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Úvod
Technologie tlakového lití se řadí mezi nejpoužívanější a nejproduktivnější technologie

odlévání. Hlavní výhodou této technologie je rychlost výroby s vysokou přesností a dobrou
jakostí povrchu, tudíž výsledné odlitky vyžadují pouze malé množství dokončovacích operací.
Touto technologií lze také vyrábět díly s velmi složitým tvarem, které by jinými technologiemi
šly jen těžko vyrobit. Avšak tato technologie s sebou nese i řadu nevýhod, a to zejména vysoké
pořizovací náklady na stroje a formy. Dále z důvodu celkové složitosti procesu a vlivu mnoha
parametrů na výslednou jakost je obtížné nastavit výrobní cyklus tak, aby nedocházelo ke
vzniku nepřípustných vad. Tyto vlastnosti předurčují technologii vysokotlakého lití zejména
pro využití ve velkosériové výrobě v automobilovém, elektronickém nebo potravinářském
průmyslu.
Tyto faktory ovlivňují výrobu i ve tlakové slévárně AS-Casting, kde se vyrábí díl sloužící
jako rezonátor turbodmychadla pro firmu Umfotec a jímž se zabývá tato diplomová práce.
Tento díl je vyráběn ve velké sérii, a proto je kladen vysoký důraz na nízkou zmetkovitost
z důvodu úspory nákladů.

Obrázek 1.1: Foto zadaného dílu

1.1 Cíl práce
Cílem této diplomové práce je provést analýzu technologie vysokotlakého lití a faktorů,
které ovlivňují výslednou kvalitu odlitků. V experimentální části je úkolem analyzovat stávající
výrobu daného dílu ve slévárně AS-Casting a navrhnout novou vtokovou a odvzdušňovací
soustavu pro zvýšení produktivity a snížení zmetkovitosti při procesu výroby, a to za pomoci
numerického simulačního softwaru ProCast od firmy ESI Group.
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Teoretická část

2.1 Technologie vysokotlakého lití
Tlakové lití, neboli lití pod tlakem, je technologie při které se velkým tlakem, který
dosahuje hodnot násobně vyšších než je tlak atmosférický, tlačí roztavený kov do formy. Tyto
formy se zpravidla vyrábějí z vysokojakostní nástrojové oceli a jsou velmi přesně obráběny
na požadované rozměry. Díky vysoké přesnosti formy a tlaku působícího na roztavený kov,
jsou výsledné rozměry odlitku velmi přesné. Podobně přesných i tvarově složitých rozměrů se
dá dosáhnout pouze strojním obráběním, litím na vytavitelný model, přesným tvářením nebo
v dnešní době moderním 3D tiskem. Avšak oproti těmto technologiím je vysokotlaké lití ve
větších sériích levnější, jak je vidět na grafu č. 2.1 níže. Jak jde vyčíst, tlakovým litím lze
dosáhnout poměrně vysokých úspor. Při velkosériové výrobě až 40-50 % nákladů. Tlakové lití
je také daleko rychlejší metoda výroby než například obrábění, avšak takto vyrobené produkty
se obvykle bez obrábění úplně neobejdou, převážně z důvodu nedostatečné přesnosti na
funkčních plochách. [1; 2; 3]
Závislost kusové ceny na počtu vyrobených kusů
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Graf 2.1: Závislost kosové ceny na počtu vyrobených kusů [3]

Z hlediska mechanických a estetických vlastností vzniká struktura velmi dobrá
v porovnání s ostatními metodami slévání. Povrch je čistý a hladký s jemnozrnnou strukturou,
která vzniká díky atermickému podchlazení. Z tohoto důvodu se dosahuje i dobrých
mechanických vlastností. Tlakové lití nachází největší využití u odlévání nízko tavitelných slitin
10

kovů jako zinek, hliník, hořčík či měď. Hlavní použití této technologie se v dnešní době nachází
u slitin hliníku, a to z důvodu výrazně nižší váhy oproti oceli, za často srovnatelných či dokonce
lepších materiálových vlastností (pevnost, korozivzdornost, tepelná vodivost). Avšak, aby
odlitek z tlakového lití splňoval všechny tyto vysoké nároky na kvalitu a měl dobré vlastnosti
a mohl tak nahradit ostatní technologie, je nutné dbát na optimalizaci celého procesu lití a
volit vhodné technologické parametry. Vysokotlaké lití se dělí do několika skupin, které budou
zmíněny v další kapitole. [1; 2; 3]
Rozdělení technologií vysokotlakého lití

1. Konvenční vysokotlaké lití
a. Stroje s teplou licí komorou
b. Stroje se studenou licí komorou
2. Moderní technologie vysokotlakého lití
a. Lití s krystalizací pod tlakem (squeeze casting)
b. Lisování v polotuhém stavu
c. Přímé vstřikování kovů

2.1.1 Konvenční vysokotlaké lití
Tato první a stále nejvíce používaná skupina tlakového lití je charakterizována zdrojem
hydraulické energie, která dodá roztavenému kovu vysokou rychlost, a ten pak rychle vyplní
formu. Existují dva hlavní typy strojů na konvenční tlakové lití. [1; 3; 4]
Stroje s teplou licí komorou

Tento typ licích strojů byl objeven panem H.H. Doehlerem. Využívá se hlavně pro kovy
s nízkou tavící teplotou jako jsou například zinek nebo cín. Hlavním znakem těchto strojů je,
že tavící pec je součástí licího stroje. Roztavený kov je tlačen pístem nebo stlačeným vzduchem
přímo z pece přes komoru do formy. Komora se zužuje v hrdle a končí naříznutím (tryskou).
Jak je zobrazeno na obrázku č. 2.1 níže. Píst pohybem dolů uzavře komoru a poté taveninu
tlakem natlačí do formy. Po zatuhnutí kovu ve formě dojde ke zpětnému vyjetí pístu a komora
se znovu zaplní roztaveným kovem. Výhodou je to, že je minimalizováno vystavení taveniny
okolní atmosféře a nedochází k výrazné ztrátě tepla. Problémy však působí dlouhodobý
kontakt roztaveného kovu a komponent stroje (píst, komora). Tím dochází k opotřebení
a snížení životnosti stroje. [2; 3; 5]
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Obrázek 2.1: Schéma tlakového lití s teplou licí komorou [6]
Stroje se studenou licí komorou

Tato metoda se začala využívat z důvodu vysokého tepelného namáhání součástí strojů
s teplou licí komorou u kovů s vyšší teplotou tavení jako jsou hliník, měď či hořčík a někdy
dokonce i slitiny železa. Hlavním rozdílem je to, že tavící pec s roztaveným kovem je umístěna
mimo stroj a kov je dopravován do stroje mechanickým dávkovačem (dříve lžící). Po naplnění
komory požadovaným množstvím kovu se píst posouvá a tlačí taveninu do formy. Píst působí
na tuhnoucí taveninu až do jejího zatuhnutí a poté se, po vyhození odlitku z formy, vrátí
do původní pozice a proces se opakuje. Jak již bylo řečeno, hlavní výhodou je menší teplotní
namáhání stroje, hlavně pístu a komory. Nevýhodou je nutnost dopravy taveniny do stroje
a tím i tepelné ztráty. Na obrázku č. 2.2 níže je zobrazeno schéma horizontálního stroje se
studenou licí komorou. Existují také stroje s vertikální licí komorou, ale ty se v dnešní době už
moc nepoužívají z důvodu horšího využití materiálu a menších pracovních výkonů. [2; 3; 5; 7]

Obrázek 2.2: Schéma tlakového lití se studenou licí komorou [8]
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2.1.2 Moderní technologie vysokotlakého lití
V dnešním světě, kde se klade stále vyšší a vyšší důraz na kvalitu, přesnost
a co nejmenší zmetkovitost výrobků, a proto se objevují nové moderní metody lití, které mají
za úkol omezit pravděpodobnost vzniku vad v odlitku a zároveň zlepšit mechanické vlastnosti
výrobku za co nejmenší cenu. Jako příklady těchto technologií bych zmínil odlévání
s krystalizací pod tlakem neboli squeeze casting, semi-solid metal casting (Rheocasting,
Thixocasting), přímé vstřikování kovů. Většina těchto technologií kombinuje výhody slévání
a tváření. Tyto technologie nebudou více popisovány, jelikož se tato práce zabývá konvenčním
vysokotlakým litím. [9; 10; 11; 12]

2.2 Tlakové licí stoje
Všechny stroje pro tlakové lití mají podobný pracovní cyklus
1. Uzavření lisu a sjetí obou polovin formy k sobě
2. Vstříknutí kovu do dutiny formy nastavenou rychlostí a tlakem
3. Tuhnutí odlitku
4. Otevření lisu a odjetí pohyblivé poloviny formy
5. Vytažení jader
6. Vyhození dílu
7.

Vrácení vyhazovacího paketu a nástřik dutiny formy separační kapalinou

V dnešní době se se na trhu vyskytuje mnoho firem zabývajících se konstrukcí
a výrobou strojů pro tlakové lití. Jejich přístup, konstrukce i řízení se liší, ale mají podobnou
koncepci. Snaží se zejména o možnost odlévat co největší, nejtěžší a nejčlenitější odlitky
s co nejlepší kvalitou a požadovanou pevností a strukturou odlitku. Zároveň usilují
o co největší produktivitu výroby s co možná nejmenší poruchovostí. A to celé samozřejmě
za co nejnižší cenu. De facto všechny současné stroje mají horizontální licí komoru se svislou
dělící rovinou a horizontálním uzavíracím mechanismem. Naprostá většina strojů je pak řízena
automaticky. Největšími výrobci tlakových licích strojů jsou firmy Bühler, Italpresse, Frech
nebo Weingarten. Tlakové licí stroje se vyrábí s různou uzavírací silou od menších, zejména
stroje s teplou licí komorou, po velké stroje se studenou licí komorou. Asi největším strojem
k dostání na trhu je stroj od značky Tesla s uzavírací silou 61 000 kN. Dále budou popsány
jednotlivé části licích strojů. [2; 13; 14; 15; 16]
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2.2.1 Pohon stroje
Z hlediska pohonu mezi výrobci nejsou velké rozdíly. Téměř vždy je pohon hydraulický,
kde se jako médium používá většinou olej nebo vodní emulze. Důvod proč velká většina strojů
používá právě olej s olejovým čerpadlem je ten, že olej nepůsobí jako korozní činidlo
v hydraulických rozvodech a zároveň má čerpadlo na olej menší rozměry než to na vodní
emulzi. Nevýhodou oleje je, že může být hořlavý, proto se používají speciální nehořlavé oleje.
Olejové čerpadlo musí dodávat požadované množství hydraulické kapaliny do stroje pod
přesným tlakem, zároveň by, z důvodu účinnosti, nemělo zahřívat kapalinu třením.
Požadována je také trvanlivost a spolehlivost. Ve větších slévárnách můžou být stroje
napojeny na rozvodovou hydraulickou síť. [2; 3; 5; 7; 17]

2.2.2 Uzavírací mechanismus
Další částí stroje je uzavírací mechanismus. Ten má za úkol zajistit dokonalé uzavření
formy, aby nedošlo k prostřiku taveniny skrz dělící rovinu formy, což by způsobilo rozměrovou
nepřesnost dílu a horký kov by mohl ohrozit bezpečnost pracovníků u stroje. Bezpečného
uzavření se docílí většinou pomocí kloubového mechanismu, který je zobrazen
na obrázku č. 2.3.

Obrázek 2.3: Kloubový mechanismus na uzavírání stroje [18]

Tento mechanismus převádí pohyb hydromotoru na pohyblivou polovinu formy.
Mechanismus neprochází velkými úpravami, pouze se zvyšují síly, které jsou s ním schopny
docílit. Tento princip umožnuje řídit a měnit síly, rychlosti i dráhu. To je výhodou, protože
je potřeba, aby na sebe poloviny dosedaly pomalu, ale velkou silou. Celkově, ale nezáleží jen
na síle, kterou je hydromotor schopen vyvinout, ale také na celkové tuhosti stroje. Pokud
je tuhost moc malá, nebyl by stroj schopen takové síly přenášet. Jelikož se i zde dbá
na bezpečnost, je hydraulický obvod od hydromotoru vybaven pojistným tlakovým ventilem.
14

Dále musí být uzavírací mechanismus vybaven pojistkou proti nenadálému uzavření stroje
a ochranou proti poškození cizím předmětem mezi polovinami formy. Výpočet uzavírací
a otevírací síly stroje je ve vzorci č. 1 a 2. Tyto parametry jsou velmi důležité pro volbu licího
stroje. U moderních strojů se může dosahovat uzavírací síly až 60 000 kN. [2; 3; 5; 7; 17]

𝐹𝑢 =

𝐹𝐿
∙ 𝑆 ∙ 𝑘0
𝑆𝐿

(1)

𝐹𝐿
∙𝑆
𝑆𝐿

(2)

𝐹𝑜 =
Fu … uzavírací síla N

FO … otevírací síla N

FL … lisovací síla N

k0 … koeficient bezpečnosti

S … plocha průmětu výpadu do

SL … plocha komory [m2]

dělící roviny m2]

2.2.3 Vstřikovací mechanismus
V této pasáži bude popsán vstřikovacích mechanismus vysokotlakých licích strojů
se studenou komorou. Jedná se o jednu z nejdůležitějších částí stroje. Úkolem předmětného
mechanismu je dopravit, definovanou rychlostí, roztavený kov do formy a následně na něj
po dobu tuhnutí působit vysokým tlakem. Tato část stojů je opět poháněna hydromotorem,
a to většinou tak, že tlak hydraulické kapaliny přímo působí na pohybový píst. Vstřikovací
mechanismus pracuje ve třech fázích:
První fáze se nazývá předplňovací. Touto fází se rozumí doba od výchozí polohy pístu
až po okamžik, kdy se kov dostane k naříznutí. V této části se píst pohybuje pomalu, většinou
okolo 0,2-1,2 m/s. Zde je důležité uzavřít plnící otvor komory a stlačovat kov dopředu k místu
naříznutí, tak aby nevznikaly turbulentní vlny a nedocházelo k mísení vzduchu s taveninou.
Druhá fáze, a to plnící, začíná v okamžiku, kdy končí fáze první tedy když kov dosáhne
naříznutí a končí, když dojde k naplnění formy. Plnění probíhá vyšší rychlostí než předplňování.
Plnící rychlost se pohybuje v rozmezí 1-10 m/s, v praxi se pak nejčastěji pohybuje okolo
4-5 m/s, a jedná se o jeden z nejdůležitějších technologických parametrů.
Po naplnění formy se přechází do třetí fáze a tou je dotlak. V této fázi, jak už název
napovídá, se píst prakticky nepohybuje a pouze působí tlakem na tuhnoucí kov po celou dobu
tuhnutí odlitku. Dotlak končí ve chvíli kdy zatuhne naříznutí do formy přes které se tlak
v tekutině přenáší. Hodnota tlaku se pohybuje v rozsahu 20-100 MPa a volí se dle požadované
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kvality dílu. Velikost dotlaku vztažená na plochu odlitku nesmí přesáhnout uzavírací sílu
tlakového licího stroje. Na obrázku č. 2.4 jsou možné schématicky naznačeny jednotlivé fáze
vstřikovacího mechanismu. [2; 3; 5; 7; 17]

