „FLOW“ (ovlivňuje průtok) a „x“ 

označuje nastavenou hodnotu parametru „PRESURE“ (nastavení tlaku) na vstřikolisu.  

 

PRESSURE / 

FLOW(dílků) 
100 300 500 800 

150 A1 A3 A5 A8 

300 B1 B3 B5 B8 

450 C1 C3 C5 C8 

600 D1 D3 D5 D8 

 

Tab. 4 Tabulka znázorňující značení jednotlivých odstřiků testovací formy podle na vstřikolisu 

nastavených vstřikovacích podmínek. Hodnoty tlaku uvedeny ve vodorovném řádku. Hodnoty 

průtoku ve svislém. Jednotky jsou dílky na budíku vstřikolisu, které lze přepočítat na standartní 

jednotky (Tab. 5 níže). Snímky získané ze záznamu - Příloha č. 2 – Obr. P2.2 – P2.17. 

 

Vstřikolis umožňuje nastavit tlak v rozmezí 0 až 2000 dílků. Hodnotu nastaveného tlaku lze 

spočítat dle údajů uvedených v [51], jako počet dílků nastavených na stupnici budíku vynásobené 

koeficientem 0,56. Takto získaný údaj by měl odpovídat hodnotě dotlaku v Psi (např. tedy tlak p = 

100dílků = 100x0,56 = 56Psi = 386106,4Pa = 3,86bar  = 0,39 MPa). Nastavení se provádí pomocí 

ručního ovládání a stupnice uvedené na budíku „PRESSURE“. Hodnotu průtoku je možné nastavit 

pomocí ručního ovládání a stupnice budíku „FLOW“ rozděleného dle údajů v manuálu vstřikolisu 

na 1000 dílků. Jeden tisíc dílů představuje maximální nastavitelný rozsah odpovídající max. 

průtoku, který je podle manuálu výrobce: 30 l/min (např. Flow: F = 600 dílků = 30/1000 x 600 = 

18 litrů/min = 18/60 x 1000 = 300 cm3/sec). Teplota voskové směsi byla v celé soustavě, kterým 

vosková směs z kondicionéru až do trysky vstřikolisu protéká, nastavena na 67°C.  

Teplota formy byla měřena na její zadní straně pomocí nalepovacího plastického teploměru 

s rozsahem 19-34°C. Teplota formy byla během celého experimentu 30±1°C.  

 

PRESSURE 

/ FLOW  
3,86 bar 11,58 bar 19,31 bar 30,89 bar 

75 cm3/s A1 A3 A5 A8 

150 cm3/s B1 B3 B5 B8 

225 cm3/s C1 C3 C5 C8 

300 cm3/s D1 D3 D5 D8 

 

Tab. 6 Přepočet údajů uvedených na vstřikolisu pro jednotlivé experimentální odstřiky na 

jednotky používané v simulačních programech dle údajů uvedených v manuálu ke vstřikolisu. 
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Druhým dílčím cílem experimentálního vstřikování bylo ověřit vliv polohy vtokového otvoru 

na průběh zaplňování dutiny formy I. Označení odstřiků je: E1 – E5. Velké písmeno E označuje, 

že jde o testování vlivu polohy vtoků při konstantně nastavených vstřikovacích podmínkách. Číslo 

označuje polohy jednotlivých vtoků. Bylo testováno všech pět poloh vstřikovacích otvorů při 

jednom konstantním nastavení vstřikolisu: FLOW = 300dílků, PRESSURE = 300dílků; Teplota 

formy 32°C±1°C; Doba dotlaku 10 sec (nasnímané obrázky Příloha č. 2 – Obr. P2.22).  

 

Pro každé nastavení („Ax-Dx“ a „Ex“) byly provedeny alespoň dva opakované odstřiky. 

Celkem tedy bylo provedeno přes 32+10 experimentální odstřiků a pořízeno více jak 42 jejich 

digitálních záznamů průběhu zaplňování dutiny experimentální formy I.  

 

Nastavení numerických simulací 

Nastavení jednotlivých numerických simulací odpovídá nastavení uvedené v kapitole 4.1.4 a 

vstřikovací parametry jsou nastaveny podle údajů uvedených v přecházející kapitole – nastavení 

Ax - Dx a Ex. 

 

 

5.1.3 Srovnání experimentálně získaných dat se simulací v programu 

Cadmould 

 Pro každé nastavení vstřikovacích podmínek byla vytvořena jedna numerická simulace průběhu 

zaplňování v program Cadmould. Následně byla porovnávána videa získaná záznamem průběhu 

zaplňování dutiny formy I na vstřikolisu s videm z numerické simulace s tímtéž nastavením 

vstřikovacích podmínek. Pro snadnější a přehlednější porovnání byla videa také nastříhána na 

snímky ve stejných časových okamžicích. Vzhledem k velkému rozsahu získaných dat je dále 

uvedeno vždy pouze srovnání pro jednoho reprezentanta nastavení v rámci skupin nastavení A, B, 

C, D a E. Příklad srovnání mezí simulací a skutečně nasnímaným průběhem plnění pro skupinu A 

je na Obr. 56. Reprezentanti pro ostatní skupiny jsou uvedeny v Příloze č. 2 - Obr. P2.18 – P2.20.  
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Obr. 56 Levý sloupec – výsledky z programu Cadmould. Pravý sloupec záznam z digitální 

kamery při nastavení vstřikovacích podmínek A5 (Průtok: 75cm3/s; Tlak: 19,31 bar; Doba plnění 

ze záznamu z kamery: 5,56s; Doba plnění v simulaci: 0,71s). V čase 0,14 sec došlo k přerušení 

přísunu voskové směsi na vstřikolisu. V čase 1,32 s od počátku vstřikovacího cyklu pak došlo 

k opětovnému přísunu voskové směsi do dutiny formy v rámci jednoho vstřikovacího cyklu.   
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Shrnutí - skupina nastavení A 

U všech nastavených vstřikovacích podmínek skupiny A (FLOW 150 dílků; PRESSURE 100, 

300, 500, 800 dílků) dojde v čase 0,1 s k přerušení přítoku voskové směsi do dutiny formy v rámci 

jednoho vstřikovacího cyklu. K opětovnému plnění v rámci jednoho vstřikovacího cyklu dojde v 

čase 1,3 s. Nastavená hodnota tlaků (100 - 800 dílků) nemá na průběh zaplňování dutiny testovací 

formy v programu CM pozorovatelný vliv (čas i tvar jsou u všech variant A téměř totožné). 

Vzhledem k přerušení cyklu plnění a velice malému objemu dutiny formy nelze konstatovat zcela 

jasný závěr o vlivu nastavených vstřikovacích podmínek na skutečný průběh plnění testovací 

formy na vstřikolisu. Vliv různých hodnot tlaků na skutečný průběh plnění dutiny formy na 

vstřikolisu nelze, vzhledem k přerušení cyklu jednoznačně stanovit. Shoda průběhu plnění dutiny v 

simulaci a ve skutečnosti (Obr. 56). Je patrná časová disproporce. Tvarově lze najít velice podobné 

okamžiky během plnění. Shoda tvarů konečných voskových výstřiků v simulaci a ve skutečnosti je 

dobrá. 

 

Shrnutí – skupina nastavení B 

Doba plnění dutiny v simulaci je u všech případů B 0,3 s. Doba plnění dutiny na vstřikolisu se 

mění od času 0,2 po 1,6 s. K přerušení plnění dutiny voskem v rámci jednoho cyklu dojde ve 

skupině B pouze u nastavení B5 (FLOW 300, PRESSURE 500 dílků). K přerušení dojde v čase 

0,1 s a k opětovnému plnění v čase 1,3 s - stejně jako u případů A. Hodnota tlaku nemá v simulaci 

vliv na dobu plnění. Shoda tvarů konečných voskových výstřiků v simulaci a ve skutečnosti je 

velmi dobrá. V simulačním programu CM je u všech skupin A, B, C, D - stejný čas plnění, 

nezávisle na nastavené hodnotě tlaku (100, 300, 500, 800). Při skutečném plnění dutiny na 

vstřikolisu je patrný vliv nastavení různých hodnot tlaku na průběh, dobu plnění dutiny a tedy i 

výslednou kvalitu voskového modelu.  

 

Shrnutí – skupina nastavení C 

Shoda průběhu plnění dutiny v simulaci se skutečností je přijatelná (Příloha č. 2 – Obr. P2.19). 

Je zjevná časová disproporce - čím kratší je doba plnění dutiny, tím větší rozdíl je mezi průběhem 

zaplňování dutiny v simulaci a ve skutečnosti. V simulaci probíhá plnění rovnoměrně, plynulým 

růstem v kruhovém tvaru. Při skutečném plnění dutiny formy je na počátku patrný úzký proud 

vosku, který narazí na protější stěnu formy. O protější stěnu se zarazí a šiří se dále do stran. Plnění 

není rovnoměrné. Ke shodě v průběhu plnění mezi simulací a skutečností dochází až v čase, kdy je 

už zaplněný určitý objem dutiny formy a dochází tedy k rovnoměrnému zvětšování zaplnění (není 

úzký proud vosku). V případě C1 je to od času 0,2 s, kdy je zaplněná první dutina formy.  U C3 je 

to 1,44 s kdy je zaplněná druhá - střední část dutiny formy. U C5 v čase cca 0,1 s kdy už se plní 

třetí část dutiny formy. Čím rychlejší je plnění tím větší nesoulad mezi simulací a skutečným 

průběhem plnění vzniká - proud na rozdíl od predikce v CM není spojitý. Plnění není tak 

rovnoměrné. Vlivem nerovnoměrného plnění vznikají v dutině voskem uzavřen vzduchové 

prostory. V simulaci je rovnoměrné plnění, uzavřený vzduch není predikován (CM uvažuje 

odvzdušněnou formu).  K přerušení cyklu plnění dojde pouze v případě C3. Čas plnění v simulaci 

je ve všech případech 0,2 s. Skutečný čas plnění na vstřikolisu je v rozmezí 0,16 s - 1,56 s. Při 

velkých tlacích (800d) dochází k vyboulení plexiskla a vzniku výronků na voskovém modelu. 
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Shrnutí – skupina nastavení D 

Čím rychlejší zaplňování (větší FLOW) - tím je menší shoda v průběhu plnění mezi simulací a 

skutečností. Vlivem rychlého, nerovnoměrného plnění a špatnému odvzdušnění formy dochází k 

uzavírání vzduchu ve voskovém modelu. V simulaci plynulé rovnoměrné plnění - není uzavřený 

vzduch, není rozstřik. Shoda tvarů proudů vosku během plnění je nízká. Velice blízká časová 

shoda mezi simulací a skutečností. V žádném případě D nedošlo k přerušení vstřikovacího cyklu 

(Příloha č. 2 – Obr. P2.20).  

 

Shrnutí – skupina nastavení E 

Z obrázkových příloh (Příloha č. 2 – Obr. P2.21) je patrno ovlivnění průběhu plnění a výsledné 

kvality voskového modelu (nezaběhnutí, uzavřený vzduch) vlivem různého umístění vtokových 

otvorů při jinak shodných vstřikovacích podmínkách. V případě E5, kdy je vtokový otvor umístěn 

do úzké klínové části dutiny predikuje simulační program CM zatuhnutí proudu voskové směsi a 

nezaplnění dutiny. Při plnění na vstřikolisu dojde k proražení zatuhlé vrstvy během jednoho 

vstřikovacího cyklu a zaplněný objem dutiny je výrazně větší než v numerické predikci. O tvaru 

proudu voskové směsi platí totéž co v předchozích skupinách – tj. že v simulaci je průběh plnění 

dutiny obecně rovnoměrnější, tvar proudu je celistvější oproti záznamům z digitální kamery.  

