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1. Úvod
Požadavky na dosažení vyšší kvality (těsnost dílů) vysokotlakých odlitků v kombinaci s
požadavkem na delší životnost tlakových licích forem nutí výrobce tlakových dílů využívat nové
technologické postupy jejich výroby.
Kvalita tlakových odlitků je ovlivněna celou řadou faktorů, z nichž se kromě vlastností
odlévaného materiálu a technologických parametrů nejvýznamněji projevuje akumulační schopnost
tlakové licí formy. Pro zajištění kvality odlitků je důležité zajistit stabilitu licího procesu, tj. odlitek
musí být odléván za stálých podmínek.
Předpokladem výroby jakostních odlitků jsou optimální tepelné poměry mezi odlitkem a
tlakovou licí formou. Charakter teplotního pole závisí nejenom na tepelně fyzikálních vlastnostech
taveniny a tlakové licí formy, ale také na temperačním systému formy a charakteru použitého
separačního prostředku.
Při vysokotlakém lití dochází na líci tlakové licí formy vzhledem k vysoké afinitě hliníku k
železu ke vzniku intermetalických fází, k tzv. "nalepování hliníku" a proto je nutné po každém licím
cyklu stroje provádět ochranný nástřik jejího líce. V současné době je ve výrobním procesu pro
ošetření líce tlakové licí formy nejčastěji využíván separační prostředek v určitém poměru ředitelný
vodou. Dobrá smáčecí schopnost této separační látky zaručuje stejnoměrnou tvorbu filmu v dutině
formy. Problémem tohoto ošetření je správné stanovení množství použitého nástřiku, aby
nedocházelo na jedné straně k nalepování taveniny a na druhé straně v dutině formy nezůstávala
voda, která následně vede ke zvýšení porezity odlitků.
Pokud je líc tlakové licí formy ošetřován separátorem na bázi vody, je velká část tepla z
formy odvedena odpařením tohoto separátoru. Jádra a obzvláště jádra tenkých průřezů, pokud
nejsou dostatečně chlazena, se v procesu lití velmi přehřívají. To má za následek i nedostatečné
ošetření separátorem, protože při ošetřování vzniká parní clona, viz obr. 1-1, a proto se na ně
nalepuje tavenina a jejich životnost klesá. Přehřátá tenká jádra způsobují ve struktuře odlitku v
oblasti špičky ve velké míře porezitu. Pokud jsou tenká jádra dostatečně chlazena, vykazují
bezchybnou strukturu.