Obrázek 2.4: Schéma vstřikovacích fází [17]

2.2.4 Ostatní části stroje
Mezi další nepostradatelné části stroje patří dávkovací zařízení. To zajišťuje přívod
taveniny z pece do komory a její přesné dávkování. Další částí stroje je zařízení pro ošetřování
formy, které pomocí ostřikovací hlavice nanáší různé druhy přípravků na formu. Ty mají za úkol
očistit formu, zajistit nepřilnavost či zabránit přestupu tepla. Mohou mít různou konzistenci
od olejových mazadel, či plynů až po práškové přípravky. [2; 3; 5; 7]

2.2.5 Automatizace tlakových licích strojů a moderní trendy
V dnešní době, kdy se velmi dbá na kvalitu, přesnost a vysokou produktivitu výroby,
je snaha procesy co nejvíce automatizovat. Stejně tak je tomu i u vysokotlakého lití. Vyšší
počáteční investiční náklady jsou vyváženy zvýšenou produktivitou práce, lepší kvalitou
a mnoha dalšími výhodami. K dosažení těchto požadavků je potřeba vhodné automatizační,
kontrolní a měřící zařízení, která kontrolují dodržení zadaných technologických parametrů.
Nejčastěji se v dnešní době automatizují tyto operace:
•

Dávkování kovu do vstřikovací komory

•

Vkládání částí, které budou zality do odlitku

•

Kontrola a regulace teploty formy

•

Vyjímání odlitku z formy

•

Ostřihování odlitku a další apretace

•

Transport na další technologické operace

•

Výměna forem ve stroji

•

Čištění a mazání formy
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Moderním trendem v průmyslu je co nejvíce automatizovat a sbírat relevantní data
z výroby a u vysokotlakého lití tomu není jinak. Proto se licí linky stávají čím dál tím více
automatické a výrobci strojů se už nezaměřují jenom na samotnou výrobu licího stroje,
ale usilují o to dodávat zákazníkovi hotovou technologii včetně spousty periferních pracovišť
a robotů. Aby bylo v budoucnu možno zefektivnit a optimalizovat výrobu, klade se důraz
na sběr dat z výroby, a proto je do strojů implementováno mnoho čidel a měřících senzorů.
Tím můžeme odhalit rychleji chybu ve výrobě a sjednat nápravu, což vede ve finále k úspoře
nákladů. Na obrázku č. 2.5 je zobrazen moderní pracoviště od firmy Bühler. [2; 3; 5; 7; 17]

Obrázek 2.5: Vysokotlaký licí stroj včetně periferií od firmy Bühler [13]

2.3 Formy pro vysokotlaké lití
Tato kapitola se zabývá formami pro konvenční tlakové lití hliníkových slitin na strojích
se studenou horizontální komorou. Při lití pod tlakem je forma klíčová a velmi úzce ovlivňuje
kvalitu a produktivitu výroby, a to zejména proto, že přímo interaguje s kovem, přičemž právě
v ní se odehrává hlavní odlévací proces. Forma se skládá ze dvou části, a to pohyblivé a pevné
poloviny. Tyto dvě části na sebe dosedají a vytvářejí tak dutinu, která odpovídá tvaru odlitku.
Místa, kde se kov přímo dotýká formy se nazývají činná nebo pracovní. Každá forma musí být
přizpůsobena daným licím podmínkám a geometriím odlitku a zhotovena tak, aby vydržela
odolávat tlaku a licím teplotám. Konstruování takové formy je velmi náročný a nákladný
proces, a forma jde po vyrobení jen omezeně upravovat, proto je nutné dbát určitých zásad
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při jejím návrhu. Nejprve je potřeba optimalizovat konstrukci odlitku tak, aby nedocházelo
k vadám nebo zbytečnému namáhání formy (úkosy, tloušťky stěn, zaoblení). K tomuto
se v dnešní době hojně využívají simulační softwary, kde je možné virtuálně nasimulovat celý
licí proces a optimalizovat jak tvar odlitku, tak správně navrhnout vtokový a odvzdušňovací
systém, který je také nedílnou součástí formy. Při konstrukci je také nutné myslet
na produktivitu a zvolit optimální násobnost formy vzhledem ke složitosti odlitku, strojům,
které máme k dispozici a sériovosti výroby. Velice důležité je myslet i na to, aby odlitek šel
dobře vyjímat z formy. Při otevření formy by měl být odlitek unášen s pohyblivou polovinou.
Dále je nutné zvolit vyhazovače tak, aby díl byl vyhozen z formy a při tom nedošlo k jeho
poškození či deformaci. Části takovéto formy jsou zobrazeny na obrázku č. 2.6.
[2; 7; 12; 16; 19; 20]

Obrázek 2.6: Části tlakové licí formy [21]

1…pevná polovina formy

10…vodící deska vyhazovačů

2…pohyblivá polovina formy

11…opěrná deska vyhazovačů

3…vložka v polovině formy

12…upínací skříň formy

4,5…jádro pohyblivé

13…šikmý kolík

6…jádro pevné

14…hydraulický tahač jádra

7…kalená opěrná vložka zámku jádra

13…středový čep vyhazovačů

8…dutina pro plnící komoru

16…dutina formy

9…vyhazovač odlitku

17…dělící rovina forma

Dále budou popsány jednotlivé části formy.
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2.3.1 Vtokový systém
Hlavním úkolem vtokového systému je dovést roztavený kov z plnící komory do dutiny
formy. Dalšími funkcemi jsou regulace tlaku, rychlosti plnění nebo udržování proudu kovu
v pohybu. Požadavky na vtokovou soustavu jsou kladeny tak, aby se zajistilo plynulé vyplnění
dutiny, nedocházelo ke zbytečnému uzavírání vzduchu v tavenině a k předčasnému
opotřebení formy. Při návrhu vtokového systému je záhodno začít tím, že si definujeme
potřebnou úroveň kvality odlitku, protože se vtok upravuje podle toho, jestli je kladen důraz
na mechanické vlastnosti nebo na kvalitní povrch. Pokud je prioritou kvalita povrchu, vtok
se musí přizpůsobit na vyšší rychlost vstřiku a na kratší čas plnění. Tím vznikne odlitek s lepším
povrchem, ale horší vnitřní kvalitou. Pokud jsou však nároky kladeny zejména na vnitřní
kvalitu, poté je nutné konstruovat vtok tak, aby bylo docíleno delšího času plnění a nižší
rychlosti (masivnější naříznutí). Následně je nutné definovat parametry procesu (čas plnění,
rychlost v naříznutí, …), díky kterým dosáhneme požadované kvality. Tyto parametry jsou
popsány v kapitole č. 2.2. Dále je potřeba určit velikost a místo naříznutí. Naříznutí by se mělo
umisťovat do míst, kde požadujeme co nejlepší vnitřní kvalitu bez porozity, nemělo by
se umisťovat proti stěně či jádru, z důvodu namáhání a vymílání formy. Zároveň by se mělo
dbát na to, aby plnění přes naříznutí bylo co nejplynulejší, nevznikaly víry a neuzavíral se zde
vzduch. Tvar naříznutí se volí různý podle tvaru každého dílu (příkladem uvedu tangenciální
nebo přímý vtok). Tvar naříznutí ovlivňuje směr proudu kovu a tím i způsob plnění.
V neposlední řadě je nutné definovat zbytek vtokové soustavy, která propojí odlitky ve formě
s vtokovou tabletou. Volí se tak, aby proud taveniny z komory do dutiny formy urazil
co nejkratší cestu, a zároveň se nezpomalil a nedocházelo k opotřebení formy. Správně
navržená vtoková soustava by měla zajistit, aby se všechny odlitky plnily ve stejný okamžik
a rychlost v ní by se měla plynule zvyšovat směrem k odlitku a nemělo by v ní docházet k víření
taveniny. Vtoková soustava je zobrazena na obrázku č. 2.7. [2; 7; 12; 16; 19; 20]

Obrázek 2.7: Vtoková soustava [2]

19

2.3.2 Odvzdušňovací soustava
Po návrhu vtokové soustavy je nutné k ní zvolit adekvátní odvzdušňovací soustavu,
která má zásadní vliv na výslednou kvalitu odlitku. Jelikož při vstřikování taveniny dochází
k mísení se vzduchem a takto absorbovaný vzduch vede ke vzniku vad v odlitku. Úkolem
odvzdušňovací soustavy je odvádět vzduch a jiné plyny z formy. Odvzdušnění musí být
umístěno v dělící rovině a dává se do míst, která se plní jako poslední nebo tam kde dochází
k uzavírání vzduchu. V reálu se pak takové odvzdušnění řeší několika způsoby. První z nich
je pomocí tzv. ledvinek, které jsou vidět na obrázku č. 2.7, a které jsou umístěny v dělící rovině.
Skládají se z jamek, které jsou odsazeny od odlitku a jsou s ním spojeny pomocí naříznutí.
Z ledvinek pak vede ven z formy odvzdušňovací pásek v řádech desetin milimetru. Ledvinky
se vytváří vybroušením do formy. Dalším způsobem odvodu vzduchu z formy je pomocí tzv.
vlnovce. Ten je zobrazen na obrázku č. 2.8. Vlnovec se řeší nejčastěji pomocí vložky do formy,
avšak může být do formy i vybroušen. Vlnovec bývá chlazený a většinou je vyroben buď z oceli
nebo bronzu. Rozměry se volí dle velikosti odlitku. Připojen k dutině formy je pomocí kanálů,
které vedou z ledvin. Třetí možností odvzdušnění je vzduch z formy vysávat a tím formu
vakuovat. K odvzdušňovacím kanálům je připojena vývěva, a před ní musí být umístěn buď
vlnovec nebo tzv. labyrint, který je zobrazen na obrázku č. 2.9. Ty mají za úkol zamezit tomu,
aby vývěva nasála roztavený kov, čímž by došlo k jejímu zničení. Celá forma musí být v dělící
rovině dobře utěsněna, aby nedocházelo k úniku podtlaku. Tento systém je velmi rozšířený
zejména u odlévání hliníkových slitin. [2; 7; 12; 16; 19; 20]

Obrázek 2.9: Vakuovací ventil [34]

Obrázek 2.8: vlnovcový ventil [2]
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2.3.3 Temperační a chladící systém
Při plnění dutiny formy horkou taveninou dochází k přívodu velkého množství tepla,
které je následně potřeba odvést skrz formu pryč. Proto je nutné formu chladit,
aby nedocházelo ke zvýšení její teploty a tím ke vzniku nežádoucích jevů, jako je opotřebení
formy a jader nebo nalepování kovu na její stěny. Zároveň je ale potřeba, aby forma nebyla
příliš chladná, to by mohlo vést k rychlému tuhnutí odlitku a vzniku vad. Chlazení
a temperování se řeší navrtáním kanálů do formy, do kterých proudí dané médium, které buď
odvádí teplo z formy ven nebo ji dokáže ohřát na danou teplotu. Na prvních chlazených
formách nebyl tento proces nijak zvlášť řízený, pouze se do kanálů vháněla klasická voda.
Ta sice dokázala omezeně ochladit formu, ale zároveň zvyšovala její opotřebení, jelikož nebyla
možná regulace teploty, tudíž výsledná kvalita odlitku nebyla ideální. Při přechlazení může
dojít i ke zkrácení životnosti formy, jelikož na ní působí velké tepelné rázy. Dále bylo potřeba
před začátkem každé výroby odlít několik nepoužitelných dílů, aby došlo k zahřátí formy, proto
se přišlo s regulací teploty pomocí oleje. Tento systém má mnoho výhod. Tím, že je teplotu
možné snáze regulovat, tak mohu formu jak temperovat (tj. držet její teplotu na určité
hodnotě) tak i chladit. To má za následek vyšší životnost formy z důvodu menších tepelných
rázů. Dále není potřeba v takové míře odlévat díly k ohřátí formy na začátku výroby. Olej také
není korozní činidlo, proto nedochází ke korozi a zanášení kanálů. Zároveň se dá olej ohřát
na vyšší teploty (až 350 °C). Avšak z důvodu menší schopnosti oleje přenášet teplo může
docházet k nedostatečnému chladícímu výkonu, proto se u určitých typů odlitků stále využívá
voda, ovšem je doplněná regulačním systémem. Nevýhodou je, že pro dosažení vyšší teploty
vody musíme zvýšit tlak, jelikož má teplota bod varu 100 °C a docházelo by k jejímu
odpařování. Z toho důvodu jsou kladeny vysoké požadavky na tlakutěsnost formy, hadic
a přípojek. Nejčastěji tedy v dnešní době najdeme na formách kombinaci jak vody, tak oleje.
[2; 7; 12; 16; 19; 20]
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Obrázek 2.10: Temperační a chladící systém pohyblivé strany formy [2]

Výše zmíněná média se pohybují v kanálech uvnitř formy, jak je vidět na obrázku
č. 2.10. Kanály jsou většinově přímo vrtané, ale objevuje se zde nová metoda inovativních
chladících okruhů. Chladící okruhy jsou navrženy tak, aby co nejvíce kopírovaly tvar dutiny
v co nejkratší možné vzdálenosti. Při vrtání formy lze tohoto požadavku docílit jen omezeně,
jelikož nelze vrtat zakřivenou díru. Nová technologie konformního chlazení tento požadavek
může splnit, jelikož se zde využívá technologie DMLS (Direct metal laser sintering) dnes známé
také jako kovový 3D tisk, která umožňuje vytvořit kanál téměř jakéhokoliv tvaru. Přínos této
metody spočívá v homogenním odvodu tepla z dutiny, čímž může dojít ke zkrácení chladícího
cyklu až o 50 %. Rozdíly jsou vidět na obrázku č. 2.11. [2; 7; 12; 16; 19; 20]

Obrázek 2.11: Rozdíl mezi klasicky vrtanými chladícími okruhy a konformními chladícími
okruhy [2]

U hliníkových slitin se formy temperují na 150-300 °C. Temperovat je potřeba zejména
funkční části formy jako například oblast naříznutí, aby mohlo být co nejdéle působeno
dotlakem. Naopak důkladně chladit je potřeba vtokový kůl s tabletou, jelikož zde kov tuhne
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jako poslední a zbytečně by se prodlužovala délka cyklu. Dále se musí výrazně chladit části jako
jsou jádra nebo vlnovec. Tyto části se chladí tak, že je jimi zvýšen průtok médiem. Nicméně
speciálně u jader s malým průměrem je problém, že klasické chlazení nestačí a jádra
se přehřívají. To snižuje jejich životnost a ovlivňuje kvalitu odlitku v okolí těchto jader.
[2; 7; 12; 16; 19; 20]

Obrázek 2.12: Jádro s klasickým chlazením a chlazením typu jet cooling [22]

Z toho důvodu se používají moderní způsoby chlazení takto přetížených jader.
Jet cooling je jeden ze způsobů, jak lépe uchladit jádra. Princip je takový, že se pod vysokým
tlakem (cca 20 barů) žene demineralizovaná voda jádrem a tím se dosahuje rychlostí až 4 m/s.
Díky vyšší rychlosti proudění kapaliny dochází k výraznému odvodu tepla z jádra a tím se jádro
nepřehřívá. Takto chlazená jádra mají až 5x delší životnost a až 4x menší výskyt vad v okolí
jádra. Další výhodou je, že pomocí kontroly průtoku můžeme sledovat, jestli nedochází k úniku
kapaliny z jádra do dutiny formy. Popis chladicího cyklu je vidět na obrázku č. 2.13. Na ilustraci
č. 2.12 je vidět rozdíl v opotřebení jádro s a bez technologie jet cooling. [22; 23; 24]