 

5.1.4 Shrnutí Cadmould 

Během testovacích odstřiků u všech případů nastavení vstřikovacích podmínek ve skupině A 

(také v případech B5 a C3) došlo v čase 0,1 s od počátku vstřikovacího cyklu k přerušení dodávky 

voskové směsi do dutiny formy. Vosková směs začala do dutiny proudit opět v čase kolem 1,3 s. 

K takovému přerušení cyklu by podle výrobce vstřikolisu nemělo nikdy dojít. Toto přerušení silně 

komplikuje možnost řádného srovnání se simulací a snižuje vypovídající schopnost validace. Jako 

pravděpodobná příčina se jeví zatuhnutí voskové směsi v některém temperovaném dopravním 

úseku tekuté voskové směsi ve vstřikolisu. Odstřikovaný byl jen velice malý objem vosku (objem 

modelu = cca 50 cm3, plus vtoková soustava) s relativně velkými prodlevami (minuty) mezi 

jednotlivými odstřiky oproti běžnému výrobnímu nasazení vstřikolisu. Pravděpodobně by bylo 

vhodné odstřikovat větší objemy voskové směsi během jednoho vstřikovacího cyklu s kratšími 

prodlevami během jednotlivých odstřiků. 

Z experimentů není zcela zřejmý vliv odlišných nastavení hodnot tlaku na průběh a dobu 

plnění. Vliv různých hodnot parametru FLOW je patrný. S rostoucí nastavenou hodnotou FLOW 

roste i rychlost plnění dutiny. Z provedených experimentů nelze jasně definovat jak se hodnoty 

parametru PRESSURE a parametru FLOW nastavovaných na vstřikolisu vzájemně ovlivňují. Zdá 

se, že určujícím parametrem je nastavená hodnota FLOW a hodnota PRESSURE se projevuje 

pouze ve velikosti síly, kterou je vosk do dutiny tlačen (u vysokých hodnot tlaků = 800 d, dochází 

po zaplnění dutiny voskovou směsí k vyboulení přední plexisklové stěny formy I a následně ke 

vzniku výronků). Skutečná hodnota průtoku voskové směsi (cm3/sec) do formy a skutečný tlak 

(Pa) – tedy údaje, které představují základní vstupy do numerické simulace lze z hodnot FLOW a 

PRESSURE nastavovaných na budících vstřikolisu spíše jen přibližně odhadovat. Nepřesnost (až 

neznalost) těchto vstupních parametrů vnáší zbytečnou odchylku do numerické predikce a snižuje 

její vypovídající hodnotu. U vstřikolisů používaných v plastikářském průmyslu jsou nastavené 

hodnoty na vstřikolisu kontrolovány nezávislými čidly a udržovaný v přesně stanovených mezích. 
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Skutečný význam hodnoty FLOW, která je běžně interpretována jako průtok voskové směsi 

tryskou lze jen přibližně odhadovat pomocí údajů uvedených v manuálu ke vstřikolisu. Stejně tak 

nastavovaná hodnota tlaku je jen přibližně odhadována na relativně hrubé stupnici budíku 

vstřikolisu. Čím přesněji budou tyto hodnoty a jejich průběh během celého vstřikovacího cyklu 

zadány do numerické simulace tím přesnější výsledky můžeme očekávat. Bylo by vhodné tyto 

parametry přesně znát. 

 Vliv různých hodnot teploty vstřikované voskové směsi nebyl z provozních důvodů 

spolupracující slévárny sledován. Vstřikolis umožňuje nastavit teplotu ve 4 klíčových místech 

dopravní cesty voskové směsi do dutiny formy. Skutečná hodnota teploty směsi, která vtéká do 

dutiny formy, představuje také významný vstupní parametr do numerické simulace. Její skutečnou 

hodnotu je opět také možné pouze odhadovat pomocí údajů uvedených na displejích vstřikolisu. 

Jak přesné tyto údaje jsou, a jaká je skutečná teplota vosku vtékajícího do dutiny formy není 

známo. 

Tvar proudu tekuté voskové směsi postupně zaplňujících dutinu lze vzhledem ke skutečnému 

průběhu plnění zaznamenaného digitální kamerou hodnotit jako více kompaktní a celistvý. Zvláště 

v úvodní části kdy proud vniká do dutiny formy je v záznamu z kamery zachycen jako úzký proud, 

který naráží na protilehlou stěnu dutiny formy (při použití spodních vtoků). V simulaci dochází 

spíše k rovnoměrnému zaplňování dutiny voskovou směsí. Velmi dobrou tvarovou shodu lze 

konstatovat, když vosková směs začne vyplňovat druhý a třetí segment dutiny formy (větší kvádr a 

klínová část). Bylo by vhodné sledovat průběh zaplňování větší a tvarově komplikovanější dutiny, 

která by se více blížila reálným tvarům voskových vyráběných voskových modelů než jak je tomu 

u jednoduché testovací formy I.  

V další fázi validace, zpřesňování numerické simulace by bylo vhodné výše uvedené 

nedostatky, týkající se především nepřesností skutečných vstřikovacích podmínek odstranit. Bylo 

by vhodné stanovit skutečný průtok vosku tryskou (jak odpovídají dílky nastavené na ventilu 

FLOW skutečnému průtoku směsi v g/sec). Skutečnou teplotu voskové směsi vtékající do formy i 

teplotu formy. Stanovit skutečný průběh tlaku během vstřikovacího cyklu a jeho vztah k hodnotám 

nastaveným na budíku PRESSURE na vstřikolisu. Se znalostí těchto vstupních údajů může být 

dále zvyšována přesnost numerické predikce a její praktické využití v provozních podmínkách 

sléváren.  

 

5.1.5 Srovnání experimentálně získaných dat ze simulací v programu ProCast 

Jak je již zmíněno v kapitole 4.2.4 Prototypová simulace - při tvorbě simulace v ProCastu ještě 

nutné stanovit jaké výpočtové parametry (RP) mají vliv na výpočet průběhu plnění dutiny 

voskovou směsí. Na základě konzultace se zástupci firmy ESI Group bylo vybráno 27 RP, které by 

mohli být významné pro simulaci. Vliv těchto parametrů byl hodnocen na simulacích vytvořených 

na geometrii testovací formy I (kapitola 4.2.4). Byla vybrána užší skupina 17 parametrů, jejíž 

nastavení má vliv na numerickou predikci zaplňování. Vliv těchto 17 parametrů a různý vliv 

nastavení jejich hodnoty byl opět sledován porovnáváním průběhu zaplňování dutiny testovací 

formy I (příklad Obr. 57).  
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Obr. 57 Výsek z porovnání vlivu nastaveni parametru FREESFOPT na průběh zaplňování 

dutiny testovací formy I ve shodných časových intervalech. Parametr může být nastaven na 

hodnoty 0, 1, 2 (postupně sloupec vlevo, uprostřed, vpravo). Tyto hodnoty představují různé 

výpočtové algoritmy průběhu plnění. FREESFOPT=0 představuje nejméně přesný, ale 

nejrobustnější výpočtový algoritmus plnění. FREESFOPT=1 představuje jiné numerické vyvážení 

výpočtu mezi pohybovými rovnicemi a rovnicemi popisující pohyb volné hladiny proudící 

kapaliny. Při nastavení FREESFOPT=2 je dominantní vliv přiřazen pohybovým rovnicím. 

Poslední nastavení je více citlivé na kvalitu (jemnost) výpočtové sítě. Detailněji [48] a [52].  

 

Na základě provedených testovacích simulací byly vybrány nejvýznamnější výpočtové 

parametry a jejich nejoptimálnější nastavení pro numerickou predikci průběhu zaplňování dutiny 

testovací formy vstřikovanou voskovou směsí (Tab. 7). 
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NEVEŘEJNÉ 

 

Tab. 7 Sedmnáct výpočtových parametrů, u kterých bylo stanoveno, že mají podstatný vliv na 

výsledky simulace. Jejich nastavitelný rozsah a jejich optimální hodnota pro průběh zaplňování 

dutiny testovací formy I.  

 

Další testovanou oblastí nastavení numerické simulace byly okrajové výpočtové podmínky, jež 

umožňují definovat přísun tekuté voskové směsi do dutiny formy. Konkrétně šlo o podmínku 

„Pressuere“ – tedy o tlakově řízený průběh vstřikování voskové směsi. Tato podmínka umožňuje 

řídit průběh plnění libovolným tlakovým profilem. Byly zadávány pouze konstantní hodnoty tlaku 

po celý vstřikovací cyklus. Skutečný průběh vstřikovacího profilu během vstřikovacího cyklu není 

znám. Dále byla testována podmínka „Inlet“, jež určuje, jaké množství voskové směsi proteče 

vtokovým otvorem za časový interval. Opět byly použity konstantní hodnoty odhadnuté na 

základě nastavených údajů na vstřikolisu. Tyto dvě podmínky by měli umožňovat v simulaci 

nastavit skutečným vstřikovacím podmínkám odpovídající průběh. Vzhledem k neznalosti 

skutečného tlakového profilu během vstřikovacího cyklu se jeví jako nejvhodnější definování 

pomocí konstantní hodnoty proteklého množství voskové hodnoty za čas – tj. okrajová výpočtová 

podmínka „Inlet“ (Obr. 58). 
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Obr. 58 Srovnání reality s numerickou simulací vytvořenou v programu ProCast 2009. První 

sloupec představuje záznam průběhu plnění dutiny testovací formy I v čase při nastavení C1 (Tab. 

6). Druhý sloupec je průběh plnění z numerické simulace s podmínkou Inlet, třetí sloupec 

s podmínkou Pressure, a poslední s podmínku Velocity za jinak shodného nastavení simulace.  
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Po nalezení nejvhodnějších nastavení počátečních, okrajových výpočtových podmínek a 

výpočtových parametrů bylo provedeno porovnání mezi numerickými simulacemi a skutečným 

průběhem zaplňování dutiny formy podle Tab. 6, tak jako u programu Cadmould. Níže uveden 

jeden reprezentant tohoto srovnávání pro skupinu vstřikovacích podmínek A, v příloze práce č. 2 

pak další.  
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Obr. 59 Levý sloupec – výsledky z programu ProCast. Pravý sloupec záznam z digitální kamery 

při nastavení vstřikovacích podmínek A5. V čase 0,14 sec došlo k přerušení přísunu voskové 

směsi na vstřikolisu. V čase 1,32 s od počátku vstřikovacího cyklu pak došlo k opětovnému 

přísunu voskové směsi do dutiny formy.   
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5.1.6 Shrnutí ProCast 

Pro snímky skutečného průběhu plnění získané pomocí digitální kamery platí to, co již bylo 

uvedeno ve shrnutích pro skupiny nastavení A, B, C, D v kapitole 5.1.3. Řádnou validaci 

komplikuje přerušení přísunu tekuté voskové směsi během jednoho vstřikovacího cyklu. K tomuto 

by podle vyjádření výrobce nemělo vůbec dojít. Pro řádnou validaci musí být vstřikolis na kterém 

se experimentální odstřiky provádějí v bezvadném plně funkčním stavu. Nicméně z provedených 

srovnání s výsledky simulací v programu ProCast lze konstatovat následující závěry a doporučení.  

Tvar proudu voskové směsi ze simulací z ProCastu se velice dobře přibližují tvaru při 

skutečnému průběhu plnění a to i v počáteční fázi kdy vosková směsi vstupuje do dutiny formy.  

