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ABSTRAKT 

 Tato diplomová práce pojednává o možnostech využití numerické simulace v technologii 

vytavitelného modelu. První kapitola praktické části se zabývá využitím simulací při návrhu 

vtokové soustavy u tvarově složitého odlitku. Zároveň se v této části verifikovala správnost 

simulace odlitím zkušebních odlitků, na kterých se provedla kontrola rentgenem. Z výsledků 

vyplynulo, že výskyt vnitřních vad predikovaných pomocí simulace odpovídal místům ve 

skutečných odlitcích. Další část práce se zabývá zlepšením využití tekutého kovu za využití 

numerických simulací. Byly vybrány dva konkrétní odlitky, u nichž se provedla simulace 

stávajících, ale také nově navržených variant vtokové soustavy.  

Klíčová slova 

 Vytavitelný model, přesné lití, numerická simulace, software ProCast 

ABSTRACT 

 The diploma thesis deals with the possibilities of using numerical simulation in investment 

casting technology. The first chapter of practical part deals with the use of simulations in the 

design of gating system for the shape-complex casting. At the same time, the practical part 

verified the accuracy of the simulation by test castings on which the X- ray inspection was 

performed. The results showed that the occurrence of internal defects predicted by simulation 

corresponded to the locations in the test casts. Next part of the thesis describes improvement 

of the use of liquid metal (so called “yield”) by numerical simulations. Two specific castings 

were chosen to perform simulation of current and newly designed variant of the gating 

system. 

Key words 

 Lost wax process, investment casting, numerical simulation, software ProCast 
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ÚVOD 

 Téma diplomové práce spojuje nejstarší metodu odlévání kovu společně s nejmodernějšími 

technologiemi současnosti. Metoda vytavitelného modelu je známá již několik tisíc let, kdežto 

numerické simulace ve slévárenství se začaly objevovat v 80. letech 20. století.  

 V dnešní náročné době, kdy se firmy neustále snaží ušetřit náklady a optimalizují se 

všechny výrobní procesy, tak již není prostor na metodu „pokus – omyl“. V současnosti je 

v trendu metoda „napoprvé dobře“ a právě k tomu slouží numerické simulace ve slévárenství.  

Kromě důležité role ve fázi přípravy výroby (tzn. navržení optimální vtokové soustavy včetně 

umístění modelů na stromečku) lze numerickou simulaci využít také na zlepšení využití 

tekutého kovu (podíl objemu kovu vtokové soustavy a vlastních odlitků) za účelem snížení 

výrobních nákladů. Tím se slévárna stává konkurenceschopnější.  

V první části práce je cílem navržení optimální vtokové soustavy u vybraného odlitku a její 

následné ověření na zkušebních kusech, zároveň je zde také verifikována přesnost numerické 

simulace. V druhé části této práce je cílem zlepšení využití tekutého kovu za pomoci již 

ověřené numerické simulace. Celá praktická část diplomové práce je řešena za pomoci 

simulačního softwaru ProCAST a ve spolupráci se slévárnou přesného lití Alucast s.r.o. 
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1. TEORETICKÁ ČÁST 

1.1.  PRINCIP TECHNOLOGIE VYTAVITELNÉHO MODELU [1,2] 

 Technologie výroby odlitků pomocí vytavitelného modelu vychází z výroby voskových 

modelů, které jsou nejčastěji zhotoveny vstřikováním voskové směsi do ocelových nebo 

duralových forem. Tyto formy jsou vyráběny obráběním z kovových bloků a jedná se o 

časově nejnáročnější proces celé výroby. Konstruktér musí při návrhu formy zohlednit 

nejen smrštění voskového modelu a kovu, ale také tepelnou roztažnost při žíhání 

skořepiny. Je nutno také zohlednit pořizovací náklady matečné formy vzhledem 

k sériovosti vyráběného odlitku. Pro menší série je nutno zvážit, zda nepoužít některou 

z metod Rapid Prototyping, kterých lze v tomto případě výroby odlitků použít hned 

několik. 

 

 

 

 

 

K výrobě voskových modelů je vhodné použít tzv. tvrdou 

voskovou směs, která je složena z přírodních a syntetických 

vosků a plniv. Právě tohle složení zaručuje, že nebude 

docházet k propadání voskových modelů a bude zaručena 

vysoká přesnost voskového modelu i výsledného odlitku. 

Vosková směs je vstřikována za pomocí vstřikolisu do 

matečné formy. V této fázi je potřeba zajistit dostatečný tlak, 

dotlak a teplotu voskové směsi. Důležité je také správně 

navrhnout celý cyklus vstřikování, který by měl trvat co 

nejkratší dobu, ale zároveň nesmí být ovlivněna přesnost 

vyráběných modelů.  

Obr. 1 Princip výroby voskového modelu [1,3] 

  Obr.  2 Voskové granule [4] 
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Po výrobě voskových modelů se buďto sestaví více modelů do tzv. stromečku, nebo se 

sestaví jeden samostatný model. Ten se opatří vtokovou a doplňovací soustavou, nálevkou a 

v některých případech i filtrem. Sestavování probíhá za pomoci roztaveného vosku nebo za 

použití speciálních lepidel. Při této operaci se rovněž provádí i očištění hran a přetoků z dělící 

roviny. Při sestavování stromečků je nutno myslet i na oddělování již hotových odlitků. U 

hliníkových slitin se nejčastěji používá pásová pila. V řadě sléváren zaměřených na ocelové 

odlitky se využívá vibračního stroje, který odstraní skořepinu a zároveň oddělí odlitky od 

licího kůlu.  

 

 

 

 

 

 

 

Před obalováním je potřeba voskové modely nejprve odmastit od separátorů, které byly 

použity při výrobě v matečné formě. Odmaštěné modely se nejdříve namáčí do keramické 

břečky, sestávající se z plniva a pojiva.  Po okapání se modely posypou zrnitým keramickým 

materiálem (molochit, křemen, zirkon, korund, atd.) a to buď fluidním, nebo sprchovým 

systémem. První vrstvy, tzv. lícní, tvoří povrch odlitků, a proto je zrnitost tohoto posypu 

v rozmezí 0,175 – 0,25 mm. Ve většině sléváren tento proces není automatizován a je 

prováděn zkušenými pracovníky manuálně. Další, tzv. zesilovací vrstvy, zajišťují prodyšnost 

formy. Zrnitost u těchto obalů je 0,25 – 0,50 mm. Po každém jednotlivém obalu následuje 

sušení ve speciální sušárně, která musí zajistit konstantní teplotu a vlhkost. Vlhkost je pak 

rozdílná pro použitý typ pojiva v keramické břečce (alkosol, hydrosol). Doba sušení se 

obvykle pohybuje od dvou do čtyř hodin, v některých případech i déle. Celý proces se 

několikrát opakuje až do doby, kdy je finální počet vrstev keramiky dosažen. Počet obalů se 

může lišit typem odlévané slitiny.  

Obr.  3 Sestavování stromečků [1,5] 
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Po vytvoření keramické formy je potřeba vytavit voskový model. Kvůli rozdílné tepelné 

roztažnosti keramiky a vosku je nutné aplikovat tepelný šok. Ten zajistí vytvoření dilatační 

spáry na povrchu voskového modelu a nedojde tak k popraskání již hotové keramické formy. 

K tomuto účelu využívá většina sléváren 

bojlerkláv nebo autokláv pracujících 

s přehřátou párou. Dále je možno využít 

vytavení v žíhací peci, nicméně zde dochází 

k větším ztrátám vosku. Vytavený vosk se 

zachycuje, po regeneraci může být použit 

např. na vtokové či nálitkové soustavy nebo 

méně náročné odlitky. Další možností je 

zaslání zachyceného vosku do výrobny 

voskových směsí, kde bude provedena 

rekonstituce. Tím rekonstituovaný vosk získá 

vlastnosti panenského vosku. 

 

 

 

Obr.  4 Princip výroby skořepinové formy [1,6] 

Obr.  5 Princip vytvoření dilatační spáry [2] 
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Před samotným litím se keramické skořepiny žíhají v žíhací peci. Hlavní důvody tohoto 

procesu jsou odstranění zbytkového vosku, který se nepodařilo vytavit v předchozím kroku, 

zhutnění struktury keramiky a předehřátí keramické formy před odléváním. Žíháním se také 

odstraní voda vázaná v keramické skořepině. Přítomnost vody ve formě by mohla vést ke 

vzniku vodíkových bublin a zmetkování odlitků. 

 

 

 

 

 

 

 

Odlévání probíhá několika různými metodami. Nejběžnější je gravitační lití na vzduchu. 