Obrázek 2.13: Schéma jádra chlazeného metodou jet cooling [23]
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2.3.4 Ostatní části formy
Mezi další důležité části formy patří šoupata a jádra. Ty mají za úkol tvořit v odlitku
otvory, dutiny a tvary, které nejdou vytvořit klasickou geometrií formy, z důvodu, že by
pak odlitek nešel vyjmout. Jádra se většinou umisťují do pohyblivé poloviny formy a jen
výjimečně je nalezneme v pevné polovině. Pro zajíždění a vyjíždění jader a šoupat se v dnešní
době využívají automatické mechanismy oproti dříve používaným ručním mechanismům.
Automatické mechanismy mají výhodu ve vyšší produktivitě výroby, avšak při výskytu závady
může dojít k problémům s vytažením a možné destrukci jádra. [2; 7; 12; 16; 19; 20]
Dalším nezbytným dílem v každé formě jsou vyhazovače, pomocí nichž se vyrazí odlitek
z pohyblivé části formy. Mají tvar válcových kolíků a po otevření formy se pohybují směrem
proti odlitku a tím odlitek z pohyblivé poloviny vypadne. [2; 7; 12; 16; 19; 20]

2.3.5 Materiály na výrobu forem
Jelikož jsou formy vysoce tlakově i teplotně namáhány a je nutné, aby si v těchto
podmínkách zachovaly požadovanou přesnost a trvanlivost (okolo 120 000 cyklů), používají
se velmi kvalitní materiály. Ty musí mít malou teplotní roztažnost a dobrou tepelnou vodivost,
aby dobře odváděly teplo z odlitku. Dalšími důležitými vlastnostmi materiálu jsou dobrá
prokalitelnost, z důvodu následného tepelného zpracování formy, a zároveň dobrá
obrobitelnost, aby bylo možné konvenčními metodami obrábění formu obrobit
na požadovaný tvar. Z důvodu velkého tlakového namáhání a namáhaní při smršťování odlitku
by měl mít materiál formy zároveň dobré mechanické vlastnosti (pevnost, otěruvzdornost,
tvrdost, pružnost). Měl by odolávat chemickému narušování, jakým je například nalepování
kovu na formu. V neposlední řadě by měl být odolný proti únavě, a to jak tepelné, mechanické
tak i chemické. Těmto podmínkám nejvíce vyhovují různé druhy ocelí, které jsou hlavním
materiálem pro výrobu tlakových forem. Dále budou zmíněny jednotlivé druhy ocelí,
které se využívají pro různé části forem. [2; 4; 5; 19]
První skupinou jsou klasické uhlíkové oceli. Výhodou této oceli je dobrá dostupnost
i obrobitelnost, ale bohužel nesplňuje nároky na teplotní odolnost a mechanické vlastnosti.
Proto je její využití omezené a používá se na části formy, které nejsou ve styku s taveninou
(tahače, opěrné desky, rám formy). [2; 4; 5; 19]
Další skupinou jsou legované oceli. Ty nízkolegované vykazují lepší mechanické
vlastnosti než uhlíkové oceli (pevnost až 1200 MPa), a to hlavně díky dobré kalitelnosti.
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Legují se většinou chromem, vanadem a molybdenem. Jejich hlavní nevýhodou je, že při
vyšších teplotách dochází k popouštění, a proto je lze využít pouze na formy pro slitiny s nízkou
teplotou tavení, jako je například zinek. Vysokolegované oceli se dají využít i pro slitiny s vyšší
teplotou tavení, protože při dosažení teploty vyšší než 400 °C dochází k tzv. druhotné tvrdosti,
a tím i udržení potřebných mechanických vlastností. Mezi nejčastější vysokolegované oceli
patří oceli chromové. Ty dobře odolávají chemickému opotřebení a jsou žáruvzdorné, avšak
mají špatnou tepelnou vodivost. Dalším typem jsou oceli legované wolframem. Ty mají
pevnost po tepelném zpracování blížící se až 1600 MPa a proto se používají hlavně u takových
forem, kde požadujeme velmi vysokou trvanlivost. [2; 4; 5; 19]
V dnešní době se jako perspektivní materiál pro tlakové formy začíná využívat
molybden. Splňuje prakticky všechny výše zmíněné požadavky až na těžkou obrobitelnost
a citlivost na tepelné rázy. Proto se většinou takovéto formy zhotovují práškovou metalurgií.
Dalším perspektivním materiálem jsou různé typy kompozitních materiálů zpevněných
titanem. Jejich hlavní výhodou je odolnost proti reakcím s taveninou hliníku. [2; 4; 5; 19]
I přes to, že jsou formy vyráběny z kvalitních a tepelně zpracovaných materiálu, tak
se jejich nejvíce namáhané části povlakují, čímž dochází ke zvýšení jejich životnosti, snížení
koeficientu tření a omezení reakcí mezi materiálem formy a taveninou. Většinou se používají
povlaky nanášené pomocí technologie PVD nebo PACVD. [25]

2.3.6 Postřiky
Na formy se volí postřiky z několika důvodů.
•

Separace odlitku od formy

•

Mazání pohyblivých částí

•

Prevence připečení kovu na formu

•

Zlepšení zabíhavosti

•

Chlazení povrchu formy

V současné době se používají jako postřiky směsi parafínů, olejové emulze (voda a olej)
nebo různé práškové látky. Nástřik se aplikuje na začátku cyklu pomocí hlavice, která ošetří
vnitřní dutinu formy a poté ji ofoukne, aby na ní ulpělo pouze minimální potřebné množství
postřiku. Kromě nesčetných výhod lze u postřiků pozorovat také problematické aspekty. Jejich
nevýhodou je příkladmo to, že ovlivňují kvalitu, protože při styku mazadla s taveninou dochází
k jeho vypařování a reakcím výparů s taveninou. Proto se v dnešní době začínají používat
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mikropostřiky. Hlavním rozdílem je, že neobsahují vodu a nanáší se v menším množství se jako
čistý koncentrát. Dochází tím k menšímu ovlivnění odlitku, snížení času licího cyklu, menší
spotřebě postřiku, snížení spotřeby energie a ekologické náročnosti, zvýší se životnost formy.
Avšak pro použití mikropostřiků je nutnost mít dobře optimalizované chlazení formy, jelikož
dochází ke snížení doby a množství postřiku, forma nemá čas se dostatečně ochladit. Dále
se v dnešní době začínají využívat práškové postřiky. Aplikují se tak, že se prášek
elektrostaticky nabije a tím se přichytává na formu. Hlavní výhodou je, že je vrstva suchá
a používá se menší množství postřiku. Má lepší adhezi oproti klasickým postřikům na vodní
bázi a nedochází k tzv. Leidenfrostovu efektu (při styku kapaliny s výrazně vyšší teplotou
povrchu dochází k vytvoření páry, která izoluje kapalinu od povrchu a tím nepřilne). Další
výhodou je menší spotřeba postřiku, jelikož díky elektrostatickému náboji lépe ulpívá
na formě, a to i na těžko dostupných místech. V neposlední řadě je tento druh postřiků
ekologičtější, na což je v současnosti kladen velký důraz. Nevýhodou je špatný chladící efekt.
Této metody se využívá hlavně u vakuového lití. Na obrázku č. 2.14 je vidět rozdíl v teplotním
poli při použití postřiků. [19; 26]

Obrázek 2.14: Intenzita ochlazování při těsném styku formy s odlitkem a při styku
odlitek – postřik – forma [27]
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2.3.7 Řízení teplotního pole formy
Celkovou bilanci přestupu tepla z taveniny lze zapsat takto:
𝑄 = 𝑄𝑠𝑡𝑟𝑜𝑗 + 𝑄𝑝í𝑠𝑡 + 𝑄𝑝𝑟𝑜𝑢𝑑 + 𝑄𝑠á𝑙á𝑛í + 𝑄𝑐ℎ𝑙𝑎𝑧𝑒𝑛í + 𝑄𝑝𝑜𝑠𝑡ř𝑖𝑘 [𝐽]

(3)

Q … celkové teplo uvolněné z odlitku

Qpíst …teplo odvedené do pístu licí komory

Qstroj … teplo uvolněné do rámu stroje

Qproud … teplo odebrané prouděním okolí

Qchlazení … teplo odebrané chladícím

Qsálání … teplo odebrané sáláním formy

médiem

Qpostřik … teplo odvedené postřikem formy

Jak již bylo naznačeno výše, je snahou udržet teplotní pole co nejstálejší, což znamená
teplo přivádět do formy před jejím naplněním taveninou a při tuhnutí odlitku naopak formu
chladit. Pro zachování správné teploty formy je důležité dodržovat stanovený pracovní takt.
U tlakového lití hliníku se snažíme udržovat teplotu okolo 200 °C. Jak vyplývá z výše uvedené
rovnice, teplo jde odvádět a přivádět jen několika způsoby. Prvním a nejdůležitějším
způsobem je odvod a přívod tepla pomocí temperačního systému. Více o těchto systémech
je popsáno v kapitole č. 2.3.3. Druhým důležitým způsobem odvodu tepla je odvod pomocí
postřiků (kapitola č. 2.3.6). Ty mohou odvádět až 15% tepla. Další druhy odvodu tepla odebírají
zbytek tepla, ale nejsou řízené, proto je pouze snaha je držet na konstantních hodnotách.
[17; 27]
Abychom mohli správně řídit teploty, je nezbytné provádět jejich měření. K měření
dochází buď pomocí termokamer nebo termočlánků. Většinově se používá měření
termokamerami, jelikož zachycují teplotní pole celého zaměřeného místa (např. poloviny
formy). Avšak lze měřit pouze místa, která jsou viditelná, což je problém při uzavření obou
polovin k sobě.

Problematické je zároveň měření míst s vysokou odrazivostí, která

na vyleštěné formě můžeme najít. Druhou možností je měření pomocí termočlánků. To měří
pouze bodově v místě, kde je senzor umístěn, zároveň však neměří teplotu na povrchu formy,
nýbrž uvnitř, konkrétně těsně pod povrchem. Moderní stroje umí pomocí těchto čidel
například regulovat průtok temperační kapaliny a podobně. [17; 27]
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2.4 Slitiny pro tlakové lití
Pro tlakové lití se používají hlavně neželezné slitiny. Nejvíce jsou využívány slitiny
hliníku, mědi, zinku a hořčíku. Železné slitiny se tlakově prakticky neodlévají z důvodu
nedostatečných uzavíracích sil strojů a vysoké teploty tavení železa, při kterém by docházelo
k velkému opotřebení částí stroje a formy. [5; 28; 29; 30]
Slitiny pro tlakové odlévání se volí a upravují tak, aby splňovaly potřebné vlastnosti,
a to

z hlediska

slévárenského,

technologického,

chemického,

mechanického

ale

i ekonomického. [5; 28; 29; 30]
První důležitou slévárenskou vlastností je slévatelnost, která určuje vhodnost slitin
k výrobě odlitků (tj. schopnost dokonale vyplňovat formu) a úzce souvisí se zabíhavostí.
Je ovlivněna hlavně teplotním intervalem krystalizace, viskozitou a povrchovým napětím
taveniny. To znamená, že se lépe budou odlévat eutektické slitiny (úzký interval tuhnutí). Další
důležitou vlastností je odolnost materiálu vůči vzniku trhlin za tepla. Ta je tím nižší, čím je vetší
interval krystalizace a nižší pevnost slitiny za tepla. Dále by měl mít materiál co nejmenší sklon
k naplynění, aby byl eliminován vznik vad s tím spojených. [5; 28; 29; 30]
Daná slitina by měla mít co nejlepší mechanické vlastnosti, a to zejména pevnostní
a plastické, dále vysokou tvrdost, otěruvzdornost a únavovou odolnost a v neposlední řadě
by měla mít možnost zlepšení těchto vlastností pomocí tepelného zpracování. [5; 28; 29; 30]
Z hlediska chemických vlastností se požaduje, aby slitina byla odolná proti korozi a bylo
možné na ní provádět tepelné úpravy (např. eloxování). [5; 28; 29; 30]
Z pohledu vlastností hotových výrobků se vyžaduje nepropustnost, tlakutěsnost
a rozměrová a teplotní stabilita. Stejně tak je snaha dosáhnout dobré obrobitelnosti. Pokud
by byl materiál špatně obrobitelný, zvyšovaly by se tím náklady na obráběcí stroje a nástroje.
[5; 28; 29; 30]
Z ekonomického hlediska je snaha volit co nejlevnější materiály, které splňují výše
zmíněné vlastnosti a zároveň jsou jednoduše tavitelné, dobře obrobitelné a levně tepelně
zpracovatelné.

2.4.1 Slévárenské slitiny hliníku
Jelikož se tato diplomová práce zabývá litím hliníku, budou více popsány pouze jeho
slitiny. Hliník je stříbrnobílý lehký kov, který se hojně vyskytuje v zemské kůře ve formě oxidů
(Al2O3). Čistý hliník má však špatné mechanické vlastnosti a jen těžce se odlévá, tudíž
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se používají spíše jeho slitiny, vyjma odlitků s potřebou vysoké elektrické vodivosti. Slitiny
hliníku mají vůči jiným slévárenským slitinám velkou řadu výhod a z toho důvodu patří v dnešní
době k nejpoužívanějším. Mezi hlavní výhody patří tyto:
•

dobrá slévatelnost

•

nízká teplota tavení – 660 °C

•

malý interval krystalizace

•

malá nebo žádná rozpustnost plynů v hliníku (pouze vodík)

•

dobrá chemická stabilita

•

dobré povrchové vlastnosti

•

nízká hmotnost – hustota 2698 kg/m3

•

nízká náchylnost k tvorbě trhlin za tepla

•

dobrá vodivost (tepelná i elektrická)

•

po tepelném zpracování a legování vysoká pevnost (v tahu až 600 MPa)

Slitiny hliníku se dělí podle legujících prvků. [5; 28; 29; 30]
Slitiny typu Al – Si (siluminy)

Tento druh slitin patří k nejrozšířenějším slévárenským slitinám. Mezi jejich klíčové
vlastnosti se řadí výborná korozivzdornost, dobrá slévatelnost, svařitelnost, těsnost proti
plynům a kapalinám a možnost tepelného zpracování. V těchto slitinách je obsah křemíku vyšší
než jeho maximální rozpustnost v tuhém stavu. Dělí se na tři skupiny:
•

podeutektické (Si do 10 %) – nejpoužívanější

•

eutektické (Si okolo 12 %)

•

nadeutektické (Si nad 12 %)

Čím vyšší je obsah křemíku, tím lepší jsou slévárenské vlastnosti jako zabíhavost
či menší tepelná roztažnost, avšak se zvyšuje cena. Tyto slitiny se také dále legují mědí pro
zvýšení pevnosti, manganem k zabránění vytvoření jehlicovité fáze či hořčíkem ke zlepšení
korozní odolnosti. [5; 28; 29; 30]
Slitiny typu Al – Cu (duraly)

