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Povzetek

POVZETEK
Temperiranje orodij za visokotlačno litje Al-zlitin se danes najpogosteje izvaja preko
hladilno-grelnih sistemov, ki so omejeni na nekaj samostojnih krogotokov. Zaradi
segmentno izvedenih delov orodij in izvlekljivih jeder je relativno malo prostora za
namestitev hladilno-grelnega sistema. Izvedbe hladilno-grelnih kanalov se danes izdeluje
pretežno s tehnologijo vrtanja in zapiranja slepih izvrtin s čepi. V magistrskemu delu je bilo
analizirano dvo gnezdno orodje za visokotlačno litje ulitka iz AlSi9Cu3 zlitine, kjer so bili
hladilni kanali izdelani z vrtanjem in razdelilec v dvo gnezdnem orodju za visokotlačno litje
ulitka iz zlitine AlSi12(Fe), kjer so bili hladilni kanali izdelani z rezkanjem in spajkanjem.
Razvit je bil nov, inovativen koncept temperiranja orodij za tlačno litje s pomočjo
programskega orodja Procast za numerične simulacije, s katerim so bili izračunani procesi
litja, strjevanja in cikličnega toplotnega obremenjevanja orodja z analizo napetosti.
V magistrskem delu so bile izvedene analize cikličnega toplotnega obremenjevanja orodja in
razdelilca s pomočjo toplotnega slikanja. Na podlagi analiz so bili izvedeni izračuni
polnjenja livne komore, litje, strjevanja ulitka, nastanek krčilne poroznosti v ulitku ter razvoj
napetosti v orodju, razdelilcu in ulitku. Izračunana krčilna poroznost v ulitku je bila
preverjena z eksperimentalno krčilno poroznostjo v ulitku. Preiskane so bile mikrostrukture
ulitka in orodja ter izmerjene trdote na orodju po metodi Vickers. Poudarek preiskav je bil
na napetostih v orodju in določevanju kritičnih mest na orodju.
Na podlagi analize procesa tlačnega litja je bila izvedena optimizacija I. faze tlačnega litja in
odzračevanja orodja. Izdelano je bilo novo »pametno« orodje s postavitvijo hladilnogrelnega sistema tako, da se hladilni kanali izdelani z vrtanjem, nahajajo v neposredni bližini
analiziranih kritičnih mest na orodju. Prav tako je bil, na podlagi analize procesa tlačnega
litja, izdelan nov »pametni« razdelilec tako, da se hladilni kanali, izdelani z rezkanjem in
spajkanjem, nahajajo v bližini kritičnih mest na razdelilcu in tako zmanjšajo napetosti ter
podaljšajo življenjsko dobo.
Analize toplotnega in napetostnega obremenjevanja orodja so neposredni rezultat za
napovedovanje toplotno utrujenostih razpok na orodju, kar je v neposredni zvezi z
življenjsko dobo orodja.
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Abstract

ABSTRACT
Heating and cooling of dies for high pressure die casting (HPDC) of Al-alloys is monitored
with heating and cooling systems which are limited on a few separate circuits. There is
relatively small space for installation of heating and cooling system due to the segment
manufactured parts of tools and cores which can be pulled out. The heating and cooling
channels are mainly manufactured with hole–drilling and closing of blind holes with plugs.
A two–cavity die casting dies for HPDC of an AlSi9Cu3 alloy with a hole–drilled cooling
channels and spreader distributor in two–cavity die casting dies for HPDC of an AlSi12(Fe)
alloy with a milled and brazed cooling channels were analysed in this Master's Thesis. A
new, innovative concept of heating and cooling of the die casting dies was developed by
means of numerical simulation programme Procast for calculation of casting, solidification,
cyclic thermal loading of tool with stress analysis.
A temperature measurements during thermal cycling of the die and distributor were
performed by thermal imaging in this Master's Thesis. Based on the thermal imaging the
shot sleeve filling, casting, solidification of the casting, shrinkage porosity in the casting and
stresses in the dies, spreader distributor and casting were calculated. Calculated shrinkage
porosity was compared with the actual shrinkage porosity in castings. Microstructures of
casting and the die were analysed. The hardness of the die was measured by Vickers
hardness test method. The focuses of the analyses were the stresses and determination of
critical points on the dies.
Based on the analysis of HPDC process, the optimization of Ist phase and venting of a die
was made. A new "smart" die with a cooling–heating system was made and the cooling
channels were constructed by hole–drilling and located in the vicinity of the critical points
on the die. Also, based on the analysis of HPDC process, a new »smart« spreader distributor
was produced with a milled and soldered cooling channels located in the immediate vicinity
of the critical points of spreader.
Analysis of thermal and stress loading of the tool are a direct result of the prediction of
thermal fatigue cracks on the die, which is directly related to the die life.
Analysis of thermal and stress loading of the casting are a direct result of the prediction of
thermal fatigue cracks on the die, which is directly related to the die life.

Keywords: HPDC, Al alloy, cooling and heating system, thermal stress loading
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1 UVOD
Tlačno litje je tako v tehnološki kot tudi v znanstveni praksi postopek izjemnega pomena za
izdelavo ulitkov za avtomobilsko in letalsko industrijo ter telekomunikacije. Tehnologija
tlačnega litja je ciklični proizvodni proces, primeren za masovno proizvodnjo nizko cenovnih
ulitkov. V zadnjem času je tehnologija visokotlačnega litja omogočila prehod izdelave iz
majhnih in srednjih ulitkov na velike ulitke z maso do 40 kg. Sodobni stroji omogočajo
izvedbo zaporne sile že do 30 MN. Glede na dejstvo, da je tlačno litje proces, ki omogoča
izdelavo tankostenskih ulitkov čedalje bolj kompleksnih geometrij, pri čemer se za
oblikovanje notranjih površin izključno uporabljajo izvlekljiva jedra, je proces strjevanja, za
izdelavo kakovostnih ulitkov, velikega pomena. Zato so se v zadnjem času razvijale tudi
zlitine za tlačno litje ter materiali za izdelavo orodij, saj je v moderni svetovni industriji litja
to ena najbolj razširjenih tehnologij. Posamezno orodje lahko vzdrži tudi nekaj sto tisoč
ciklov polnjenja. Z razvojem tehnologije je v zadnjih dveh desetletjih zaslediti tudi večje
število znanstvenih in strokovnih objav na tem področju. Z regulacijo in nadzorom različnih
parametrov pri vbrizgavanju taline v orodje je kontrolirana poroznost ulitkov in odpravljeno
krčenje strjenih ulitkov. Analitični modeli toplotne prevodnosti, med visokotlačnim litjem in
strjevanjem kovinskih zlitin, dokazujejo in potrjujejo povezavo z eksperimentalnimi
meritvami. V strokovni literaturi je opisana kakovost ulitkov s procesom strjevanja preko
prenosa toplote. Raziskave s področja toplotnega utrujanja orodij in kemijskih reakcij na
mejni površini ulitek–orodje so postale tudi zelo pomembno komercialno vprašanje, saj kratka
življenjska doba in stroški izdelave orodja pomembno vplivajo na končne stroške
proizvodnje, zato industrija prioritetno podpira razvoj programskih okolij za simulacijo
različnih parametrov v proizvodnem procesu litja. Najpomembnejša faza litja je strjevanje in z
njim povezan prenos toplote z ulitka na orodje. Iz strokovne literature so poznani učinkovitost
procesa, mikrostrukturne značilnosti in nepravilnosti ulitkov. Na prenos toplote vplivajo
tehnološki in tehnični parametri, kot so hitrost bata, temperatura orodja, debelina stene
ulitkov, lastnosti mejne površine ulitek–orodje,... Modeliranje usmerjenega strjevanja v realni
3D-geometriji pri visokotlačnem litju aluminija je tudi že opisano v strokovni literaturi, prav
tako študija optimizacije temperaturnega polja orodja z uporabo termovizijske kamere in
optimizacijo notranjega hladilnega sistema za zagotavljanje hlajenja ulitka in orodja. Študija
dokazuje, da uporabljena tehnologija zagotavlja zadostne podatke o toploti v sistemu. Podatki
so nadalje uporabni za pravilno modeliranje notranjega sistema hlajenja in zunanjega hlajenja
z nanašanjem hladilno-ločilnega sredstva. Dokazuje tudi, da pravilno modeliranje hladilnega
sistema v orodju zmanjša porabo hladilnega medija.
4
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To pa predstavlja naslednjo stopnjo v razvoju moderne industrije litja. Splošno je v praksi
želja vsakega livarja, da zagotovi usmerjeno strjevanje ulitih delov. Pri litju v trajne forme je
zaradi segmentno izvedenih delov orodij, kot tudi izvlekljivih jeder, relativno malo prostora
za namestitev hladilno-grelnega (HG) sistema. Dosedanje temperiranje orodij temelji na
hladilno-grelnih sistemih, ki so omejeni le na nekaj samostojnih krogotokov. Nadalje je
problem v sistemu izvedbe hladilno-grelnih kanalov, ki jih danes izdelujejo le s tehnologijo
vrtanja in zapiranja slepih izvrtin s čepi. V znanstveni in strokovni periodiki, ki obravnava
problematiko temperiranja orodij za tlačno litje, danes ni zaslediti drugačnih rešitev. Izvedeni
izračuni kažejo, da HG sistem ni dovolj učinkovit, če je nameščen predaleč od površine
orodja. Od tod sledi, da je mogoče edino z namestitvijo kanalov pod površino livne votline
oziroma tam, kjer je to potrebno, zagotoviti ustrezen prenos toplote iz ulitka preko orodja na
hladilni medij. V ta namen je bil pripravljen, izračunan in izveden inovativni koncept, ki
zagotavlja rešitev problematike usmerjenega strjevanja ulitkov, ki se ulivajo v trajne forme.
Koncept vsebuje izvedbo tako imenovane dodatne »slepe delilne ravnine«, s pomočjo katere
je omogočena mehanska obdelava do področij blizu površine, z določeno HG zanko. Tak
orodni del zaradi selektivnega in gradientnega HG sistema imenujemo »pametni«. Koncept
temelji na izračunu ulivnega sistema in strjevanja preiskovanega kompleksnega ulitka z
namenom ugotovitve samostojnih strjevalnih področij, opredelitvi delilne ravnine, livarskih
naklonov, dodatkov za mehansko obdelavo z upoštevanjem krčenja in umestitvijo geometrije
v orodni del, postavitvijo numeričnega MKE-modela, ki vključuje celoten proces in realne
geometrije bata, livne komore ter kompleksnega orodja. Vsebuje tudi izračun livarskih
procesov, kot so litje v komoro tlačnega stroja, polnjenje do livne votline, strel in naknadno
povečanje tlaka pri strjevanju.