Dále může být aplikováno sklopné lití, kde se přesné množství nataveného kovu po otočení 

přeleje z pece přímo do skořepiny. Mezi další metody patří odstředivé lití, při kterém se 

keramická forma otáčí kolem své osy, díky čemuž je zajištěno lepší zaběhnutí kovu. Tato 

metoda našla uplatnění např. u odlévání šperků. Pro nejnáročnější superslitiny je nutné při 

procesu odlévání zamezit přístupu vzduchu, a proto proces tavení a odlévání probíhá ve 

vakuové peci, případně lze využít vakuového nasávání.  

 

 

 

 

                                 Obr.  7 Odlévání [8] 

Obr.  6 Žíhání keramické formy [7] 
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Po odlití je jako první odstraněna keramická skořepina. Na proces odstranění skořepiny lze 

použít vibrační stroj nebo kladivo. Po hrubém odstranění keramiky se odlitky oddělí od 

vtokového systému. Jak již bylo zmíněno výše, u slitin hliníku se využívají pásové pily, u 

oceli vibrační stroje nebo řezné kotouče. Jakmile jsou odděleny jednotlivé odlitky, je potřeba 

odstranit zbylou keramiku a sjednotit povrch. Hliníkové odlitky se mohou tryskat tlakovou 

vodou s přidaným abrazivem, ocelové zase mohou být tryskány litinovou drtí, ocelovými 

kuličkami nebo korundovým pískem. Drobné odlitky se čistí v ručních tryskacích kabinkách. 

Před závěrečnou kontrolou jakosti jsou odlitky kalibrovány v nejrůznějších přípravcích, aby 

se zaručila rozměrová přesnost. 

 

 

 

 

 

 

Na základě požadavků zákazníka se na výsledném odlitku provede kontrola jakosti. 

Metody kontroly jakosti jsou destruktivní a nedestruktivní. Nedestruktivními metodami lze 

hodnotit vnější i vnitřní jakost odlitku. Mezi metody hodnotící vnější jakost patří vizuální 

kontrola, kapilární zkouška, metoda magnetická nebo metoda vířivých proudů. Těmito 

metodami se odhalují praskliny, trhliny, póry či zavaleniny. Kapilární zkoušku lze použít na 

všechny typy materiálů.  

Vnitřní jakost je možno kontrolovat buďto pomocí ultrazvuku nebo radiologickou 

zkouškou. Ultrazvukem lze odhalit vnitřní dutiny, trhliny. Ultrazvuk je také vhodný pro 

měření tloušťky stěny. Radiologická zkouška umožňuje získat trvalý obraz vnitřních vad 

materiálu, zejména objemových, v případě vhodného směrového natočení i vad povrchových. 

Jedná se o nejdůležitější metodu pro odlitky s vysokou mírou bezpečnosti. V oblasti přesného 

lití vyžadují radiologickou zkoušku odlitky používané v leteckém průmyslu.  

Obr.  8 Dokončující operace [1,9] 
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Další důležitá zkouška jakosti je proti úniků tlakového média. Odlitky se ve speciálním 

přípravku pod vodní hladinou vystaví tlaku vzduchu a je zkoumáno, zda skrz stěny odlitku 

neunikají vzduchové bubliny. Kontrola rozměrů 

může být prováděna ručně pomocí posuvných 

měřidel a nejrůznějších měrek. Další možností 

kontroly jakosti je 3D dotyková zařízení nebo 

3D skener. Těmito zařízeními, zejména 3D 

skenerem, je možné měřit formu pro vstřikování 

vosku nebo samotné voskové modely. Právě 

tímto měřením se odhalují chyby nebo neshodné 

parametry již v počátcích výroby.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.  9 Měření pomocí 3D skeneru [10] 
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1.2.  ODLÉVÁNÍ DO SAMONOSNÝCH SKOŘEPINOVÝCH FOREM  

Metoda vytavitelného modelu, tedy odlévání slitin do skořepinových forem, slouží 

především k výrobě vysoce přesných tenkostěnných odlitků. Rovněž ale slouží k získání 

odlitků s vysokou vnitřní homogenitou, případně s definovanou disperzitou či orientovanou 

strukturou. Tyto požadavky jsou časté zejména při odlévání vysokolegovaných niklových 

ocelí pro letecký nebo energetický průmysl. Vnitřní struktura odlitku je významně 

ovlivňována dynamikou přenosu tepla během tuhnutí a orientací tepelných toků, které budou 

vysvětleny v následující podkapitole.[11] 

1.2.1. Požadavky na skořepinovou formu [12] 

Skořepinová forma musí splňovat následující podmínky, aby bylo dosaženo zdravého 

odlitku. V první řadě musí umožnit rychlé a klidné plnění dutiny formy s minimem 

turbulencí. Forma by měla ustanovit teplotní gradienty, které vedou ke správnému tuhnutí 

odlitku, ne vždy je to však možné vzhledem ke konstrukci odlitku. Dále by měla zaručit 

zachycení strusky a nečistot a to buď vlastní konstrukcí vtokové soustavy, nebo pomocí 

filtrace. Během plnění a tuhnutí nesmí docházet k reoxidaci kovu. Konstrukce formy a 

stromečku musí být navržena tak, aby bylo možné voskové modely snadno spojit, respektive 

hotové odlitky oddělit od vtokové soustavy. Musí se zde zohlednit i vytavování vosku a také 

stabilita formy na licím poli, aby bylo možné odlít kov co nejrychleji a nemusela se tak forma 

upevňovat do přípravků. Forma musí mít také dostatečnou pevnost, aby nedocházelo 

k deformaci odlitku během tuhnutí. 

 

 

 

 

 

 

Obr.  10 Ukázka keramických skořepinových forem [16] 
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1.2.2. Teplotní režim skořepinové formy [11,13] 

Ve skořepinových formách je teplo částečně akumulováno ve formě a částečně odváděno 

do okolí. Tím se liší tepelné pochody při lití do skořepinových forem od jiných slévárenských 

technologií. Na rozdíl od běžně používaných pískových forem je při lití do žíhaných 

tenkostěnných skořepin rozhodující podíl tepla odvedeného do okolí. 

Teplotní režim skořepinové formy se skládá z několika kroků: 

• žíhání skořepiny, 

• transport z žíhací pece na licí pole, 

• prodleva na licím poli až do počátku lití, 

• odvod tepla z formy po odlití tekutého kovu. 

 

Počáteční teplotní profil vzniká v okamžiku vyjmutí formy z žíhací pece, kdy ve formě 

existuje homogenní teplotní pole a dochází k ochlazování. Odvod tepla probíhá v této fázi 

převážně radiací a konvekcí do okolního prostředí. Při stání formy na licím poli, tedy v 

pískovém loži nebo na ocelovém roštu, probíhá odvod tepla vedením a sáláním do okolního 

prostředí. Během lití se na ochlazování kovu podílí především tepelná akumulace formy. 

Jakmile se forma zaplní kovem, dochází k odvodu tepla přehřátí a krystalizačního tepla. 

Odvedené teplo z odlitků ΔQkovu je z části akumulováno formou ΔQformy a z části 

odvedeno do okolí ΔQokolí. Z uvedeného plyne vztah ΔQkovu= ΔQformy+ ΔQokolí. Při lití 

do tenkých skořepinových forem je část tepla odváděna do okolí zásadně jiná než u jiných 

slévárenských technologií. Je zřejmé, že při odlévání do kovových nebo velkých pískových 

forem se větší množství tepla akumuluje ve hmotě formy, než je odvedeno do okolí, jako je 

tomu u lití do skořepinových forem. 

 

 

 

Obr. 11 Srovnání množství odvedeného tepla 
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V technologii přesného lití je nutno počítat 

se vzájemných osáláváním jednotlivých částí 

tvarově složitého odlitku nebo jednotlivých 

odlitků tvořící stromeček. Proto je nutné řešit 

přenos tepla v částečně nebo zcela uzavřeném 

prostoru a zohlednit tak tvarovou konfiguraci 

formy, ale také radiační vliv okolního 

prostředí.  

 

1.2.3. Proudění kovu ve formě [12,14,15] 

Proudění kovu ve formě je jedním z hlavních aspektů návrhu nové vtokové soustavy. 

Jelikož má tekutý kov při proudění podobné chování jako voda, lze využít teoretických 

základů z hydrodynamiky. Proudění reálných kapalin je komplikovaný proces, jehož 

matematický popis je velmi složitý, a proto se zavádí experimentálně zjištěných koeficientů. 

Na rozdíl od ideální kapaliny zde působí vnitřní tření (viskozita, vazkost), které zpomaluje 

pohyb částic. Viskozita tekutého kovu se mění s jeho klesající teplotou. Vrstva kapaliny, která 

se nachází v bezprostřední blízkosti stěny formy, se pohybuje nejmenší rychlostí nebo je 

vzhledem ke stěně v klidu. Na tuto vrstvu navazují další vrstvy s postupně se navyšující 

rychlostí. Nejvyšší rychlost mají částice pohybující se ve středu průřezu trubice.  