Obr. 1-1 Ošetření přehřátých jader separátorem na bázi vody
Úkolem temperačního systému forem je zajištění optimálních teplotních podmínek v
průběhu licího cyklu, tzn. zajistit usměrněné tuhnutí odlitku. Pro jeho optimální návrh neexistují
přesné teoretické a konstrukční podklady. Volba způsobu uspořádání a dimenzování systému je
závislá na zkušenostech konstruktéra a vždy se jedná o jistý kompromis s koncepcí tlakové licí formy,
resp. s ostatními funkčními prvky jako např. jádra, vyhazovače, atd.
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Tepelná rovnováha tlakové licí formy je zajištěna soustavou navzájem propojených kanálů
převážně rovnoběžných s dělící rovinou, kterými proudí temperanční médium. Tento systém
umožňuje optimální předehřev tlakové licí formy před začátkem lití. V průběhu lití termoregulační
zařízení udržuje pomocí tohoto systému relativně konstantní teplotu formy, tj. v případě produkce
odvádí z tlakové licí formy přebytečné teplo a v případě prostojů do formy teplo dodává. Díky tomu
je tlaková licí forma udržována na stabilní teplotě a tím jsou zajištěny optimální výrobní podmínky.
Tento systém však umožňuje pouze omezený odvod tepla z nejvíce se přehřívajících míst tlakové licí
formy a neumožňuje odvádět teplo z tvarových jader malých průřezů.
Ve snaze zajistit rovnováhu tepla odvedeného a tepla přivedeného slitinou do jednotlivých
částí formy je u většiny forem temperační systém rozdělen do dílčích okruhů. Temperační kanály by
měly být umístěny co nejblíže k tvarové dutině formy. Minimální vzdálenost je omezena velkými
teplotními rozdíly, které způsobují pnutí, jež by mohlo vést k praskání a tím ke snížení životnosti
formy. Stejná vzdálenost kanálu od líce formy je omezena také tvarem dutiny, velikostí tlaku v dutině
formy, přípustným kolísáním teploty atd. Ukázalo se, že je výhodnější větší počet kanálů s menším
průřezem. Termoregulační zařízení má být připojeno do spodní části okruhu a jeho odvod do nejvyšší
části, aby bylo zajištěno stálé naplnění systému (nevznikají vzduchové pytle). Médium má být
přivedeno nejprve k nejintenzivněji ohřívanému místu (oblast kolem vtoku) a dále má být vedeno
kanály ve směru poklesu teplotních rozdílů. Z hlediska temperace jsou nejproblematičtější jádra,
která jsou celá zalita taveninou a z toho důvodu jsou více tepelně namáhána než dutina formy. Pokud
nejsou dostatečně chlazena, v procesu lití se velmi přehřívají.
Temperace, resp. chlazení jader může být provedeno několika různými způsoby:
1.1 Standardní vodní chlazení lze použít u jader od průměru 8 mm. Pro chlazení jader větších
průměrů lze použít temperační kanál s přepážkou nebo temperační šnek. Temperační šnek je vložka v
dutině jádra, ve které médium proudí k vrcholu vnitřním průměrem vložky a zpět je veden spirálovým
kanálem mezi stěnou dutiny formy a stěnou vložky. Rozložení teplotního pole je homogenní a odvod
tepla je tímto způsobem významně zvýšen.
1.2 Jetcool – lze použít pro jádra menších průměrů (od 4 mm). Toto chlazení vyžaduje
speciální zařízení a chladícím médiem je voda, viz obr. 1-1. Tento systém lze poměrně dobře aplikovat
u jader pevné a pohyblivé části tlakové licí formy, avšak jeho aplikace pro boční jádra je relativně
komplikovaná, v některých případech nemožná. Do jádra, jež má být chlazeno, se navrtá otvor. Tento
otvor musí být velmi přesně vycentrován. Do tohoto otvoru se zavede tzv. jet-cooler, jímž se po dobu
několika málo sekund přivádí pod velkým tlakem chladicí voda. Tento vysokotlaký systém chlazení
jader je patentovaný.
Centrální jednotka systému vysokotlakého chlazení jádra má elektrické rozhraní k licímu stroji
a dostává od něj signál, když se spouští vstřikování. Centrální jednotka je pomocí tří hadiček
propojena s rozdělovačem, který je umístěn na formě. Dvě hadičky slouží každá k přívodu vody a
vzduchu, třetí hadička je pro odvod vody a vzduchu. Od rozdělovače vedou dvě tenké hadičky pro
přívod a odvod k jet-cooleru v jádru. Tyto hadičky jsou z plastu obsahující fluor a jsou dimenzovány
na pracovní tlak 20 bar a teplotní zatížení 250 °C.
Pracovní postup procesu chlazení vypadá následovně: Zlomky sekundy po přijmutí signálu
z licího stroje, že bylo nastartováno zalisování (rána), přivede centrální jednotka chladicí vodu pod
vysokým tlakem (až 20 bar) hadičkou přes rozdělovač do jádra. Změnou skupenství z vody na páru a
na vodu se z povrchu jádra a okolnímu hliníku rychle a efektivně odebere tepelná energie, tzn. klesne
teplota. Doba chlazení činí podle potřeby a podle nastavení cca 5 až 10 sekund. Poté se pomocí
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stlačeného vzduchu s cca 6 bary voda kompletně odstraní z jádra, jet-cooleru a hadičky. Systém po
každém procesu chlazení provádí automatickou kontrolu jádra na jeho zlomení.