5
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2 LITERATURNI PREGLED
2.1 ZLITINE ZA TLAČNO LITJE
V trajne forme se ulivajo kovinski in nekovinski materiali. Kovinski materiali so železove
zlitine kot so jeklena litina, siva litina, temprana litina in bela litina, ter neželezne zlitine, kot
so lahke zlitine aluminija in magnezija in težke zlitine bakra, cinka in svinca. Nekovinski
materiali so polimeri. Za tlačno litje se uporabljajo zlitine lahkih kovin, to so aluminijeve in
magnezijeve zlitine, pa tudi zlitine težkih kovin, kot so cinkove, bakrove, svinčeve in
kositrove zlitine [1, 2]. Najpomembnejša lastnost zlitin za tlačno litje je livnost, ki je določena
s sposobnostjo tečenja in krčenja zlitine pri ohlajanju ter temperaturo tališča. Livnost je
odvisna tudi od kovine oziroma zlitine, od pogojev litja, od forme, ulitka in kontakta med
ulitkom in formo. Temperatura litja, na vstopu v formo, naj bi bila približno enaka ali
nekoliko višja od temperature tališča zlitine (TL).
2.1.1 ALUMINIJEVE ZLITINE
Aluminijeve zlitine se najpogosteje delijo v dve skupini, in sicer na preoblikovalne in livarske
zlitine. Najpogosteje uporabljamo zlitine legirane z elementi kot so Si, Cu, Mg, Zn, Fe in Mn,
saj se zaradi dodatkov teh elementov, z deformacijskim utrjevanjem ali toplotno obdelavo,
izboljšajo mehanske lastnosti zlitin [3, 4]. Slika 1 prikazuje delitev aluminijevih zlitin glede
na dodane legirne elemente in namembnost.

Slika 1: Razdelitev aluminijevih zlitin glede na legirne elemente in namembnost [5]
6
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Livarske zlitine so pretežno Al–Si, Al–Si–Cu in Al–Si–Mg. Al–Si zlitine so pomembne zaradi
dobre kombinacije fizikalnih lastnosti in dobre livnosti. Poleg ugodnega razmerja med gostoto
in trdnostjo so pomembne lastnosti še odpornost na pokanje v vročem, mehanske in električne
lastnosti, korozijska obstojnost in varivost [4]. Na splošno ločimo tri glavne skupine Al–Si
zlitin glede na vsebnost Si, in sicer podevtektske, evtektske in nadevtektske. V livarski praksi
se namensko uporabljajo vse tri skupine zlitin. Podevtektske in evtektske zlitine se največ
uporabljajo v avtomobilski industriji. Nadevtektske zlitine imajo dobre drsne in protiobrabne
lastnosti in se veliko uporabljajo za izdelavo batov v motorjih z notranjim izgorevanjem.
Zlitine so lahko za izboljšanje mehanskih lastnosti z mehanizmom izločevalnega utrjevanja,
legirane z elementi, kot sta Cu in Mg. Zaradi zmanjšane topnosti teh dveh elementov pri
nižjih temperaturah pride, v skladu s solvus krivuljo v faznem diagramu, do izločanja faz
Al2Cu–θ in/ali Mg2Si, ki utrdijo osnovo [3]. Al–Si zlitine se lahko ulivajo z vsemi tehnikami
litja v enkratne in trajne forme. Za zlitine, ki se ulivajo tlačno, sta kot legirna elementa dodana
še Fe in Mn, ker tvorita faze, ki preprečujejo lepljenje ulitkov na površino orodja [6, 7].
Aluminijeve zlitine topijo železo, ki pa se lahko pri strjevanju zlitine deloma pretvori v fazo
železovega aluminida. Ker tega raztapljanja ni možno popolnoma preprečiti, je v zlitinah za
tlačno litje dopustna višja vsebnost železa kot v istih zlitinah za npr. gravitacijsko litje v
peščene forme. Po drugi strani pa prevelika vsebnost železa v Al-zlitinah vodi do prevelikega
izločanja železovega aluminida v obliki grobih igličastih vključkov, kar povzroča krhkost
materiala [1, 2, 3]. Najbolj pogosto se uliva aluminijeva zlitina z od 8 do 9 mas. % Si in 3
mas. % Cu in Al–Si zlitine s podevtektsko sestavo od 6 do 12 mas. % Si. Zlitina AlSi12Cu
lahko vsebuje do 1 mas. % Cu, kar pa zmanjša korozijsko obstojnost. AlSi10Mg je zlitina z
dobrimi livnimi lastnostmi in korozijsko obstojnostjo, z dodatkom do 0,3 mas. % Cu pa
dobimo zlitino AlSi10MgCu z zmanjšano korozijsko obstojnostjo, npr. v morski vodi. Druga
najbolj pogosta zlitina je evtektska zlitina aluminija z 12 mas. % Si in majhnim dodatkom Cu
in Mg. Baker v zlitini AlSi9Cu3 zmanjša korozijsko obstojnost in povečuje mehanske
lastnosti [8]. Evtektska zlitina AlSi12 se odlikuje po izredno dobrih livnih lastnostih in dobri
korozijski odpornosti. Uporablja se za komplicirane ulitke, tankostenske ulitke in ulitke z
dobro dinamično trdnostjo in korozijsko obstojnostjo. Zlitina AlSi9Cu3 je izločevalno
utrjevalna zlitina, ki ima dobre livne lastnosti in se najpogosteje uporablja pri tlačnem litju
predvsem za izdelavo kompleksnih ulitkov s tankimi stenami, ki so izpostavljeni dinamičnim
obremenitvam [9]. Zlitino se lahko vari in toplotno obdela. Ulitki zlitin AlSi8Cu3 in
AlSi6Cu4 prenašajo višje temperature od ulitkov iz evtektičnih zlitin. Obe zlitini sta
vsestransko uporabni in se odlikujeta z odličnimi livnimi lastnostmi, predvsem zlitina
AlSi8Cu3, zato je uporabna za litje ulitkov kompleksnih oblik. Ta zlitina je ena najpogostejše
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uporabljanih zlitin za tlačno litje. Zlitina AlMg9 izboljša korozijsko obstojnost ulitkov. Za
zmanjševanje oziroma preprečevanje oksidacije magnezija dodajamo do 0,001 mas. %
berilija. Zlitino uporabljamo za gospodinjske aparate, pisarniške stroje, v optični industriji,
ipd., v zadnjem času pa zlitino vse bolj izpodrivajo polimeri. Zlitina AlSi9MgMnSr ima dobre
livne lastnosti, ki jih lahko kontroliramo z dodajanjem različnih legirnih elementov, npr. z
manjšanjem deleža Fe se veča razteznost, z manjšanjem deleža mangana se zviša trdnost pri
višjih temperaturah, Mg pa dvigne trdnost in zmanjša raztezek. Dodajamo lahko tudi titan, da
dobimo drobnejša zrna in stroncij za oplemenitenje evtektskega Si. Zlitina AlMg5Si2Mn za
tlačno litje in litje v testastem stanju ima dobre mehanske lastnosti v litem stanju, zato v
mnogih primerih toplotna obdelava ulitka ni več potrebna. Prav tako je temperaturno in
korozijsko obstojna, lahko jo varimo, pri čemer se trdnostne lastnosti le malo spremenijo,
izboljša pa se razteznost. V tehnološki praksi se veliko uporabljajo zlitine iz sistema Al–Si–
Mg. Zlitina AlSi10Mg se uporablja za izdelavo zahtevnih ulitkov tudi s tankimi stenami,
predvsem za avtomobilsko, letalsko, kemično in prehrambeno industrijo. Literaturni viri
dokazujejo, da dodatki elementov redkih zemelj aluminijevim zlitinam povečujejo trdoto,
natezno trdnost, toplotno obstojnost, obdelovalnost zlitin, itd. Cerij ima visoko aktivnost v
talinah aluminija zaradi svoje specifične elektronske strukture in tvori intermetalne spojine s
silicijem in bakrom [10].
2.1.1.1 Zlitina AlSi9Cu3
Poleg dobrih livnih lastnosti in pogosti uporabi pri tlačnem litju ima zlitina dodatek bakra, ki
zlitini zmanjša korozijsko obstojnost in zvišuje mehanske lastnosti [11]. Zlitina leži v
aluminijevem kotu ternernega sistema Al–Si–Cu, kar prikazuje rdeča pika na sliki 2.
Čisti aluminij se strjuje pri 660 °C. Primarno strjevanje zlitine AlSi9Cu3 pa se prične pri
temperaturi likvidus (TL) 562–564 °C s kristalizacijo primarnih zmesnih kristalov αAl, vse do
evtektske temperature 562 °C, kjer se preostala talina prične evtektsko strjevati po evtektski
reakciji z izločanjem evtektika (αAl + βSi). Strjevanje se zaključi pri evtektski temperaturi 473
°C, ki je hkrati temperatura solidus (TS) katere produkt je heterogeni zlog (αAl +Al2Cu-[12].
Pri tehničnih zlitinah je potek strjevanja bolj kompleksen zaradi večjega števila legirnih
elementov ter nečistoč.
Kemijska sestava zlitine je prikazana v tabeli 1. Pri hitrem ohlajanju nastane neravnotežna
trdna raztopina faze αAl, ki je prenasičena s Cu. Ker sistem teži k zmanjšanju Gibbsove proste
energije, pride že pri nizkih temperaturah do nukleacije in izločanja GP-con bogatih na Cu
[14, 15].
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Slika 2: Likvidus ploskev ternernega sistema Al–Si–Cu [12]