Pro určení druhu proudění je zavedeno bezrozměrné Reynoldsovo číslo. Vypočítá se jako 

násobek střední rychlosti proudění a hydraulického průřezu, vydělen kinematickou 

viskozitou, která je pro každou tekutinu rozdílná, avšak velmi blízka hodnotě pro vodu. Proto 

se mnoho zkoušek proudění ve vtokových kanálech simuluje za pomoci vody a průhledných 

plastových trubic. Kritická hodnota Reynoldsova čísla pro vodu je 2320. Pokud je 

Reynoldsovo číslo menší než kritické, jedná se o laminární proudění. Pokud je větší, jedná se 

proudění turbulentní. 

𝑅𝑒 =
 𝑑𝐻 . 𝑣

𝜈
 

𝑑𝐻 =
4 . 𝑆

𝑂
 

Obr.  12 Sálání tepla mezi odlitky a okolím 
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 V případě, že je hodnota Reynoldsova čísla menší než 20 000, hovoříme o turbulentním 

proudění se stabilní mezní vrstvou. To v praxi znamená, že rychlost u stěny formy je nulová, 

tak jako u laminárního proudění (Obr.13).  Pokud je hodnota tohoto čísla větší než 20 000, 

jedná se o turbulentní proudění s nestabilní mezní vrstvou. To znamená, že proud kovu 

snadněji oxiduje se stěnou formy nebo se vzduchem pronikajícím skrze formu. Z výše 

uvedeného je zřejmé, že výsledná rychlost proudění může ovlivnit zdravost odlitku. Je 

zřejmé, že pokud by se při plnění formy dosáhlo laminárního proudění, kvalita odlitku by byla 

co nejvyšší. Avšak rychlost tekutého kovu by musela být tak nízká, že by kov předčasně 

zatuhl již ve vtokové soustavě. Proto je žádoucí, aby vtoková soustava byla navržena tak, že 

sice bude dosaženo turbulentního proudění, ale nepřekročí se Reynoldsovo číslo s hodnotou 

20 000.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

stabilní mezní vrstva 

Obr.  14 Turbulentní proudění s nestabilní mezní vrstvou 

Obr.  13 Turbulentní proudění se stabilní mezní vrstvou 
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1.3.  SIMULACE VE SLÉVÁRENSTVÍ 

Numerická simulace ve slévárenství má již od počátku jasný cíl, a to zamezení mnohdy 

nákladné metody pokusů a omylů. V počátcích se pomocí simulace řešila pouze identifikace 

tepelných uzlů odlitku. Numerické simulace zaznamenaly výrazný pokrok, dnes lze 

v simulačním programu predikovat vady, zbytkové napětí, mikrostrukturu nebo mechanické 

vlastnosti. Díky simulaci lze testovat výrobní technologie, podmínky lití nebo konstrukci 

vtokové soustavy daného odlitku. Simulace je možno využít i v procesech jako je tepelné 

zpracování odlitků, případně vstřikování vosku při výrobě voskových modelů. [17,18] 

Simulaci lze v současné době použít pro většinu běžně používaných slitin a slévárenských 

technologií. Například se jedná o gravitační lití do pískových nebo kovových forem, lítí na 

vytavitelný nebo spalitelný model a také lití za zvýšených sil, tedy vysokotlaké, nízkotlaké a 

odstředivé lití. [17] 

 

1.3.1. Simulační program ProCAST [17] 

ProCAST je simulační program od společnosti ESI Group, který již více než 25 let 

poskytuje softwarové řešení pro slévárenský průmysl. ProCAST je založen na metodě 

konečných prvků (MKP) a umožňuje predikovat vady v procesu lití, tuhnutí. Také je schopen 

provést analýzu mechanických vlastností, napjatosti a deformace.  

1.3.2. Příprava modelu (pre-processing) [19] 

Jedná se o důležitou část procesu, protože právě zde jsou zadávány všechny parametry 

následné simulace. Jedná se například o stanovení optimální trojúhelníkové 2D sítě, která 

musí dostatečně popisovat i nejmenší detaily odlitku. Dále následuje vytvoření sítě 

charakterizující skořepinu a poté program vytvoří 3D síť, která se mnohdy skládá až z 

několika milionů elementů (Obr. 15). Důležitým krokem je také zadání materiálů, jejich 

počátečních teplot a přestupů tepla mezi jednotlivými materiály. Dalším krokem je pak určení 

času nebo rychlosti lití, kde lze například zadat časovou prodlevu před samostatným litím 

(transport skořepiny z žíhací pece). Jako poslední jsou v této části zadávány parametry 

výpočtu. Jedná se zejména o nastavení velikosti kroku simulace, četnosti ukládání a také 

zadání rozsahu výsledků. 
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1.3.3. Výpočet (processing) [19] 

Rychlost výpočtu je ovlivněna především hardwarovým výkonem počítače. Dobu výpočtu 

ovlivní také velikost odlitku a rozsah požadovaných výsledků, či jejich přesnost, která závisí 

na počtu uzlových bodů (2D elementy). V softwaru ProCAST je možno již během výpočtu 

sledovat výsledky. V případě zjevné chyby lze výpočet přerušit, chybu v části pre-processing 

opravit a výpočet pustit znovu.  

1.3.4. Vyhodnocení výsledků (post-processing) [20] 

Výsledky lze prohlížet v modulu Visual-Viewer. Můžeme na nich pozorovat teplotní a 

rychlostí pole během odlévání, dále pak proces tuhnutí a v neposlední řadě tvorbu staženin a 

ředin. Všechny tyto vlastnosti lze pozorovat v nejrůznějších řezech celým modelem. 

Výstupem může být obrázek nebo video celého procesu.  

  

Obr.  15 Vizualizace  2D a 3D sítě v softwaru ProCAST 
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1.4.  SLITINY HLINÍKU POUŽÍVANÉ V PŘESNÉM LITÍ [21] 

Čistý hliník je pro konstrukční účely zcela nevyhovující. Přísadové prvky zlepšují 

slévárenské a mechanické vlastnosti a proto se pro výrobu používají zejména slitiny hliníku. 

Z 90 % veškeré výroby hliníkových odlitků to jsou slitiny Al-Si, tedy siluminy.  Křemík je 

hlavním přísadovým prvkem siluminů a jeho obsah ve slitině je druhý nejvyšší hned po 

hliníku. Hlavní přísadové prvky tedy určují druh hliníkové slitiny. Kromě již zmíněného 

siluminu to může být duralaluminium (měď) nebo hydronalium (hořčík). Vedlejší přísadové 

prvky, kterých může být obsaženo současně několik, tak příznivě ovlivňují vlastnosti dané 

slitiny. Mohou například ovlivňovat strukturu, zlepšovat mechanické vlastnosti nebo jsou 

důležité z hlediska tepelného zpracování. U siluminů jsou nejdůležitější vedlejší přísadové 

prvky hořčík a měď. Tyto prvky umožňují vytvrzování a tím se zvýší mechanické vlastnosti 

jako pevnost v tahu a tvrdost, ale mírně se zhorší tažnost. U duralaluminů je důležitý vedlejší 

přísadový prvek titan, který zjemní velikost primárního zrna a také hořčík, který zvyšuje 

pevnost. 

 

1.4.1. Slitiny Al-Si-Mg [21,23] 

 Hořčík je v siluminech významný prvek, který umožňuje provádět vytvrzení za tepla a 

výrazně tak zvýší mechanické vlastnosti. Množství přidaného hořčíku se pohybuje v rozmezí 

0,3 – 0,7 %. Z množství, které je do slitiny přidáváno, plyne, že nebudou ovlivněny 

slévárenské vlastnosti nebo korozivzdornost.  V litém stavu nemá hořčík žádné zpevňující 

účinky. Těch je dosaženo až po vytvrzení a platí, že čím víc je hořčíku obsaženo, tím vyšší 

jsou výsledné hodnoty mechanických vlastností. Při normální rychlosti ochlazování tvoří 

hořčík intermetalickou fází Mg2Si, která tvoří eutektikum Al-Si-Mg2Si s teplotou tuhnutí asi 

555 °C.  
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Slitiny Al-Si-Mg jsou podeutektické a 

dělí se podle obsahu křemíku do dvou 

skupin. Je to AlSi7Mg a AlSi10Mg. 

Slitiny s obsahem křemíku 10% mají lepší 

slévárenské vlastnosti a lepší svařitelnost 

právě díky obsahu křemíku blížícímu se 

eutektickému bodu. Nejčastějšími 

zástupci slitin AlSi7Mg jsou AlSi7Mg0,3 

a AlSiMg0,6, které se hojně využívají pro 

vysoce namáhané součástky 

v automobilovém a především leteckém 

průmyslu. Na Obr. 16 můžeme vidět 

průběh mechanických vlastností slitiny 

AlSi9Mg s měnícím se obsahem hořčíku. 