Obr. 1-1 Chlazení pomocí speciálního zařízení od firmy Jet Cool Systém [1]
Centrální jednotka je schopná současně chladit více jader a v případě potřeby stanovit
různou dobu chlazení u jednotlivých jader. Systém je zpravidla vybaven 2 až 4 oddělenými okruhy.
Každý okruh může být naprogramován s odlišnou délkou doby chlazení. Všechna jádra jednoho
okruhu mají pochopitelně stejnou délku doby chlazení. Centrální jednotka umožňuje kontrolu
jednotlivých okruhů, resp. kontrolu, v jakém stupni procesu chlazení se ten který okruh právě
nachází.
Chladicí agregát může být otevřený i uzavřený systém. U otevřeného systému jde chladicí
voda po procesu chlazení přímo do odpadu. U uzavřeného systému se chladicí voda po procesu
chlazení vrací zpět do nádrže centrální jednotky, tam se zchladí pomocí tepelného výměníku a
opětovně se použije. Systém pracuje s demineralizovanou nebo destilovanou vodou. Uzavřený
systém potřebuje denně pouze cca 2 až 3 litry demineralizované vody.
U konvenčního jádra je předpokládaná životnost asi 10000 až 15000 ran, pak u jádra s jetcoolingem je to 30000 až 40000 ran. Zvýšením životnosti jádra je v procesu potom méně odstávek
způsobených výměnou jádra, je nutné méně chladit separátorem a mírně se zkrátí doba cyklu.
1.3 Tepelné trubice jsou dalším možným způsobem chlazení jader pomocí tepelných trubic.
Vzhledem k jejich nízkému výkonu se v tlakovém lití slitin hliníku příliš nepoužívají. Tepelnou trubici
tvoří tlakotěsná trubka, která obsahuje vhodnou kapalinu. Tepelné trubice přenáší teplo z oblasti o
vyšší teplotě do oblasti o nižší teplotě (i při malém rozdílu teplot cca 0,5°C). Výměna tepla uvnitř
trubice se uskutečňuje odpařením na jejím teplém konci a kondenzací na chladném konci, přičemž
přenos tepla obstarává kapalina nebo pára. Po odpaření kapaliny na teplém konci tepelné trubice
kondenzuje pára v jejím kondenzačním pásmu.
Existuje celá řada typů, např. gravitační, kapilární, rotační, atd. Mohou mít různý tvar, např.
válcový, kuželový, deskový atd. Jejich pracovní rozsah závisí na materiálu pláště (hliníkový, měděný;
ocelový) a náplni (teplonosné médium - voda, rtuť, metylalkohol; difenyl). Pracovní rozsah tepelné
trubice s ocelovým pláštěm a difenylovou náplní je 150° - 350°C.