Vyznačují se velmi dobrými pevnostními a otěruvzdornými vlastnostmi a jsou
vytvrditelné. Jejich nevýhodou je horší slévatelnost a menší korozní odolnost vlivem příměsí
mědi. Obvykle se obsah mědi pohybuje mezi 4-5 %. Vyšší obsah mědi zlepšuje pevnost,
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ale ovlivňuje slévatelnost. Pro zlepšení slévatelnosti a korozní odolnosti se přidávají příměsi
křemíku. Dále se jako přísadový prvek využívá titan pro zjemnění zrna. Obecně se tyto slitiny
používají tam, kde nestačí mechanické vlastnosti slitin Al – Si. [5; 28; 29; 30]
Slitiny typu Al – Mg (hydronaly)

Tyto slitiny se vyznačují velmi dobrou korozní odolností, a to i ve velmi agresivních
prostředích (například mořské vodě). Dále jsou svařovatelné a dobře obrobitelné. Mezi jejich
nevýhody patří špatná slévatelnost a velká afinita hořčíku vůči kyslíku, a proto je potřeba
provádět tavení a slévání pod ochrannými atmosférami nebo ve vakuu. Obsah hořčíku
se pohybuje většinou od 3 do 9 % s tím, že čím vyšší je jeho obsah, tím jsou horší slévárenské
vlastnosti, ale lepší korozní odolnosti či obrobitelnost. Tyto slitiny se také nadále legují
pro zlepšení vlastností, a to hlavně manganem či křemíkem. [5; 28; 29; 30]

2.5 Vady tlakově litých odlitků
Slévárenské vady odlitků popisuje norma ČSN 42 1240. Podle této normy se považuje
za vadu každá odchylka vzhledu, tvaru, rozměru, hmotnosti, makrostruktury nebo jiná zjištěná
odchylka laboratorními zkouškami od daných norem. Každá vada odlitku je nežádoucí, proto
je snaha tyto vady co nejdříve odhalit a díl opravit nebo vyhodit. Vady je třeba identifikovat,
zjistit jejich příčinu a pokud se jedná o vady, které se dějí opakovaně, je nutné upravit licí
proces, případně upravit konstrukci formy. Celý tento proces je velmi nákladný, proto je snaha
vadám předcházet již ve fázi plánování. Aby se zamezilo vadám již při konstrukci odlitku
a formy, tak je nutná spolupráce slévárenských technologů s konstruktéry. Dále se v dnešní
době hojně využívá simulačních softwarů, ve kterých je možné simulovat licí proces, odhalit
rizikové oblasti a v případě potřeby proces optimalizovat jak z hlediska parametrů,
tak konstrukce. [31; 32; 33]

2.5.1 Dělení vad
Výše zmíněná norma dělí vady podle různých kritérií. Prvním kritériem je dělení podle
toho, zda lze vadu zjistit pouhým okem nebo jednoduchými měřidly (zjevné), či je k tomu
potřeba pokročilejších přístrojů nebo obrábění (skryté). Dalším kritériem je dělení podle toho,
zdali je odchylka od jmenovité hodnoty přípustná či nepřípustná (opravitelná
či neopravitelná). Přípustná vada je takové odchýlení od normy nebo dodacích podmínek,
které je přípustné a není potřeba jeho náprava. Naopak nepřípustná vada nelze odstranit
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opravou, nebo oprava není přípustná podle daných norem. Opravitelná vada je taková, kterou
je možno odstranit následnými úpravami po dohodě s odběratelem. [31; 32; 33]
Norma také udává jednotlivé třídění vad do skupin 7 skupin neboli tříd, které jsou
zobrazeny v tabulce č. 2.1 a 2.2. Každá třída vad je zde označena třímístným číslem (100-700)
a dále je rozdělena na další skupiny a podskupiny, které charakterizují konkrétní druh vady.
[31; 32; 33]
Tabulka 2.1: Dělení vad podle ČSN 42 1240 třídy 100-400 [31]

Třída vad

100

200

300

Název třídy vad

Vady tvaru, rozměrů a
hmotnosti

Vady povrchu

Porušení souvislosti

Skupina vad

Název skupiny vad

110

Chybějící část odlitku bez lomu

120

Chybějící část odlitku s lomem

130

Nedodržení rozměrů, nesprávný
tvar

140

Nedodržení hmotnosti odlitku

210

Připečeniny

220

Zálupy

230

Nárosty

240

Výronky

250

Výpotky

260

Zatekliny

270

Nepravidelnosti povrchu odlitku

280

Vady povrchové ochrany odlitku

310

Trhliny

320

Praskliny

330

Porušení souvislosti z

mechanického poškození odlitku
340

Porušení souvislosti z
nespojení kovu

400

Dutiny

důvodu

410

Bubliny

420

Bodliny

430

Odvařeniny

440

Staženiny
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důvodu

Tabulka 2.2: Dělení vad podle ČSN 42 1240 třídy 500-700 [31]

500

600

700

510

Struskovitost

520

Nekovové vměstky

Makroskopické vměstky a vady

530

Makrosegregace a vycezeniny

makrostruktury

540

Broky

550

Kovové vměstky

560

Nevyhovující lom

610

Mikroskopické dutiny

620

Vměstky

630

Nesprávná velikost zrna

640

Nesprávný obsah strukturních složek

650

Zatvrdlina, zákalka

660

Obrácená zákalka

670

Oduhličení povrchu

680

Jiné odchylky od mikrostruktury

710

Nesprávné chemické složení

Vady chemického složení a

720

Odchylky hodnot mechanických vlastností

vlastností odlitku

730

Odchylky hodnot fyzikálních vlastností

740

Nevyhovující homogenita odlitku

Vady mikrostruktury

2.5.2 Vady tvaru, rozměru a hmotnosti
Každý odlitek, který má být považován za vyhovující, musí být celistvý a musí odpovídat
rozměrovým a hmotnostním požadavkům. Vady z této třídy se většinou odhalují vizuálním
pozorováním, vážením či měřením. První skupinou vad je chybějící část odlitku bez lomu. Tyto
vady vznikají při plnění dutiny formy a patří k nejčastěji se vyskytujícím v praxi. [31; 32; 33]
Jako první vadu z této skupiny zmíním nezaběhnutí. Je způsobeno neúplným vyplněním
formy většinou v úzkých místech či v horních částech formy. Příčinou nejčastěji bývá nízká
teplota lití, špatně temperovaná forma či špatná konstrukce odlitku, která vede
k nedokonalému proudění taveniny. Opatřením proti vzniku této vady může být zvýšení licí
teploty, případně větší ohřátí formy a pokud tyto opatření nezafungují, je nutné změnit
konstrukci formy. [31; 32; 33]
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Druhou velmi častou vadou této skupiny je mechanické poškození odlitku. To vzniká
nesprávnou manipulací (omačkání, potlačení), špatně nastaveným ostřihem, ořezem nebo
vyhazovačem. Příklad je vidět na obrázku č. 2.15. Toto dále může být způsobeno přílišným
otryskáním. Nápravná opatření k těmto vadám jsou dodržování technologické kázně, čistění
a seřizování nástrojů, případně u poškození tryskáním snížit dobu a tlak. [31; 32; 33]

Obrázek 2.15: Vylomení z ostřihu

Další skupinou vad je chybějící část odlitku s lomem. Oproti předchozí skupině jsou
tyto vady méně časté. Většinou se jedná o ulomení odlitku, a to buď za studena nebo za tepla.
To je způsobené nešetrnou manipulací s odlitkem, špatným povrchem formy nebo její špatnou
konstrukcí (malé úkosy, tloušťka žeber) a také předčasným vyjímáním odlitku. Takovéto vady
většinou nelze odstranit, pouze jim lze předcházet zvýšením času tuhnutí, úpravou konstrukce
odlitku, opravou či ošetřením formy nebo opatrnější manipulace s dílem. [31; 32; 33]
Další skupina je nedodržení rozměrů, nesprávný tvar. První vadou je přesazení, které
může vznikat nesprávně vyrobenou, poškozenou nebo špatně slícovanou formou, tomuto lze
zamezit opravou formy. Příklad je na obrázku č. 2.16.

Obrázek 2.16: Přesazení v dělící rovině
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Další často přítomnou vadou je nevyhovující tvar, zborcení či deformace. To bývá
způsobeno špatným výpočtem smrštění, nedostatečnou pevností stroje, nevhodnými licími
parametry či nepřesně vyrobenou formou. Zamezit těmto vadám lze pomocí správně
optimalizovaných licích parametrů (např. pomocí numerické simulace), případně opravou
formy. [31; 32; 33]

2.5.3 Vady povrchu
Vady povrchu mají tu výhodu, že jsou většinou opravitelné, avšak za vysoké časové
a peněžní náročnosti. Proto je rovněž snaha vyvarovat se těchto vad. Tato třída obsahuje
nejvíce vad, většinou jsou to však jen vady vzhledu, tudíž záleží na odběrateli, zda je ochoten
takové díly převzít či nikoliv. [31; 32; 33]
První vadou je drsný povrch. Ten je způsoben buď opotřebenou, nedostatečně
nahřátou nebo špatně vyčištěnou formou, případně nedostatečným množstvím postřiku.
Opatřením proti vzniku je dbaní na kvalitu povrchu formy a jeho ošetření. [31; 32; 33]
Další vadami z této třídy jsou zatekliny. Jsou to vady, které jsou velmi lehce
identifikovatelné. Jedná se o výronky kovu, které se vyskytují v místech, kde je forma netěsná,
které jsou z pravidla v dělící rovině či u jader. Nejčastějšími příčinami jsou nečistoty v dělící
rovině, malá uzavírací síla stroje, nesprávné výrobní vůle či příliš vysoká teplota taveniny.
Pro eliminaci je nutné udržovat styčné plochy čisté a kontrolovat uzavírací sílu stroje a teplotu
taveniny. [31; 32; 33]
Dalším druhem povrchové vady je koroze. U slitin hliníku není tak častá z důvodu dobré
korozní odolnosti, avšak pokud vznikne, je to většinou z důvodu skladování ve vlhkém
prostředí. [31; 32; 33]
Při nesprávné konstrukci či ošetření formy vzniká mnoho dalších povrchových vad
jakými jsou nalepování, odlupy, mapovitý povrch nebo zadřeniny. [31; 32; 33]

2.5.4 Porušení souvislosti
První skupinou v této třídě jsou trhliny. Ty se dále dělí na vnitřní a vnější. Vnější jsou
okem zjistitelné, zatímco pro identifikaci těch vnitřních je potřeba RTG, CT, ultrazvuk
či vytvoření metalografického výbrusu. Trhliny vznikají za tepla z důvodu vysokých vnitřních
pnutí například kvůli nevhodnému teplotnímu poli v odlitku nebo velmi rozdílným tloušťkám
stěn. Tyto vady se vyznačují křivolakým průběhem a jsou neopravitelné. Pro jejich zamezení
se mění geometrie odlitku, teplotní pole formy či slitina. [31; 32; 33]
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Další skupinou jsou praskliny, které vznikají mechanickým namáháním za studena,
nejčastěji kvůli příliš malým úkosům, příliš velkým vyhazovacím silám. Identifikují se podobně
jako trhliny, ovšem liší se od nich vzhledem – povrch není tak zoxidován, a průběh praskliny
je rovný. Nápravným opatřením je omezení míst kde by docházelo ke koncentraci napětí
(rádiusy), omezení síly vyhazovačů nebo lepší ošetření formy pro zmenšení odporu vůči
odlitku. [31; 32; 33]
Skupina porušení souvislosti z důvodu nespojení kovu. Hlavní vadou v této skupině
jsou zavaleniny a studené spoje. Jeví se jako rýhy či prohlubeň se zaoblenými okraji. Příčinou
vzniku této vady je nízká teplota kovu nebo formy, dlouhý čas plnění nebo uzavřený plyn či jiná
kapalina ve formě. Jedná se o neopravitelnou vadu a dá se jí zamezit zvýšením teploty
temperace a taveniny, zkrácením doby odlévání a lepším odvzdušněním dutiny formy.
[31; 32; 33]

2.5.5 Dutiny
Dutiny jsou způsobené přítomností plynů v kovech a změnami při tuhnutí. Malé dutiny
se vyskytují prakticky v každém odlitku, tudíž posuzování, zda se jedná o přípustnou vadu
se provádí na základě požadavků každého zákazníka. Pokud dutiny přesáhnou přípustnou
hranici a jsou považovány za vadu, jsou neopravitelné. [31; 32; 33]
Bubliny jsou otevřené nebo uzavřené dutiny v odlitku. Patří k úplně nejčastějším
vadám odlitku. Příčinou jejich vzniku je nedostatečné odplynění taveniny (v případě hliníku
se odstraňuje vodík, jelikož je to jediný v něm rozpustný plyn) nebo uzavření vzduchu který
je ve styku s taveninou. Při nedostatečném odplynění taveniny vznikají bubliny tím,
že při poklesu teploty se mění také rozpustnost plynů v dané tavenině viz obrázek č. 2.17.

Obrázek 2.17: Příklad bubliny v odlitku
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Při jejím překročení dochází k vyloučení bublin daného plynu. Pokud chceme tomuto jevu
zamezit, je nutné používat suchý a neznečištěný vsázkový materiál i ostatní metalurgické
prostředky (kelímky, nářadí, …), zároveň je velice důležité také důkladně odplynit kov
při tavení a sledovat obsah plynů v tavenině (u hliníku se vyhodnocuje tzv. Dichte index).
[31; 32; 33]

Obrázek 2.18 Rozpustnost vodíku v čistém hliníku a ve dvou ruzných slitinách [4]

Druhým důvodem vzniku bublin je zahlcení plynu v tavenině. Tato vada vzniká
nejčastěji na povrchu, avšak při špatném plnění a turbulentním proudění taveniny dochází
k tvorbě vzduchových bublin i uvnitř odlitku. Důvodem vzniku této vady je hlavně špatné
odvzdušnění formy a nesprávné zaústění vtokového naříznutí, dále nízký dotlak, přílišné
přehřátí formy, únik vody nebo oleje do dutiny formy, či zahlcení separačního postřiku
do taveniny. Hlavním opatřením proti vzniku je lepší odvzdušnění dutiny formy nebo použití
vakuového lití a omezení turbulentního proudění a rozstřiku kovu při plnění úpravou
vtokového zaústění. Tento jev lze omezit také lepším chlazením (u jader například jet cooling)
a používáním menšího množství separačního postřiku (například mikropostřiky). [31; 32; 33]
Další skupinou vad v této třídě jsou staženiny. Tyto vady vznikají v důsledku
objemového smršťování při tuhnutí kovu. Dále se dělí na otevřené a uzavřené. Otevřené jsou
vnější dutiny se zoxidovaným povrchem a vznikají vlivem nedostatečného odvodu tepla,
vysoké licí teploty či nevhodné geometrie odlitku. Uzavřené nalezneme naopak uvnitř odlitku
a jsou charakterizovány hrubým krystalickým povrchem. Vznikají ze stejných příčin jako
ty otevřené. Pro zamezení vzniku těchto vad je nutné zlepšit chlazení formy, pokud
je to možné snížit licí teplotu, a hlavně optimalizovat geometrii odlitku a případně zajistit
dostatečný dotlak. [31; 32; 33]
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2.5.6 Makroskopické vměstky a vady makrostruktury
Jedná se o cizorodé kovové či nekovové částice nerozpustné v tavenině. Dělí se
na exogenní a endogenní. Mezi exogenní vměstky se řadí cizorodé částice, které se dostanou
do taveniny zvenčí (ze žáruvzdorných vyzdívek, licích zařízení, …). Endogenní jsou pak ty,
které vznikají díky oxidaci a chemickým reakcím v tavenině. Oba typy vměstků jsou nežádoucí,
jelikož vytváří kondenzátory napětí v odlitku a tím zhoršují jejich pevnostní vlastnosti a zhoršují
obrobitelnost a těsnost odlitků. [31; 32; 33]