Měření bylo provedeno po vytvrzení a 

zkušební vzorky byly odlity do písku. 

V tabulce jsou znázorněny mechanické vlastnosti výše zmíněných slitin AlSi10Mg a 

AlSi7Mg a také je uvedeno jejich chemické složení. Hodnoty mechanických vlastností jsou 

uvedeny dle normy EN 1706 a jedná se o minimální hodnoty. To znamená, že odlitek nebo 

odlité zkušební tyče musí dle normy splňovat minimálně hodnoty uvedené v tabulce. 

 

 

 

 

 

 

 

      Obr.  16 Mechanické vlastnosti slitiny AlSi9Mg 
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    Tab. 1 Mechanické vlastnosti siluminů 

Označení slitin podle 

ČSN EN 1706 

Číselné 

značení 

Chemické 

značení 

Tepelné 

zpracování 

Pevnost 

v tahu 

Rm 

[MPa] 

Pevnost 

v tahu 

Rp0,2 

[MPa] 

Tažnost 

A [%] 

Tvrdost 

podle 

Brinella 

[HBW] 

EN AC-

43100 

EN AC- 

AlSi10Mg(b) 
T6 220 180 1 75 

EN AC- 

42100 

EN AC- 

AlSi7Mg0,3 
T6 260 200 3 75 

EN AC-

42200 

EN AC – 

AlSi7Mg0,6 
T6 290 240 2 85 

 

    Tab. 2 Chemické složení siluminů 

Označení slitin Chemické složení jednotlivých prvků 

Chemické 

značení 
Si Fe Cu Mn Mg Zn Ti Al 

EN AC- 

AlSi10Mg(b) 

9,0 – 

11,0 

0,45 – 

0,55 

0,15 – 

0,20 

0,2 – 

0,4 

0,3 – 

0,6 
≤0,15 ≤0,02 zbytek 

EN AC- 

AlSi7Mg0,3 

6,5 – 

7,5 
≤0,19 ≤0,05 ≤0,1 

0,25 – 

0,45 
≤0,07 ≤0,25 zbytek 

EN AC – 

AlSi7Mg0,6 

6,5 – 

7,5 
≤0,19 ≤0,05 ≤0,1 

0,45 – 

0,70 
≤0,07 ≤0,25 zbytek 
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1.4.2. Slitiny Al-Cu [21,23] 

Slévárenské slitiny obvykle obsahují 4 – 6 % 

mědi, ta tvoří společně s  hliníkem 

intermetalickou fázi Al2Cu označovanou jako 

fáze θ. Eutektická teplota je 548 °C a eutektická 

koncentrace je 33,2 % mědi. Rozpustnost mědi 

při eutektické teplotě je maximálně 5,7 % a 

s klesající teplotou se rozpustnost stále snižuje. 

Klesající rozpustnost mědi umožňuje vytvrzování 

a to jak za tepla, tak i za studena. Slévárenské 

vlastnosti této slitiny jsou velmi špatné, dají se 

ale zlepšit zjemněním zrna pomocí očkování. 

Dále je slitina choulostivá na kontaminaci 

křemíkem, kde jeho obsah by neměl překročit 0,2 

%. Jako přísadové prvky se používají titan, 

hořčík nebo mangan. Titan v množství do 0,3 % 

zjemňuje primárná zrno a hořčík v množství do 

0,35% zase zvyšuje pevnost. V Tab. 3 můžeme 

vidět, že duralaluminy dosahují vyšší pevnosti, tažnosti i tvrdosti než siluminy, ale na úkor 

horších slévárenských vlastností. Proto je snaha nahrazovat tyto slitiny právě slévárensky 

příznivějšími siluminy. Hodnoty mechanických vlastností uvedených v tabulce jsou dle 

normy EN 1706 a jedná se o hodnoty pro lití do skořepinových forem. [22] 

    Tab. 3 Mechanické vlastnosti 

Označení slitin podle 

ČSN EN 1706 

Číselné 

značení 

Chemické 

značení 

Tepelné 

zpracování 

Pevnost 

v tahu Rm 

[MPa] 

Pevnost 

v tahu 

Rp0,2 

[MPa] 

Tažnost 

A [%] 

Tvrdost 

podle 

Brinella 

[HBW] 

EN AC-

21100 

EN AC- 

AlCu4Ti 
T6 330 220 7 95 

   obsah mědi (%) 

te
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       Obr.  17 Rovnovážný diagram Al - Cu 
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    Tab. 4 Chemické složení 

Označení 

slitin 
Chemické složení jednotlivých prvků 

Chemické 

značení 
Si Fe Cu Mn Mg Zn Ti Al 

EN AC- 

AlCu4Ti 
≤0,15 ≤0,15 

4,2 – 

5,2 
≤0,55 – ≤0,07 

0,15 – 

0,25 
zbytek 

 

1.4.3. Tepelné zpracování hliníkových slitin [21] 

Účelem tepelného zpracování nejen hliníkových slitin je především zlepšení mechanických 

vlastností, snížení vnitřních pnutí po odlití, nebo změna rozložení prvků ve struktuře. U 

odlitků vyrobených z výše uvedených materiálů se nejčastěji používá druh tepelného 

zpracování tzv. vytvrzování. Vytvrzováním lze dosáhnout vyšší pevnosti a tvrdosti, ale zhorší 

se tažnost. Právě podle tohoto způsobu tepelného zpracování se slitiny hliníku mohou dělit na 

vytvrditelné a nevytvrditelné.  

Při vytvrzování se využívá změny 

rozpustnosti přísadového prvku v tuhém 

roztoku (Al) během chladnutí. Takovými 

prvky jsou především hořčík a měď. 

Z obrázku plyne, že obsah těchto prvků 

musí být vyšší než jejich rozpustnost při 

normální teplotě, ale nižší než jejich 

maximální rozpustnost při eutektické 

teplotě. 
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Obr.  18 Změna rozpustnosti přísadového prvku 
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Polotovarem pro vytvrzování je odlitek, který ztuhl ve formě poměrně pomalým 

ochlazováním, a tím se přísadové prvky vyloučili v podobě intermetalických fází (CuAl2, 

Mg2Si). Takto vyloučené fáze mají hrubou strukturu a mají negativní vliv na vlastnosti slitiny. 

Vytvrzování se skládá z následujících kroků, je to rozpouštěcí žíhání, rychlé ochlazení a 

precipitační vytvrzování. Rozpouštěcím žíháním se rozpustí intermetalické fáze obsahující 

některý z přísadových prvků a získá se tím homogenní tuhý roztok α(Al). Teploty tohoto 

žíhání se obvykle volí 10 – 15 °C pod eutektickou teplotou a výdrž na této teplotě závisí na 

disperzitě výchozího odlitku a také na tloušťce stěn. Obvyklá doba výdrže se pohybuje mezi 

třemi až šesti hodinami. 

 Ochlazení odlitků z žíhací teploty musí být provedeno co nejrychleji, zejména u 

tenkostěnných odlitků vyrobených pomocí vytavitelného modelu. U tohoto typu odlitků by 

doba od vyjmutí z pece do ponoření odlitků do vody neměla překročit 10 sekund. Právě kvůli 

co nejkratší době se využívá speciálních pecí s otevíratelným dnem, kde koš s odlitky spadne 

přímo do vodní lázně. Cílem tohoto ochlazení je, aby struktura slitiny byla tvořena 

přesyceným tuhým roztokem  α(Al). Výsledkem je, že odlitek je poměrně tvárný a měkký a 

má horší mechanické vlastnosti než v litém stavu.  

Precipitační vytvrzování neboli stárnutí je proces, při kterém dochází k postupnému 

rozpadu přesyceného tuhého roztoku α(Al). Při tomto procesu dochází k difuzi přísadového 

prvku do oblasti s vyšším obsahem právě těchto prvků a v nich dojde k nukleaci nové fáze. 

Tím vznikají tzv. koherentní precipitáty, které mají destičkový tvar a jelikož jsou součástí 

krystalické mřížky, tak ji deformují a vyvolávají v ní pnutí. Právě tyto pnutí mají za příčinu 

zvýšení tvrdosti a pevnosti slitiny. Vytvrzování může probíhat buď za normálních, nebo 

zvýšených teplot a závisí to na přísadovém prvku a jeho pohyblivosti atomů při vytvrzování. 

Teploty vytvrzování za tepla se obvykle pohybují v rozmezí od 140 – 180 °C a doba setrvání 

se pohybuje od tří do osmi hodin.  

 

 

 

 

čas 

te
p
lo

ta
 

homogenizační žíhání (520-540 oC, 3-8 h.) 

ochlazení voda 

vytvrzování  (140-180 oC, 3- 8 h.) 