Jak je patrno z Obr. 59 a Přílohy č. 2 (Obr. P2.23-25), tvarová shoda je velmi dobrá, dochází však 

k disbalanci mezi časem snímku v simulaci a ve skutečnosti (tj. velice podobné tvary proudu mezi 

simulací a skutečností jsou v odlišných časových krocích). Vzhledem k velice rychlému průběhu 

plnění malého objemu testovací formy I (podle nastavení vstřikovacích podmínek – pod 1 vteřinu), 

nelze brát uvedené časové kroky (0,04; 0,08, 0,12 sec, atd.) za přesné. Jde pouze o přibližný odhad 

na základě videozáznamu z digitální kamery. Kamera umožňuje snímat cca 27 snímků za vteřinu. 

Bylo by vhodné, aby objem vstřikované voskové směsi byl větší a tedy doba záznamu průběhu 

zaplňování dutiny delší. Tím by se umožnilo vytvoření přesnějšího srovnání. Pro další validaci by 

bylo vhodné, aby tvar testovací dutiny II byl nejen větší, ale i tvarově komplikovanější aby bylo 

umožněno členitější proudění voskové směsi dutinou a tedy i možnost lepšího porovnání mezi 

simulací a skutečností. Program Procast umožňuje uživateli silně ovlivňovat algoritmus výpočtu 

pomocí řady nastavení a zvláště pomocí RP parametrů. Než bude ovšem přikročeno k detailní 

optimalizaci numerické simulace, tak aby ještě více korespondovala se skutečným průběhem 

zaplňování dutiny je nutné přesně znát průběh vstřikovacích podmínek. Je třeba jako okrajové 

podmínky přesně zadat skutečný průtok směsi tryskou, průběh tlaku a znát i její skutečnou teplotu 

voskové směsi a formy. Tyto údaje mají zcela zásadní význam pro výsledky z numerické simulace 

a nelze je zadávat odhadem. Budíky jednotlivých vstřikovacích podmínek na vstřikolisu nejsou 

dostatečně přesné, aby tyto informace poskytly. Informace na nich uvedené jsou pouze hrubě 

orientační, dostatečné pro výrobní nastavení. Neposkytují však údaje v takové přesnosti a v časové 

závislosti tak jak to vyžadují simulační programy. Je také nezbytně nutné míst jistotu že vstřikolis 

na kterém probíhá experimentální odstřikování a podle nichž se pak numerická simulace 

optimalizuje, je plně funkční. Pokud bude numerická simulace zoptimalizována na jeden 

vstřikolis, který nefunguje tak jak by měl, nelze pak takto odladěno numerickou simulaci použít na 

jiný, funkční vstřikolis. Pokud bude simulace vytvořena na základě validace průběhu plnění na 

plně funkčním vstřikolisu bude možně ji aplikovat na libovolný vstřikolis který bude poskytovat 

přesné informace o skutečných vstřikovacích podmínkách (resp. bude znám převod mezi 

hodnotami nastavenými na budících vstřikolisu a skutečnými hodnotami jednotlivých veličin, 

které se zadávají do numerické simulace).  

Z výše uvedených důvodů bylo tedy přikročeno k měření vstřikovacích parametrů a k návrhu 

testovací formy II (viz dále kapitola 5.3).  

 

5.1.7 Shrnutí kapitoly 5.1 

Pomocí testovací formy I byly získány záznamy průběhu zaplňování dutiny formy za různých 

vstřikovacích podmínek. Digitální záznamy průběhu plnění byly porovnávány s výsledky ze 
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simulací. Po stránce tvarové shody proudu voskové směsi vyplňující dutinu testovací formy lze 

konstatovat, že větší shody bylo dosaženo v programu ProCast.  

Během experimentálního vstřikování došlo k opakovanému přerušení přítoku voskové směsi do 

dutiny formy a jejímu obnovení v rámci jednoho vstřikovacího cyklu což snižuje vypovídající 

hodnotu validace. Podle manuálu vstřikolisu a vyjádření výrobce by k tomuto nemělo dojít. 

Na základě srovnání mezi simulací a skutečným záznamem průběhu plnění je patrná určitá 

disproporce v průběhu zaplňování dutin při různých vstřikovacích podmínkách. Hodnoty tlaku, 

průtoku a teploty by bylo vhodné změřit a zadávat do simulace jejich skutečné hodnoty a 

nevycházet pouze z dat uvedených v manuálu vstřikolisu a z hodnot vstřikovacích parametrů 

nastavovaných na vstřikolisu.  

 

 

5.2 MĚŘENÍ PRŮTOKU VOSKOVÉ SMĚSI  

Vstřikovací podmínky, hodnoty tlaku, teploty a průtoku představují jedny ze základních 

vstupních údajů, jež silně ovlivňují výslednou přesnost (blízkost skutečnému průběhu) 

numerických simulací. Jedním z klíčových vstřikovacích parametrů nastavovaných na vstřikolisu 

je parametr “FLOW”. Tímto vstřikovacím parametrem se ovlivňuje velikost průtoku voskové 

směsi, která vtéká do formy. Je možné jej nastavit ventilem s rozsahem 0-1000 dílů což by mělo 

odpovídat velikosti průtoku 0-30 litrů voskové směsi za minutu (dle údajů uvedených v manuálu k 

vstřikolisu [50]). Do simulace je třeba zadat hodnotu průtoku voskové směsi jako hodnotu v cm3 

směsi za vteřinu. Následně i pro praktické nasazení simulace je třeba znát přepočet mezi 

hodnotami průtoku nastavenými v simulaci a odpovídajícího počtu dílků nastavených na 

vstřikolisu. Není také přesně definováno, jaký vliv má nastavení parametru „PRESSURE“ na 

vstřikolisu, na skutečný průtok voskové směsi do formy a tedy průběh plnění a výslednou kvalitu 

voskového modelu. Z těchto důvodů bylo provedeno experimentální měření množství voskové 

směsi proteklé tryskou vstřikolisu za určitých vstřikovacích podmínek.  

 

5.2.1 Cíle měření paramteru “FLOW” 

Hlavním cílem měření je stanovit jak odpovídá hodnota průtoku vosku nastavená na vstřikolisu 

skutečnému průtoku vosku tryskou vstřikolisu. Dále zda-li a popř. jak se ovlivňují nastavení 

vstřikovacích parametrů „FLOW“ a „PRESSURE“. Definovat průběh průtoku voskové směsi 

tryskou vstřikolisu během vstřikovacího cyklu, tak aby jej bylo možné zadat do numerické 

simulace. Ověřit přerušení toku proudu tekuté voskové směsi během jednoho vstřikovacího cyklu 

jak tomu nastalo u všech nastavení skupiny A u testovací formy I (viz kapitola 5.1.3 a Příloha č. 2 

– Obr. P2.2 – P2.5).  

 

5.2.2 Experimentální měření  

Vybavení 

NEVEŘEJNÉ 
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Obr. 60 Uspořádání experimentu měření „FLOW“ v provozu spolupracující slévárny. Vpravo 

detail „průtočné“ formy s pryžovým výstupem do nádoby umístěné na váze.  

 

 

 
Obr. 61 Schematické znázornění experimentálního měření „FLOW“ spolu se schématem 

vstřikolisu. 
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Průběh experimentu 

 Měření probíhalo v provozu spolupracující slévárny s výše uvedeným vybavením podle 

tabulky Tab. 8. Pro každé nastavení byly provedeny alespoň dva opakované odstřiky. Zelenou 

barvou označeny zaznamenané a vyhodnocené odstřiky.  

 

Označení 

odstřiku 

Nastavený 

průtok (dílky) 

Nastavený tlak 

(dílky) 

Nastavená 

teplota (°C) 

Změřená 

teplota (°C) 

A1a 150 100 64 - 

A1b 150 100 64 72 

A1c 150 100 64 - 

A3a 150 300 64 72 

A3b 150 300 64 73 

A3c 150 300 64 - 

A5a 150 500 64 70,5 

A5b 150 500 64 72 

A5c 150 500 64 - 

A8a 150 800 64 - 

A8b 150 800 64 - 

A8C 150 800 64 -  

B1a 300 100 64 - 

B1b 300 100 64 - 

B1c 300 100 64 - 

B3a 300 300 64 70 

B3b 300 300 64 70,5 

B3c 300 300 64 - 

B5a 300 500 64 71 

B5b 300 500 64 70,5 

B5c 300 500 64 - 

B8a 300 800 64 70 

B8b 300 800 64 64 

B8c 300 800 64 - 

C3a 450 300 64 69 

C3b 450 300 64 64 

C3c 450 300 64 - 

 

Tab. 8 Plán měření nastavitelného parametru “FLOW”. Zeleně označeny provedené odstřiky, 

černou barvou odstřiky, které se z různých důvodů nepodařilo vyhodnotit.    

 

Váha umožňuje získat max. 6 údajů o hmotnosti během jedné vteřiny – toto nastavení bylo 

použito pro všechna měření. Při přenosu dat z váhy do notebooku došlo po cca půl minutě měření 

k zahlcení datového kabelu a měření bylo přerušeno. Z tohoto důvodu naměřená data nepřesahují 
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časový interval 25 sec. Toto omezení bylo později vyřešeno pořízením vhodnějšího datového 

kabelu (Aten, Model UC-232A).  

Teplota voskové směsi byla měřena po provedení odstřiku v nádobě s odstříknutou voskovou 

směsí pomocí teplotní sondy.  Během měření bylo také zjištěno, že na ventilu FLOW lze nastavit 

pouze maximálně 468 dílků na místo v manuálu vstřikolisu uvedeného rozsahu 1000 dílků.  

 

5.2.3 Naměřená data 

Číselné záznamy z digitální váhy byly zpracovány do grafů závislosti nárůstu hmotnosti směsi 

v nádobě umístěné na váze v čase a závislosti mezi změnou hmotnosti voskové směsi v gramech 

za sekundu během vstřikovacího cyklu (viz Obr. 62, 63 a Příloha č. 3 – Obr. P3.1 - P3.22). 

Vstupem do numerické simulace je právě hmotnost (g) nebo objem (cm3) voskové směsi, která 

projde tryskou vstřikolisu za vteřinu. Je možné zadat jako konstantní hodnotu, nebo pokud se 

proteklý objem během vstřikovacího cyklu mění i jako libovolnou křivku.  

  

 
 

Obr. 62 Závislost nárůstu hmotnosti voskové směsi v nádobě umístěné na digitální váze během 

vstřikovacího cyklu pro nastavení vstřikovacích podmínek B3. Provedeny tři opakovaná měření 

(označeny a, b, c) při stejném nastavení FLOW = 300 dílků, PRESSURE = 300dílků a teploty 

formy 30°C.  

 

 
 

Obr. 63 Závislost změny hmotnosti voskové směsi za jednu vteřinu během vstřikovacího cyklu 

pro nastavení B3. Průměrná hodnota průtoku 140 g/sec. (Ostatní grafy k jednotlivým měření jsou 

uvedeny v Příloze č. 3 – Obr. P3.1 – P3.22).  
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Vyhodnocení 

Na základě měření nárůstu hmotnosti voskové směsi odstřikované při různých nastaveních 

vstřikolisu byla stanovena skutečná hodnota průtoku tryskou vstřikolisu v cm3/sec, kterou je třeba 

znát jako okrajovou podmínku výpočtu do simulačních programů (viz Tab. 9 a Obr. 64).  

 

Označení 

odstřiku 

Nastavený 

průtok 

FLOW 

(dílky) 

Nastavený 

tlak 

PRESSURE 

(dílky) 

Naměřený 

průtok 

(g/s) 

(průměr) 

Přepočtený 

průměrný 

průtok 

 (cm3/s) 

1d FLOW 

odpovídá 

g/s 

(průměr) 

1d 

PRESSURE 

odpovídá 

g/s (prů.) 