2.5.7 Vady chemického složení a vlastností odlitků
Jedná se o vady, při kterých dochází k odchylce od požadovaného chemického složení
nebo mechanických vlastností. Tyto vady nejsou moc časté, a tudíž nezpůsobují velké ztráty.
Vady se identifikují při analýze chemického složení nebo při mechanických zkouškách (tahová
zkouška, měření tvrdosti, zkouška rázem v ohybu). U vady chemického složení odchylka bývá
většinou způsobena volbou špatné vsázky do pece (špatně dodané suroviny, nedostatečné
legování, záměna vratného materiálu). U nevyhovujících mechanických vlastností může být
příčinou taktéž nesprávné chemické složení, anebo nevyhovující struktura odlitku (dutiny,
vměstky, …) či nesprávné tepelné zpracování. Občasně bývá důvodem kontaminace z licího
nářadí či pece. Z důvodu eliminace vad chemického složení je nutné kontrolovat dodávané
suroviny, kontrolovat složení tavby a čistit nástroje. Pro dosažení požadovaných mechanických
vlastností je třeba taktéž kontrolovat tavbu a snažit se vyvarovat výše zmíněným vadám,
které ovlivňují mechanické vlastnosti odlitku. [31; 32; 33]
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Tabulka 2.3: Technologické příčiny defektů [35]
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3

Experimentální část
Úkolem experimentální části této diplomové práce je analýza stávajícího procesu

odlévání vybraného odlitku pomocí simulačního softwaru ProCast. Dále pak návrh nové
vtokové soustavy a její optimalizace pro snížení zmetkovitosti a zvýšení produktivity výroby.
Řešeným odlitkem je tlakově litý díl ze slévárny AS-Casting v Mimoni. Díl je vyráběn pro
firmu Umfotec, která ho používá jako rezonátor zvuku z turbodmychadla a má za úkol vyrušit
pomocí destruktivní interference zvuk, který turbodmychadlo vydává při svém provozu.

Obrázek 3.1: Model odlitku

3.1 Analýza stávajícího stavu
Jak již bylo výše zmíněno, daný díl se vyrábí technologií vysokotlakého lití ze slitiny
AlSi9Cu3 (DIN 226 podle německé normy). Jedná se o nejpoužívanější slitinu hliníku pro
tlakové lití. V tabulce č. 3.1 je zobrazeno přesné chemické složení z atestu daného materiálu.
Tabulka 3.1: Chemické složení dané slitiny

Si

Fe

Cu

Mn

Mg

Cr

Ni

Zn

Ti

naměřeno

10,053

0,956

2,347

0,287

0,240

0,071

0,065

0,937

0,042

Norma min

8

0

2

0

0,05

0

0

0

0

Norma max

11

1,3

4

0,55

0,55

0,15

0,55

1,2

0,25

Ca

Ga

Na

Pb

Sn

Mo

V

Zr

Cd

naměřeno

0,016

0,007

0,001

0,069

0,030

0,011

0,007

0,009

0,0018

Norma min

0

0

0

0

0

0

0

Norma max

0,05

0,05

0,35

0,15

0,05

0,05

0,05
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Rezonátor se odlévá na stroji se studenou licí komorou Bühler Evolution 840.
Do komory se kov o teplotě 685 °C plní automaticky pomocí dávkovacího zařízení. Po naplnění
komory se začne licí píst pohybovat nastavenými rychlostmi. Rychlost pro 1. fázi je 0,15 m/s.
Poté co píst urazí dráhu 300 mm, začne zrychlovat a přejde na plnící rychlost, která je 5 m/s.
Po dosažení vzdálenosti 490 mm je píst zbrzděn na rychlost 1 m/s a následně na nulu. Nakonec
přechází do fáze dotlaku, kde tlačí silou 950 barů na taveninu. V grafu 3.1 je znázorněna
závislost rychlosti na dráze.
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Graf 3.1: Závislost rychlosti pístu na dráze

V současné době se díl odlévá do čtyřnásobné ocelové formy, kde jsou odlitky umístěny
vertikálně. Stromeček s odlitky je zobrazen na obrázku č. 3.2. Světle modře je zde zobrazena
vtoková soustava, šedě odlitky a tmavě modře přetoky s odvzdušněním.

Obrázek 3.2: Stávající vtoková soustava
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Základní technologická data stroje, formy a odlitku jsou v následující tabulce.
Tabulka 3.2: Základní data

Data o odlitku
Hmotnost odlití

2 475 g

Hmotnost od naříznutí

1 265 g

Hmotnost přetoků

258 g

Průřez všech naříznutí

702 mm2

Výška zbytku kovu

35 mm

Data o stroji a formě
Plocha v dělící rovině

520 cm2

Průměr licího pístu

80 mm

Aktivní délka licí komory

530 mm

Konec nalévacího otvoru

110 mm

Uzavírací síla stroje

8250 kN

Dutina v odlitku je vytvořena pomocí pohyblivého jádra, které je ovládáno tahači. Celá
forma je protkána chladícími kanály, čímž se docílí ustáleného teplotního pole. Kanály zajišťují
jak temperaci, tak i odvod tepla z formy. Jako médium se zde využívá voda o teplotě 140 °C.
Průměrný průtok temperační kapaliny je 100 l/min. Schéma temperačních a chladících kanálů
v obou polovinách forem je vidět na obrázku č. 3.3. Vlevo je chlazení pohyblivé poloviny
a jader, vpravo chlazení pevné poloviny formy.

Obrázek 3.3: Schéma temperace
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Při každém licím cyklu dochází, po otevření formy, k ošetření a ochlazení formy pomocí
mikropostřiku od firmy Chem Trend, konkrétně postřikem SL 8801. Před i po ostřiku je forma
ofukována. Celkový průběh cyklu a trvání jednotlivých operací v sekundách je v tabulce č. 3.3.
Tabulka 3.3: Časování jednotlivých cyklů

Operace
Start [s] Trvání [s] Konec [s]
uzavření stroje
0
3,5
3,5
Lockmat
3,5
1
4,5
dávkování
4,5
6
10,5
lisování
10,5
4
14,5
tuhnutí + čas pístu s vysokým
14,5
10
24,5
tlakem
otevření stroje + otevření dveří u
24,5
5
29,5
robota
vyražení kusu dopředu
29,5
1,5
31
vyražení kusu zpoždění
31
0,5
31,5
vyražení kusu dozadu
31,5
1,5
33
vyjmutí robotem ke kontrole
33
10
43
celistvosti
mazací zařízení ofuk
43
6
49
mazací zařízení postřik
49
2
51
mazací zařízení ofuk + pozice doma
51
6
57
uzavření stroje
57
0
57
Po samotném odlití a vyjmutí stromečku z formy je nutné oddělit odlitek od
již nepotřebných částí, jako je vtoková soustava a odvzdušnění. To se provádí na ostřihu. Poté
určitá část dílů (zpravidla první a poslední kus ze směny) putuje na kontrolu, kde se sleduje
jeho kvalita, a prověřuje se, zda splňuje požadavky zákazníka. Odlitek se nejprve kontroluje
vizuálně (dolitost, praskliny a trhliny, otřepy, správná datumovka, …) a poté pomocí RTG
na porozitu a vnitřní vady. Hlídá se zde také správnost rozměrů dílu. Pokud kontroly neodhalí
nepřípustné vady, je odlitek otryskán, opět zkontrolován a putuje na obrobnu, kde jsou
obráběny funkční plochy, které jsou vidět na obrázku č. 3.4. Poté následuje výstupní kontrola.

Obrázek 3.4: Obráběné plochy
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Obráběné plochy jsou rozděleny podle toho, k jakému účelu slouží a kolik je na nich
povoleno vad. Nejvyšší nároky jsou kladeny na plochu červenou, která je těsnící a nejsou
na ní povoleny žádné vady. Na zelených plochách může být 5 vad s maximálním průměrem
3 mm a hloubkou 1 mm. Modré plochy jsou taktéž obráběny a povolený průměr a hloubka vad
je stejná jako u ploch zelených, pouze s tím rozdílem, že jsou povolené jenom dvě vady. Růžové
plochy nejsou obráběny a je zde povolen maximální počet 5 vad s maximálním průměrem
2 mm a hloubkou 1 mm. Tyto plochy slouží jako příruba pro hadici. Šedé plochy jsou klasické
odlitkové plochy, které mají stejné požadavky na počet a velikost vad jako ty zelené. Na tyto
nároky je nutné brát zřetel při návrhu nové vtokové a odvzdušňovací soustavy.

3.2 Simulační výpočet licího procesu
V dnešní době, kdy je díky výkonným počítačům k dispozici velký výpočetní výkon,
jde matematicky modelovat celý proces odlévání a virtuálně ho vyhodnotit ještě před
zavedením do reálné výroby. Ve vysokotlakém lití nachází simulační software hojné využití,
jelikož je celý proces značně složitý a díly vyráběné touto technologií jsou velmi komplexní,
a proto je často náročné předpovídat způsob plnění a následný výskyt vad.
V této práci byl využit simulační software od firmy ESI Group, a to konkrétně ProCast.
Ten pracuje na numerické aproximaci pomocí metody konečných prvků, kde se nahrazuje
spojitý objem na konečný počet prvků (uzlových bodů). Těleso se pak skládá z konečného
množství trojúhelníkových elementů. Po definování okrajových podmínek, dochází k výpočtu
soustavy lineárních algebraických rovnic a jejich grafickému zobrazení.
Pomocí tohoto softwaru lze nasimulovat celý proces lití, který zahrnuje volbu stroje,
cyklování, plnění a tuhnutí, a dokonce i namáhání formy.

3.3 Simulace současného stavu
První počítaná simulace byla nastavena tak, aby reflektovala nynější stav, který
ve slévárně využívají.
Síťování

Nejprve bylo nutné se seznámit s celým procesem a požadavky na odlitek, jak
je popsáno v kapitole č. 3.1. Poté bylo potřeba vytvořit 3D geometrii formy a odlitku.
Ta mi byla poskytnuta z nástrojárny, kterou využívá slévárna. Ta však obsahovala spoustu
geometrií (vyhazovače, kolíky, šrouby, …), které simulaci prakticky neovlivní a pouze
by prodloužily

výpočetní

čas

a

složitost simulace,
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a

proto

byly

odstraněny

v programu VisualMesh, který je součástí ProCastu. Tak byl ponechán pouze samotný
stromeček, vložky formy, komora s pístem a chladící kanály. Poté se pomocí funkce sestavit
(assemble) spojily sousedící plochy, které na sebe dosedají a kde dochází k přestupu tepla.
V neposlední řadě je potřeba zkontrolovat celou geometrii, a to z důvodu tvorby sítě metodou
konečných prvků, kde se jednotlivé prvky tvoří od zadaných povrchových křivek z modelu,
a zajistit, aby byla zachována členitost povrchu i tam, kde by velikost tria (prvku) přesahovala
velikost geometrického prvku. V takových místech je nutné přidat povrchovou vodicí křivku
a model tzv. „nařezat“, ProCast pak automaticky umístí vrcholy trií, tak, že se přichytí k těmto
křivkám a tím se síť zjemní. Příklad je zobrazen na obrázku č. 3.5, kde je vidět přidání površek
do závitu, aby bylo docíleno jeho zachování i po nasíťování.

Obrázek 3.5: Přidávání površek ve VisualMeshi (vlevo před, vpravo po)

Po zkontrolování a „nařezání“ členitých geometrií bylo možné vytvořit povrchovou síť.
U té je nutné zaručit, aby v nejtenčích místech (naříznutí, ústí do ledvin) byly alespoň dva
elementy, u naříznutí minimálně tři. Poté se volí velikost elementů tak, aby jich bylo
co nejméně, ale zároveň byla zachována požadovaná přesnost výsledků. Hustota sítě ovlivňuje
detailnost výsledků, ale také dobu výpočtu. Proto se používá rozdílná velikost sítě na různé
prvky geometrie. Ty, které nás zajímají více (odlitky, naříznutí, vtoková a odvzdušňovací
soustava) mají jemnější síť a ty s nižší prioritou (forma, jádra, komora, …) mají velikost
elementů větší. V tabulce č. 3.4 jsou velikosti elementů pro jednotlivé části sestavy.
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Tabulka 3.4: Velikost elementů 2D sítě

Část

Vzdálenost nodů [mm]

Vložky formy

12

Dělící rovina, Komora, Rozražeč

6

Jádra

4

Vnitřek komory, chladící kanály

3

Chlazení jader, Vtoková soustava bez okolí naříznutí,

2

tableta
Odlitky, okolí naříznutí, přetoky
Po

vytvoření

povrchové

1.4
sítě

bylo

nutné

ji

zkontrolovat

pomocí

funkce „Check Surface Mesh“, zejména zda jsou všechny elementy správně nasíťovány
a případně je opravit. Dále je potřeba zkontrolovat pohledově, jestli je síť všude plynulá a jestli
nedošlo k výraznému zkreslení geometrie. Vytvořenou povrchovou síť je možné vidět
na obrázku č. 3.6.

Obrázek 3.6: VisualMesh – vytvořená povrchová síť

Poté co je povrchová síť bez chyb a plynulá, lze přejít k tvorbě objemové prostorové
sítě. Ta se napojuje na povrchové elementy a tvoří se dále do prostoru, tudíž se její hustota
odvíjí od 2D sítě. Avšak lze ji ovlivnit pomocí tzv. přechodového faktoru (transition factor),
jehož funkce vyplývá z obrázku č. 3.7.
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Obrázek 3.7: Transition factor – modrý 1, žlutý 0,9

Druhou nastavitelnou proměnou je tzv. faktor tvaru (shape factor), který ovlivňuje
pravidelnost a velikost elementů směrem do objemu síťované části. Podobně jako
u povrchové sítě se volí tyto faktory rozdílně podle toho, o jakou část geometrie se jedná.
Pro celý stromeček byl volen transition factor 0,9 a shape factor 1,5. Pro vložky formy
a komoru byl volen transition factor 2,5 a shape factor 1,8. Pro zbytek částí byl přechodový
faktor 1 a faktor tvaru 1,5. Poté, co se vytvoří 3D síť, je potřeba ji opět zkontrolovat pomocí
funkce Check 3D Mesh. Pokud se zde objeví chyby, je nutné zkontrolovat, proč k nim došlo,
jestli nemění geometrii a případně manuálně opravit pomocí přesouvání jednotlivých uzlových
bodů, dokud není síť bez chyb. Vytvořená prostorová síť je znázorněna na obrázku č. 3.8.