Obr.  19 Vytvrzování za tepla (orientační hodnoty) 
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1.5.  MOŽNOSTI VERIFIKACE NUMERICKÉ SIMULACE 

Pro správnou verifikaci numerické simulace je potřeba vyrobit zkušební odlitky, které 

svými rozměry, rozložením vtokové a nálitkové soustavy odpovídají modelu, ze kterého 

simulace vychází. Dále je nutné, aby všechny parametry vstupující do procesu odlévání byly 

co nejblíže hodnotám použitých ve výpočtu simulace.  U přesného lití se jedná zejména o 

teplotu skořepiny před litím, teplotu kovu, licí dobu. Dále pak se jedná o teplotu a proudění 

vzduchu na licím poli a také sklon formy. Po odlití by se nemělo manipulovat s formou až do 

úplného ztuhnutí. Čas tuhnutí je zobrazen ve výsledcích simulace. Aby byly výsledky co 

nejpřesnější, je potřeba dodržovat určitou vzdálenost mezi odlévanými formami, aby nedošlo 

ke vzájemnému ovlivnění tuhnutí.  Po odlití se odstraní skořepinová forma a může se odřezat 

vtoková či nálitková soustava. Odlitek se může otryskat a je tak připraven na provedení 

kontroly jakosti.  

Pokud jsou připraveny zkušební odlitky, lze přejít k samotnému ověření. Možností, jak 

ověřit správnost simulace, je hned několik a jsou děleny na destruktivní a nedestruktivní. 

Jakou metodu zvolit se odvíjí od toho, co simulace predikuje. Pokud se jedná o vadu, která 

souvisí s povrchem, či se jedná o studený spoj, k ověření správnosti stačí použít nejstarší 

nedestruktivní metodu – vizuální kontrolu. Mezi pomůcky, které lze využít při vizuální 

kontrole patří například lupa, stereolupa a ke kontrole dutin a otvorů endoskop. [24,25] 

 U přesného lití se nejčastěji budou projevovat vady typu řediny, tedy místa, kde se nachází 

drobné staženiny vznikající v konečné fázi tuhnutí. Nejčastěji se vyskytují v tepelné ose 

odlitku nebo v tepelných uzlech. Příčinou je neusměrněné tuhnutí. To je způsobeno špatně 

zvolenou konstrukcí vtokové či nálitkové soustavy, v některých případech i konstrukcí 

samotného odlitku. Mezi způsoby odhalení této vady patří ultrazvuková defektoskopie, 

zkouška propustnosti, radiologické zkoušky a v poslední době i výpočetní tomografie. [24] 
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1.5.1. Radiologická zkouška (RTG) [24,26] 

Radiologická zkouška (RTG) patří mezi nejvýznamnější nedestruktivní metody zkoušení 

materiálů a odlitků. Slouží zejména k odhalování vnitřních vad, které jsou např. v leteckém 

průmyslu nepřípustné. Svým dokumentárním 

charakterem se jedná o průkaznou metodu. 

Výsledky RTG lze buďto vyvolat na 

radiologický film, nebo je mít v elektronické 

podobě. Princip radiologického zkoušení je 

dán tzv. zeslabovacím zákonem. Zákon 

udává intenzitu prošlého záření skrz 

zkoumanou stěnu odlitku. Pokud se ve stěně 

odlitku nachází vnitřní vada, dojde 

k rozdílnému zeslabení intenzity záření.  

Zeslabovací zákon: 

 I = I0 . e−μρ, 

kde I je intenzita prošlého záření, I0 je intenzita dopadajícího záření, μ je lineární zeslabovací 

součinitel a ρ je hustota materiálu zkoumaného odlitku.  

 Jedna kapitola praktické části diplomové práce se zabývá mimo jiné i verifikací simulace, a 

to právě pomocí radiologické zkoušky. I když simulace předpověděla množství vnitřních vad 

u prvních variant návrhů, tak přesto byly odlity zkušební odlitky, na kterých se provedla 

radiologická zkouška. V diplomové práci jsou uvedeny snímky RTG, na kterých lze 

pozorovat místa s výskytem porozity, a snímky z programu ProCAST, které vyznačují místa 

s možným výskytem porozity. Snímky byly pořízeny na rentgenu YXLON MV2000 160 KV, 

který má stejnou dispozici jako YXLON MU2000-D (Obr. 20).  

  

  

Obr.  20 Rentgenová kabina YXLON MU2000-D 
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1.5.2. Rentgenová výpočetní tomografie (CT) [27,28,29] 

 Rentgenová výpočetní tomografie, anglicky computed tomography (CT) nachází uplatnění 

nejen v medicíně, ale i v průmyslu. Základním principem je nasnímání otáčejícího se odlitku 

rentgenovým zářením z mnoha směrů. Počet získaných 2D snímků pro jeden odlitek je 

mnohdy vyšší než 2600. Tyto snímky jsou pomocí matematických operací zrekonstruovány 

do 3D modelu, který je tvořen tzv. voxely (prostorovými body). Velikost voxelů udává 

maximální dosažitelnou přesnost snímaného předmětu. Se stále zlepšující se výpočetní 

technikou lze získat zpracované 3D data již během několika minut. Ze získaných výsledků je 

možno vytvářet příčné řezy v jakémkoliv úhlu a tím získat přesnou polohu vady.  

Vyhodnocovací software umožňuje 

automatickou analýzu poréznosti. V praxi to 

znamená, že program vytvoří tabulku se 

všemi vzduchovými bublinami, ve které je 

vypsán jejich objem a přesná poloha, nebo 

je možné tyto bubliny zobrazit přímo ve 3D 

modelu (Obr. 21). Další výhodou je, že CT 

poskytuje vysoce přesné a kompletní 

zobrazení naskenovaného předmětu ve 3D, 

což umožňuje provést kompletní 

metrologické operace. Naskenovaný 

předmět lze převést do formátu STL a poté 

v některém z vyhodnocovacích programů 

porovnat s CAD modelem. Program zobrazí 

na modelu barevnou mapu odchylek, stejně 

tak jak je tomu u 3D skenování.  

Výpočetní tomografie tedy poskytuje kompletní analýzu celého zkoumaného objektu a pro 

ověření numerické simulaci slévárenských procesů se jeví jako nejvíce přesná a průkazná. 

Tento fakt se také odráží na vysokých pořizovacích nákladech, které zahrnují CT zařízení, 

výpočetní techniku a vyhodnocovací software.  

 

       

Obr.  21 Zobrazení porozity na naskenovaném 

3D  modelu odlitku 
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2. PRAKTICKÁ ČÁST 

Hlavním cílem diplomové práce bylo ověřit možnosti využití numerické simulace 

v technologii vytavitelného modelu. První podkapitola praktické části se zabývá využitím 

simulace pro optimalizaci vtokové soustavy za účelem zlepšení tuhnutí náročného odlitku.  

Druhá podkapitola se zabývá zlepšením využití tekutého kovu, při zachování zdravosti 

odlitku.  

Cíle této práce byly řešeny ve spolupráci s firmami Alucast, s.r.o. a MECAS ESI s.r.o. 

Slévárna přesného lití Alucast, která sídlí v Tupesích, patří k největším výrobcům hliníkových 

odlitků v České republice a dodává odlitky pro zákazníky po celém světě. Jedná se o odlitky 

pro obranný, optický, elektrotechnický a letecký průmysl, kde jsou požadovány ty nejpřísnější 

kontrolní mechanismy. Společnost MECAS ESI s.r.o. zastupuje v zemích střední a východní 

Evropy společnost ESI GROUP, která je dodavatelem nástrojů počítačové simulace. MECAS 

ESI s.r.o. se zabývá prodejem softwarových licencí a provádí také školení a konzultace. 

Kromě simulací slévárenských procesů se firma zabývá tvářením, svařováním, tepelným 

zpracováním nebo simulacemi nárazových zkoušek automobilů. [30,31] 

 

 

 

 

 

Obr.  22 Areál firmy Alucast s.r.o. [30] 
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2.1.  Optimalizace vtokové soustavy – odlitek A 

Pro optimalizaci byl vybrán odlitek, který slévárna Alucast zavádí do výroby a proto byl 

vhodný pro optimalizaci pomocí počítačové simulace. Jedná se o odlitek pro zahraničního 

zákazníka a na všech vyrobených odlitcích musí být provedena kontrola rentgenem. Materiál 

odlitku je EN AC – AlSi7Mg0,3 a jeho hmotnost činí 2480 g. Jelikož se jedná o odlitek, který 

je teprve zaváděn do výroby, nejdříve byla provedena simulace plnění a tuhnutí pouze 

s vtokovou a nálitkovou soustavou (Varianta 1). Z provedené simulace lze snadno vyčíst, v 

kterých částech odlitku probíhá neusměrněné tuhnutí. Pro tento odlitek byly vytvořeny 

celkem 3 varianty. U všech variant byly odlity zkušební kusy, na kterých byla provedena 

radiologická zkouška a tím se ověřila správnost simulace. Na Obr. 23 je vyobrazen odlitek A, 

který je tvořen válcem o vnitřním průměru 156 mm a největší výšce 202 mm. Tloušťka stěny 

tohoto válce je 3 mm. Na něj je uvnitř pomocí lopatek uchycen náboj. Z vnější strany se 

nacházejí svorkovnice a držáky, které se dále obrábí a mají tloušťku 8 mm. 