A1 150 100 5,4 5,1 0,036 0,05 

A3 150 300 137,5 131 1,0909 0,46 

A5 150 500 188,8 179,8 0,7945 0,38 

B1 300 100 3,9 3,7 0,013 0,04 

B3 300 300 140,1 133,4 0,467 0,47 

B5 300 500 203,4 193,7 0,678 0,41 

B8 300 800 319,4 304,2 1,0647 0,4 

C3 450 300 125,4 119,4 0,678 0,42 

 

Tab. 9 Souhrnná tabulka z měření parametru FLOW. Hodnoty zadávané do numerické simulace 

jsou uvedeny ve sloupci „Přepočtený průměrný průtok“ v cm3/s. Rozdělení pomocí barevného 

značení odpovídá nastavení parametru PRESSURE: oranžově = 100d, červeně = 300d, zeleně = 

500d, modře = 800dílků.  

  

 
 

Obr. 64 Znázornění průměrných změn hmotností voskové směsi, která protéká tryskou 

vstřikolisu během vstřikovacího cyklu. V grafu je patrné rozdělení naměřených hodnot, křivek na 

čtyři skupiny, podle podobných hodnot průtoku voskové směsi v g/sec. První skupinu tvoří křivky 
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A1, B1 (1=100 dílků PRESSURE); druhou A3, B3, C3 (3=300 dílků PRESSURE); třetí A5, B5 

(5=500 dílků PRESSURE), a čtvrtou pak měření B8 (8=800 dílků PRESSURE). Toto rozdělení do 

skupin podle nastavené hodnoty parametru PRESSURE je barevně znázorněno i v Tab. 9.  

 

Z naměřených dat vyplívá, že množství voskové směsi, která proteče tryskou vstřikolisu je 

závislé pouze na nastavené hodnotě parametru PRESSURE a nastavitelný parametr FLOW nemá 

v proměřeném rozsahu zásadní vliv na průtočné množství voskové směsi (Obr. 65). Tento 

experimentálně zjištěný závěr je potvrzen i dalším měřením hmotnosti (Obr. P3.16 P3.17 v Příloze 

č. 3), kdy byl ventil parametru FLOW nastaven na maximální rozsah (480 dílků), parametr 

PRESSURE nastaven na 300 dílků. Průměrná hodnota průtoku byla 138,2 g/sec. Odpovídá tedy 

ostatním naměřeným hodnotám parametru FLOW při nastavení parametru PRESSURE na 300 

dílků (viz Tab. 9 - červeně).  

 

 
 

Obr. 65 Vliv nastavení parametru PRESSURE na skutečný průměrný průtok voskové směsi 

tryskou vstřikolisu v g/sec při nastavení parametru FLOW na 150 (modře), 300 (červeně) a 400 

(zeleně) dílků. 

 

Z naměřených dat lze tedy pro simulaci vyvodit, že nastavenému parametru PRESSURE =100 

dílků odpovídá průměrný průtok voskové směsi 4,4 cm3/s, 300 dílkům 127,9 cm3/s a 500 dílkům 

pak 186,8 cm3/s (Obr. 66).  
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Obr. 66 Zobrazení průměrného průtoku voskové směsi tryskou (cm3/s) na vstřikolisu Shell-O-

Matic v závislosti na nastavení parametru PRESSURE. Takto je zadáván průtok do simulačních 

programů.  

 

Tento experimentálně zjištění závěr (že hodnota skutečného průtoku voskové směsi tryskou je 

závislá na nastavení parametru PRESSURE a nezávislá na nastavení parametru FLOW) je 

v rozporu s dokumentací vstřikolisu. Dle výrobce vstřikolisu by měla být hodnota průtoku 

nezávislá na hodnotě tlaku nastavené pomocí ventilu PRESSURE a měla by být řízena právě 

ventilem FLOW. Ventil FLOW by měl umožňovat nezávislost průtoku voskové směsi na hodnotě 

nastaveného tlaku PRESSURE. Ventil FLOW by měl fungovat jako: „Ventil kompenzující vliv 

teploty a tlaku a zajišťující konstantní průtok směsi nezávisle na změnách v systému tlaku 

(zatížení) a teploty (viskozity).“ [50]. I vzhledem k nemožnosti nastavit na budíku ventilu FLOW 

rozsah specifikovaný výrobcem je pravděpodobně ventil poškozen. Ventil neplní svoji funkci a 

měl by být vyměněn. Naměřená data uvedená na Obr. 66 odpovídají Obr. 67, uvedeném v manuálu 

vstřikolisu [50]. Pokud je ventil FLOW plně otevřen pak je průtok závislý na hodnotě tlaku. Ventil 

na používaném vstřikolisu je pravděpodobně zaseklý právě v této pozici plného otevření, ve které 

neplní svoji kompenzační funkci.  

 

 
Obr. 67 Pokud je ventil FLOW plně otevřen pak nedochází ke kompenzaci vlivu tlaku ( teploty) 

na velikost průtoku [50]. Svislá osa tlak v Psi, vodorovná osa průtok v GPM (Gallons per minute – 

galony za minutu)  Tento graf koresponduje s naměřenými daty uvedenými na Obr. 66.  
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Obr. 67 Správně fungující kompenzační ventil FLOW zaručuje nezávislost množství tryskou 

proteklé voskové směsi (vodorovná osa) na hodnotě nastaveného tlaku PRESSURE a teploty 

(svislá osa) [50]. 

 

 
Obr. 68 Vlevo ventil FLOW FG FCG 02-30-30 používaný na vstřikolisu SHELL-O-MATIC 

35T-20/18. Vpravo schéma principu jeho kompenzační funkce [50]. 

 

5.2.4 Shrnutí kapitoly 5.2 

Na základě experimentálního měření hmotnosti proteklého množství voskové směsi tryskou 

vstřikolisu do nádoby umístěné na digitální váze byly stanoveny skutečného hodnoty průtoku 

v gramech resp. cm3 za vteřinu pro různé vstřikovací podmínky. Tyto údaje slouží jako základní 

vstupní počáteční podmínky numerické predikce průběhu plnění dutiny formy v simulačních 

programech. 

Byl zjištěn skutečný vliv nastavitelného parametru FLOW ve vztahu k parametru PRESSURE 

na použitém vstřikolisu SHELL-O-MATIC 35T-20/18. Ventil je pravděpodobně poškozený, neboť 

ať je na něm nastavena jakákoliv hodnota, nemá to vliv na skutečnou velikost průtoku voskové 

směsi tryskou. Hodnota průtoku je závislá na nastavení tlaku pomocí ventilu PRESSURE. Na 

budíku ventilu FLOW není také možné nastavit jeho maximální, v manuálu uvedený, rozsah (600 

dílků) ale pouze 482 dílků. Na základě naměřených dat a informací uvedených v manuálu 

k vstřikolisu je ventil nefunkční a je třeba jej vyměnit. Po výměně ventilu je třeba měření průtoku 

opakovat.  

Při nastavení A1 – tj. PRESSUERE = 100 d, FLOW = 150 d, což odpovídá nastavení 

vstřikovacích podmínek A1 u testovací vstřikovací formy I (kapitola 5.1) nebylo zjištěno žádné 
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přerušení průtoku vstřikované voskové směsi během jednoho vstřikovacího cyklu. Na vstřikolisu 

nastavená teplota voskové směsi byla při měření parametru FLOW nastavena na 64°C. Při 

vstřikování do testovací formy I byla teplota nastavena na 67°C. V obou případech byla 

vstřikována vosková směs Hyfill B478. Pravděpodobnou příčinou přerušení je zatuhnutí voskové 

směsi v dopravním systém vstřikolisu. Při proměřování teploty voskové směsi po odstříknutí do 

nádoby při měření parametru FLOW byla naměřena výrazně vyšší teplota voskové směsi (průměr 

69,9°C), než jaká byla nastavena na vstřikolisu (64°C). Teplota voskové směsi má zásadní vliv na 

jeho vlastnosti (kapitoly 3.3, 3.4) a je nutné, aby byla udržována na požadované teplotě. Resp. pro 

numerické simulace je teplota voskové směsi, stejně jako její průtok, zásadní počáteční 

výpočtovou podmínku a je tedy nutné ji zadat co nejpřesněji. Kromě jiného má na udržení 

požadované teploty voskové směsi ve vstřikolisu dodržování výrobcem definovaných provozních 

podmínek vstřikolisu. Jenou z nich je nutnost, aby zásobník tekuté voskové směsi (kondicionér) 

byl zaplněn alespoň ze 2/3 jeho výšky a toto zaplnění bylo dodržováno po celou dobu vstřikování 

dodávkou nově natavené voskové směsi z taviče vstřikolisu (Obr. 61). Dodržení předepsaného 

zaplnění kondicionéru je nezbytné pro homogenizaci (i teplotní) vstřikované voskové směsi. Tato 

podmínka zaplnění nebyla během experimentálního měření FLOW dodržena – kondicionér byl 

naplněn do cca 1/3 své výšky. Vstřikolis je vybaven zařízením pro automatickým doplňování 

voskové směsi – toto zařízení je v provozu spolupracující slévárny vypnuté a doplňování provádí 

obsluha vstřikolisu. 

Pro numerickou simulaci by bylo vhodné, kromě průtoku voskové směsi, její teploty znát také 

skutečný průběh tlaku během vstřikovacího cyklu.  

  

 

5.3 EXPERIMENTÁLNÍ VALIDACE II 

5.3.1 Testovací forma II 

Experimentální testovací forma II byla navržena na základě zkušeností s testovací formou I. 

Jejím účelem je umožnit snímat průběh zaplňování dutiny voskovou směsí během vstřikovacího 

cyklu. Experiment by dále měl umožnit měřit a zaznamenávat průběh teploty voskové směsi a 

tlaku uvnitř dutiny formy během vstřikovacího cyklu. Měřena by měla být i teplota uvnitř kovové 

stěny formy. 

Tvar dutiny formy II vychází z tvaru formy I. Přední stěna je tvořena průhledným plexisklem 

tloušťky 40 mm. Proti deformacím je plexisklo zajištěno obepínajícím rámečkem a imbusovými 

šrouby. Tvar vnitřní dutiny se skládá, oproti formě I, z pěti hlavních oblastí (Obr. 69 – zobrazeno 

šedými čísli). Přičemž 3 hlavní části (označeny čísly 1,2,3) jsou tvarově podobné, ale rozměrově 

větší, jako u formy I. Dvě tvarové části jsou doplněné (označeny čísly 4, 5 šedě). Tři hlavní 

tvarové části zaujímají nevětší objem dutiny. Jde o dvě části tvaru kvádru a třetí tvar je klínový se 

sražením „špice“ klínu na 0,5 mm aby byl umožněn bezvadný popis povrchu tělesa výpočtovou 

sítí v simulačních programech. Čtvrtá tvarová část je oproti první formě přidaná – jde o tvar 

„potrubí“ lichoběžníkového průřezu, jež je zaústěné dvěma otvory do první i druhé části dutiny 

formy. Jeho účelem je zvýšení tvarové komplexnosti dutiny formy a tedy i složitější průběh 

zaplňování dutiny voskovou směsí. Předpokládá se, že uvnitř „potrubí“ se budou stýkat čela 

proudící taveniny a dojde ke vzniku studených spojů. Poslední přidanou tvarovou částí jsou čtyři 

žebra v první hlavní části dutiny. Jejich účelem je také zesložitění tvaru a možnost srovnávat jejich 
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zaplnění po odstřiku při různě nastavených vstřikovacích podmínkách. Celkově se testovací tvar 

dutiny formy II více přibližuje tvaru voskových modelů (než forma I), pro něž by měla být 

simulace v budoucnu používána. Tedy pro tenkostěnné, rozměrné, tvarově komplikované voskové 

modely. Dutina formy II pojme cca 350 gramů voskové směsi oproti 50 g u první varianty. Forma 

umožňuje umístění termočlánků snímajících teplotu voskové směsi během plnění ve třech pozicích 

(označeno červeně T1, T2, T3) s možností libovolně nastavit hloubku ponoru termočlánků do 

dutiny formy. Talková čidla (označeny modře P1, P2, P3) mohou být umístěny také ve třech 

polohách. Teplotní pole formy je možné snímat ve čtyřech polohách termočlánků z boční strany 

formy (oranžově T4, T5, T6, T7). Otvory pro čidla mohou být libovolně zaslepeny. Celkem je 

možné do formy osadit 3 tlaková čidla a až 7 čidel teplotních. Forma také umožňuje hodnotit vliv 

polohy vtoku na průběh a výslednou kvalitu voskového modelu. Je možné vstřikovat ze tří pozic 

vtoků (označeny zeleně V1, V2, V3).  