Tabela 1: Kemijska sestava zlitine AlSI9Cu3 [13]
Si
7,5-9,5

Fe
1,0

Cu
3,0-4,0

Mn
0,50

Mg
0,1

Zn
0,9

Ti
0,35

Fe/Mn
2,0

Al
ostalo

Mehanske in toplotne lastnosti zlitine, pri sobni temperaturi, so prikazane v tabeli 2. Natezna
trdnost zlitine AlSi9Cu3 znaša med 240–310 N/mm2, raztezek okoli 4 %, trdota po Brinellu
znaša 80–120 HB, električna prevodnost 13–17 mS/mm2, toplotna prevodnost pa 110–120
W/mK.

Tabela 2: Mehanske in toplotne lastnosti zlitine AlSi9Cu3 [16]
Gostota ρ
Trdnost ob porušitvi σu
Trdota
Raztezek A5
Napetost tečenja Rp0,2
Natezna trdost Rm
Električna prevodnost σ
Toplotna prevodnost λ

2650 kg/m3
324 N/mm2
80–120 HB
0,5–3,0 %
140–240 N/mm2
240–310 N/mm2
13–17 mS/mm2
110–120 W/mK
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Z ustrezno toplotno obdelavo, kar pomeni raztopno žarjenje, gašenje in staranje, se povečajo
mehanskih lastnosti ulitka [17, 18, 19]. Ohlajevalna hitrost vpliva na velikost in obliko
primarnih zrn αAl ter na obliko, velikost in porazdelitev evtektskih faz. Strjevanje grobega
evtektskega βSi prepreči velika ohlajevalna hitrost in/ali udrobnjevanje. Ta faza je krhka, zato
lahko tu prihaja do napredovanja razpok v ulitkih, v mikrostrukturi pa je zaželjeno doseči
manjše in zaobljene delce βSi, ki povečajo mehanske lastnosti. Mikrostruktura zlitine
AlSi9Cu3 je sestavljena iz mikrostrukturnih sestavin, prikazanih na sliki 3.

a)

b)

Slika 3: Mikrostrukturne sestavine zlitine AlSi9Cu3: a) posnetek s svetlobnim mikroskopom
in b) SEM-posnetek; 1 zmesni kristali αAl, 2 evtektik (αAl + βSi), 3 intermetalne faze
obogatene z Fe, 4 intermetalne faze obogatene s Cu, jedkano z Dix-Keller [18]
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2.2 MATERIALI ZA IZDELAVO ORODJI ZA TLAČNO LITJE
Trajne forme za litje so običajno izdelane iz kovinskih materialov. V kovinskih formah se
toplota bolj intenzivno odvaja kot pri enkratnih peščenih formah, zato imajo ulitki
drobnozrnato mikrostrukturo, boljše mehanske lastnosti in večjo odpornost proti koroziji in
eroziji, površina ulitkov je bolj kakovostna, merska odstopanja pa so ožja.
Pomembna prednost je tudi večji izkoristek litine. V primerjavi z litjem v peščene forme je
količina materialov za izdelavo forme zelo majhna. Uporabljajo se kovinska jedra, ki se jih po
končanem litju izvleče, pri kokilnem litju so v uporabi tudi peščena jedra. Izdelava trajnih
form je zahtevna in draga, zato se izdelujejo le za serijsko litje in za tiste vrste zlitin, ki imajo
nizko temperaturo tališča, kar omogoča večjo trajnost forme. Kokile se izdelujejo iz sive ali
jeklene litine. Materiali se mehansko obdelujejo in so bolj obstojni proti mehanskim in
toplotnim obremenitvam oziroma termošokom, ki so jim izpostavljeni med ponavljajočimi se
livnimi cikli. Material ne sme oksidirati, ne sme biti nagnjen h krivljenju ali pokanju. Za
izdelavo form se je od leta 1947 najpogosteje uporabljala siva litina s kroglastim grafitom, je
poceni, se da obdelovati in ima zelo dobro toplotno prevodnost in je nadomestila srednje
ogljična jekla. Za izdelavo jeder se uporabljajo tudi maraging jekla. V zadnjih letih pa je
razvoj legiranih jekel ponudil vrsto orodnih jekel za izdelavo trajnih form. Za jedra in vložke,
ki so v formi najbolj obremenjeni, se uporabljajo legirana jekla s kromom, molibdenom in
vanadijem, ki so obstojna pri višjih temperaturah. Zlitinski elementi imajo posebno nalogo v
jeklu. Ogljik utrjuje in zagotavlja trdnost. Silicij dezoksidira in zmanjša vsebnost oksidnih
vključkov v jeklu. Mangan dezoksidira in izboljša prekaljivost jekel. Krom tvori karbide, ki
preprečujejo mehčanje in izgubo trdnosti ter izboljša obrabno obstojnost pri temperaturi litja.
Molibden in volfram izboljšata trdnost in prekaljivost. Vanadij tvori karbide in izboljša
abrazivno obstojnost. Kobalt se lahko dodaja jeklom do 4,5 mas. % za zagotavljanje trdote in
trdnosti pri višjih temperaturah [20].
Orodna jekla so jekla, ki se primarno uporabljajo za izdelavo orodij v industriji kot tudi za
obdelavo kovin, lesa in plastike. Imajo visoko trdnost, žilavost, obstojnost proti obrabi in
obstojnost na delovnih temperaturah. Orodna jekla se delijo na jekla za delo v hladnem zbrana
v tabeli 3 in jekla za delo v vročem zbrana v tabeli 4.
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Tabela 3: Orodna jekla za delo v hladnem proizvajalca Metal Ravne [21]
Kemična sestava (mas. %)

Oznaka materiala
Metal Ravne

W.Nr.