 

 

 

 

 

Obr. 23 Odlitek A 
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2.1.1. Varianta 1  

 V první variantě byla provedena simulace plnění a tuhnutí a byly stanoveny počáteční 

podmínky pro výpočet simulace. Ty jsou zaznamenány v přehledné tabulce (Tab. 5). 

Podmínky, které jsou zde uvedeny, platí pro všechny další varianty odlitku A. Teplota žíhání 

skořepiny byla zvolena s ohledem na transport z pece na licí pole a také s prodlevou před 

samotným litím. V simulaci to bylo zohledněno tím, že před začátkem lití skořepina chladne 

15 sekund a až poté je zahájeno odlévání. Čas lití byl určen při odlévání podobně objemného 

odlitku pomocí stopek. Dále pak byla zaznamenaná teplota okolí ve slévárně, což může 

ovlivnit právě rychlost chladnutí skořepiny, což se může projevit i na tuhnutí odlitku. Mezi 

další parametry patří teplota kovu, která je vždy zaznamenána v licí knize. I přes zjevné 

vnitřní vady, které simulace předpověděla, se za stejných podmínek jako v simulaci odlil 

skutečný odlitek Varianty 1. Poté byla na odlitku provedena radiologická zkouška a ověřilo se 

tak, že místa výskytu porozity předpovězené simulací skutečně odpovídají místům v reálném 

odlitku. 

 

Tab. 5 Parametry simulace 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teplota formy v žíhací peci 740 °C 

Teplota tekutého kovu 710 °C 

Teplota okolí slévárny 34 °C 

Doba transportu a ustavení formy 15 sekund 

Doba lití 15 sekund 

Průřez licího proudu 15 mm 

Sklon formy Vertikální, bez náklonu 

Složení kovu Dle normy EN AC- AlSi7Mg0,3 

Tloušťka skořepiny  5,7 mm 

Materiál skořepiny Molochit 
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Výsledky simulace: 

Veškeré výsledky, a to jak videa, tak i obrázky, je možno prohlédnout na přiloženém CD. 

K nalezení jsou ve složce Odlitek A, dále pak Varianta 1. Videa a obrázky jsou vždy pořízeny 

z několika úhlů pohledu, aby bylo zřejmé, o které konkrétní místo odlitku se jedná. Na 

přiloženém CD se nachází videosoubory plnění a tuhnutí odlitku a v diplomové práci bude 

uvedeno několik obrázků z tuhnutí a z predikce porozity.  

 Plnění odlitku probíhá přes čtyři zářezy, které jsou umístěny v horní části odlitku. Nejprve 

dojde k zaplnění vnějšího válce a poté se přes lopatky vyplní vnitřní náboj odlitku. V simulaci 

plnění nebyl zaznamenán žádný zahlcený vzduch a také zde nedochází k výraznému poklesu 

teploty kovu.  

 Ze simulace tuhnutí je patrné, že nedochází k usměrněnému tuhnutí, což by se mělo 

projevit na vnitřní zdravosti odlitku. Z přiložených obrázků lze snadno určit kritická místa 

odlitku, mezi která patří vnitřní náboj a vnější držáky.  

 

Obr.  25a Voskový model – Varianta 1 Obr.  24b Voskový model s vtokovou 

soustavou – Varianta 1 
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Tuhnutí 

 

 

 

Obr.  26 Výsledky simulace tuhnutí – Varianta 1 
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 Na obrázcích tuhnutí, kde ztuhlý kov je transparentní, lze pozorovat, že v označených 

místech dojde k oddělení taveniny bez další možnosti dosazování. Je tedy nutné tato místa 

zohlednit při tvorbě vtokové, případně nálitkové soustavy. Na Obr. 25 vpravo dole jsou 

vyznačena poslední místa tuhnutí a právě tato místa jsou nejnáchylnější na vznik vnitřních 

vad.  

Predikce porozity 

  

 

 

 

 

 

 

 

Z obrázků predikce porozity vyplývá, že tato místa korespondují právě s částmi odlitku, 

kde kov tuhl nejdéle. Na další straně můžeme vidět srovnání těchto míst s rentgenovým 

snímkem zkušebního odlitku, který byl odlit za stejných podmínek, jaké byly nastaveny 

v počítačové simulaci. 

Obr.  27 Výsledky predikce porozity – Varianta 1 
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Obr.  28 Rentgenový snímek ukazující porozitu v náboji – Varianta 1 

Obr.  29 Rentgenový snímek s porozitou v horní části 

středového válce – Varianta 1 
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2.1.2. Varianta 2 

Varianta 2 vychází z předchozích výsledků simulace a oproti Variantě 1 je opatřena 

dalšími vtoky, které zaúsťují do vnitřního náboje. Dále pak jsou umístěny nálitky a propojka 

mezi vnějšími držáky odlitku, které se po odlití obrábí, tudíž tento technologický krok nijak 

výrazně neovlivňuje náklady s tím spojené. Níže jsou vyobrazeny voskové modely, které byly 

použity pro výrobu zkušebního odlitku a pro srovnání také model v programu ProCAST, 

který byl použit pro výpočet numerické simulace. 

  

Obr.  33a Nálitky na vnějším držáku 

 – Varianta 2  
Obr.  32b Nově přidané vtoky 

 – Varianta 2  

Obr.  31c Voskový model 

 – Varianta 2  
Obr.  30d Model v programu ProCAST 

 – Varianta 2  
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Výsledky simulace: 

Výsledky simulace jsou uloženy na přiloženém CD ve složce odlitek A, varianta 2. Jsou 

zde uloženy videosoubory simulace plnění a tuhnutí odlitku.  

Odlévání stejně tak, jako ve variantě 1, započne po uběhnutí 15 sekund. Na Obr. 30 lze 

vidět pokles teploty formy vlivem sálání do okolí. V některých místech formy poklesne 

teplota o téměř 100 °C. Jedná se však jen o povrch formy. Ve vnitřních částech teplota 

nepoklesne tak výrazně díky akumulaci. Plnění odlitku nyní probíhá skrz devět zářezů, které 

ústí z nálitkového kříže a to tak, že čtyři dodávají kov do vnějšího válce a svorkovnice a pět 

z nich plní vnitřní část odlitku.  

  

Obr.  34 Teplota skořepinové formy 



2017/2018 DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Radim Čagánek 

  

40 

Tuhnutí 

 

 

  

Obr.  35 Výsledky simulace tuhnutí – Varianta 2 
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Z výsledků simulace tuhnutí vyplývá, že nálitky umístěné na držácích na vnější straně 

odlitku splnily svou funkci. Objem kovu, který se oddělí při tuhnutí, je minimální. To ovšem 

neplatí v případě vnitřního náboje, kde pět vtoků nedostačuje dosazovat tekutý kov a dojde 

zde k oddělenému tuhnutí. Je zřejmé, že tato varianta nezaručí kompletně zdravý odlitek.  

 

Predikce porozity: 

 

 

Výsledky predikce porozity nejprve zobrazují odlitek i s vtokovou soustavou, kde je 

predikováno její největší množství. Dále je zobrazen pouze odlitek bez vtokové soustavy a 

značná porozita se nachází pouze na vnitřním náboji, což vyplývá i ze simulace tuhnutí. Na 

rentgenových snímcích lze vidět, že místo výskytu porozity na vnitřním náboji odpovídá 

simulaci. Na vnějších držácích nelze pozorovat žádné necelistvosti. Nálitky tak splnily svou 

funkci.  

Obr.  36 Výsledky predikce porozity – Varianta 2 
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Obr.  37 Rentgenový snímek vnitřního náboje – Varianta 2 

Obr.  38 Rentgenový snímek vnějšího 

držáku 
Obr.  39 Rentgenový snímek vnějšího 

držáku – jiná hloubka ostrosti 
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2.1.3. Varianta 3 

Vzhledem k neuspokojivému tuhnutí vnitřního náboje ve variantě 2, byl navržen centrální 

válcový vtok, který zaručí lepší dosazování kovu do tohoto problémového místa. Tento 

technologický přídavek, by měl zajistit usměrněné tuhnutí a zaručit tak vnitřní zdravost 

odlitku. Navíc se jedná o plochu, která je po odlití obráběna, takže nedojde k velkému 

navýšení nákladů. Voskový model je v tomto případě shodný s variantou 2 a do náboje je 

přidán voskový válec (Obr. 38).  