Obrázek 3.8: VisualMesh – prostorová síť
Simulace cyklování

Po celém nasíťování geometrií je možné přejít k samotné definici procesních
parametrů a následné simulaci cyklování formy. Cyklování je důležité, protože teplotní pole
formy velmi ovlivňuje následný vznik vad, proto je potřeba, aby se teplota formy co nejvíce
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blížila realitě ze slévárny. Pro cyklování se definují procesní parametry jako jsou materiály
jednotlivých částí, koeficienty přestupu tepla a časování cyklu. Tato definice se provádí
v podprogramu ProCastu, který se nazývá VisualCast. Jako první je nutné definovat směr
gravitace a gravitační zrychlení. V tomto případě působí gravitace v záporném směru osy Y
a má velikost 9,81 𝑚 ∙ 𝑠 −2 . Následně je nutné definovat materiály pro jednotlivé geometrie
a jejich počáteční teploty. Materiály je zde možné vybírat buď z databáze nebo si upravit
chemické složení dle vlastního materiálu. Bohužel mnou používaná verze neměla licenci
na definování vlastního materiálu, tudíž byly využity databázové materiály. Všem geometriím
stromečku bylo zadefinováno, že se jedná o slitinu hliníku AlSi9Cu3 a všem geometriím formy,
pístu a komory zas, že jde o nástrojovou ocel X40CrMoV5-1 (H13). Teploty byly voleny
s ohledem na to, že se jednalo o simulaci cyklování, počáteční teplota formy byla volena 120
°C a teplota stromečku byla volena 635 °C, což je o něco nižší teplota než licí teplota, jelikož
při plnění odlitku kov chladne. Poté bylo potřeba zadefinovat koeficienty přestupu tepla mezi
jednotlivými částmi geometrie. Ty byly voleny podle toho, zda se jednalo o přestup mezi dvě
polovinami formy tzv. Die combo, anebo mezi formou a stromečkem. Hodnoty přestupů tepla
jsou vidět v tabulce č. 3.5.
Tabulka 3.5: Hodnoty přestupů tepla a daných teplot

Koeficient přestupu tepla [𝑾 ∙ 𝒎−𝟐 ∙ 𝑲−𝟏 ]

Odlitek – Forma

Forma – Forma

3000

2000

K. p. tepla pro styk se vzduchem [𝑾 ∙ 𝒎−𝟐 ∙ 𝑲−𝟏 ]

5

Teplota vzduchu [°C]

50

K. p. tepla při postřiku [𝑾 ∙ 𝒎−𝟐 ∙ 𝑲−𝟏 ]

3000

Teplota postřiku [°C]

20

K. p. tepla při ofuku [𝑾 ∙ 𝒎−𝟐 ∙ 𝑲−𝟏 ]

400

Teplota ofuku [°C]

20

Jelikož jsou vložky formy uloženy v rámu, který je vyhříván na teplotu 80 °C, bylo
nastaveno, že na vnějších plochách formy dochází k přestupu tepla mezi vložkou a rámem.
Stejně tak byl nastaven přestup tepla tam kde, je část v kontaktu s okolním vzduchem
o teplotě 30 °C (např. komora). Přestup tepla mezi temperačními kanály a vložkou formy
si software dopočítal sám na základě zadefinování teploty kapaliny (140 °C), jejího typ (voda),
průtoku (100 l/min) a hydraulického průřezu kanálů. Po definici těchto procesních parametrů
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bylo možné přejít k nastavení parametrů simulace cyklování. Zde bylo nutné stanovit
jednotlivé časy kroků jednoho cyklu. Ty jsou uvedeny v tabulce č. 3.6.
Tabulka 3.6: Časy kroků jednotlivých cyklů

Krok cyklu

Časová hodnota– přírůstková[s]

Uzavřená forma

0

Otevření formy

21

Vyražení kusu

26

Začátek postřiku

39,5

Konec postřiku

41,5

Začátek ofuku

41,6

Konec ofuku

53,5

Uzavření formy

56,5

Délka cyklu

57

Dále už bylo jen nutné nastavit kolik cyklů se má simulovat. Bylo zvoleno 10 cyklů,
jelikož ve slévárně je vždy prvních 10 cyklů rozjezdových a slouží k zahřátí a ustálení teploty
formy. Po vypočtení simulace cyklování byly vždy výsledné teploty formy ze simulace
porovnány vůči reálným snímkům z termokamery a podle toho byly upraveny koeficienty
přestupu tepla. Takto iteračně se postupovalo, dokud nebyly výsledky prakticky shodné.
K porovnávání teplot docházelo vždy v čase na konci postřiku, jelikož v tomto čase byly
snímány teploty termokamerou. Na obrázcích č. 3.9 a 3.10 je zobrazeno porovnání teplotního
pole ze simulace a z termokamery.
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Obrázek 3.9: Rozložení teplot nacyklované formy v desátém cyklu po ofuku

Obrázek 3.10: Snímek pohyblivé poloviny formy z termokamery
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Pro porovnání teplot formy byl také použit graf, kde je zobrazen průběh teploty v rámci
cyklu ve dvou vyznačených bodech. To je možné vidět na grafu č. 3.2.

Graf 3.2: Závislost teploty daných bodů na čase

Z daného grafu také vyplývá, že teplota formy je už od 7-8 cyklu ustálená, tudíž
už by se teplota formy v následujících cyklech neměla měnit a lze tak vyrábět s odpovídající
opakovatelností. Porovnání teplot simulace s termokamerou bylo provedeno jak na pohyblivé
a pevné polovině, tak na jádrech.
Simulace plnění

Při simulaci plnění již není potřeba definovat znovu gravitaci, ani materiály odlitku
a formy, program si to pamatuje z cyklování. Však je potřeba změnit počáteční teploty daných
materiálů. Teplotu slitiny na 685 °C, což je licí teplota. Teplotní rozložení formy je pak nutné
extrahovat ze simulace cyklování. Stejně tak je třeba předefinovat koeficienty přestupu tepla
pro plnění, jelikož je již teplotní pole formy vypočítáno z cyklování, stačí pro přestup tepla mezi
vložkami formy a komorou nastavit konstantní přestup, v tomto případě 2000 𝑊 ∙ 𝑚−2 ∙ 𝐾 −1 .
Pro rozhraní mezi taveninou a formou je nutné definovat přestup tepla v závislosti na čase.
Koeficient přestupu tepla se totiž mění v závislosti na tom, jakou rychlostí se tekutý kov
pohybuje. Jeho proměnná hodnota v čase je v tabulce č. 3.7.
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Tabulka 3.7: Velikost k. přestupu tepla v časech

Čas [s] K. přestupu tepla [𝑾 ∙ 𝒎−𝟐 ∙ 𝑲−𝟏.]
0,00000
500
6,00000
500
6,01332
2000
7,99999
2000
8,01940
19000
8,04340
19000
8,05007
2000
8,09007
2000
Dále bylo potřeba zadefinovat nový přestup tepla mezi pístem a komorou, který
je tzv. nekoincidentní. Jeho velikost byla nastavena na 1000 𝑊 ∙ 𝑚−2 ∙ 𝐾 −1 . Tím byly
definované přestupy tepla pro plnění. V neposlední řadě bylo nutné zadat jakou rychlostí
a v jakém čase se má píst pohybovat. Tyto hodnoty jsou zobrazeny v tabulce č. 3.8.
Tabulka 3.8: Rychlost pístu v závislosti na čase a dráze

Čas [s]
Rychlost [m/s] Dráha [mm]
0,00000
0,00017
0
6,00000
0,00017
1
6,01332
0,15
2
7,99999
0,15
300
8,01940
5
350
8,04340
5
470
8,05007
1
490
8,05507
1
495
V dalším kroku bylo nastaveno odvzdušnění, a to v místech, kde z ledvinek vede
odvzdušňovací pásek viz obrázek č. 3.2. Nutné bylo také zadefinovat plnění komory. K tomu
je potřeba spočítat potřebný objem taveniny pro zaplnění stromečku, zvolit místo, kudy se má
tavenina do komory lít a čas za jaký se má dané množství dodat do komory. Poslední věcí,
kterou bylo nutné nastavit před spuštěním, bylo nastavení simulačních parametrů. Zde
se zvolilo, že se jedná o vysokotlaké plnění. V této části se také zvolilo, jaké výsledky budeme
požadovat. Pak už se nechala simulace vypočítat. Po jejím skončení lze prohlížet výsledky
v dalším podprogramu ProCastu s názvem VisualViewer. Zde lze sledovat spoustu výsledků,
mezi ty nejdůležitější patří kritérium uzavřeného vzduchu, teploty plnění, rychlostní pole, tlaku
a maximálního tlaku.
Prvním hodnoceným kritériem je teplota. Zde je nutné sledovat, jestli je teplota při
plnění dostatečně vysoká a nedochází k poklesu pod teplotu likvidu ještě před tím, než
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je dutina formy vyplněna. To by mohlo mít za následek vady typu studené spoje nebo nedolití.
Průběh plnění se zobrazením teploty je možné vidět na obrázku č. 3.11.

Obrázek 3.11: Teplota při plnění

Dalším sledovaným kritériem byla rychlost. Hlavním místem kde se tento parametr sleduje
je naříznutí. Pro optimální plnění by se zde měla rychlost pohybovat mezi 30-60 m/s. Vliv
rychlosti je zmíněn v kapitole č. 2.2.3. Obrázek č. 3.12 zobrazuje rychlost v různých časech.

Obrázek 3.12: Rychlost při plnění
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Jedním z nejdůležitějších výsledků je bezesporu zahlcený vzduch. Tam, kde dochází
k výraznému uzavírání vzduchu vzniká i porozita a další vady. V ProCastu se udává v gramech
na centimetr krychlový a její hodnota by v závislosti na typu plnění neměla přesahovat
hodnoty 1 ∙ 10−4 𝑎ž 10−5 . Přebytečný vzduch by měl buď být odsán pomocí vakua, nebo
odveden do ledvin a odvzdušňovacích kanálů. Hodnoty zahlceného vzduchu jsou vidět
na obrázku č. 3.13.

Obrázek 3.13: Hodnoty zahlceného vzduchu na konci plnění

Následujícím vyhodnocovaným kritériem je maximální tlak vzduchu. Z důvodu
uzavírání vzduchu v tavenině a působení velkých rychlostí a tlaků při procesu lití se může stát,
že pokud je vzduch uvězněn proudem kovu tak, že nemůže odcházet do odvzdušnění, dojde
při překročení určité hodnoty k roztříštění vzduchu do taveniny a vzniku tzv. mikroporozity.
K tomu dochází při překročení tlaku cca 10 barů. Tato kritická místa lze vidět
na obrázku č. 3.14.
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Obrázek 3.14: Maximální přetlak vzduchu v odlitku

Předposledním mnou sledovaným parametrem, který dokáže software ProCast
predikovat, je tvorba oxidů v důsledku kontaktu taveniny se vzduchem a formou. Oxidy jsou
nežádoucí, působí totiž jako exogenní vměstky a zhoršují mechanické vlastnosti a mohou také
nepříznivě ovlivnit homogenitu odlitku. Zde je kritickou hodnotou 5 𝑐𝑚2 ∙ 𝑠.

Obrázek 3.15: Predikovaná tvorba oxidů
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Posledním

sledovaným

parametrem

je

porozita,

která

vzniká

v důsledku

stahování kovu při chladnutí. Vzniká v místech, kde kov chladně jako poslední a už zde není
možné dosazovat. Přípustná mez je cca do 2-3 %. Na obrázku č. 3.16 je zobrazena porozita
vyšší něž 1 %.

Obrázek 3.16: Hodnoty porozity ze staženin vyšší než 1%
Vyhodnocení simulace

Z provedené simulace cyklování vyplynulo, že forma má na povrchu, kde dochází
ke styku s taveninou, vždy na začátku cyklu ustálenou teplotu okolo 150 °C, což se dá
považovat za ideální. Nemělo by tak docházet k problémům, které můžou být způsobené
přehřátou nebo podchlazenou formou. Z hlediska vad se dle simulace ukázalo jako největší
problém zahlcený vzduch, což se shoduje s reálnými daty ze slévárny, kde se potýkají
se zvýšenou zmetkovitostí v důsledku nepřípustné porozity na obráběných plochách příruby.
To může být způsobeno ne zcela ideálním plněním odlitku, kde dochází k uzavírání vzduchu
v přírubách. Nejdříve se totiž uzavře naříznutí a odvzdušnění ledvin a až následně se vyplňuje
zbytek příruby, což způsobuje, že vzduch nemůže odejít a dochází k jeho uzavírání. Dále jako
problém vidím nedostatečné rozměry ledvinek, které jsou poddimenzované. Na obrázcích
č. 3.17 a 3.18 jsou zobrazeny reálné vady na odlitku a jejich porovnání s predikcí pomocí
simulace. Pro ilustraci byla vybrána dvě místa, kde dochází k porozitě nejvíce. Jak je vidět
kritická místa ze simulace se velmi blíží místům, kde v reálu dochází k vzniku vad.
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Obrázek 3.17: Predikované vady na odlitku

Obrázek 3.18: Predikované vady na odlitku

Dosahované rychlosti v naříznutí se dají považovat za přijatelné. Plocha naříznutí je vůči
odlitku poměrně velká, a tak jsou rychlosti spíše nižší. Z hlediska staženin by v odlitku neměl
být velký problém, což je dáno asi právě i tím, že kov se skrz robustní naříznutí zvládá dlouho
dosazovat. Teplota plnění je vyhovující a nemělo by docházet ke studeným spojům či nedolití.
Z hlediska oxidů by také nemělo docházet k velkým problémům, jelikož na funkčních plochách
se téměř netvoří. Z důvodu optimalizace, uspoření nákladů a potřeby navýšení produkce
do budoucna byla v další části praktické části navržena nová vtoková a odvzdušňovací
soustava.
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3.4 Návrh a simulace nového stavu
Druhá polovina experimentální části práce se zabývá návrhem nové vtokové
a odvzdušňovací soustavy pro novou šestinásobnou formu, která má za cíl snížit zmetkovitost
a zároveň navýšit produkci daného dílu.

3.4.1 Návrh č. 1
Návrh geometrie

Pro simulaci nového návrhu formy bylo nutné vytvořit novou geometrii vtoků
a odvzdušnění. Tyto geometrie byly vytvořeny v softwaru Autodesk Inventor. Návrh průřezů
kanálů byl tvořen dle doporučených rozměrů výrobce licích strojů Bühler a dále upravován
a konzultován s technologickým oddělením ve firmě AS-Casting. Pro první návrh bylo použito
stejné naříznutí a odvzdušnění jako se nyní používá. Průřezy byly voleny tak, aby průřez
vystupující z uzlu byl 1,1x násobek průřezů do něj vstupujících. Zkosení všech stran, aby mohlo
dojít ke snadnému vyjmutí stromečku s odlitky z formy, je 10°. Na obrázku níže je vidět návrh
vtokové soustavy včetně průřezů jednotlivých kanálů.