C

Si

Mn

Cr

Mo

Ni

Dosegljiva
V

delovna

W

trdota
(HRC)
MERILO

1.2842

0,90

0,25

2,00

0,35

-

0,10

-

-

OW4

1.2510

0,95

0,25

1,10

0,60

-

-

0,10

0,60

OH253

1.2357

0,50

0,60

3,30

1,50

-

0,10

-

-

59–61

OH239

1.2767

0,45

0,25

0,30

1,35

0,25

4,00

-

-

56

OCR12VM

1.2379

1,55

0,25

0,30

11,50

0,70

1,00

OA2

1.2363

1,00

0,30

0,55

5,20

1,05

-

0,20

-

63

OH255

-

1,00

1,10

0,30

8,00

2,30

-

0,30

-

min. 60

63–65
64

62–64

Jekla za delo v hladnem vsebujejo visoke vsebnosti kroma. Imajo visoko površinsko trdoto,
dobro žilavost in trdnost ter zelo dobro obstojnost proti obrabi. Uporabljajo se za različna
orodja za delo v hladnem, orodja za odrezovanje, valje za hladno valjanje, merilna orodja, itd.

Tabela 4: Orodna jekla za delo v vročem proizvajalca Metal Ravne [21]
Kemična sestava (mas. %)

Oznaka materiala
Metal Ravne

W.Nr.

C

Si

Mn

Dosegljiva
Cr

Mo

V

delovna trdota
(HRC)

UTOPMO1

1.2343

0,38

1,00

0,40

5,10

1,25

0,40

50–56

UTOPMO2

1.2344

0,40

1,05

0,40

5,15

1,35

1,00

52–56

UTOPMO7

1.2367

0,38

0,40

0,40

5,00

3,00

0,60

55

UTOP33

1.2365

0,32

0,25

0,30

2,95

2,80

0,55

44–54

Jekla za delo v vročem vsebujejo Cr, V in Mo. Njihove lastnosti so optimizirane za delo v
vročem, to je za visoke temperature. Uporabljajo se za orodja za tlačno litje, orodja za vroče
odrezovanje in ekstruzijo, itd. [20]. Univerzalno jeklo, ki ga uporabljajo v livarski praksi za
izdelavo form za litje aluminijevih, cinkovih in magnezijevih zlitin, je jeklo s 5 mas. % Cr,
1,5 mas. % Mo in 1,0 mas. % V z oznako W. Nr. 1.2344 oziroma UtopMo2. V zadnjem času
se v Sloveniji veliko uporablja tudi jeklo ravnex DC in ravnex HD proizvajalca Metal Ravne
[21].
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2.2.1 TOPLOTNA OBDELAVA ORODIJ ZA TLAČNO LITJE
Trajne forme za tlačno litje aluminijevih zlitin, se pri delu segrejejo, zato so izdelane iz
orodnih jekel, ki ohranjajo trdoto tudi pri povišani temperaturi. Orodna jekla so popuščena
nad temperaturo, ki se razvije pri uporabi, zato se trdota pri tem ne zmanjšuje. Visoko
legirana jekla so kaljiva na zraku že pri 0,4 % ogljika. Jekla za orodja z velikimi preseki
morajo imeti dobro prekaljivost, da se izvrši kaljenje in da dobimo jeklo z martenzitno
mikrostrukturo in s čim manjšimi napetostmi, ki jih na preseku kaljenca povzroča
temperaturno-deformacijski gradient. Forme so obremenjene s toplotnim šokom pri stiku s
talino pri temperaturi nad 700 °C. Obraba form je lahko zaradi abrazije, adhezije in/ali
lepljenja taline na steno forme. Lepljenje taline se prepreči z nanosom plasti kromovega ali
krom–železovega oksida na delovno površino forme, še bolj učinkovito pa se lepljenje taline
zmanjša, če nitridiramo delovno površino orodja. Toplotna obdelava orodji poteka z
žarjenjem z maksimalno hitrostjo 150 °C/h, časi zadrževanja na temperaturi žarjenja morajo
biti dolgi, ohlajanje pa mora biti počasno na zraku [21]. Temu sledi kaljenje in popuščanje.
Čas segrevanja orodij znaša več kot 1,5 min/mm za legirana orodna jekla in od 1,5 do 2
min/mm za nelegirana oziroma ogljikova orodna jekla. Orodna jekla, ki se kalijo pod 900 °C,
se segrevajo najprej na temperaturo 400–600 °C, jekla, ki se kalijo nad 900 °C, pa predhodno
segrevamo na 600–700 °C. Priporočena je še druga stopnja predgrevanja na 850 °C. Ko jeklo
doseže kalilno temperaturo, ga zadržujemo na tej temperaturi toliko časa, dokler se ne
pregreje po celotnem prerezu, vendar ne predolgo zaradi rasti kristalnih zrn in zmanjšanja
žilavosti jekla. Priporočila so od 30 do 45 minut. Celoten čas segrevanja je torej odvisen od
velikosti in oblike obdelovanca, vrste jekla, temperature kaljenja ter vrste in toplotne
kapacitete peči. Pri orodnih jeklih je čas segrevanja še daljši zaradi težjega raztapljanja
legirnih elementov. Čas kaljenja jekla je odvisen od količine legirnih elementov v jeklu (slika
4) saj ogljikova in malolegirana orodna jekla gasimo v vodi zelo kratek čas, srednje legirana
orodna jekla kalimo v olju, nekoliko dalj časa, močno legirana orodna jekla pa kalimo na
zraku dolgo časa. Po kaljenju sledi popuščanje, ki traja od 1 do 3 ure. Pri orodnih jeklih za
delo v vročem poteka popuščanje v več fazah, kot kažeta sliki 5 in 6 [21, 22]. Mehanske
lastnosti orodnega jekla W. Nr. 1.2344 za delo v vročem, so prikazane na sliki 7,
mikrostruktura pa na sliki 8.
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Slika 4: Kontinuirni premenski diagram za orodno jeklo za delo v vročem W. Nr. 1.2344 [21]

Slika 5: Primer toplote obdelave orodnega jekla za delo v vročem [21]
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Slika 6: Popuščni diagram orodnega jekla za delo v vročem W. Nr. 1.2344 [21]

Slika 7: Mehanske lastnosti orodnega jekla za delo v vročem W. Nr. 1.2344 [21]
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Slika 8: Mikrostruktura orodnega jekla za delo v vročem W. Nr. 1.2344, temperatura
avstenitizacije 1025 °C, kaljeno na zraku in dvakrat popuščeno pri 595 °C, trdota 42 HRC,
martenzit in nizka vsebnost zelo finih neraztopljenih karbidov, jedkano z 2 % Nitalom [22]
Orodje za izvedbo nitridiranja se po popuščanju pripravi s fino-mehansko obdelavo na končno
dimenzijo in s čisto površino. Nitridiranje poteka pri 20–50 °C nižji temperaturi od
temperature zadnjega popuščanja, torej pri temperaturi 500–520 °C. Nitridiranje je eden
izmed difuzijskih postopkov termokemične obdelave, s katerim se poveča življenjska doba in
izboljša obrabna obstojnost. Uporabljajo se tudi drugi postopki nanosa prevlek, kot so PVD,
PACVD, CVD [23]. V podjetju STEEL d.o.o. je bil razvit poseben postopek nitridiranja za
orodna jekla za delo v vročem, pri katerem se oplemeniti površino obdelovancev, ki so
podvrženi toplotnemu utrujanju torej predvsem orodjem za tlačno litje, tako da nastane
difuzijska površinska utrjena plast [24] brez nastanka bele plasti, kot kaže slika 9a. Na sliki 9b
je na površini prisotna še gama bela plast, na sliki 9c pa epsilon bela plast.

a)

b)

c)