 

 

Obr. 40 Voskový model – Varianta 2 Obr. 37 Voskový model – Varianta 3 

Obr. 38 Voskový model – středový vtok (Varianta 3) 
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Výsledky simulace: 

Výsledky simulace se jako v předchozích variantách nacházejí na přiloženém CD ve složce 

odlitek A, varianta 3.  

Plnění odlitku zde probíhá pomocí nového středového vtoku, odlitek se zaplňuje od 

vnitřního náboje a až po jeho zaplnění se kov dostane i do vnějšího válce odlitku. Ostatní 

vtoky slouží pouze jako dosazovací během tuhnutí odlitku.  

 

Tuhnutí: 

  

Obr. 39 Výsledky simulace tuhnutí – Varianta 3 



2017/2018 DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Radim Čagánek 

  

45 

 

Tuhnutí vnějších držáků probíhá stejně jako u Varianty 2. Díky tomu, že v této variantě byl 

přidán nový vtok, tuhnutí zde probíhá usměrněně. Poslední místo tuhnutí se nachází ve 

vtokové soustavě. Výsledky tuhnutí jsou tedy uspokojivé a mělo by se to projevit i v simulaci 

predikce porozity. 

 

Predikce porozity: 

 

 

Obr. 40 Výsledky simulace tuhnutí – Varianta 3 

 

Obr. 41 Výsledky predikce porozity i s vtokovou soustavou – Varianta 3 
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Simulace predikuje výskyt porozity u napojení lopatek a na vnějších držácích. Výsledky 

ale nelze ihned považovat za neuspokojivé, jelikož díky funkci Cutoff Info v softwaru 

ProCast lze spočítat objem této predikované porozity. V tomto případě je celkový objem 

porozity všech vyobrazených částí přibližně 5 mm3. Z výsledků lze tedy odvodit, že v ani 

jedné části odlitku není predikována porozita, která by vedla ke zmetkování odlitku. Po odlití 

a ověření zkušebních kusů je tato varianta připravena pro zavedení do výroby.   

Obr. 42 Výsledky predikce porozity v odlitku – Varianta 3 
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Rentgenové snímky: 

 

 

Pro ověření výsledků simulace byl proveden kompletní RTG test zkušebního odlitku. Po 

důkladném rentgenování nebyla nalezena žádná významná vada a Varianta 3 je tedy 

doporučena jako vhodná pro výrobu.   

 

 

Obr. 43 Rentgenové snímky zkušebního odlitku – Varianta 3 
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Zhodnocení: 

 Na základě provedených simulací se od každé varianty vyrobil jeden zkušební kus. 

Podmínky lití a všechny teploty byly nastaveny podle simulace (Tab. 5), aby bylo dosaženo 

co nejpřesnějších výsledků a mohla se tak ověřit správnost simulace. Po odlití se odstranila 

skořepina a odřezala se vtoková soustava. Poté se odlitky otryskaly tlakovou vodou a byla 

provedena kontrola vnitřních vad. Povrch odlitků byl vysoce jakostní a ani na jedné variantě 

nebyla nalezena žádná povrchová vada. Rentgenové snímky se následně porovnaly s výsledky 

simulace. U varianty 1 a 2, kde simulace predikovala částečnou porozitu, se tato místa 

shodovala. Lze tedy prohlásit, že numerická simulace je užitečný nástroj při zavádění nového 

odlitku do výroby a že místa predikce porozity odpovídají místům u reálného odlitku.   

Obr. 44 Odlévání zkušebního odlitku – 

Varianta 1 
Obr. 45 Zkušební odlitek bez nálitku –  

Varianta 3 
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2.2.  Optimalizace vtokové soustavy – zlepšení využití tekutého kovu 

 V přesném lití není využití tekutého kovu příliš sledovaný parametr. Důležitá je především 

zdravost odlitku. Ovšem ve velkém množství případů lze díky numerické simulaci zlepšit 

využití tekutého kovu při zachování zdravosti odlitku. V této kapitole je ukázka dvou odlitků 

ze slévárny Alucast, kde se pomocí simulace ověřily návrhy na zlepšení využití tekutého 

kovu. Ve všech případech je uvedena varianta původní verze vtokové soustavy a dále pak 

varianty upravené vtokové soustavy s lepším využitím tekutého kovu. Díky zlepšení 

využitelnosti kovu u několika odlitků lze ušetřit náklady spojené s přípravou kovu nebo je 

možné odlít větší množství odlitků na jednu tavbu.  

 

2.2.1. Odlitek 1 

Jedná se o malý odlitek o rozměrech 39 x 30 x 23 mm vyráběný z materiálu EN AC – 

AlSi7Mg0,3. Odlitek po obrobení slouží jako součástka do šicího stroje. Odlitky lze díky 

tvaru po odlití snadno odlamovat a poté se jen zabrousí lomová plocha.  

  

Obr. 46 Odlitek 1 
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Rozbor:  

Varianta 0 (původní) byla řešena vtokovým ramenem, z kterého vycházelo pět rozváděcích 

ramen, na kterých již byly umístěny odlitky (Obr. 47). Toto uspořádání umožňovalo odlít 35 

odlitků. Díky rozměrům odlitku bylo využití kovu pouze 10,25 %. Dalším nedostatkem 

tohoto řešení bylo, že nejnižší místo této sestavy byl odlitek, takže jakýkoliv vměstek skončil 

právě v odlitku.  

 Varianta 1 (nová) je řešena pomocí centrálního kůlu, na který jsou vertikálně napojena 

čtyři rozváděcí ramena, na nichž jsou ze tří stran rozmístěny odlitky (Obr. 47). Na každém 

rameni je 30 odlitků, dohromady tedy tato varianta disponuje 120 odlitky.  Nová varianta 

dosahuje využití tekutého kovu 24,82 %. Další výhoda nové varianty spočívá ve velikosti 

plochy, kterou forma zabírá. Původní varianta zabírala plochu 280 x 310 mm a nová varianta, 

která pojme daleko větší množství odlitků, zabírá plochu o rozměrech 200 x 200 mm. Díky 

tomu je možno do žíhací pece umístit více forem. V Tab. 6 jsou uvedeny parametry 

uvažované v numerické simulaci.  

               Tab. 6 Parametry simulace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teplota formy v žíhací peci 650 °C 

Teplota tekutého kovu 710 °C 

Teplota okolí slévárny 40 °C 

Doba transportu a ustavení formy 10 sekund 

Doba lití původní varianta: 

Doba lití nová varianta: 

6 sekund 

8 sekund 
Doba lití nová varianta: 

 

8 sekund 

Průřez licího proudu 15 mm 

Sklon formy Vertikální, bez náklonu 

Složení kovu Dle normy EN AC- AlSi7Mg0,3 

Tloušťka skořepiny 5,7 mm 

Materiál skořepiny  Molochit 



2017/2018 DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Radim Čagánek 

  

51 

Výsledky simulace: 

Videa z průběhů plnění a tuhnutí obou variant se nachází na CD ve složce Odlitek 1. 

Plnění formy Varianty 0 probíhá přes rozváděcí rameno, které zároveň slouží i jako nálitek. 

Čas plnění je 6 sekund. Kov nejprve zaplní prostřední rameno i s odlitky a následně se plní i 

sousední ramena. U varianty 1 probíhá plnění skrz prostřední kůl. Kov rozleje do 4 ramen, 

kterými stoupá a poté zaústí zpět do kůlu. Odlitky jsou plněny postupně od spodní části bez 

výrazných turbulencí. Plnění u Varianty 1 probíhá 8 sekund. 

V praktické části práce jsou uvedeny obrázky s výsledky tuhnutí a predikce porozity. U 

Varianty 1 je pro přehlednost výsledků vyobrazeno pouze jedno rameno. Na Obr. 47 lze vidět 

porovnání skořepinových forem obou variant.  

 

  

Varianta 0 (původní): Varianta 1 (nová) 

Obr. 47 Skořepinové formy Varianty 0 a Varianty 1 
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Tuhnutí:      

  Varianta 0                                                      Varianta 1 

 

 

Tuhnutí obou variant probíhá od odlitku směrem k rozváděcím ramenům. Z výsledků je 

zřejmé, že obě varianty zaručují usměrněné tuhnutí, což by se poté mělo odrazit v kvalitě 

odlitků.  

Obr. 48 Výsledky simulace tuhnutí – Varianta 0 i Varianta 1 
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Predikce porozity: 

 

 

Výsledky predikce porozity jsou uspokojivé a ani v jedné variantě se predikovaná porozita 

nenachází v odlitcích. Potvrdilo se tedy tvrzení z výsledků tuhnutí.  