Obrázek 3.19: Geometrie šestinásobné vtokové soustavy
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Dále bylo nutné kvůli změně objemu zvolit jiný rozměr komory. Volba rozměrů závisí
jednak na tom, z kolika procent se má komora zaplnit a jednak na hmotnosti, respektive
objemu stromečku. Pro vysokotlaké lití hliníku se doporučuje držet zaplnění komory v rozmezí
40-60 %. Slévárna požadovala držet zaplnění komory okolo hodnoty 45 %. Zaplnění komory
se počítalo přes vzorec č. 4, kde se iteračně měnila hodnota průměru a délky v rozsahu
udávaným strojem tak, aby se dosáhlo požadovaného zaplnění komory.
%𝐹 =

4 ∙ 𝑚𝐴
2

𝑑𝑚 ∙ 𝜋 ∙ 𝑙𝑚𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣 ∙ 𝜌 ∙ 100 000

(4)

mA … hmotnost odlití
dm … průměr komory
lmactiv … aktivní délka komory
K simulaci varianty č.1 byl navržen průměr komory 90 mm a její aktivní délka 520 mm,
což při odlévané hmotnosti znamená zaplnění 42,5 %.
Simulace návrhu č. 1

Pro simulaci návrhu č. 1 bylo potřeba opět model po nahrání do ProCastu upravit
a nasíťovat jak bylo popsáno v kapitole č. 3.3. Velikost sítě v jednotlivých geometriích
je v tabulce č. 3.9. Parametry 3D sítě zůstaly zachovány z původní varianty.
Tabulka 3.9: Velikost elementů 2D sítě – nový návrh

Část

Velikost elementu [mm]

Forma, komora

12

Vnitřek komory, tableta, píst

6

Vtoková soustava bez okolí

2

naříznutí
Odlitky, okolí naříznutí, přetoky

1,4

Naříznutí do ledvinek

0,5

Po nasíťování se přešlo rovnou k simulaci plnění, protože u nového návrhu nebylo
prováděno cyklovaní z důvodu absence reálné formy a nemožnosti verifikování dat vůči
reálnému procesu. Nejprve byl opět zadefinován směr gravitace a vlastnosti jednotlivých
geometrií. Materiál odlitku i formy zůstal zachován. Licí teplota slitiny byla nastavena
na stejnou hodnotu 685 °C a teplota formy na 150 °C. Koeficienty přestupu tepla byly
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nastaveny stejně jako v simulaci plnění nynějšího stavu. Rozdíl však nastal v časech plnění,
proto bylo nutné upravit i tabulku závislostí koeficientu přestupu tepla na čase. Jejich hodnota
je zapsána v tabulce č. 3.10.
Tabulka 3.10: Závislost koeficientu přestupu tepla na čase – nový návrh

Čas [s]
0,00000
6,00000
6,00333
6,52499
6,53928
6,56128
6,56561
6,56861

K. přestupu tepla [𝑾 ∙ 𝒎−𝟐 ∙ 𝑲−𝟏.]
500
500
2000
2000
19000
19000
2000
2000

Dále byla definována závislost rychlosti pístu na čase, jejíž hodnoty jsou v tabulce 3.11.
Tabulka 3.11: Rychlosti pístu v závislosti na čase a dráze – nový návrh

Čas [s]
Rychlost [m/s]
Dráha [mm]
0,00000
0,00017
0
6,00000
0,00017
1
6,00333
0,6
2
6,52500
0,6
315
6,54107
5
360
6,56107
5
460
6,56774
1
480
6,57274
1
485
Jak je v tabulce vidět, byla změněna velikost první rychlosti, která byla upravena podle
vzorce č. 5. To mělo za cíl usměrnit pohyb taveniny v komoře tak, aby v ní nedocházelo
k uzavíraní vzduchu.
𝑣1.𝑓á𝑧𝑒 = 𝐶 ∙

100% − %𝑧𝑎𝑝𝑙𝑛ě𝑛í 𝑘𝑜𝑚𝑜𝑟𝑦
∙ √𝑑𝑘𝑜𝑚𝑜𝑟𝑎
100%
C … konstanta 3,633

(5)

𝑚0,5
𝑠

Odvzdušnění bylo ponecháno jako v simulaci současného stavu, stejně tak nastavení
technologie. Po kompletním nastavení bylo možné simulaci spustit. Výpočet trval přibližně
7 hodin. Na následujících obrázcích jsou zobrazeny výsledky simulace prvního návrhu.
Na obrázku č. 3.20 je možné vidět rychlosti v různých časech plnění.
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Obrázek 3.20: Rychlosti plnění v závislosti na čase – návrh č. 1

Na dalším obrázku je zobrazena teplota kovu v okamžik, když bylo dané místo zaplněné
tzv. Temperature at Fill Time.

Obrázek 3.21: Teplota kovu v okamžiku zaplnění – návrh č. 1
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Na posledním obrázku z této simulace je vidět rozložení zahlceného vzduchu po odlití.

Obrázek 3.22: Zahlcený vzduch – návrh č. 1

Z této simulace je zřejmé, že k plnění nedochází ideálním způsobem. Kov se nejprve
dostane do spodních odlitků a až po nějaké době dojde k naplnění odlitku v horní části
stromečku. Také jsou velké rozdíly v rychlostech u naříznutí v jednotlivých větvích. V nižších
větvích také dochází k výraznému zahlcování vzduchu a vzniká ve vtokové soustavě spousta
míst, kde se kov oddělí od stěny formy a tím se tvoří uzavřená místa plná vzduchu. Naopak
plnící teplota je optimální a není ji potřeba měnit. Stejně tak i rychlost pístu a čas přepnutí.
V následující simulaci byla upravena geometrie tak, aby se zlepšila rovnoměrnost plnění
a omezil se potenciální vznik vad.

3.4.2 Návrh č. 2
Návrh geometrie

Pro simulaci návrhu č. 2 byly zachovány jednotlivé průřezy kanálů. Bylo upraveno
pouze zavtokování do odlitku a to tak, že se naříznutí ztenčilo, ale protáhlo se po celém obvodu
odlitku viz. obrázek č. 3.23. Dále byly zvětšeny objemy a naříznutí ledvinek na konci odlitku
a na druhé přírubě, což je taktéž vidět na obrázku č. 3.23. Tyto úpravy měly za cíl snížit
zahlcování vzduchu v odlitku tím, že bude postupně vytlačován do zadních ledvin a poté
do přírub.
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Obrázek 3.23: Návrh č.2
Simulace návrhu č. 2

Pro tuto simulaci byla použita stejná velikost sítě jako pro návrh č.1, stejně tak i rychlost
pístu, přestupy tepla a další simulační parametry. Jako první je opět zobrazena, na obrázku
č. 3.24, závislost rychlostí taveniny na čase.

Obrázek 3.24: Rychlosti plnění v závislosti na čase – návrh č. 2
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Na dalším obrázku jsou zobrazeny místa, kde dochází k zahlcení vzduchu v odlitku.

Obrázek 3.25: Zahlcený vzduch – návrh č. 2

Na posledním obrázku z této simulace je zobrazena porozita, která může vzniknout
důsledkem stahování kovu při tuhnutí

Obrázek 3.26: Hodnoty porozity ze staženin vyšší než 1 % – návrh č. 2

Druhý návrh dopadl podle simulace o poznání lépe než ten první, a to hlavně z pohledu
zahlceného vzduchu. Ten se podařilo úspěšně snížit díky odlišnému naříznutí do odlitku
a zvětšení objemu ledvin. Plnění probíhá plynuleji a nedochází tolik k tříštění taveniny. Také
není takový rozdíl mezi plněním v jednotlivých větvích. Jediné zhoršení oproti původnímu
stavu lze pozorovat z hlediska hodnot porozity, což je pravděpodobně způsobeno zúžením
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naříznutí. Kov v naříznutí dříve zatuhne, kvůli čemuž se výrazně zkrátí doba dosazování.
Bohužel tato varianta byla zavrhnuta po konzultaci s technology ze slévárny, protože by bylo
obtížné od odlitku ostřihnout vtok a mohlo by docházet k ulomení části odlitku. Proto bylo
nutné vrátit se k zavtokování z varianty č. 1 a znovu ho upravit.

3.4.3 Návrh č. 3
Návrh geometrie

Pro třetí variantu byla převzata geometrie z návrhu č. 1 a upravena. Průřezy zůstaly
stejné, pouze byly v hlavním rozvodovém kanálu přechody mezi nimi posunuty výš, což by
mělo zapříčinit, že se spodní větvě začnou plnit později. Dále byly větve připojeny na hlavní
kůl pod rádiusem 25 mm, aby nedocházelo k vytváření vzduchových kapes při proudění kovu
jako v předchozích simulacích. Ledviny byly zvětšeny stejně jako v návrhu č. 2 a první dvě
za naříznutím byly přesunuty na malou přírubu. Poslední úpravou bylo protažení rozvodového
kůlu nahoru, aby se na něm vytvořil přetok.

Obrázek 3.27: Návrh č. 3
Simulace návrhu č. 3

Pro simulaci byly opět použity stejné parametry jako v předchozích dvou případech.
Na prvním obrázku je opět znázorněna rychlost při plnění.

64

Obrázek 3.28: Rychlosti plnění v závislosti na čase – návrh č. 3

Na obrázku č. 3.29 je pak zobrazen zahlcený vzduch v odlitku.

Obrázek 3.29: Zahlcený vzduch – návrh č. 3

Jak je vidět z obrázků výše, plnění probíhá rovnoměrněji oproti návrhu č. 1. K odtržení
taveniny od stěny dochází pouze v rozhraní mezi tabletou a vtokovým kůlem. Z pohledu
zahlceného vzduchu tato varianta vychází lépe něž ta první, ale o trochu hůř něž ta druhá,
což je zapříčiněno tvarem naříznutí. Co se týká porozity vychází návrh stejně jako původní
varianta. Pro snížení množství zahlceného vzduchu v odlitku je nutné upravit napojení vtokové
soustavy na tabletu a připojit dutinu formy na vývěvu. Dalšími úpravami geometrie vtokové
65

soustavy již není možné v rámci slévárnou požadovaných mezí (geometrie naříznutí, velikost
formy) příliš tento parametr ovlivnit.

3.4.4 Návrh č. 4
Návrh geometrie

Pro 4. návrh byla vzata geometrie z varianty č. 3 a byla upravena a rozšířena o vakuum.
V této variantě byly rozšířeny průřezy jednotlivých větví a to tak, že v místě napojení na hlavní
vtokový kanál je průřez větší viz. obrázek č. 3.30 a postupně se zužují směrem k odlitku, kde
je zachován průřez z předchozích variant. Tato změna má za cíl postupně zrychlovat kov
směrem do naříznutí, a zde dosáhnout vyšších rychlostí. Vzhledem ke zvětšení průřezu bylo
nutné zvětšit i průřezy na hlavním vtokovém kůlu. Vše je vidět na obrázku č. 3.30. Také byl
prodloužen přetok na hlavním kůlu, kvůli zachycení oxidů, které se tvoří na čele taveniny. Poté
bylo upraveno napojení na tabletu tak, aby bylo plynulejší a nedocházelo k tvorbě vzduchové
kapsy za ostrým přechodem. Z důvodu zvětšení objemu vtokové soustavy bylo také nutné
zvětšit velikost pístu na 100 mm, abychom zachovali naplnění komory cca 45 %. Poslední
úpravou bylo připojení pomocí kanálů z nejvyšších větví na vlnovec a vývěvu.

Obrázek 3.30: Návrh č. 4
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Simulace návrhu č. 4

Pro simulaci byly použity stejné parametry jako v předchozích případech s tím, že bylo
přidáno napojení na vakuum. Hodnota vakua byla nastavena podle reálných podmínek z vývěv
ve slévárně na 50 mbar. Na prvním obrázku jsou opět znázorněny rychlosti plnění v různých
časech.

Obrázek 3.31: Rychlosti plnění v závislosti na čase – návrh č. 4

Na obrázku č. 3.32 je zobrazen zahlcený vzduch v odlitku na konci plnění.
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Obrázek 3.32: Zahlcený vzduch – návrh č. 4

Dále je zobrazena porozita způsobená stahováním kovu při tuhnutí

Obrázek 3.33: Hodnoty porozity ze staženin vyšší než 1 % – návrh č. 4
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Na následujícím obrázku č. 3.34 jsou hodnoty maximálního přetlaku vzduchu.

Obrázek 3.34: Maximální přetlak vzduchu – návrh č. 4

Na posledním obrázku je znázorněna předikovaná tvorba oxidů v odlitku.

Obrázek 3.35: Predikovaná tvorba oxidů – návrh č. 4

Z obrázků výše jasně vyplývá, že návrh č.4 vychází nejlépe ze všech variant. K plnění
odlitků sice dochází postupně, čemuž prakticky nelze při tomto typu konstrukce s vertikálním
rozvodových kůlem zabránit. Při plnění už nedochází k odtrhování taveniny od stěn a nevytváří
se žádné vzduchové kapsy v odlitku. Rychlosti v naříznutí se dají považovat za dostačující.
69

Z hlediska zahlceného vzduchu tato varianta vychází výrazně nejlépe, což je na jedné straně
způsobeno použitím vakua, na straně druhé omezením tříštění taveniny a rozšířením objemu
ledvinek. V této variantě by také nemělo docházet k výskytu mikroporozity v důsledku
přetlaku vzduchu. Kritické hodnoty jsou docíleny pouze v ledvinkách. K tvorbě oxidů a jejich
zanešení do odlitků by také nemělo prakticky docházet. Varianta č.4 vyšla tedy ze všech
hledisek nejlépe a nemělo by zde docházet k výskytu nepřípustných vad ve velké míře, a proto
byla zvolena jako finální pro následné použití v praxi. V tabulce č. 3.12 jsou výsledné
technologické parametry.
Tabulka 3.12: Technologické parametry finální navržené varianty