 

 
 

Obr. 69 Vlevo zobrazen tvar dutiny testovací formy II – pohled zepředu (tvar voskového 

modelu). Šedými čísly označeny hlavní tvarové části dutiny. Červenou (T1, T2, T3) označeny 

pozice pro umístění termočlánku měřících průběh teploty uvnitř voskového modelu. Oranžovou 

(T4, T5, T6, T7) označeny místa pro umístění termočlánku do tělesa formy umožňující snímat 

teplotní pole stěny formy. Modře (P1, P2, P3) označeny pozice pro umístění tlakových senzorů. 

Zelenou (V1, V2, V3) označeny možné vtokové otvory. V pravé části je celkový pohled na 

sestavenou testovací formu II zezadu.  

 

5.3.2 Experimentální podmínky 

Vybavení 

 

 

NEVEŘEJNÉ 
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Obr. 70 Uspořádání experimentálního měření talku a teploty pomocí formy II na vstřikolisu 

Shell-O-Matic. Vpravo nahoře pohled na formu II zepředu, vpravo dole pohled na formu II zezadu 

s instalovanými senzory teploty (v pozicích T1, T2, T3, T5) a talku (poloha P2).  

 

Nastavení vstřikovacích podmínek  

Měněny byly parametry vstřikolisu FLOW (nastavení průtoku) a PRESSURE (nastavení tlaku). 

Hodnoty teploty voskové směsi byly nastaveny shodně pro všechny měření: zásobník vrch 70°C, 

zásobník střed 70°C, zásobník spodek 64°C, uzavírání vosku 64°C, vstřikovací válec 64°C, vedení 

vosku 64°C, blok trysky 64°C, tryska spodek 64°C. Pro každé nastavení byly provedeny tři 

odstřiky (Tab. 10). Značení odstřiků: „II“ – testovací forma II; „A“ – budík FLOW nastaven na 

150 dílků; „3“ – budík PRESSURE nastaven na 300 dílků; „a“ – první měření při tomto nastavení 

(b, c – opakované odstřiky při shodném nastavení). Vstřikována byla vosková směs Remet Hyfill 

B478.  
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Označení 

odstřiku 

Nastavení 

FLOW 

(průtok); [dílky]  

 

Nastavení 

PRESSURE 

(tlak); [dílky] 

 

IIA3a 150 300 

IIA3b 150 300 

IIA3c 150 300 

IIA5a 150 500 

IIA5b 150 500 

IIA5c 150 500 

IIA8a 150 800 

IIA8b 150 800 

IIA8c 150 800 

IIB3a 300 300 

IIB3b 300 300 

IIB3c 300 300 

IIB5a 300 500 

IIB5b 300 500 

IIB5c 300 500 

IIB8a 300 800 

IIB8b 300 800 

IIB8c 300 800 

 

Tab. 10 Nastavení vstřikovacích parametrů experimentálních odstřiků formy II.  

 

Záznam dat z čidel i kamera byly spuštěny přibližně ve stejném časovém okamžiku. Poté byl 

spuštěn vstřikolis, vstřikovací cyklus. Záznam dat z čidel i kamera byly vypnuty po ukončení 

vstřikovacího cyklu po zvednutí horní přítlačné desky vstřikolisu.  

  

5.3.3 Naměřena data – teplotní a tlakové čidla 

Údaje z termočlánků jsou ukládány přímo ve stupních celsia s přesností na jedno desetinné 

místo. Vždy deset údajů teploty za jednu vteřinu. Údaje z talkového čidla jsou ukládány ve voltech 

s přesností na tři desetinná místa. Taktéž deset údajů za vteřinu. Tyto údaje je nutné převést na 

jednotky tlaku. Kalibrace talkového čidla je uvedena v Tab. 11.  
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Výstupní 

napětí 
[Vdc] 

Tlak 

[PSIG] 
Tlak 

[bar] 

0,487 0 1 

5,458 1500 103 

10,467 3000 207 

5,463 1500 103 

0,491 0 0 

  

Tab. 11 kalibrace tlakového čidla PX101V1. Jednotky talku, na které je čidlo výrobce 

kalibrované - PSIG (Pounds Per Square Inch Guage - manometrický tlak rovný libře na čtvereční 

palec).  

 

Pro převod jednotek tlaku PSIG na pascaly, byl použit vztah: 

 

  (                        )  (            )                     (36) 

 

Konec (špička) termočlánku v dutině formy (pozice T1, T2, T3) je vždy ve středu tloušťky průřezu 

dutiny ve kterém je umístěn. Naměřená data byla zpracována do grafů. Ukázka naměřených dat 

zpracovaných do grafů viz Obr. 71. Ostatní grafy v Příloze č. 3 (Obr. P3.18 - P.3.22).  

 

 
 

Obr. 71 Záznamy teplot a tlaků naměřených při vstřikovacím cyklu IIA3a. T1, T2, T3 – pozice 

termočlánků uvnitř dutiny formy II; T5 – pozice termočlánku v tělesu formy II, P2 – poloha 

tlakového senzoru.  
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Vyhodnocení  

Průběh záznamu tlaku je u všech proměřených nastavení tvarově obdobný s průběhem tlaku 

uvedeném na Obr. 72. V bodě 0 je testovací forma II umístěna ve vstřikolisu, v pozici pro 

odstříknutí. Je spuštěn záznam z čidel. Současně je spuštěna digitální kamera. Poté je zapnut 

vstřikovací cyklus vstřikolisu za podmínek definovaných v Tab. 10. Doba dotlaku je ve všech 

případech nastavena na 60 vteřin. Při spuštění vstřikolisu, začne nejdříve sjíždět směrem k formě 

uzavírací deska. V bodě 1 se uzavírací deska dostane do kontaktu s formou II. Nastavené hodnoty 

uzavíracího tlaku je dosaženo v čase 2. V tento okamžik je spuštěn vstřikovací píst. Do dutiny 

formy začne proudit vosková směs Hyfil B478. V oblasti bodu 3 přechází vosková směs přes 

tlakový senzor. V bodě 4 se začíná voskovou směsí zaplňovat klínová část dutiny formy II. V bodě 

5 je dutina formy plná a začíná růst tlaku v dutině formy směrem k nastavené hodnotě dotlaku. 

Nastavené hodnoty dotlaku je dosaženo v oblasti bodu 6. Následuje výdrž na hodnotě dotlaku až 

do bodu 7 kdy dojde k jeho ukončení. Následuje pokles tlaku, až do bodu 8 kdy začne z formy 

odjíždět uzavírací deska. V bodě 9 je ukončen pracovní cyklus vstřikolisu, forma uvolněná a 

připravená k přesunu na pracovní stůl kde dojde k vyjmutí voskového modelu. V bodě 10 dojde 

k vypnutí záznamu z čidel a kamery. Následuje vyjmutí voskového modelu a příprava formy na 

další odstřik.  
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Obr. 72 Znázornění klíčových oblastí (body 0-10) typického grafu z měření pomocí formy II. Ke 

grafu přiřazeny vybrané snímky z digitálního záznamu průběhu zaplňování dutiny formy II 

voskovou směsí Hyfill B478.  
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Tvar průběhu tlaku je u všech provedených experimentálních odstřiků podobný. Počáteční tlak 

(oblast 0-1) by měl odpovídat hodnotě atmosférického tlaku (tj. kolem jednoho baru). U všech 

měření se však pohybuje v intervalu -0,6 až –0,9 barů. Tato odchylka může být způsobena během 

přenosu napěťového signálu z tlakového senzoru k jeho digitálnímu záznamu. I volně položené, 

nezatížené čidlo ukazuje hodnotu tlaku kolem – 0,6 bar. Problematika přenosu signálu z tlakového 

čidla a jeho optimální zapojení bude dále konzultována s výrobcem tlakového čidla a s odborníky 

na měření tlaků. Odchylka může také souviset s montáží čidla pomocí použité závitové redukce (z 

Witworthova závitu na metrický závit) do formy a přesností umístění válcového tlakového senzoru 

v předvrtané díře (tolerance válcovitosti, a souososti uložení čidla).   

Mezi body 1 a 2 dojde k výraznému poklesu tlaku. K tomuto poklesu by během vstřikovacího 

cyklu nemělo dojít. Pokles nastává v čase, když se zvyšuje přítlak na formu II od uzavírající desky 

vstřikolisu. K nejvýraznějšímu tlakovému poklesu, ze všech proměřovaných variant nastavení 

vstřikovacích podmínek, dochází při nastaveních IIA3a, b, c a to až o hodnotu téměř čtyř barů. 

Výrazný je také tento pokles u nastavení IIB3a, b, c (o cca 2 bary).  Ve všech ostatních případech 

je hodnota poklesu tlaku nižší. U některých variant je hodnota tohoto poklesu tlaku zanedbatelná, i 

když patrná (u variant nastavení  II8Ba, b, c; II8Aa; IIB5c; je pokles v řádu desetin baru). Detail 

této oblasti poklesu tlaku pro sledovaná nastavení vstřikovacích parametrů je na Obr. 73. Vznik 

tohoto tlakového poklesu je spojován s uzavíráním formy přítlačnou deskou vstřikolisu. Uzavírací 

tlak byl ve všech případech nastaven na stejnou hodnotu 55 barů. Pravděpodobně dochází ke 

stlačení senzoru na tlakovém čidle přes formu II a přítlačnou desku vstřikolisu. Jako možné řešení 

se jeví zvětšit vůli mezi tlakovým senzorem a dírou ve formě.  

 

 
 

Obr. 73 Porovnání oblasti poklesu tlaku na počátku vstřikovacího cyklu u všech měřených 

variant nastavení vstřikolisu (Tab. 10).  
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Od bodu 2 do bodu 5 dochází k plnění dutiny formy. V bodě 2 začíná hydraulický válec tlačit 

na píst vstřikovacího válce, vosková směs se dává do pohybu a přes trysku vstupuje do dutiny 

formy (objevení směsi v dutině nastane mezi body 2 a 3). Mezi body 2 a 3 dochází k poklesu 

tlaku. Příčina tohoto poklesu pravděpodobně souvisí s pohybem pístu, voskové směsi v celé 

dopravní soustavě mezi pístem a tryskou. V bodě 3 vosková směs prochází přes tlakový senzor a 

dochází k nárůstu tlaku. V bodě 4 se začíná zaplňovat klínová oblast dutiny formy. Tlak pozvolna 

roste. Od okamžiku zaplnění celé dutiny formy (cca oblast kolem bodu 5 – klínová oblast se zaplní 

již velice rychle) dochází k výraznému nárůstu tlaku až na hodnotu dotlaku (bod 6). Od bodu 3 až 

do bodu 8 je tvar průběhu tlaku v souladu s teorií (kapitola 1.3.3). V bodě 8, dle záznamu 

z digitální kamery dojde ke zdvihu uzavírací desky. V bodě 9 je forma již volná. Dochází 

k postupnému, pomalému poklesu tlaku vlivem chladnutí voskové směsi uvnitř formy.   