5

Pokud je tepelná trubice instalována v tepelně zatíženém jádru, nebo v nesnadně přístupné
oblasti formy, odvádí teplo buď do zadní, chladnější části formy nebo do chladícího okruhu.
Doporučuje se tepelná trubice s co největším průměrem. Nejvhodnější je trubice s průměrem
odpovídajícím minimálně polovině průřezu jádra. Při volbě délky se vychází z předpokladu, že pásmo
teplo odebírající, pásmo přivádějící a pásmo odvádějící tvoří vždy jednu třetinu tepelné trubice.
Protože je tepelná roztažnost trubic větší než materiálu formy, doporučuje se počítat s axiální
tolerancí cca 3% délky trubice. Lze zvolit trubice s rozměry od Ø 3 mm do Ø 40 mm a s délkou 50 do
500 mm.
Kromě tepelných trubic, mohou být využívány i vírové trubice, které pro ochlazení nebo
ohřev využívá stlačeného vzduchu, který je upravován do dvou vzduchových proudů (horkého a
studeného).
Stlačený vzduch o tlaku 0,4 až 0,7MPa vstupuje do tangenciálně vrtaného stacionárního
generátoru, který nutí vzduch rotovat trubicí podél vnitřní stěny směrem k horkému řídícímu ventilu,
přičemž vzduch dosahuje až rychlost zvuku. Část tohoto vzduchu vystupuje přes jehlový ventil jako
horký výfuk vzduchu. Zbývající část je tlačena zpět středem proudu vzduchu, přičemž se točí,
pohybuje pomalejší rychlostí a koná přirozenou výměnu tepla. Vnitřní sloupec vzduchu nechává teplo
vnějšímu a vystupuje studeným výfukem, přičemž může dosáhnout extrémně nízké teploty. Množství
a teplota studeného nebo teplého výfuku je řízena řídícím ventilem na horkém výfuku vzduchu.
Maximální a minimální teplota, která je dosažitelná vírovou trubicí, je 127°C, resp. -46°C. Pokud je
tlak stlačeného vzduchu nižší než běžně používaný 0,6 MPa, sníží se také chladící výkon trubice. Vliv
má i teplota vstupujícího vzduchu. Čím je tato teplota vyšší, tím vyšší je také teplota na studeném
konci trubice. Výhodou použití vírových trubic je okamžitý náběh chlazení, nízká cena, jednoduchá
údržba, ale i skutečnost, že při konstantním vstupním tlaku a teplotě stlačeného vzduchu, je možné
teploty horkého a studeného výfuku udržet během provozu ve velmi nízké toleranci ±0,56°C. Vírové
trubice jsou aplikovány v plastikářském průmyslu, v oblastech chlazení nástrojů při obrábění a
tváření. V oblasti chlazení vysokotlakých forem však nemají dostatečnou účinnost.
1.4 LaserCusing – Proces – umožňuje zintenzivnit temperační systém tvarových vložek ve
formě, popř. zintenzivnit chlazení jader. Jedná se o technologii výroby vložek, popř. jader z kovových
prášků spékaných laserem. Tato technologie umožňuje zajistit stejnoměrnou vzdálenost chladících
kanálů od kontury, protože tento způsob výroby umožňuje výrobu chladících kanálků i v takových
místech, kde to jinými technologiemi nelze zajistit.
1.5 Chlazení pomocí tekutého CO2 - lze použít pro chlazení kritických míst tlakové licí formy,
tj. tepelných uzlů tvarově členitých částí formy a tenkých jader.
Oxid uhličitý CO2 se může vyskytovat ve všech třech skupenstvích. Jako kapalina může
existovat jen za tlaku vyššího než cca 500 kPa, tj. cca pětinásobku atmosférického tlaku (fázový
diagram). Za atmosférického tlaku při ochlazení na přibližně -78°C mění CO2 své skupenství ze stavu
plynného na pevné (suchý led). Princip chlazení pomocí CO2 spočívá v přivedení tekutého CO2 do
kritického místa, kde potom expanduje a mění své skupenství – vytváří směs sněhu a plynu o teplotě
-78°C, která má vysokou ochlazovací kapacitu.
V procesu chlazení jader tlakových licích forem je teoreticky možné použít CO2 ve dvou
aplikacích, tj. aplikace „Toolvac® technology“ a aplikace u konvenční nástrojové oceli „Spot cooling“.
Odvod tepla z formy u technologie Toolvac® spočívá v odpařování kapalného CO2
přiváděného v kapilárách do speciální mikroporézní oceli (např. ocel TVBX 03), viz obr. 1-2, ze které
jsou vyrobeny tvarové části formy. Kapalný CO2 je tedy přiveden z tlakových zásobníků do formy
pomocí kapilár, které ústí v expanzních komorách. Na základě poklesu tlaku (kapalný CO2 existuje
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pouze při tlaku větším než přibližně 500 kPa) mezi zásobníkem a formou, se kapalný CO 2 začne
vypařovat a měnit své skupenství na plynné. Plyn snadno projde skrz porézní ocel až k povrchové
vrstvě tvarové dutiny formy. Z fyzikálního vztahu mezi teplotou a tlakem je zřejmé, že energetický
obsah CO2 je v plynné fázi mnohem větší než v kapalné a v důsledku těchto jevů se začne pohlcovat
tepelná energie vycházející z odlitku. Na rozdíl od temperačních kanálů s proudícím médiem, pórovitá
ocel spolu s rozptýleným CO2 obklopujícím odlitek dokáže udržet teplotu na konstantní hodnotě
v celé tvarové dutině formy. Kapalný CO2 je přiváděn ze zásobníku do formy jen v určitých časových
impulsech tak, aby bylo dosaženo žádané teploty nástroje. Celý proces je sledován řídící a kontrolní
jednotkou umístěnou ve formě, která v případě uzavřeného okruhu vrací plynný CO2 zpět k novému
zkapalnění. Tento systém je využíván v oblasti temperance vstřikovacích forem při zpracování plastů,
bohužel tento způsob není možné aplikovat na tlakové licí formy pro odlévání slitin hliníku.

Obr. 1-2 Ukázka způsobů chlazení - bimetalový nástroj a nástroj s porézní konturou [4]
V této oblasti lze použít druhou aplikaci, tj. aplikaci „Spot cooling“ (bodové chlazení), viz obr.
1-3, kterou lze využít u forem z konvenční nástrojové oceli. Samotný princip této aplikace spočívá
v přivedení kapalného CO2 ze zásobníku (tanku nebo tlakové láhve) pomocí kompresoru přes
solenoidové ventily až do rozvodných kapilár, které se umisťují ve formě do míst, která je nutné
nejintenzivněji chladit (tj. tepelné uzly, tenká jádra atd.). Kapiláry jsou tenké trubičky o průměru 0,8
nebo 1,6 mm, kterými je kapalný CO2 přiveden do expanzních komůrek, ve kterých expanduje vlivem
poklesu tlaku a mění své skupenství na plynné. Ke změně skupenství je zapotřebí energie, kterou
odebírá CO2 formou tepla z odlitku a tímto způsobem je odlitek chlazen.