Slika 9: Tipične sestave plinov in nastanek nitridnih plasti po postopku nitridiranja jekel: a)
difuzijska plast, b) gama bela plast in difuzijska plast, c) epsilon bela plast in difuzijska plast
[24]
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2.3 TLAČNO LITJE
Tlačno litje je postopek, pri katerem se talino pod pritiskom potiska v jekleno formo. Tlačno
litje je ciklični proizvodni proces, primeren za masovno proizvodnjo nizko cenovnih ulitkov
kompleksnih geometrij in je v moderni svetovni industriji litja ena najbolj razširjenih
tehnologij. Talilno peč se segreje na temperaturo tališča zlitine, da se zlitina pretvori s
pomočjo toplote iz trdnega v tekoče stanje, nato se talino prepelje v zadrževalno peč, kjer se
talino zadržuje na željeni temperaturi litja zlitine. Zlitino se nato preko dozirnega sistema
dovaja v livno komoro. Pri procesu tlačnega litja je potrebno orodje segrevati in ohlajati
oziroma temperirati. Pred litjem je potrebno orodje segreti na delovno temperaturo, ki je
odvisna od livne temperature zlitine, npr. Al–zlitine imajo temperaturo litja med 700 °C in
640 °C. Tlačno litje razdelimo glede na tlak litja na nizkotlačno in visokotlačno. Nizkotlačno
litje je litje z zračnim tlakom do približno 1 bar. Visokotlačno litje delimo na toplo- in hladnokomorni sistem litja, kjer tlak doseže celo do 1000 bar [25, 26].
2.3.1 NAPRAVE ZA TLAČNO LITJE
Moderne naprave za visokotlačno litje so hidravlične naprave, ki so natančno krmiljene, med
seboj delujejo usklajeno in so povezane v livno celico, kot prikazuje slika 10. V livni celici so
naprave za doziranje taline in polnjenje komore, naprava za visokotlačno litje ter
manipulatorji za hlajenje in mazanje orodja, snemanje ulitkov iz orodja in obrezovanje
ulitkov. Ko se ulitek v orodju strdi, se orodje odpre. Manipulator vzame ulitek iz orodja, ga
potopi v hladilni medij in ga nastavi v orodje za obrezovanje, kjer se odstani ulivni sistem ter
prenese v zaboj za skladiščenje ulitkov. Prednost livne celice je, da ulitki prihajajo iz nje
očiščeni in ločeni po kvaliteti, slabost pa, da okvara ene naprave ustavi celoten proces [26].

Slika 10: Moderna livna celica [27].
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Livne celice se razlikujejo samo po napravah za tlačno litje. Naprave za tlačno litje imajo
lahko toplo livno komoro, ki je vertikalno nameščena in potopljena v talino kot kaže slika 11a
ali hladno livno komoro, ki je namešečna vertikalno ali horizontalno, kot kaže slika 11b.
Livna komora se pri toplokomornih strojih nahaja v vzdrževalni peči potopljena v talino, kar
predstavlja prednost pred hladnokomornimi stroji, saj se na ta način popolnoma avtomatično
oskrbuje s talino iz vzdrževalne peči. Zlitine z nizkim tališčem, to so kositrove, svinčeve in
cinkove zlitine, se ulivajo na napravah s toplo-komornim sistemom. Ta postopek se ne more
uporabljati pri aluminijevih in bakrovih zlitinah, ker le-te raztapljajo železo, zato se lijejo s
hladno–komornim sistemom litja. Magnezijeve zlitine, ki se ulivajo pri podobni temperaturi
kot aluminijeve zlitine in ne raztapljajo železa, se lahko ulivajo tudi s toplo-komornim
sistemom.

a)

b)
Slika 11: Shematski prikaz naprave za visokotlačno litje: a) s toplo-komornim sistemom litja
in b) s hladno-komornim sistemom litja [25]
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Naprave za tlačno litje s horizontalno livno komoro so naprave z zapiralnim tlakom od 60
MPa do 3000 MPa in so najbolj razširjene, saj z njimi lahko lijemo vse livne zlitine. Orodje
mora biti konstruirano tako, da se litina po livnih kanalih dviguje do livne votline in šele nato
livno votlino zapolni z veliko hitrostjo. V nasprotnem primeru bi se talina na dnu začela
prenaglo strjevati in pojavile bi se napake na ulitkih, kot so hladni zvari in nezalitost. Slabost
teh naprav je zrak, ki se ujame med potiskanjem taline v livno votlino, kar povzroči ujet zrak
v ulitku. Te napake se odpravi s pravilno regulacijo tlačnega bata. Na ta način so ulitki
kvalitetni. Poznamo še izvedbe naprav z vertikalno livno komoro. Naprave z vertikalno livno
komoro, ki je prikazana na sliki 12, so naprave z zapiralnim tlakom do 700 MPa. Sila bata, ki
deluje na talino, premaga vzmet, ki pritiska spodnji del bata navzgor, ta se pomakne nižje in
odpre vstopno odprtino, po kateri potiska talino v livno votlino. Slabost teh naprav je hlajenje
in mazanje bata, saj je bat nenehno izpostavljen visokim temperaturam, velike količine
ločilnega sredstva pa lahko povzročijo vdor tekočine v talino in s tem poroznost ulitka [26].

Slika 12: Naprava za tlačno litje z vertikalno livno komoro [28]
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2.3.2 ORODJE ZA TLAČNO LITJE
Orodje za tlačno litje je sestavljeno iz dveh polovic, ki se imenujeta stabilna in pomična
polovica, kot kaže slika 13.

Slika 13: Orodje za tlačno litje barvnih kovin sestavljeno iz stabilne in pomične polovice [25]
Posamezno orodje lahko vzdrži tudi nekaj sto tisoč ciklov polnjenja. Stabilna polovica orodja
je nameščena na stabilno ploščo naprave in je v povezavi z ulivnim mehanizmom. Stabilno
polovico sestavljajo okvirna plošča (ki je tudi vpenjalna), plošča z livno votlino, jedra raznih
oblik, orodne puše in vodilni drogovi ter razdelilec, ki usmerja talino v dovodni kanal skozi
katerega vstopi talina v livno votlino. Usmeritev ulivnega kanala je odvisna od velikosti in
števila ulitkov v orodju. Kanal naj bi bil čim krajši, tako da imajo vsi ulitki enake livne
pogoje. Od pravilnega preseka livne reže in usmerjenega toka taline je v veliki meri odvisna
kvaliteta zapolnjenosti ulitka; če je nepravilno dimenzionirana lahko povzroča lepljenje taline
na orodje in poroznost ulitka. Pomična polovica je bolj kompleksna, ker vsebuje izmetalni
sistem in je nameščena na pomično stran naprave ter opravlja funkcijo zapiranja orodja.
Sestavljena je iz vpenjalne plošče, distančnih letev in čepov, izmetalne plošče, izmetačev in
okvirne plošče. Vsebuje tudi ulivni sistem, ki služi za usmerjanje taline v različne dele livne
votline. Delilna ravnina mora biti določena tako, da ulitek pri odpiranju orodja ostane na
pomični polovici, saj je povezana z izmetalnim sistemom. Izmetalni sistem sestavlja
izmetalna plošča in izmetači, ki morajo biti razporejeni po celotnem ulitku tako, da pri
izmetavanju iz orodja, ulitka ne poškodujejo. Postavijo se čim bližje jeder ali mest, kjer pride
do nakrčenja ulitka na orodje. Pri zahtevnih ulitkih, orodje sestavljajo še stranska jedra
različnih oblik in sistem za izmetavanje na stabilni polovici. Sestavni deli orodja, ki so
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neposredno izpostavljeni talini, kot je livna votlina in jedra, ki med seboj drsijo, so iz
kvalitetnejših jekel, ki so termično obdelana. Ostali elementi, ki niso neposredno izpostavljeni
talini in ne služijo kot drseči elementi, so izdelani iz manj kvalitetnih jekel in termično
neobdelani. Jedra se namesti vzporedno z osjo zapiranja ali odpiranja orodja, na drsne
površine, ki so v tesnem stiku z ostalimi deli orodja. Natančna izdelava jeder pripomore, da
talina pri zaprtem orodju ne pride v vodila drsnikov, kar bi povzročilo prekinitev procesa pri
odpiranju orodja [26].
2.3.3 PROCES TLAČNEGA LITJA
Proces tlačnega litja s hladno-komornim sistemom je sestavljen iz treh faz kot kaže slika 14,
kjer v I. fazi pride po premiku bata do iztiskovanja zraka in livnih plinov iz livnih kanalov in
livne komore skozi oddušnike, da ne pride do poroznosti ulitka. V II. fazi poteka polnjenje
livne votline s talino, hitrost bata se v tej sekvenci poveča in potisne talino v gravuro, nato bat
drži talino pod visokim tlakom v gravuri, tlak v talini močno naraste ob koncu polnjenja. V
III. fazi poteka strjevanje taline pod visokim tlakom, nato sledi ohladitev ulitka do
temperature izmeta iz orodja. Po III. fazi se orodje odpre in manipulator vzame ulitek iz
orodja, bat potuje nazaj v prvotno lego, nato poteka nanašanje hladilno-ločilnega sredstva na
orodje in sledi zapiranje orodja.