Na Obr. 74 jsou zobrazeny průběhy tlaků ze všech měření skupiny A – tedy při nastavení 

hodnoty parametru FLOW na hodnotu 150 dílků. V souhrnném Obr. 75 jsou uvedeny průběhy 

všech měřených tlaků při nastavení FLOW na 300 dílků.  

 

 
 

Obr. 74 Průběhy všech naměřených tlaků v závislosti na čase pro vstřikovací podmínky A 

(FLOW = 150 dílků).  
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Obr. 75 Průběhy všech naměřených tlaků v závislosti na čase pro vstřikovací podmínky B 

(FLOW = 300 dílů). 

 

Z Obr. 74 a 75 je patrný vliv nastavené hodnoty parametru FLOW (po výměně vadného ventil 

FLOW za nový). Doba plnění dutiny formy (přibližně oblast mezi body 2 – 4 na Obr. 72) je 

závislá na hodnotě nastaveného parametru FLOW. Při FLOW150 je doba plnění dutiny formy II 

kolem 12 vteřin při nastavení FLOW 300 pak cca 2 vteřiny (detail z obrázků 74 a 75je na Obr. 73). 

(Přesnější hodnota doby plnění dutiny bude stanovena z digitálního záznamu – viz dále. Tato 

hodnota bude také použita pro numerickou simulaci). Ventil FLOW ovlivňuje množství voskové 

směsi, které proteče tryskou vstřikolisu za čas. Čím vyšší hodnota parametru FLOW je nastavena 

na vstřikolisu tím by měla být kratší doba plnění dutiny formy, což odpovídá údajům zjištěným 

pomocí formy II.  

Naměřená data, druhý a třetí sloupec v Tab. 12, byla korigována. Tlakové čidlo na počátku 

měření kdy je umístěno ve formě by mělo ukazovat hodnotu tlaku kolem jednoho baru, 

odpovídajícího tlaku atmosférickému. Počátek měření byl tedy korigován o hodnotu rozdílu mezi 

naměřeným tlakem a tlakem jedné atmosféry, kterou by čidlo mělo ukazovat. Dále, v rámci 

korekce, byl přičten rozdíl, který vzniká vlivem působení uzavírací síly desky vstřikolisu. 

Průměrná hodnota dotlaku, pro každé provedené měření, je uvedeno ve čtvrtém sloupci tabulky. 

Hodnoty z každého opakovaného měření jsou zprůměrovány (pátý sloupec tabulky) a tyto hodnoty 

je možné srovnat s hodnotami dotlaku jež jsou spočteny podle manuálu výrobce vstřikolisu 

(poslední sloupec). 
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Tab. 12 Vyhodnocení velikosti dotlaku naměřeného, korigovaného a dle specifikace výrobce 

vstřikolisu [50]. Barevně označeny skupiny se shodně nastavenou hodnotou dotlaku.  

 

Z Tab. 12 je patrné že naměřené korigované hodnoty dotlaku jsou vždy, kromě případu IIB8 

nižší, avšak blízké hodnotám tlaku uvedené výrobcem v manuálu [50]. K největší korekci bylo 

přistoupeno v případě IIA3, kdy došlo k největšímu poklesu tlaku vlivem přítlaku uzavírací desky. 

Pro hodnoty dotlaku v simulačnímu programu Cadmould budou použity hodnoty uvedené 

v předposledním sloupku tabulky.  

 

Teplota uvnitř dutiny formy byla snímána pomocí tří plášťových termočlánků. Termočlánky, 

stejně jako tlakové čidlo, musely být po každém odstřiku z formy vyjmuty a po vyjmutí voskového 

modelu opět do formy II umístěny. Nejvyšší teploty byly zaznamenány termočlánkem umístěným 

v nejtlustším průřezu dutiny formy. S klesajícím průřezem dutiny, ve které byly termočlánky 

umístěné, klesala i hodnota naměřené teploty. Jak je uvedeno v kapitole 5.3.2 v odstavci 

„Nastavení vstřikovacích podmínek“, teplota vstřikované směsi by měla být 64°C. Maximální 

naměřená teplota v nejsilnějším průřezu však dosahovala hodnot kolem 42°C. Termočlánky byly 

umístěny kolmo na izotermy a ponořeny pouze do poloviny tloušťky průřezu dutiny. Lze 

předpokládat, že nízké naměřené hodnota teploty voskové směsi jsou dány, kromě ochlazování 

proudící směsi o stěny formy, také ochlazovacím účinkem ocelového pláště termočlánku a malou 

hloubkou ponoru kolmou na izotermy. Kolem měřící špičky termočlánku se vlivem vysokého 

odvodu tepla pravděpodobně vytvoří chladná vosková slupka, která izoluje čidlo od proudící směsi 

o vyšší teplotě. Vhodnější by bylo umisťovat předehřátý termočlánek ve směru izoterm. Pak ale 

vzniká problém s jejich vyjmutím po ostříknutí.  
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Teplota stěny formy byla měřena pomocí termočlánku umístěného v poloze T5 (viz Obr. 69). 

Zpracovaná naměřená data jsou uvedeny v Tab. 13. Počáteční teplota stěny formy byla stanovena 

jako průměrná teplota během prvních pěti vteřin o zapnutí snímače. Tato hodnota slouží jako 

počáteční výpočtová podmínka do numerické simulace. Z naměřených dat je patrné že forma se 

během jednotlivých ostřiků postupně zahřívá (v průměru o 2,9°C). Roste počáteční teplota formy 

spolu s pořadím odstřiků (skutečně provedené pořadí odstřiků odpovídá jeho uspořádání v Tab. 

13). Teplota stěny formy po odstřiku byla stanovena jako průměr naměřených teplot během 

posledních pěti vteřin měření.  

 

Označení 
měření 

Počáteční 
teplota 
stěny 
formy 

[°C] 

Teplota 
stěny 

formy po 
odstřiku 

[°C] 

Průměrná 
změna 
teploty 

[°C] 

Celková 
průměrná 

změna 
teploty 

[°C] 

IIA3a 24,4 27,7 3,3 3,9 

IIA3b 24,7 28,3 3,6 

IIA3c 24,7 29,5 4,8 

IIA5a 29,4 31,9 2,6 2,4 

IIA5b 29,9 32,3 2,4 

IIA5c 30,0 32,2 2,2 

IIA8a 27,5 30,9 3,3 2,9 

IIA8b 27,9 30,6 2,7 

IIA8c 28,3 31,0 2,7 

IIB3a 28,7 31,2 2,5 2,6 

IIB3b 28,9 31,4 2,6 

IIB3c 29,0 31,6 2,6 

IIB5a 29,0 31,7 2,7 2,7 

IIB5b 29,2 31,8 2,6 

IIB5c 29,1 31,9 2,7 

IIB8a 29,4 32,2 2,7 2,8 

IIB8b 29,5 32,2 2,7 

IIB8c 29,0 32,1 3,1 

 

Tab. 13 Teplota snímaná termočlánkem v dutině formy v poloze T5.   

Průměrné doby plnění dutiny formy při nastavení vstřikovacích podmínek A jsou cca 12,5 

vteřin. U podmínek B pak cca 1,1 vteřina (viz Obr. 74 a 75 a obrázky níže). 
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Shrnutí  

Pomocí testovací vstřikovací formy II bylo provedeno měření teplot a tlaků během 

vstřikovacích cyklů při různých nastavení vstřikovacích podmínek. Pro numerickou simulaci byly 

stanoviny průměrné hodnoty dotlaku, teploty stěny formy, teploty voskové směsi a doby plnění. 

Průběh záznamu z takového čidla neodpovídá teorii uváděné k průběhu vstřikovacího cyklu. Byly 

provedeny korekce tlaků. Dále budou hledány příčiny odlišností naměřeného průběhu od průběhu 

předpokládaného. Teplota stěny formy bude zadána do numerické simulace podle naměřených 

údajů. Teplotní průběh uvnitř dutiny snímaný pomocí plášťových termočlánků bude použit pouze 

jako orientační hodnota. Studené plášťové termočlánky mají velký ochlazovací účinek, který 

zkresluje skutečné hodnoty voskové směsi. Pro stanovení skutečné teploty vstřikované voskové 

směsi bude navrhnut jiný způsob měření.   

 

5.3.4 Naměřena data – kamera 

Průběhy jednotlivých odstřiků byly zaznamenávány pomocí digitální kamery Canon LEGRIA 

HF R26. Kamera byla spuštěna spolu se záznamem z čidel. Poté byl zapnut vstřikovací cyklus 

vstřikolisu. Digitální záznam byl ukončen spolu s koncem vstřikovacího cyklu. Byly nasnímány 

všechny provedené experimentální odstřiky (Tab. 10), tedy celkem 18 digitálních záznamů. 

Získaná videa průběhu zaplňování formy II byla, pro snadnější vyhodnocování, nastříhaná pomocí 

softwaru VirtualDub 9.0.1 na jednotlivé snímky (farmy). Z jedné vteřiny digitálního záznamu bylo 

získáno 30 obrázků. Jeden snímek tedy představuje časový interval 30/100 vteřiny. Při nastavení 

IIB3A došlo k načítání přídavné paměťové karty kamery a došlo k zpoždění spuštění záznamu 

průběhu zaplňování dutiny formy. Ve všech ostatních případech proběhl záznam bez komplikací.   

 

Vyhodnocení 

Pro porovnání snímků z různých odstřiků byly pro přehlednost vybrány určité časové intervaly 

shodné pro všechny odstřiky provedené při jednom nastavení FLOW.  Pro nastavení FLOW = 150 

dílků jsou to časové kroky 0,03s; 3,13s; 5,93s; 9,97s; 11,37s; 12,10s; 12,5s (Obr. 76). Pro 

nastavení FLOW = 300 dílků jsou to časové okamžiku od začátku zaplňování dutiny formy: 0,03s; 

0,27s; 0,5s; 0,87s; 1,00s; 1,10s; 1,33s; 1,53s; 1,8s (Obr. 77). Konečné časy, kdy dojde k úplnému 

zaplnění dutiny formy, se u jednotlivých odstřiků liší v řádech desetin vteřiny. Snímky ke všem 

provedeným odstřikům jsou uvedeny v Příloze č. 4 (Obr. P4.1 – P4.17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



119 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEVEŘEJNÉ 

 

Obr. 76 Snímky průběhu zaplňování dutiny testovací formy II ve zvolených časových 

okamžicích při nastavení vstřikovacích podmínek IIA3a.  
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Obr. 77 Snímky průběhu zaplňování dutiny testovací formy II ve zvolených časových 

okamžicích při nastavení vstřikovacích podmínek IIB3b. 
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Jednotlivá opakování měření IIA3a, IIA3b, IIA3c se svým průběhem zaplňování dutiny shodují. 