Zhodnocení:  

Návrh nové vtokové soustavy byl na základě simulace realizován ve výrobě. Po prověření 

prvních odlitků se potvrdila správnost simulace a v současné době již výroba přechází na 

novou variantu. Podobných odlitků vyrábí firma Alucast více, proto je možné aplikovat tento 

vtokový systém na více druhů odlitků a tím ušetřit výrobní náklady. Za zmínku stojí, že díky 

nové variantě je možno vyrobit na jednom stromečku o 85 odlitků více a navíc tento 

stromeček zabírá menší plochu. 

Obr. 49 Výsledky predikce porozity – Varianta 0 i Varianta 1 
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2.2.2. Odlitek 2 

Druhý odlitek, který byl vybrán pro optimalizaci, se ve firmě Alucast vyrábí ve velké sérii 

a to až 1000 kusů za týden. Jedná se odlitek, který slouží jako část bouracího kladiva a jeho 

hmotnost činí 330 g. Materiál odlitku je slitina EN AC – AlSi7Mg0,3.  

  

Obr. 50 Sestavené stromečky Varianty 1 ve výrobě 

Obr. 51 Odlitek 2 – po obrobení 
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Rozbor: 

 Varianta 0 (původní) byla řešena pomocí vtokového ramene, na kterém byly umístěny 3 

odlitky. Využití kovu v tomto případě bylo 44,6 %. Stejně jako u původní varianty Odlitku 1 

je nejnižší místo soustavy odlitek. Takže jakýkoliv vměstek, který se nacházel v kovu nebo ve 

formě, skončil v odlitku. 

 Varianta 1 (upravená) vychází z Varianty 0, má stejné uspořádání, ale je  upraveno vtokové 

rameno, které se zeštíhlilo. Tato úprava zvýší využití tekutého kovu o 2,4 % a rovněž se 

zmenší i množství použitého vosku pro výrobu modelu ramene. 

 Varianta 2 (nová) je podobně jako u Odlitku 1 řešena pomocí vertikálního kůlu, na kterém 

jsou ze dvou stran rozmístěny odlitky. Tato možnost uspořádání dovoluje odlít 6 odlitků na 

jednom kůlu. Využití kovu je zde 55,9 %, což je oproti Variantě 1 zlepšení o téměř 9 %. Na 

Obr. 53 se nachází skořepinová forma této varianty. U vtokové nálevky jsou umístěna 

stabilizační ramena, která slouží jako podpěry při vytavování vosku. V simulaci se tyto 

ramena nenachází, protože v současné době je navržen přípravek pro vytavování vosku a není 

tak potřeba stabilizačních ramen. 

  

 

 

Obr. 52 Skořepinová forma – uspořádání 

Varianty 0 a 1 
Obr. 53 Skořepinová forma – Varianta 2 
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Výsledky simulace: 

 Videosoubory z průběhu plnění a tuhnutí všech variant si lze prohlédnout na přiloženém 

CD ve složce Odlitek 2. V Tab. 7 jsou uvedeny parametry, které byly použity v numerické 

simulaci v programu ProCAST.  

 Plnění je u prvních dvou variant klidné a vždy se nejdříve zaplní prostřední odlitek a až 

poté se kov dostane ke krajním odlitkům. Z videa plnění Varianty 2 vyplývá, že doba plnění 7 

sekund je příliš krátká a plnění odlitků neprobíhá pouze spodními zářezy, jak bylo 

předpokládáno. I když dojde k zamíchání kovu v odlitku, nijak se to neprojeví na výsledcích. 

U této varianty lze uvažovat o změně středového kůlu a zvětšení spodních zářezů nebo delší 

době lití. 

 

           Tab. 7 Parametry simulace 

 

 

  

Teplota formy v žíhací peci 650 °C 

Teplota tekutého kovu 710 °C 

Teplota okolí slévárny 34 °C 

Doba transportu a ustavení formy 10 sekund 

Doba lití varianty 0,1: 

Doba lití nová varianta: 

5,5 sekund 

8 sekund 
Doba lití varianta 2: 

 

7 sekund 

Průřez licího proudu 15 mm 

Sklon formy Vertikální, bez náklonu 

Složení kovu Dle normy EN AC- AlSi7Mg0,3 

Tloušťka skořepiny 5,7 mm 

Materiál skořepiny  Molochit 
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Varianta 0: 

Tuhnutí: 

 

Predikce porozity: 

  

Obr. 54 Výsledky simulace tuhnutí – Varianta 0 

Obr. 55 Výsledky predikce porozity – Varianta 0 
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Varianta 1: 

Tuhnutí: 

 

Predikce porozity: 

  

Obr. 56 Výsledky tuhnutí – Varianta 1 

Obr. 57 Výsledky predikce porozity – Varianta 1 
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Varianta 2: 

Tuhnutí: 

  

Obr. 58 Výsledky simulace tuhnutí – Varianta 2 
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Predikce porozity: 

 

 

 

 

 

Zhodnocení: 

 Tuhnutí prvních dvou variant se třemi odlitky je usměrněné a postupuje od spodní části 

odlitků až do zářezů v horní části. U obou variant je v horní části odlitku predikována drobná 

porozita. Vzhledem k tomu, že se odlitky nepodrobují radiologické zkoušce a nejedná se o 

obráběnou část, nebylo ověřeno, zda se v těchto místech porozita opravdu nachází.  

 U Varianty 2 jsou všechny výsledky simulací uspokojivé. Tuhnutí probíhá usměrněně a 

nedochází k žádnému oddělení tuhnoucího kovu. Poslední část tuhnutí se nachází ve vtokové 

soustavě a výsledky predikce porozity nepoukazují na žádnou porozitu v odlitku. Tato 

varianta má také nejlepší využití tekutého kovu (55,9 %) a vzhledem k tak velké sérii (až 

1000ks/ týden) se jeví jako nejvhodnější pro výrobu. Tato varianta nevyžaduje žádnou úpravu 

matečné formy, protože vtokový kůl se využívá pro více druhů odlitků. Voskové modely 

Odlitku 2 se vyrábí samostatně a jsou tedy pro všechny zmíněné varianty stejné. Zkušební 

sérií těchto odlitků bylo zjištěno, že výrobní náklady na jeden odlitek jsou výrazně nižší než u 

Varianty 1. 

Obr. 59 Výsledky predikce porozity – Varianta 2 
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Obr. 60 Odlitý stromeček – Varianta 2 

Obr. 62 Odlitek 2 – po obrobení Obr. 61 Odlitek 2 – po obrobení 
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ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo navržení optimální vtokové soustavy u vybraného odlitku za 

pomoci numerických simulací a jejich následné ověření odlitím zkušebních kusů. Dalším 

cílem bylo zvýšení využití tekutého kovu u vybraných odlitků opět za pomoci numerické 

simulace. 

V teoretické části je popsán princip metody vytavitelného modelu, teplotní režim 

skořepinové formy, proudění kovu ve formě a simulační software ProCAST. Dále jsou 

popsány slitiny hliníku používané v přesném lití. Poslední kapitola teoretické části řeší 

verifikaci numerické simulace a je zde popsána radiologická zkouška a rentgenová výpočetní 

tomografie. 

V praktické části byl pro optimalizaci vtokové soustavy vybrán odlitek, který byl zaváděn 

do výroby. Jednalo se o tenkostěnný a tvarově složitý odlitek. S využitím softwaru ProCAST 

byla provedena numerická simulace tří variant. I přesto, že výsledky prvních dvou variant 

nebyly uspokojivé a simulace předpověděla výskyt porozity, tak byly odlity zkušební odlitky 

všech variant. Na odlitcích byla provedena radiologická zkouška a ze získaných rentgenových 

snímku byla ověřena správnost numerické simulace. V první a druhé variantě se místa 

s výskytem porozity na RTG snímcích shodovala s místy předpovězených numerickou 

simulací. Třetí varianta byla navržena jako vhodná pro výrobu. Zkušební odlitek třetí varianty 

jako jediný prošel radiologickou zkouškou a nebyly v něm nalezeny žádné vnitřní vady.  

Na základě verifikované numerické simulace byly v další části diplomové práce 

optimalizovány dva odlitky. Cílem bylo zlepšení využití tekutého kovu. U prvního odlitku 

bylo využití zlepšeno o 14,5 % a nově navržená varianta umožňuje odlít o 85 odlitků více než 

varianta původní a na menší zabírané ploše stromečku. Druhý optimalizovaný odlitek je 

vyráběn ve velké sérii (až 1000 ks/týden). U Varianty 2 tohoto odlitku bylo dosaženo využití 

tekutého kovu 55,9 %, což je zlepšení oproti Variantě 0 (původní) o 11,3 %. 

Z dosažených výsledků v praktické části diplomové práce je patrné, že numerická simulace 

ve slévárenství má své opodstatnění a to jak v počáteční fázi výroby nového odlitku, tak i 

k optimalizaci stávajících řešení.  
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