Slika 14: Proces tlačnega litja s hladno-komornim sistemom [29]
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2.4 TOPLOTNE RAZMERE PRI PROCESU TLAČNEGA LITJA Al-ZLITIN
Toplota, ki se sprosti pri procesu tlačnega litja, vpliva na orodje in ulitek. Vpliv se odraža s
poškodbami, ki so posledica toplotnih sprememb znotraj enega cikla litja, kot kaže slika 15 in
jih je, za pravilno delovanje procesa, treba nadzorovati. Cikel litja poteka tako, da se orodje
zapre, v orodje priteče talina s temperaturo okoli 700 °C, temperatura orodja pa pri tem
naraste na maksimalno temperaturo. Nato temperatura pade zaradi delovanja hladilnega
sistema. Litina se začne strjevati in ohlajati do odprtja orodja. Ko se orodje odpre začne
temperatura hitreje padati, saj iz okolice začne pritekati okoliški hladen zrak, ki hladi orodje,
ulitek se odstrani iz orodja in nato se hitreje ohladi še pomični del orodja. Orodje se ohladi na
temperaturo okoli 350 °C, se premaže s hladilno-ločilnim sredstvom, pri čemer pride do
temperaturnega šoka, saj temperatura orodja v kratkem času pade na okoli 220 °C. Orodje se
zapre in cikel se ponovi. Orodje je tako izpostavljeno cikličnemu-toplotnemu nihanju, saj je
postopek avtomatiziran. Orodje se s cikli vedno bolj segreva, zato je treba paziti, da ne pride
do pregretja. Po približno desetih ciklih litja (odvisno od ulitka) pride do stacionarnega stanja,
kar pomeni, da je odvedena toplota iz orodja enaka dovedeni toploti v orodje.

Slika 15: Sprememba temperature znotraj enega cikla litja [29]
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2.4.1 VPLIV TOPLOTNIH RAZMER NA LASTNOSTI ORODJA
Poleg poškodb orodja zaradi korozije, erozije in lepljenja aluminija na površino orodja k
poškodbam orodja pripomorejo še toplotne razmere zaradi ciklično–toplotnega utrujanja.
Poškodbe orodja, zaradi toplotnih razmer, se kažejo kot razpoke in prelomi orodja ter
nestabilnost mikrostrukture jekla orodja. Poškodbe na orodju se zazna vizualno ali z meritvijo
površinske hrapavosti in v veliki meri prispevajo na poškodbe ulitkov. Do poškodbe orodja
pride predvsem zaradi nepravilnega predgrevanja orodja, prekomernega nanašanja hladilnoločilnega sredstva, visoke hitrosti taline, ki je usmerjena na površino livne votline takoj za
dovodnim kanalom, zaradi visoke temperature in hitrosti taline v dovodnih kanalih ter zaradi
močnega sistema hlajenja [30]. Razpoke so najpogostejše poškodbe orodja in se kažejo kot
površinske razpoke na področjih visokih toplotnih obremenitev posebno v bližini dovodnih
kanalov. Ponavljajoče se toplotno utrujanje povzroči izmenjavo temperature v tankih slojih na
površini orodja, kar posledično privede do pojava napetosti v orodju, do nastanka razpok
(slika 16) in lahko tudi do preloma orodja. Življenjska doba orodja se lahko podaljša z
zmanjšanjem nihanja temperatur in napetosti med obratovanjem orodja, s pravilno izbiro
jekla, toplotno obdelavo, površinskimi prevlekami, predgrevanjem orodja, optimizacijo
delavnih parametrov tlačnega litja, optimizacijo temperiranja orodja, geometrijo orodja pa se
prilagodi s čim manj ostrimi prehodi [30].

a)

b)

c)

Slika 16: Razpoke na orodju; a) površinska razpoka, b) razpoka zaradi toplotnega utrujanja
[31], c) luknjičavost [32, 33]
Z nastajanjem površinskih razpok na kritičnih mestih orodja, kot so ostri prehodi, tanjši
prerezi in šibkejša jedra, se pojavi nevarnost širjenja razpok, kar lahko privede do preloma
orodja. S preventivno kontrolo napredovanja razpok se izvede hitrejše popravilo in prepreči
porušitev orodja [30].
23

Magistrska naloga

Literaturni pregled

2.4.2 VPLIV TOPLOTNIH RAZMER NA KAKOVOST ULITKA
Toplotne razmere v orodju, kot sta strjevalni čas in ohlajevalna hitrost, vplivajo na kakovost
ulitka oz. na njegovo mikrostrukturo, trdnostne lastnosti, kakovost površine in natančnost
geometrije. Mikrostruktura zlitin pri procesu tlačnega litja je odvisna od kemijske sestave
taline in nekoliko tudi od procesnih parametrov, predvsem hitrosti ohlajanja med strjevanjem
[34] in nukleacijskega potenciala [35]. Spremembe hitrosti ohlajanja so možne le s primerno
izbiro časa livnega cikla in regulacijo hladilno-grelnega sistema orodja. Mikrostrukture
ulitkov se razlikujejo po velikosti in orientaciji kristalnih zrn in ostalih mikrostrukturnih
sestavin, kot prikazuje slika 17 [32, 33].

Slika 17: Vpliv temperature orodja na mikrostrukturo ulitka [33]
Trdnostne lastnosti ulitka se izboljšujejo z naraščanjem števila kristalnih zrn na enoto
volumna, zato ima ulitek z drobnozrnato mikrostrukturo pri enaki kemijski sestavi višjo
trdnost kot ulitek z grobozrnato mikrostrukturo. Trdnostne lastnosti ulitka so odvisne tudi od
velikosti in porazdelitve por. Na porazdelitev por pa med drugimi vplivajo naslednji
parametri: hitrost strjevanja, naplinjenost, nukleacijski potencial. Kakovost površine ulitka je
najpogostejši kriterij vizualnega ocenjevanja ustreznosti ulitka. Kakovostna površina, ki je
primerna za poliranje in nanašanje galvanskih prevlek, je površina brez hladnih zvarov,
posedanja, srhov in drugih poškodb. Za nanos galvanskih prevlek je potrebna kakovostna,
gladka, polirana struktura površine [36] in drobnozrnata mikrostruktura [37]. Hladni zvar je
posledica predčasnega strjevanja taline v orodju. Vzrok za hitro strjevanje taline v orodju je
prenizka temperatura in nepravilno polnjenje orodja.
Posedanje je posledica nezadostnega napajanja med procesom strjevanja, kar se prepreči z
optimalnim temperiranjem orodja, III. fazo tlačnega litja in ustrezno konstrukcijo orodja.
Ulitki imajo na različnih mestih različne strjevalne čase, debelostenski ulitki imajo
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daljši strjevalni čas kot tankostenski. Napajanje mesta ulitka, ki ima daljši strjevalni čas in je
obdan z mestom s krajšim strjevalnim časom, je nemogoče. Posledica različnih strjevalnih
časov oziroma samostojnih strjevalnih področij je krčilna poroznost. Srh je posledica vdiranja
taline v špranje ob drsnih delih orodja, ki lahko povzroča poškodbo drsnih površin in
prekinitev procesa [32, 33].
Glavna zahteva ulitka so mere, ki morajo biti v okviru podanih toleranc za ulitek. Osnovni
pogoj za točnost geometrije ulitka je točnost izdelave orodja. Vpliv na mere ulitka ima
temperatura ulitka pri odvzemu iz orodja. Izmetači lahko poškodujejo ulitek pri odvzemu iz
orodja kot prikazuje slika 18. Nizka temperatura ulitka povzroči nakrčenje ulitka na orodje in
je za njegov izmet potrebna večja sila, ki povzroči deformacijo ulitka. Ostale napake ulitkov
prikazuje slika 19 [33].