Shodu průběhu zaplňování lze konstatovat také u variant IIA5 a IIA8 (Příloha č. 3). Odchylky 

v celkových dobách zaplňování dutiny u všech variant skupiny nastavení A jsou v řádech 

maximálně desetin vteřiny. U všech variant A dojde v oblasti „1“ dutiny formy, vlivem postupu 

čela taveniny, ke vzniku výrazného studeného spoje (Obr. 78). U všech variant A dojde také 

k nezaběhnutí voskové části do konce klínové oblasti „1“ během fáze plnění dutiny. K zaplnění 

celé dutiny dojde pouze u variant IIA8 a to vlivem deformace plexiskla po dosažení maximálního 

dotlaku.  

 
Obr. 78 Oblast vzniku studeného spoje a nezatečení při nastavení parametru FLOW na 150 

dílků u všech variant nastavení vstřikovacích podmínek A.  

 

Ve skupině nastavení A došlo pouze u variant IIA5a, b, c k přerušení přísunu voskové směsi do 

dutiny formy během jednoho vstřikovacího cyklu. Toto přerušení přísunu voskové směsi nastalo 

na počátku plnění a trvalo cca 1,3 vteřiny.  

U variant nastavení B, u kterých je oproti variantám A, nastavená dvojnásobná hodnota 

parametru FLOW je průměrná doba zaplňování dutiny u variant IIB5 a IIB8, 1,1 vteřiny. U 

varianty IIB3 je průměrná doba plnění dutiny 1,8 vteřiny. U variant IIA se průměrná doba 

zaplňování dutiny formy pohybuje kolem 12,5 vteřin. Zvýšení hodnoty parametru FLOW ze 150 

na 300 dílků má výrazný vliv i na průběh zaplňování dutiny formy. Kromě zkrácení času 

zaplňování dutiny u varianty B nedochází ke vzniku nezatečení do klínové části jako u varianty A. 

Studený spoj je také výrazně méně patrný vlivem změny postupu čela taveniny a doby plnění u 

variant B oproti A. Kromě variant IIB5b a c dojde u všech ostatních k přerušení průběhu 

zaplňování dutiny formy v čase 0,7 vteřiny od počátku plnění na dobu 1,3 vteřiny (Tab. 14). Toto 

přerušení je z vyhodnocování průběhu zaplňování dutiny odstraněno. Doba plnění je o dobu 

přerušení zkrácena.  
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Označení 
měření 

Doba 
zaplňování 

dutiny 
formy II - 

korigováno 
[sec] 

Délka 
přerušení 
přísunu 
směsi 

během 
cyklu [sec] 

Nezaběhnutí 
klínové části 

IIA3a 12,5 Ne Ano 

IIA3b 12,6 Ne Ano 

IIA3c 12,7 Ne Ano 

IIA5a 12,5 1,4 Ano 

IIA5b 12,5 1,3 Ano 

IIA5c 12,5 1,3 Ano 

IIA8a 12,5 Ne Ano 

IIA8b 12,3 Ne Ano 

IIA8c 12,5 Ne Ano 

IIB3a - - Ne 

IIB3b 1,7 1,3 Ne 

IIB3c 1,8 1,3 Ne 

IIB5a 1,1 1,3 Ne 

IIB5b 1,1 Ne Ne 

IIB5c 1,1 Ne Ne 

IIB8a 1,1 1,3 Ne 

IIB8b 1,1 1,3 Ne 

IIB8c 1,1 1,3 Ne 

 

Tab. 14 Shrnutí záznamů průběhů zaplňování dutiny formy z digitální kamery dob plnění, 

přerušení plnění v rámci jednoho cyklu a nezaběhnutí.  

 

Shrnutí 

Pomocí digitální kamery byli získáni záznamy průběhu zaplňování dutiny testovací formy II. 

Snímky budou dále použity pro validaci se simulačním programem. Při nastaveních skupiny A 

došlo ke vzniku studeného spoje a nezaběhnutí. U variant B, kdy je nastavena vyšší hodnota 

průtoku voskové směsi není studený spoj patrný a ve všech případech nastavení skupiny B došlo 

k úplnému zaplnění dutiny formy během fáze plnění. Vzniklé vady umožní lepší porovnání 

s numerickou predikcí. Téměř u všech variant skupiny B došlo k přerušení přísunu voskové směsi 

do dutiny formy během jednoho vstřikovacího cyklu. K tomuto by nemělo docházet. Pro validaci 

byla tato excese odstraněna. Porovnání bude probíhat jako by k přerušení nedošlo.  

 

5.3.5 Numerické simulace  

Principy tvorby numerické simulace v programu Cadmould jsou uvedeny v podkapitolách 5.2. 

Na základě 3D dat dutiny formy II (Unigrafic) byla vygenerována výpočtová síť. Pro generování 

sítě byla zapnuta funkce Automatic Mesh Refinement (automatické zjemnění výpočtových 

elementů na tenkých stěnách) a Relative 0,6 (poměr vzdálenosti mezi nody výpočtových 
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elementů). Výpočtová síť pro model o rozměrech 250x37x200 mm a objem voskového modelu 

367,4 cm3 byl vytvořena v potřebné kvalitě bez chybných elementů (Obr. 79).  

 

 
 

Obr. 79 Výpočtová síť geometrie dutiny formy II a detail zjemněné struktury pomocí funkce 

automatického přizpůsobení taru sítě geometrii.  

 

Pro plnění formy byl použit studený vtokový systém průměru 8 mm v pozici V2 (Obr. 69). Byla 

použita materiálová databáze WAX II, jež byla vytvořena na základě měření vlastností voskové 

směsi Remt Hyfill B478 (kapitola 3.4). Okrajové podmínky výpočtu byly zadány jako v kapitole 

3.4.1. Hodnoty teploty dle Tab. 13. Hodnoty tlaku dle Tab. 12. Plnění formy bylo definováno 

pomocí času plnění určeného na základě videozáznamů průběhu zaplňování dutiny formy II (Tab. 

14).  

Bylo provedeno celkem 6 variant simulací v programu Cadmould 3D-F 6.0. Pro každou 

variantu vstřikovacích podmínek jedna simulace (tj. simulace pro IIA3, IIA5, IIA8; IIB3, IIB5, 

IIB8). Doba výpočtu jedné simulace průběhu plnění dutiny formy II cca 1,5 hodiny na výpočetní 

stanici Intel® Core™ i5, 3300 GHz, 8 GB RAM, 64 bitový operační systém Windows7 

Professional. Doba výpočtu jedné simulace včetně výpočtů smrštění a deformací cca 2,5 hodiny. 

Příklad jednoho možného zobrazení výsledku simulace (časový průběh plnění – video ze simulace 

nastřihané na obrázky ve vybraných časech) pro variantu nastavení vstřikovacích podmínek IIA3 a 

IIB3 jsou uvedeny na Obr. 80 a Obr. 81.  
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Obr. 80 Vybrané časové kroky z numerické simulace průběhu plnění dutiny formy II voskovou 

směsí Remet Hyfill B478 v programu Cadmould 3D-F 6.0, pro nastavení vstřikovacích podmínek 

IIA3.  

 

 

 
 

Obr. 81 Vybrané časové kroky z numerické simulace průběhu plnění dutiny formy II voskovou 

směsí Remet Hyfill B478 v programu Cadmould 3D-F 6.0, pro nastavení vstřikovacích podmínek 

IIB3.  
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Vybrané snímky průběhu plnění dutiny pro zbývající nastavení vstřikovacích podmínek jsou 

uvedeny v Příloze práce č. 4 (Obr. P4.18 – P4.23). Tyto snímky byly porovnány se snímky 

z průběhu zaplňování dutiny na vstřikolisu (Příloha č. 4. Obr. P4.1 - Obr. P4.17).   

 

5.3.6 Srovnání experimentálně získaných dat se simulacemi (validace) 

Snímky průběhu plnění dutiny formy II na vstřikolisu získané pomocí digitální kamery byly 

srovnány s výsledky predikce průběhu zaplňování dutiny v programu Cadmould. Z reálného 

záznamu průběhu plnění byly vybrány takové časové okamžiky, aby byl patrný průběh postupu 

proudu voskové směsi dutinou během vstřikovacího cyklu (např. Obr. 76, Příloha práce č. 4). 

Těmto jednotlivým časovým krokům odpovídá určitý tvar, který vyplňuje vosková směs uvnitř 

dutiny formy. K těmto tvarům byla hledána shoda v numerické predikci průběhu plnění (např. 

Obr. 80, Příloha č. 4).  
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Obr. 82 Validace numerické predikce průběhu zaplňování dutiny formy II pro nastavení 

vstřikovacích podmínek IIA5. Nad každým obrázkem je uvedena doba za jakou došlo k tomuto 

naplnění dutiny voskovou směsí Hyfill B478. Obrázek vlevo získán pomocí digitální kamery. 

Barevný obrázek vpravo získán z numerické simulace (Skupina výsledků: „Flow Front“, Detail 

výsledků: „Time When Filled [s]“.  
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Obr. 83 Validace numerické predikce průběhu zaplňování dutiny formy II pro nastavení 

vstřikovacích podmínek IIB5. Nad každým obrázkem je uvedena doba za jakou došlo k tomuto 

naplnění dutiny voskovou směsí Hyfill B478. Obrázek vlevo získán pomocí digitální kamery. 

Barevný obrázek vpravo získán z numerické simulace (Skupina výsledků: „Flow Front“, Detail 

výsledků: „Time When Filled [s]“. 

 

U všech variant skupin nastavení A je průběh zaplňování dutiny podobný. Během plnění částí 1 

a 2 dutiny formy část vosku zateče i do oblasti 3 kde než dojde k úplnému zaplnění částí 1 a 2 

ztuhne (Obr. 82). Po naplnění 1 a 2 směrem od spodu, od vtokového otvoru, nahoru se začne od 

shora plnit i oblast 3 dutiny formy II (klín). Ve všech případech tedy vznikne v klínové oblasti 

studený spoj na přechodu mezi oblastí 2 a 3. U všech variant nastavení A také nedojde k úplnému 

zaplnění oblasti 3. Vosková směs nezaběhne do nejužší části klínu (Obr. 78). Průběh plnění 

v numerické predikci u všech variant A odpovídá tomuto průběhu a lze konstatovat plnou shodu 

v predikovaném a skutečném průběhu plnění (Obr. 82). Lze nalézt pouze drobné odchylky mezi 

tvary postupujícího proudu v určitých časových okamžicích. Tyto drobné odchylky v čase a tvaru 

proudu lze považovat za přijatelné a numerickou predikci za dostatečně vypovídající o průběhu 

plnění dutiny.  
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U všech variant nastavení vstřikovacích podmínek B je průběh plnění částí 1 a 2 dutiny formy 

II obdobný jako u varianty A. Vzhledem k větší nastavené hodnotě průtoku (FLOW = 300 oproti 

FLOW 150 u variant A) je však doba zaplňování dutiny výrazně kratší (cca 1,1 vteřina oproti cca 

12,5 vteřinám u variant A – Tab. 14). Rychlost plnění je vyšší a nedochází ke vzniku studeného 

spoje na přechodu mezi 2 a 3 částí dutiny formy II. Klínová oblast se plní více rovnoměrně, je 

kompletně zaplněná a nevzniká nezaběhnutí. Numerické simulace pro varianty nastavení B 

odpovídají tomuto průběhu (Obr. 83). Opět lze konstatovat dostatečnou shodnu predikce průběhu 

plnění se zanedbatelnými odchylkami ve tvaru proudu vosku a časovém postupu plnění.  

 

5.3.7 Shrnutí kapitoly 5.3 

Byla navržena a vyrobena testovací forma II, která vychází ze zkušeností s použitím formy I. 