Obr. 1-3 Teplotně namáhané oblasti formy a princip chlazení Spot cooling [2]
Na rozdíl od technologie TOOLVAC® slouží k odvodu tepla pouze povrch stěn expanzního
prostoru, nikoliv celý prostor obklopující tvarovou dutinu formy. Po přechodu do plynného stavu
uvolněný plyn uniká z formy podél kapilár, v případě uzavřeného okruhu se plynný CO2 vrací
k novému zkapalnění a uskladnění do tlakových lahví. Z hlediska rovnoměrného odvodu tepla a
dosažení optimální požadované teploty formy je množství tekutého CO2 vpouštěno přes solenoidové
ventily do kapilár v předem nastavených časových intervalech. Přívod kapalného CO2 obstarává
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otevřením nebo uzavřením solenoidových ventilů řídící a kontrolní jednotka, která je napojena na
tlakový licí stroj. Jako nulový bod, ke kterému je vztažen počátek impulsního řízení vpouštění CO 2 do
kapilár, se u poloautomatické výroby uvažuje nejčastěji signál stroje o sepnutí plnící rychlosti.
Kapilární trubičky z ušlechtilé oceli pro přívod tekutého CO2 mají vnější průměr Ø 0,8 – 1,6
mm a vnitřní Ø 0,4 – 0,5 mm a každý kanálek je připojen k zařízení, viz obr. 1-4.

Obr. 1-4 Princip technologie chlazení jader pomocí CO2
Pro zajištění vyšší účinnosti chlazení je tekutý CO2 dodáván v pulzech, viz obr. 1-5, v komůrce
expanduje a odvádí teplo z oblasti v okruhu 30 až 35 mm.

Obr. 1-5 Příklad impulzního řízení přívodu kapalného CO2 [3]
Použitá literatura:
[1] http://www.ahresty-tec.jp/2013catalog/en_pdf/9-16.pdf
[2] http://www.rmk-group.de/dokumente/upload/rmk_imageflyer-cz_1a198.pdf
[3] http://www.linde-gas.cz/cs/industries/plastics/index.html
2. Současný stav výroby – konvenční temperanční systém
V provozu byl odlitek „Gehäuse“ odléván na pracovišti, které bylo tvořeno tlakovým licím
strojem IP 900SC, pneumatickou dávkovací pecí Striko Westofen W650 SL Prodos, dvěma
termoregulačními zařízeními od firmy Thermobiel, zařízením pro automatické ošetření formy od
firmy Wollin PSM 336 (ošetření separátorem na bázi vody), robot ABB, chladící vana, ostřihovací lis
REIS SEP 13-65 3S s vyjímacím zařízením REIS SEP 13. Tento díl byl odléván ve dvojnásobné tlakové
licí formě, viz obr. 2-1. Výpad (nalití) z této formy znázorňuje obr. 2-2. Pro výrobu odlitků byla použita
slitina EN AC - 46000 (EN AC AlSi9Cu3(Fe)). Odlitky byly lity v automatickém cyklu, který byl spuštěn
obsluhou pracoviště. Cyklus byl složen z následujících operací: automatické ošetření líce tlakové licí
formy – zavření formy – automatické nadávkování taveniny – zalisování – tuhnutí – otevření formy –
uchopení výpadu robotem - vyhození výpadu z pohyblivé části formy – ochlazení výpadu ve vodní
lázni – založení výpadu do ostřihovacího nástroje – ostřižení – vyhození dílů z ostřihovacího nástroje
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na skluz – odebrání dílů ze skluzu (obsluha) – kontrola dílů – založení OK dílů do vrtacího přípravku –
vyvrtání šikmých otvorů – vyjmutí dílů z vrtacího přípravku – kontrola vyvrtaného otvoru – založení
OK dílů do mezioperačního balení.

Obr. 2-1 Tlaková licí formy

Obr. 2-2 Výpad z tlakové licí formy

Během celého licího cyklu je termoregulace tlakové licí formy zapojena následovně: Každá
z částí tlakové licí formy - pevný rám - pevná tvarová vložka včetně vkládané vložky III - pohyblivý rám
- pohyblivá tvarová vložka včetně bočního jádra I - byla napojena na samostatně regulovatelný okruh.
Temperačním médiem byl olej Transtherm 525. Schéma vrtání jednotlivých temperačních kanálů je
znázorněn na obr. 2-3.