Slika 18: Deformacija ulitka zaradi previsoke temperature pri odvzemu iz orodja [32]
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a)

b)

c)

d)

e)
Slika 19: Napake na ulitku: a) hladni zvar, b) posedanje, c) srh, d) krčilna poroznost, e)
plinska poroznost [32]
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2.5 TEMPERIRANJE IN HLAJENJE ORODJA
Temperiranje orodja je segrevanje orodja na delovno temperaturo tlačnega litja in hlajenje
orodja med obratovanjem za vzdrževanje delovne temperature litja, glej sliko 20, smotrno pa
je tudi hlajenje bata, jeder in gibljivih delov, da se izognemo sprijetju in zagotovimo
nemoteno gibanje vseh delov. S pravilnim temperiranjem orodja ter ohlajanjem bata, jeder in
gibljivih delov lahko zagotovimo usmerjeno strjevanje ulitkov ter optimiziramo postopek
tlačnega litja. Za temperiranje orodja se uporabi temperirne naprave prikazane na sliki 21. Te
naprave segrevajo in ohlajajo medij, ki se pretaka skozi hladilne kanale orodja [26]. Kot
hladilni medij se uporablja voda ali olje. Voda lahko pri konstantnem pretoku in temperaturi
odvaja večjo količino toplote kot olje, vendar olje ob manjšem učinku hlajenja doseže
enakomernejšo porazdelitev temperature v orodju. Fizikalne lastnosti vode so le malo odvisne
od temperature, ne gori in ni škodljiva za okolje, medtem ko je viskoznost olja močno odvisna
od temperature, olje gori, je škodljivo za okolje in podvrženo staranju [38]. Trda voda lahko
povzroči nalaganje vodnega kamna na stene hladilnih kanalov. Vodni kamen je dober toplotni
izolator in že tanka plast na stenah hladilnih kanalov, poslabša hlajenje orodja. Ker se
vodnega kamna nalaga vedno več, lahko sčasoma zmanjša premer hladilnega kanala ali ga
celo zapre in s tem onemogoči hlajenje, orodje pa se lahko pregreje in celo poči na kritičnih
delih. Zato se uporabi mehko vodo, hladilne kanale pa se očisti z razredčeno kislino, ki razbija
vodni kamen ali pa se na stroj namesti aparaturo za mehčanje trde vode [36].

Slika 20: Shematski prikaz temperiranja orodja [26]
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Slika 21: Naprava za temperiranje [26]
Iz ulitka v orodje se sprošča toplota v vsakem livnem ciklu od začetka litja, ko je temperatura
taline najvišja do izmeta ulitka. Hlajenje orodja se začne med procesom strjevanja taline z
odvajanjem odvečne toplote, da se zadrži temperaturno ravnovesje orodja. Delna količina
toplote se odvede iz orodja po naravnih poteh z naravno konvekcijo in s sevanjem, delna
količina toplote pa s prisilno konvekcijo neposredno z nanašanjem hladilno-ločilnega sredstva
na površino orodja ali posredno s hladilnim medijem, ki se pretaka po hladilnih kanalih v
orodju. Del toplote, odvedene z naravno konvekcijo, je od 10 do 13 %, s toplotnim sevanjem
do 5 %, del odvedene toplote s prisilno konvekcijo s hladilnim medijem in hladilno-ločilnim
sredstvom pa je približno 80 % [38]. Skupna dovedena toplota v orodje se torej razdeli na
toploto, ki jo odda talina pred začetkom strjevanja, toploto, ki se sprosti med procesom
strjevanja, toploto, ki se sprosti od konca strjevanja do izmeta ulitka iz orodja in toploto zaradi
trenja in pretvorbe kinetične energije mas pri gibanju. Slednja je zelo majhna in se lahko
zanemari. Skupna odvedena toplota iz orodja je torej enaka deležem, ki jih orodje odda
notranjemu hladilnemu sistemu, konvekciji, sevanju in izparevanju hladilno-ločilnega
sredstva. Ker je orodje za tlačno litje v toplotnem ravnotežju, je v livnem ciklu dovedena
količina toplote v orodje enaka odvedeni količini toplote iz orodja kot opisuje enačba 1:
Q dov = Q odv

(1)
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2.5.1 HLAJENJE ORODJA Z NARAVNO KONVEKCIJO
Prestop toplote oziroma konvekcija je gibanje molekul v tekočini (kapljevini in plinu) in je
eden glavnih načinov prenosa toplote. Ne more potekati v trdnem stanju, zato npr. pri
nizkotlačnem litju poteka med polnjenjem in hlajenjem taline ter počasnem strjevanju, kjer se
mešata vroča in hladna talina, kot prikazuje slika 22. Pri visokotlačnem litju pa je pojav
konvekcije izrazit pri masivnih ulitkih z debelimi stenami. Ločimo naravno in prisilno
konvekcijo. Pri naravni konvekciji tekočina prejme toploto od orodja, zaradi česar se njena
gostota zmanjša in tekočina se začne dvigati. To vzbudi gibanje hladnejše tekočine v okolici z
večjo gostoto, ki priteče na izpraznjen prostor. Tam se hladnejša tekočina ogreje in proces se
ponovi. Prenos toplote iz orodja poteka hitro s turbulentnim gibanjem in mešanjem taline v
notranjosti, toplota se hitro in neovirano odvaja iz središča ulitka. Vrste slojev nato upočasnijo
prenos toplote, ki poteka le z difuzijo in tako naravna konvekcija poteče tudi iz toplejših delov
orodja v okoliški zrak, ki se pri tem segreje, njegova gostota pa se zmanjša. Topel zrak se
začne dvigovati, pri čemer vzbudi gibanje okoliškega hladnega zraka, ki priteče na izpraznjen
prostor ob orodju, kjer se segreje in proces se ponovi. Prenos toplote iz orodja v okolico
poteka, ko je ulitek že strjen. Izjema so železna in jeklena orodja za tlačno litje aluminijevih
zlitin, ki se ohlajajo hitreje zaradi hlajenja z vodo, ki poteka v hladilno-grelnem sistemu na
hrbtni strani orodja. Naravna konvekcija je odvisna od dolžine trajanja livnega cikla,
temperaturne razlike površine, okolice in toplotna prestopnost. Največji vpliv na odvod
toplote iz orodja imata toplotna prestopnost in temperatura površine orodja. Glavna dejavnika
naravne konvekcije sta sila vzgona in sila teže. Pri prisiljeni konvekciji pa gibanje taline
ustvari konvekcijski tok, ki povzroča v sistemu dovodnih kanalov resne težave. Ko je livna
votlina zapolnjena s talino, je temperaturni gradient taline napačen, saj je vroča talina na dnu,
hladna talina pa na vrhu livne votline. Ko se ulitek začne strjevati, se hladna talina začne
pomikati navzdol proti dovodnemu kanalu, kjer pride do zamenjave z vročo talino, ki teče v
ogret dovodni kanal in v ulitek. Ponovno ogreta talina lahko povzroči nataljevanje v kanalu do
nastanka kašaste cone. Če je vnos toplote na začetku dovodnega kanala dovolj visok, potem je
kroženje zagotovljeno in je vnos toplote od spodaj enak toplotnim izgubam iz ulitka. Pretok se
tako nadaljuje, medtem ko bi ulitek že moral biti strjen. Ob izmetu ulitka se lahko zgodi, da
talina v celoti odteče in pusti livno votlino prazno ali pa se, zaradi razvejane oblike ulivnega
sistema in drugih ovir, ki preprečujejo prosti pretok taline iz ulitka, talina strdi toda brez
vpliva uporabljenega tlaka ali dodatne taline in to področje postane porozno. Nastanek te
poroznosti se imenuje krčilna poroznost. Konvekcija ne povzroča težav le pri nizkotlačnem
litju in sistemih litja od spodaj
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navzgor, temveč pri vseh litjih, ki imajo dolg čas strjevanja predvsem pa pri nikljevih zlitinah
[39].