Pomocí formy II byly získány časové záznamy průběhu zaplňování dutiny formy voskovou směsí, 

průběhu teplot voskové směsi uvnitř dutiny formy, průběhu teplot ve stěně formy během 

vstřikovacích cyklů za různých vstřikovacích podmínek.  

Získaná data byla zpracována tak, aby je bylo možné použít jako vstupní data do simulačních 

programů. Na základě naměřených dat bylo vytvořeno šest numerických simulací průběhu plnění, 

která odpovídají uvedenému nastavení vstřikovacích podmínek. Po provedeném porovnání 

výsledků průběhu plnění dutiny formy II na vstřikolisu a výsledků z numerických simulací, lze 

konstatovat, že simulace dosahují dostatečné přesnosti a vypovídající hodnoty o průběhu plnění 

dutiny a lze je tedy začít testovat na tvorbě komplexních, rozměrných voskových modelech.  

Na základě naměřených dat byla vytvořena kompletní materiálová databáze, která umožňuje 

provádět kompletní analýzu vstřikovacího cyklu včetně predikcí rozměrových změn a deformací 

(některé ilustrativní výsledky pro nastavení II5A a II5B viz Příloha č. 5). Pro její praktické 

nasazení je však třeba provést validaci.   
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6  ZÁVĚR 

 

Slévárenská technologie lití metodou vytavitelného modelu patří k perspektivním a neustále se 

rozvíjejícím výrobním technologiím. Umožňuje získat vysoce tvarově náročné odlitky s minimem 

dokončujících operací. Je snaha o výrobu stále větších, tvarově náročnějších a přesnějších odlitků 

v co nejkratších výrobních časech se silným akcentem na snižování nákladů. Jednou z nových 

možností jak reagovat na rostoucí požadavky zákazníků je nasazení numerických predikcí. 

Numerické predikce urychlují optimalizaci jednotlivých fází této technologie. Jednou z klíčových 

fází je výroba voskových modelů vstřikováním. Dle dostupných informací nemají slévárny 

k dispozici kompletní numerickou predikci výroby voskových modelů vstřikováním. Práce mapuje 

možnosti takovouto simulaci vytvořit. Největší vliv na výslednou kvalitu voskového modelu má 

fáze vstřikovacího cyklu během které dochází k zaplňování dutiny formy vstřikovanou voskovou 

směsí. Současně je tato fáze i prvním krokem při tvorbě kompletní numerické predikce celého 

vstřikovacího cyklu včetně predikce rozměrových změna a deformací voskového modelu. V práci 

bylo prokázáno, že je možné v dnes již komerčně dostupných simulačních programech ProCast a 

Cadmould vytvořit numerickou predikci průběhu zaplňování dutiny formy vstřikovanou voskovou 

směsí.  

V úvodní části práce byl stručně popsán matematický aparát nezbytný k vytvoření takovéto 

predikce. Byl popsán princip funkce simulačních programů. Uvedeny základní rovnice, které tyto 

programy pro predikci proudění využívají a stručně popsány hlavní numerické metody řešení. 

Přesné, detailní informace, jak daný simulační program na této úrovni pracuje, jsou samozřejmě 

utajeny jako know-how jednotlivých vývojářských firem.  Nicméně bylo prokázáno, že simulační 

programy obsahují výpočtové modely umožňující predikovat průběh proudění nenewtonských 

kapalin, kam lze voskové směsi zařadit.  

Dále bylo zjištěno, že potřebné výpočtové moduly v obou testovaných programech sice existují, 

ale jejich materiálové databanky neobsahují informace o voskových materiálech nutných 

k provedení výpočtu. Ve spolupráci se společností Blayson Ltd. byly provedeny všechny zkoušky, 

které je tento výrobce schopen zajistit (viz. třetí kapitola). Výsledky provedených zkoušek nebyly 

pro potřeby simulačních programů dostatečné. Data z těchto zkoušek lze, až na výjimky, použít 

spíše jen jako upřesnění pro vhodné nastavení speciálních měřících metod. Potřebné materiálové 

informace byly tedy stanovovány ve spolupráci s chemickými laboratořemi v ČR. Byly použity 

metody měření DSC, pvT, TMA, DuNuyo, modifikovaná tahová zkouška, speciální reologická 

zařízení a softwary na zpracování měřených dat. Naměřená data byla vhodně upravena tak, aby je 

bylo možné zadat do jednotlivých databází simulačních programů. Byla vytvořena materiálová 

databáze plněné voskové směsi Hyfill B478, která obsahuje všechna potřebná data pro numerickou 

predikci proudění.  

Ve čtvrté kapitole byly stručně představeny oba požité simulační programy. Byla popsána 

tvorba prototypové simulace průběhu plnění jednoduché testovací dutiny voskovou směsí B478 na 

základě naměřených materiálových dat. Předností simulačního programu Cadmould je velké 

množství předpřipravených vizualizací výsledků, které je možné využít k optimalizaci vstřikování. 

Program je uživatelsky přívětivý a optimalizovaný výhradně na technologii výroby modelů 

pomocí vstřikování. Používá 2,5D výpočtovou strukturu, která umožňuje rychlé provádění 

výpočtů. Je vhodná pro modely s poměrem délky ku šířce stěny větším jak 10:1. Program ProCast 
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je software určený pro kovové materiály. Využívá plně 3D výpočtovou síť – je tedy použitelný pro 

jakýkoliv tvar, ale výpočty jsou náročnější na hardware.  Na rozdíl od Cadmouldu nabízí široké 

možnosti jak ovlivňovat výpočtové řešení pomocí mnoha okrajových výpočtových podmínek 

(„RUN“ parametry). Vhodné nastavení výpočtových parametrů pro predikce proudění voskové 

směsi nebyly známy. Po konzultaci s vývojovou firmou byly vybrány parametry, které by mohly 

mít vliv na žádanou predikci. Testováním jejich vlivu na průběh proudění byly vybrány 

nejvýznamější paramtery. Do predikce bylo také třeba vhodně nadefinovat počáteční podmínky 

výpočtu. Jedná se hlavně o průběhy teploty, průtoku, tlaku během vstřikovacího cyklu. U 

prototypových simulací byly tyto hodnoty stanoveny přibližně na základě nastavitelných 

procesních parametrů na vstřikolisu Shell-O-Matic. Tyto údaje zásadním způsobem ovlivňují 

výsledky predikce, proto byly v další fázi měřeny pomocí navržených zařízení (pátá kapitola).  

Výsledky z nově vytvořených numerických predikcí bylo třeba porovnat se skutečným 

procesem. Byla stanovena jejich vypovídající schopnost ke vztahu ke konkrétním výrobním 

podmínkám. Valdice průběhu zaplňování dutiny formy vstřikovanou voskovou směsí byla 

nejdříve prováděna s pomocí navržené testovací formy I. Byly snímány průběhy zaplňování dutiny 

této formy při různých nastavení vstřikovací podmínek. Tyto digitální záznamy a snímky byly 

srovnávány s predikcemi plnění v obou programech. Větší shody tvaru proudu voskové směsi, 

zvláště v počáteční fázi zaplňování dutiny, bylo dosaženo v programu ProCast. V páté kapitole 

jsou také popsány postupy měření nastavitelných parametrů vstřikolisu, které se v numerické 

predikci odráží skrze počáteční výpočtové podmínky. Bylo navrženo experimentální zařízení, 

umožňující stanovit hmotnost voskové směsi, která proteče tryskou vstřikolisu za čas (měření 

parametru „FLOW“). Z provedených měření při různých nastaveních ventilů vstřikolisu 

ovládajících tlak a průtok během vstřikovacího cyklu bylo zjištěno, že nastavení ventilu FLOW 

nemá vliv na množství proteklé voskové směsi. Množství voskové směsi, které proteče tryskou je 

ovlivňováno nastavením ventilu ovládajícího tlak (ventil „PRESSURE“). Toto zjištění bylo 

v rozporu s údaji výrobce vstřikolisu, podle něhož má být průtok voskové směsi nezávislý na 

nastavené hodnotě tlaku. Ventil FLOW byl poškozen a musel být vyměněn. Dále byla navržena 

druhá testovací forma II. Forma II je větší, tvarově složitě složitější než forma I. S její pomocí byly 

kromě záznamu průběhu plnění, měřeny průběhy teplot a tlaku během vstřikovacího cyklu. Údaje 

zjištěné pomocí formy II byly použity pro zpřesnění numerické predikce a pro validaci II. Byla 

vytvořena numerická predikce průběhu zaplňování dutiny formy II v dostatečné shodě se 

skutečným průběhem plnění formy a lze ji nyní začít validovat na rozměrných tvarově náročných 

voskových modelech. Pak bude numerická predikce připravena pro praktické nasazení k řešení 

výrobních problémů. Na geometrii II byla vytvořena také numerická predikce rozměrových změn 

a deformací, která podává představu o tom, co je pomocí softwaru Cadmould možné predikovat 

(příloha č. 5). 

Jak tedy práce dokládá, lze numerické predikce v dnes dostupných simulačních programech 

vytvořit a použít pro optimalizaci technologie vstřikování voskových směsí. Pro rozšíření jejich 

praktického využití by bylo vhodné vytvořit materiálovou databázi vybraných typických 

představitelů jednotlivých skupin voskových směsí tak, aby si uživatel mohl zvolit, alespoň 

podobnou voskovou směs, kterou používá ve výrobě. Dále je třeba provést poslední krok validace 

simulace průběhu plnění na rozměrných tvorbě komplikovaných voskových madlech. Poté je 

možné přikročit k validacím vozializací výsledků, které souvisejí s rozměrovými změnami a 
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deformacemi voskových modelů. Tím bude vytvořen velice silný nástroj umožňující virtuální 

optimalizaci celé technologie. Do numerické predikce je třeba zadávat počáteční a okrajové 

podmínky v dostatečné přesnosti. Pokud ukazatele na vstřikolisu nejsou dostatečně přesné, je třeba 

provést nezávislá měření základních vstřikovacích veličin – průběhu tlaku, průtoku a teploty 

během vstřikovacího cyklu. Bylo by vhodné provést tato měření na více vstřikovacích zařízeních a 

definovat vztah mezi veličinou nastavenou a jejím skutečným průběhem během vstřikovacího 

cyklu, který je třeba zadávat do simulačního programu.  
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SEZNAM VYBRANÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

 
a koeficient Yasuda  

α tepelná vodivost 

A materiálová konstanta 

A1 konstanta v modelu Cross-WLF 

  ̃ konstanta v modelu Cross-WLF 

 ⃗⃗ vektor síly 

β citlivost nulové smykové rychlosti na tlak 

   specifické teplo za konstantního tlaku 

CFD výpočty proudění kapalin 

D míra tenzoru deformace 

         konstanty v modelu viskozity 

h koeficient přestupu tepla 

 ⃗ vektor gravitace 

 ̇ smyková rychlost 

   ̇  zdánlivá smyková rychlost 

k koeficient tepelné vodivosti 

k tensor tepelné vodivosti 

λ koeficient fázového posuvu 

m materiálová konstanta modelu viskozity 

mS moment hybnosti 

mf moment hybnosti 

μ newtonská viskozita 

 ⃗⃗ normálový vektor 

η nenewtonsá viskozita 

    zdánlivá viskozita 

   viskozita při nulové smykové rychlosti 

   viskozita při nekonečné smykové rychlosti 

p tlak 

Q celkový průtok 

ρ hustota 

t čas 

   konstanta v Cross-WLF modelu 

T teplota 

   referenční teplota ve viskozitním modelu 

  smykové napětí 

  tenzor smykového napětí 

 ⃗ vektor rychlosti 

 ̌ objem 

W hmotnost 
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