Obr. 2-3 Schéma vrtání jednotlivých temperačních kanálů
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Teploty pro jednotlivé části jsou řízeny dle teploty na vstupu do termoregulačního zařízení a
byly nastaveny dle technologické návodky. Schéma zapojení jednotlivých částí je znázorněno na obr.
2-4.

Obr. 2-4 Schéma zapojení termoregulačních zařízení u pevné a pohyblivé části formy
Bohužel vzhledem k systému vrtání temperačních kanálů nelze zajisti dostatečný odvod tepla
ze slabých míst tvarových částí licí formy, které jsou během plnění obklopeny tekutým kovem. U
těchto částí dochází k silnému lokálnímu přehřátí, které způsobuje poškození tzv. „licí kůry“. To vede
vedle povrchových vad také ke zvýšenému nebezpečí netěsnosti tlakově litých dílů v těchto
oblastech.
Pro stanovení průběhu teplot v tlakové licí formě během celého licího cyklu byl tento děj
simulován pomocí softwaru MAGMA. Rozložení teplot v jednotlivých částech licí formy dle této
simulace v čase 10.253s od začátku pohybu licího pístu je znázorněno na obr. 2-5. Z tohoto snímku je
zřejmé, že v průběhu licího cyklu dochází v některých místech tlakové licí formy k nárůstu teplot
k hodnotám okolo 500°C, což následně způsobuje problémy při ošetření této části licí formy a to
v konečném důsledku způsobuje zvýšenou netěsnost odlévaných dílů v této oblasti. Jedním z těchto
míst je i tvarový výstupek na bočním jádru, který je na obrázku označen.

Obr. 2-5 Rozložení teplot v jednotlivých částech tlakové licí formy predikované simulačním
softwarem MAGMA
Pro přesné určení kritických míst byla u uvedené licí formy provedena celá řada měření
rozložení teplot v dělící rovině v průběhu licího cyklu. Měření byla provedena jak pro variantu
ošetření pomocí vodou ředitelného separačního prostředku Deltacast CP-579 od firmy Achesson, tak
i pro variantu ošetření pomocí oleje Deltacast CP-787 od stejné firmy. Tato měření nám ukázala, že
10

větší problém s přehříváním tlakové licí formy je u pohyblivé části, kde se vyskytuje cca 9 oblastí, ve
kterých dochází k lokálnímu přehřátí. Na této části licí formy jsou také umístěna hydraulicky ovládaná
boční jádra s velkým množstvím tvarových výstupků. Rozložení teplotního pole této části formy pro
obě varianty ošetření líce formy je znázorněno na obr. 2-6.

Obr. 2-6 Rozložení teplot na pohyblivé části tlakové licí formy po vyjmutí výpadu s označením
přehřátých míst a po různých způsobech ošetření líce tlakové licí formy
Na obr. 2-6 první snímek zachycuje teplotní pole v okamžiku vyjmutí výpadu, druhý snímek
zachycuje teplotní pole po ošetření líce tlakové licí formy pomocí vodou ředitelného separačního
prostředku a třetí snímek zachycuje teplotní pole po ošetření líce tlakové licí formy pomocí
separačního prostředku na olejové bázi.
Vzhledem k vysokým teplotám po vyjmutí výpadu z tlakové licí formy dochází k problémům
s ošetřením tlakové licí formy v těchto místech, což následně vede k nalepování slitiny hliníku na
povrch tlakové licí formy v těchto místech, jak je vidět na obr. 2-7.

Obr. 2-7 Tlaková licí forma s označením oblastí, kde dochází k nalepování slitiny
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Dále toto porušení tzv. „licí kůry“ může vést k výskytu porezity v těchto místech. Jak je patrné
z tabulky znázorněné na obr. 2-8.

Obr. 2-8 Výskyt porezity u dílů
3. Navrhované řešení – chlazení kritického místa líce formy pomocí kapalného CO2
Chlazení pomocí kapalného CO2 bylo implementováno do tenkého výstupku umístěného na
hydraulicky ovládaném bočním jádru. Umístění tohoto výstupku, který na hliníkovém tělese předlévá
boční tvarový otvor sání oleje do olejového čerpadla, je vidět na obr. 3-1. Tato vkládaná tvarová
vložka o vnějších rozměrech 73,6 x 46 x 16 mm je vyrobena z materiálu DIEVAR od švédské firmy
UDDEHOLM.