Parametr

Hodnota

Jednotka

Materiál

DIN 226

-

Licí teplota

685

°C

Průměr licího pístu

100

mm

Aktivní délka licí komory

520

mm

Výška zbytku kovu

35

mm

Násobnost formy

6

-

Procento zaplnění komory

45

%

Objem odlití

1819000

mm3

Vakuování formy

0,05

bar

Rychlost první fáze

0,6

m/s

Dráha na začátku 2. fáze

360

mm

Rychlost druhé fáze

5

m/s

Průměrná Doba plnění odlitku

25

ms

Potřebná uzavírací síla

7 225

kN
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4

Závěr
Tato diplomová práce byla zaměřena na provedení simulačních výpočtů cyklování, plnění

a tuhnutí odlitků, za účelem navržení nové formy, která měla za cíl zvýšit kvalitu a produktivitu
výroby daného dílu ve slévárně AS-Casting. Tato práce byla rozdělena do dvou částí,
a to teoretické a experimentální.
V teoretické části je popsáno základní rozdělení vysokotlakého lití a moderní nekonvenční
metody. Poté byly popsány jednotlivé části tlakových licích strojů a jejich periferie. Dále
se teoretická část práce zabývala tlakovými licími formami a řízením a upravováním jejich
teplotního pole. V další kapitole jsou rozebrány slévárenské slitiny hliníku a jejich vlastnosti. Jako
poslední je popsáno rozdělení vad, možnosti jejich zjištění a prevence vzniku vad.
Experimentální část byla v první části zaměřena na analýzu stávající technologie odlévání
daného dílu rezonátoru, provedení simulačních výpočtů pomocí softwaru ProCast a následné
zhodnocení výsledků simulace stávající technologie. Dalším krokem bylo navrhnout vtokovou
a odvzdušňovací soustavu pro novou šestinásobnou formu, kde bylo cílem snížit výskyt vad
v odlitku a zvýšit produktivitu. K návrhu geometrií byl použit CAD software Autodesk Inventor
a pro numerickou simulaci lití opět ProCast od firmy ESI Group. Navrhnuto a nasimulováno bylo
celkem 15 návrhů s tím, že v této práci byly zmíněny ty, kde docházelo k výraznějším změnám
geometrie či licích parametrů. U jednotlivých variant byly měněny zejména průřezy rozvodových
kanálů, geometrie naříznutí a objem přetoků a jejich umístění. U výsledků simulací pak byly
sledovány zejména hodnoty zahlceného vzduchu v odlitku, rychlosti taveniny, množství staženin,
oxidů a výskyt mikroporozity. Dále byl kontrolován způsob plnění, zda nedochází k tříštění
taveniny, vytváření vzduchových kapes či jestli se jednotlivé větve plní rovnoměrně a najednou
nebo ne. Tyto návrhy byly konzultovány s technology ze slévárny a byl vybrán nejlepší návrh,
který byl ještě pro zlepšení kvality odlitků napojen na vývěvu, která vytvořila v dutině vakuum.
Pro tento návrh byla dále vypočtena potřebná uzavírací síla stroje pro ověření možnosti výroby
na dostupných strojích v dané slévárně. Jako vhodný typ se jeví buď stroj Bühler Evolution 840
nebo Colosio 2P 1000L. Tento finální návrh stromečku byl doporučen k použití pro vytvoření
reálné formy pro výrobu. Dle výsledků numerických simulací by tím mělo dojít k výraznému
snížení zmetkovitosti při odlévání daného dílu. Zároveň by měli být sníženy finanční náklady
na výrobu jednoho dílu z důvodu zvýšení násobnosti formy. Technologické parametry finální
navržené varianty jsou vypsány v tabulce č. 3.12. Model daného návrhu je pak na obrázku č. 3.30.
71

5 Bibliografie
[1] NĚMEC, Milan, Bohumír BEDNÁŘ a Barbora BRYKSÍ STUNOVÁ. Teorie slévání. Vyd. 1. V
Praze: České vysoké učení technické, 2009. ISBN 978-80-01-.
[2] HYNEK, Martin, Miroslav GRACH a Jiří BENDA. Tlakové lití hliníku online . Západočeská
univerzita v Plzni, 2014 [cit. 2019-03-01 . Dostupné z:
https://kks.zcu.cz/export/sites/kks/projekty-ver-fin/OPVK_PU/KA_01_publikace/KA01Tlakove-liti-hliniku.pdf
[3] VALECKÝ, Jindřich. Lití kovů pod tlakem. 1. vydání. Praha: Státní nakladatelství technické
literatury, 1963.
[4] CAMPBELL, John. Castings: the new metallurgy of cast metals. Second edition. Amsterdam:
Elsevier Butterworth-Heinemann, 2003. Metallurgy and materials science series. ISBN
9780750647908.
[5] ASM Handbook: Volume 15 Casting. 4. vydání. Ohio: ASM International, 1998. ISBN 087170-007-7.
[6] Diagram2. In: Avonpdc [online]. [cit. 2021-01-22 . Dostupné z:
https://www.avonpdc.co.uk/files/6915/1247/5049/diagram2.jpg
[7] LAUKLI, Hans. High Pressure Die Casting of Aluminium and Magnesium Alloys - Grain
Structure and Segregation Characteristics. Trondheim, 2004. Disertační práce. Norwegian
University of Science and Technology.
[8] Cold Chamber Die Casting Process Ladle pouring metal. In: Cwmdiecast.com [online]. [cit.
2021-01-22 . Dostupné z: https://cwmdiecast.com/wp-content/uploads/2020/04/coldchamber-die-casting-process-ladle-pouring-metal-300x152-1.png
[9] Metal Injection Moulding. Science Direct [online]. 2001-2020 [cit. 2021-01-22 . Dostupné z:
https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/metal-injection-moulding
[10] Squeeze Casting. Science Direct [online]. 2021 [cit. 2021-01-22 . Dostupné z:
https://www.sciencedirect.com/topics/materials-science/squeeze-casting
[11] ZELNÍČKOVÁ, Marta. Odlévání slitin hliníku v polotuhém stavu. Brno, 2014. Bakalářská
práce. VUT v Brně.

72

[12] THIRUGNANAM, M. Modern High Pressure Die-casting Processes for Aluminium Castings.
India: TRANSACTIONS OF 61st INDIAN FOUNDRY CONGRESS 2013, 2013.
[13] Bühler Carat - High-quality Die Casting machine. Https://www.buhlergroup.com/ [online].
[cit. 2021-01-22].
Dostupné z: https://media10.simplex.tv/content/540/4013/125604/?embed=1
[14] Exhibitors & Products at GMTN 2019. Gifa.com online . Düsseldorf, 2019 cit. 2021-01-22].
Dostupné z:
https://www.gifa.com/vis/v1/en/search?oid=289688&lang=2&_query=high+pressure+di
e+casting
[15] Global Casting Magazine. Didion International Inc., 2020, .
[16] KRŇÁVEK, Štěpán. OPTIMALIZACE PROCESU LITÍ TLAKOVÉHO ODLITKU LOŽISKOVÉHO
ŠTÍTU ELEKTROMOTORU. Brno. Bakalářská práce. VUT v Brně.
[17] NC stroje pro tlakove liti. Ústav strojírenské technologie FS ČVUT [online]. Praha:
ČVUT v Praze cit. 2021-01-24 . Dostupné z:
http://u12133.fs.cvut.cz/assets/subject/files/32/NC-stroje-pro-tlakove-liti-v1.pdf
[18] BOBČÍK, L. Formy pro zpracování plastů I. díl. 2. vydání. Brno, 1999.
[19] KRŇÁVEK, Václav a František STŘÍTECKÝ. Konstrukce forem pro odlitky lité pod tlakem
a její vliv na výskyt vad. Slévarenství 2007, 2007.
[20] SADEGHI, Mohammad. Optimization product parts in high pressure die casting
process. Mälarden University Sweden, 2015. Diplomová práce. Mälarden University
Sweden.
[21] Konstrukce formy pro tlakové lití. Ústav strojírenské technologie ČVUT [online].
Praha: Fakulta strojní ČVUT cit. 2020-01-25].
[22] Jet cooling. Mladá Boleslav: Škoda Auto a.s., 2013.
[23] FIALA, Jakub. CHLAZENÍ JADER TLAKOVÉ LICÍ FORMY TECHNOLOGIÍ JET COOLING.
Liberec, 2015. Diplomová práce. Technická univerzita v Libereci.
[24] Raga Group [online]. [cit. 2021-01-22 . Dostupné z: https://ragagroup.com/
[25] Handbook of deposition technologies for films and coatings: science, applications and
technology. Third edition. Editor Peter M. MARTIN. Amsterdam: Elsevier, 2010.
ISBN 978-0-8155-2031-3.
73

[26] Sebastasro.cz. Šebesta, služby slévárnám [online]. [cit. 2021-01-22 . Dostupné z:
http://www.sebestasro.cz/cz/dodavatele/maldaner
[27] NOVÁ, Iva. Přenos tepla ve slévárenských formách. Vyd. 1. V Liberci: Technická univerzita,
2014. ISBN 978-80-7494-141-2.
[28] MICHNA, Štefan. Encyklopedie hliníku. Prešov: Adin, 2005. ISBN 80-89041-88-4.
[29] MACHEK, Václav. Kovové materiály 1: struktury kovových materiálů. 1. vyd. V Praze: České
vysoké učení technické, 2013. ISBN 978-80-01-05248-8.
[30] ROUČKA, Jaromír. Metalurgie neželezných slitin. Vyd. 1. Brno: Akademické nakladatelství
CERM, 2004. ISBN 80-214-2790-6.
[31] Katalog vad odlitků ze slitin hliníku. Vydání 1. Praha: Česká slévárenská společnost, z.s.,
2018. ISBN 978-80-02-02817-8.
[32] ŠTROBACH, Václav. Vliv technologických parametrů na rozměrovou stabilitu vysokotlakých
odlitků. Liberec, 2007. Diplomová práce. Technická univerzita v Libereci.
[33] Slévárenství: Foundry industry journal : časopis pro slévárenský průmysl. Brno: Svaz
sléváren České republiky, 2009.
[34] Fondarex Kinetic valve online . Švýcarsko, 2021 cit. 2021-01-25 . Dostupné z:
https://www.fondarex.com/valves/#kinetic-valve
[35] HERMAN, Aleš. Technologické parametry ovlivňující kvalitu odlitku. Praha.

74

6 Seznam tabulek
Tabulka 2.1: Dělení vad podle ČSN 42 1240 třídy 100-400 ...................................................... 31
Tabulka 2.2: Dělení vad podle ČSN 42 1240 třídy 500-700 ...................................................... 32
Tabulka 2.3: Technologické příčiny defektů ............................................................................. 38
Tabulka 3.1: Chemické složení dané slitiny .............................................................................. 39
Tabulka 3.2: Základní data ........................................................................................................ 41
Tabulka 3.3: Časování jednotlivých cyklů ................................................................................. 42
Tabulka 3.4: Velikost elementů 2D sítě .................................................................................... 45
Tabulka 3.5: Hodnoty přestupů tepla a daných teplot............................................................. 47
Tabulka 3.6: Časy kroků jednotlivých cyklů .............................................................................. 48
Tabulka 3.7: Velikost k. přestupu tepla v časech...................................................................... 51
Tabulka 3.8: Rychlost pístu v závislosti na čase a dráze ........................................................... 51
Tabulka 3.9: Velikost elementů 2D sítě – nový návrh .............................................................. 58
Tabulka 3.10: Závislost koeficientu přestupu tepla na čase – nový návrh ............................... 59
Tabulka 3.11: Rychlosti pístu v závislosti na čase a dráze – nový návrh .................................. 59
Tabulka 3.12: Technologické parametry finální navržené varianty ......................................... 70

75

7 Seznam obrázků
Obrázek 1.1: Foto zadaného dílu ................................................................................................ 9
Obrázek 2.1: Schéma tlakového lití s teplou licí komorou ....................................................... 12
Obrázek 2.2: Schéma tlakového lití se studenou licí komorou ............................................... 12
Obrázek 2.3: Kloubový mechanismus na uzavírání stroje ........................................................ 14
Obrázek 2.4: Schéma vstřikovacích fází ................................................................................... 16
Obrázek 2.5: Vysokotlaký licí stroj včetně periferií od firmy Bühler ........................................ 17
Obrázek 2.6: Části tlakové licí formy ........................................................................................ 18
Obrázek 2.7: Vtoková soustava ................................................................................................ 19
Obrázek 2.8: vlnovcový ventil .................................................................................................. 20
Obrázek 2.9: Vakuovací ventil .................................................................................................. 20
Obrázek 2.10: Temperační a chladící systém pohyblivé strany formy ..................................... 22
Obrázek 2.11: Rozdíl mezi klasicky vrtanými chladícími okruhy a konformními chladícími
okruhy ....................................................................................................................................... 22
Obrázek 2.12: Jádro s klasickým chlazením a chlazením typu jet cooling ............................... 23
Obrázek 2.13: Schéma jádra chlazeného metodou jet cooling ................................................ 23
Obrázek 2.14: Intenzita ochlazování při těsném styku formy s odlitkem a při styku odlitek –
postřik – forma ......................................................................................................................... 26
Obrázek 2.15: Vylomení z ostřihu............................................................................................. 33
Obrázek 2.16: Přesazení v dělící rovině .................................................................................... 33
Obrázek 2.17: Příklad bubliny v odlitku .................................................................................... 35
Obrázek 2.18 Rozpustnost vodíku v čistém hliníku a ve dvou ruzných slitinách ..................... 36
Obrázek 3.1: Model odlitku ...................................................................................................... 39
Obrázek 3.2: Stávající vtoková soustava .................................................................................. 40
Obrázek 3.3: Schéma temperace.............................................................................................. 41
Obrázek 3.4: Obráběné plochy ................................................................................................. 42
Obrázek 3.5: Přidávání površek ve VisualMeshi (vlevo před, vpravo po) ................................ 44
Obrázek 3.6: VisualMesh – vytvořená povrchová síť ............................................................... 45
Obrázek 3.7: Transition factor – modrý 1, žlutý 0,9 ................................................................. 46
Obrázek 3.8: VisualMesh – prostorová síť................................................................................ 46
Obrázek 3.9: Rozložení teplot nacyklované formy v desátém cyklu po ofuku ........................ 49
76

Obrázek 3.10: Snímek pohyblivé poloviny formy z termokamery ........................................... 49
Obrázek 3.11: Teplota při plnění .............................................................................................. 52
Obrázek 3.12: Rychlost při plnění ............................................................................................. 52
Obrázek 3.13: Hodnoty zahlceného vzduchu na konci plnění ................................................. 53
Obrázek 3.14: Maximální přetlak vzduchu v odlitku ................................................................ 54
Obrázek 3.15: Predikovaná tvorba oxidů ................................................................................. 54
Obrázek 3.16: Hodnoty porozity ze staženin vyšší než 1%....................................................... 55
Obrázek 3.17: Predikované vady na odlitku ............................................................................. 56
Obrázek 3.18: Predikované vady na odlitku ............................................................................. 56
Obrázek 3.19: Geometrie šestinásobné vtokové soustavy ...................................................... 57
Obrázek 3.20: Rychlosti plnění v závislosti na čase – návrh č. 1 .............................................. 60
Obrázek 3.21: Teplota kovu v okamžiku zaplnění – návrh č. 1 ................................................ 60
Obrázek 3.22: Zahlcený vzduch – návrh č. 1 ............................................................................ 61
Obrázek 3.23: Návrh č.2 ........................................................................................................... 62
Obrázek 3.24: Rychlosti plnění v závislosti na čase – návrh č. 2 .............................................. 62
Obrázek 3.25: Zahlcený vzduch – návrh č. 2 ............................................................................ 63
Obrázek 3.26: Hodnoty porozity ze staženin vyšší než 1 % – návrh č. 2 .................................. 63
Obrázek 3.27: Návrh č. 3 .......................................................................................................... 64
Obrázek 3.28: Rychlosti plnění v závislosti na čase – návrh č. 3 .............................................. 65
Obrázek 3.29: Zahlcený vzduch – návrh č. 3 ............................................................................ 65
Obrázek 3.30: Návrh č. 4 .......................................................................................................... 66
Obrázek 3.31: Rychlosti plnění v závislosti na čase – návrh č. 4 .............................................. 67
Obrázek 3.32: Zahlcený vzduch – návrh č. 4 ............................................................................ 68
Obrázek 3.33: Hodnoty porozity ze staženin vyšší než 1 % – návrh č. 4 .................................. 68
Obrázek 3.34: Maximální přetlak vzduchu – návrh č. 4 ........................................................... 69
Obrázek 3.35: Predikovaná tvorba oxidů – návrh č. 4 ............................................................. 69

77

8 Seznam grafů
Graf 2.1: Závislost kosové ceny na počtu vyrobených kusů ..................................................... 10
Graf 3.1: Závislost rychlosti pístu na dráze............................................................................... 40
Graf 3.2: Závislost teploty daných bodů na čase ...................................................................... 50

78