Obr. 3-1 Umístění a geometrie tenkého výstupku předlévajícího otvor sání na bočním „šíbru“
Jak z výsledků simulace, tak z měření pomocí termokamery je vidět, že tenký výstupek se
nejvíce přehřívá v obou rozích, jak je patrné z obr. 3-2.

Obr. 3-2 Nejteplejší místa na tenkém výstupku předlévajícím otvor sání na bočním „šíbru“
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Na základě těchto analýz a praktických experimentů bylo rozhodnuto chladit tento výstupek
ve čtyřech místech. Pro optimální umístění chladících kanálů do vkládané tvarové vložky bylo nutné
upravit konstrukci i ostatních dílů. Pro uchycení vkládané tvarové vložky bylo nutné vynechat
v tvarové části bočního jádra jednu temperační studnu s temperačním šnekem a nahradit ji vrtáním
pro upevňovací šroub. Dále bylo nutné v nosiči tvarové části přemístit průvrt vodního chlazení a
doplnit průvrty pro vstup a výstup kapalného CO2. Implementované konstrukční řešení je zobrazeno
na obr. 3-3.

Obr. 3-3 Implentované konstrukční řešení bočního jádra včetně ventilu pro dávkování
kapalného CO2
Pro aplikaci chlazení pomocí kapalného CO2 bylo upraveno také pracoviště licího stroje. Na
toto pracoviště musela být umístěna tlaková láhev s kapalným CO2, tak aby její vzdálenost od tlakové
licí formy byla co nejmenší. Tím bylo docíleno minimálních tlakových ztrát ve vedení k solenoidovému
ventilu. Bylo také nutné zajistit uchycení tlakových hadic vedoucích k solenoidovému ventilu tak, aby
se kapalný CO2 v procesu lití příliš neohříval a aby při pohybu pohyblivé části stroje nedocházelo
k jejich poškození. Dále byla na pracoviště umístěna řídící jednotka od firmy Linde. Tato jednotka byla
propojena jak s řídicím systémem tlakového licího stroje, který zajišťoval impulz pro zahájení
dávkování, tak i se solenoidovým ventilem, který dle nastavení řídící jednotky od firmy Linde
zajišťoval dávkování kapalného plynu do tlakové licí formy. Fotografie upraveného pracoviště je
znázorněna na obr. 3-4.
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Obr. 3-4 Upravené pracoviště tlakového licího stroje IP 900 SC pro implementaci chlazení tlakové licí
formy pomocí kapalného CO2
Optimální technologické parametry dávkování kapalného CO2 byly stanoveny na základě celé
řady provozních experimentů, při kterých byl vyhodnocován jak vliv na konečnou kvalitu dílů, tak i
časy prostojů způsobené nutným čištěním formy v této oblasti. Schematické znázornění průběhu
dávkování kapalného CO2 je znázorněno na obr. 3-5. Z tohoto obrázku je zřejmé, že pro dosažení
okamžitého chladicího účinku již během plnění dutiny licí formy, musí být chlazení spuštěno současně
s rozjezdem licího pístu.

Obr. 3-5 Lisovací křivka se startem pulzního chlazení (pulz 0,5s / prodleva 0,5s) kapalným CO2
cca 2s před začátkem plnění dutiny tlakové licí formy
Dále byl brán také zřetel na ekonomičnost nastavených parametrů. Z tohoto důvodu bylo
zvoleno pulzní dávkování, které umožňuje při srovnatelném ochlazovacím účinku výrazně snížit
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spotřebu kapalného CO2 a tím redukovat náklady. Optimální technologické parametry jsou uvedeny
v tabulce na obr. 3-6.

Obr. 3-6 Tabulka s technologickými parametry dávkování kapalného CO2 u forem pro díly 60295
včetně naměřených teplot na povrchu licí formy
4. Shrnutí
Na základě ověřovací série lze konstatovat, že chlazení přehřívajících se tenkých částí
tlakových licích forem pomocí kapalného CO2 může vést ke snížení nalepování slitin hliníku na povrch
tlakové licí formy, jak je zřejmé z obr. 4-1, na kterém je fotografie obdélníkového výstupku po 36
hodinách provozu. V porovnání s obr. 2-7 je zřejmé, že nalepování slitiny hliníku bylo značně
zredukováno.

Obr. 4-1 Tlaková licí forma s označenou oblastí s chlazením pomocí kapalného CO2 po 36 hodinách
provozu
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Tím také dochází ke snížení prostojovosti tlakového licího stroje zapříčiněné nutností čištění
tlakové licí formy. Což vede k lepšímu využití výrobního času, respektive k vyrobení většího počtu
dílů. Na obr. 4-2 je zobrazen výstup ze zařízení BDE, na kterém jsou zachyceny prostoje tlakového
licího stroje při výrobě těles olejového čerpadla bez použití a s použitím chlazení pomocí kapalného
CO2. Z tohoto obrázku je zřejmé, že při výrobě s pomocí chlazení kapalným CO2 došlo ke snížení
prostojů z důvodů čištění tlakové licí formy o 0,5 %.

Obr. 4-2 Grafické zobrazení prostojů ze zařízení BDE zaznamenaných při výrobě s a bez chlazení
pomocí kapalného CO2
Dále byl sledován také vliv implementovaného chlazení na netěsnost zkoumaných dílů. Pro
tuto analýzu bylo zkontrolováno 200 ks dílů odlitých bez použití a s použitím chlazení pomocí
kapalného CO2 pomocí zkoušky těsnosti pod vodou. Při této zkoušce byly díly rozděleny do 16 oblastí
a v těchto oblastech byly zaznamenány veškeré úniky, které zde byly detekovány. Je nutno
podotknout, že ne vždy musí tyto úniky vést k vyřazení těchto dílů jako neshodných výrobků, protože
malé úniky neznamenají nesplnění výkresové specifikace. Tato analýza je zobrazena na obr. 4-3.

Obr. 4-3 Výskyt porezity u dílů bez a s použitím chlazení pomocí kapalného CO2
Protože v sériové výrobě je těsnost dílů 100% testována v poloautomatické lince pomocí
úbytku tlaku vzduchu ve zkoušených dílech, bylo provedeno porovnání výsledků netěsnosti na této
lince u dílů nalitých bez použití a s použitím chlazení pomocí kapalného CO2. Tyto výsledky jsou
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zobrazeny na obr. 4-4, na kterém jsou znázorněny počtu dílů vyrobených v daném měsíci v tisících
kusů, počty netěsných dílů v % a celkové množství vyřazených dílů v %. Z tohoto grafu je zřejmé, že
implementace chlazení pomocí kapalného CO2 má pozitivní vliv na netěsnost dílů a tím i na celkovou
zmetkovitost vyrobených dílů.

Obr. 4-4 Počty vyrobených dílů v jednotlivých měsících s uvedením procentuálního zastoupení
netěsných a neshodných dílů
Hodnocení, jak se zavedení chlazení pomocí kapalného CO2 projeví na nákladech na údržbu
tlakové licí formy, nebylo zatím možno provést, ale dá se předpokládat, že by v případě nutnosti
výměny chlazené části formy, zapříčiněné proleštěním z důvodu častého čištění, mohlo dojít k jejich
snížení.
Na závěr lze konstatovat, že použití chlazení pomocí kapalného CO2 u tohoto odlitku přineslo:
Snížení počtu čištění formy v této oblasti;
Snížení netěsnosti dílů v této oblasti.

Obr. 4-5 Vyhodnocení úspor při výrobě dílů „Gehäuse“ s implementovaným chlazením pomocí
kapalného CO2
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V tabulce na obr. 4-5 je uveden zjednodušeným způsobem stanovený finanční přínos
zavedení tohoto způsobu chlazení do výroby odlitku „Gehäuse“. Je zde uvedena úspora výrobních
nákladů na výrobu 500 000 ks dílů s chlazením pomocí kapalného CO2 oproti standardní výrobě.
Na první pohled by se mohlo zdát, že finanční přínosy použití chlazení pomocí kapalného CO 2
pro tenké části tlakových licích forem jsou příliš malé, ale je potřeba tuto technologie hodnotit
s pohledem do budoucna, kde vzhledem k nástupu nové technologie tzv. „Microsprühen“, což je
ošetření líce tlakové licí formy minimálním množstvím oleje, bude potřeba ochlazovat přehřívající se
části tlakových licích forem jiným způsobem než odpařováním separačního prostředku.
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