Slika 22: Konvekcijski tok v fazi strjevanja pri nizkotlačnem litju [39]
2.5.2 HLAJENJE ORODJA S TOPLOTNIM SEVANJEM
Vsako telo s temperaturo nad absolutno ničlo seva toploto, kar velja tudi za orodje za tlačno
litje. Glavni dejavnik prenosa toplote s sevanjem je elektromagnetno valovanje. Prenos
toplote iz orodja s sevanjem je dominanten mehanizem prenosa toplote pri visokih
temperaturah. Količina prenesene toplote je odvisna od velikosti površine, emisijskega
koeficienta površine, temperature površine in njene okolice ter od dolžine trajanja livnega
cikla [39].
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2.5.3 HLAJENJE POVRŠINE ORODJA S PRISILNO KONVEKCIJO NEPOSREDNO
S HLADILNO–LOČILNIM SREDSTVOM
Orodje hladimo tudi na koncu v III. faze procesa tlačnega litja, ko se orodje odpre.
Neposredni učinek hlajenja površine orodja poteka z nanosom hladilno-ločilnega sredstva
[36]. Kot hladilno–ločilno sredstvo se uporablja voda in ločilno sredstvo, ki se mešata v
različnih razmerjih glede na vrsto zlitine. Ločilno sredstvo vsebuje visoko viskozna rafinirana
maziva in sintetične polimere. Proces nanašanja ločilnega sredstva se začne, ko se ulitek
odstrani iz orodja in traja nekaj sekund na področju livne votline, kjer je temperatura najvišja.
Nanaša se ročno z razpršilno pištolo ali avtomatsko z elektronsko krmiljeno napravo s
sistemom razprševanja preko šob. Tlak na šobah je od 4 do 6 bara. Ločilno sredstvo ima
izjemne mazalne lastnosti, ki zmanjšujejo obrabo orodja, ne pušča madežev na ulitkih in se ne
nalaga na orodju [38, 40]. Z nanosom hladilno-ločilnega sredstva se, pred zapiranjem orodja
za začetek novega livnega cikla, zmanjša temperatura na površini gravure orodja z
izparevanjem hladilno-ločilnega sredstva. Temperatura zunanje površine gravure orodja se
spremeni in se z inženirsko natančnostjo oceni z enačbo 2:

T 

2730

t hls

,

(2)

kjer je ΔT padec temperature površine gravure orodja zaradi nanosa hladilno–ločilnega
sredstva in thls čas nanašanja hladilno-ločilnega sredstva [40].
2.5.4 HLAJENJE ORODJA S PRISILNO KONVEKCIJO POSREDNO PREKO
HLADILNIH KANALOV
Zaradi velike količine sproščene toplote pri procesu tlačnega litja, ki je po naravni poti ni
mogoče odstraniti iz orodja, je to toploto potrebno odstraniti s prisilno konvekcijo, ki poteka s
hladilnim medijem, to je voda ali olje, ki se pretaka po hladilnih kanalih orodja. Za večji
učinek hlajenja se v hladilne kanale vstavijo različni vložki, ki omogočajo hlajenje na delih
orodja, kjer kanalov konstrukcijsko ni mogoče umestiti [40]. Hlajenje orodja s prisilno
konvekcijo med procesom tlačnega litja preko hladilnih kanalov s pomočjo hladilnega medija
se izračuna na osnovi meritev vstopne in izstopne temperature ter pretoka hladilnega medija.
Na učinkovitost hladilno-grelnega sistema in na prenos toplote iz orodja na hladilni medij
vplivajo toplotni upori, kot so: mejna plast na stenah hladilnega kanala, mejna plast na stenah
gravure, mejna plast hladilno-ločilnega sredstva na površini gravure in morebitna špranja med
že strjeno plastjo ulitka in steno gravure, kot prikazuje slika 23.
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Slika 23: Mejne plasti [27]
Na učinkovitost hladilno-grelnega sistema in na prenos toplote iz orodja na hladilni medij
vplivajo še vrsta hladilnega medija, hitrost toka hladilnega medija, premer hladilnega kanala
in oddaljenost ter položaj hladilnega kanala od površine orodja [40]. Prenos toplote poteka iz
orodja proti stenam hladilnih kanalov in dalje iz sten hladilnih kanalov na hladilni medij, kot
je prikazano na sliki 24.

Slika 24: Prenos toplote iz orodja na hladilni medij [40]
Ker je orodje za tlačno litje v toplotnem ravnotežju, je v enem livnem ciklu vrednost prenosa
toplote z notranje površine gravure orodja proti stenam hladilnih kanalov enaka prenosu
toplote s sten hladilnih kanalov na hladilni medij. Hladilno-grelni sistem deluje pravilno, ko
sta oba prenosa toplote enaka moči hlajenja. Na prenos toplote vplivajo parametri hladilnogrelnega sistema kot so: toplotna prestopnost α, ki jo prikazuje enačba 3, koeficient
geometrije hladilnih kanalov s, ki ga prikazuje enačba 4 in površina hladilnih kanalov A v
obeh enačbah [40]:
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Koeficient geometrije hladilnih kanalov s je vrednost na enoto dolžine hladilnega kanala, ki je
odvisen od geometrije orodja in premera hladilnih kanalov D. Za enostavne geometrije
površin hladilnih kanalov je koeficient prikazan z enačbami na slikah 25–28, za zahtevne
geometrije hladilnih kanalov pa koeficient ni znan. Ti parametri so odvisni od učinkovite
dolžine hladilnih kanalov l, premera hladilnega kanala D, povprečne oddaljenosti hladilnega
kanala od površine orodja E in volumskega pretoka V [40].

Slika 25: Koeficient geometrije za cilindrično površino in koncentričen hladilni kanal [40]

Slika 26: Koeficient geometrije za ravno površino in vzporeden hladilni kanal [40]
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Slika 27: Koeficient geometrije za cilindrično površino in vzporeden hladilni kanal [40]

Slika 28: Koeficient geometrije za ravno površino z več vzporednimi hladilnimi kanali [40]
2.5.4.1 Vložki
Vložki in razni vstavki služijo usmerjanju hladilnega medija po hladilnih kanalih in tako
dosežejo večji efekt hlajenja na predelih orodja, kjer je koncentracija toplote zelo velika in
hlajenje samo s hladilnimi kanali ni učinkovito. Poznamo več izvedb vložkov in vstavkov.
Vložek z ravnim pločevinastim trakom, prikazan na sliki 29, je enostaven in se vgradi na
mesta, kjer temperatura ne presega 250 °C, saj višja temperatura lahko povzroči deformacijo
traku ali celo zapre pot hladilnemu mediju. Trak je sestavljen iz nekaj milimetrov debele
pločevine in čepa, ki ima tesnilne obroče, da hladilni medij ne uhaja iz orodja. Širina traku
mora biti enaka premeru izvrtine, da se hladilni medij ne vrtinči, ampak nemoteno potuje
skozi izvrtino. Vložek s spiralno zavitim pločevinastim trakom prikazan na sliki 30 je
podoben ravnemu in se vgradi na mesta, kjer temperatura ne presega 200 °C. Hladilni učinek
je večji, saj se hladilni medij spiralno pretaka po izvrtini in jo hladi v celoti.
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Slika 29: Vložek z ravnim pločevinastim trakom [41]

Slika 30: Vložek s spiralno zvitim pločevinastim trakom [41]
Hladilna šoba na sliki 31 je vložek z zahtevno konstrukcijo, saj čep poleg tesnilnih obročev
vsebuje še votlo cevko za prenos hladilnega medija, ki ga na koncu izvrtine razprši. Izvrtina
za vstavljanje cevke je večja, da se hladilni medij pretaka nazaj v hladilni kanal.

Slika 31: Hladilna šoba [41]
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Vložek iz bakra, prikazan na sliki 32, je enostaven in se uporablja za odvajanje manjših
količin toplote iz predelov, ki so toplejši v predele, ki so hladnejši. Vložek se privije ali
potisne v izvrtino ter zatesni s toplotno prevodno pasto, da je prenos toplote iz orodja na
vložek večje. Učinek hlajenja se poveča, če hladilni konec vložka sega v hladilni kanal, kjer
oddaja toploto hladilnemu mediju.

Slika 32: Vložek iz bakra [41]
Toplotna cev na sliki 33 je kovinski vložek v obliki cevi, ki je na obeh straneh zaprta, v
notranjosti pa ima kapilarno strukturo s hlapljivo tekočino najpogosteje vodo, ki se na vročem
koncu s sprejemanjem toplote upari, na hladnem koncu pa z oddajanjem toplote kondenzira.
Kondenzirane kapljice stečejo v vroči konec, kjer se ponovno uparijo. Cev se vstavi v izvrtino
ter zatesni s toplotno prevodno pasto. Cev je primerna za odvajanje večje količine toplote
[42].

Slika 33: Toplotna cev [42]
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2.5.4.1.1 Jet Cooling
»Jet Cooling« je sistem intenzivnega hlajenja jeder in pomeni nadgradnjo sistema
temperiranja orodij. S tem sistemom je možno hladiti manjša jedra v orodju, ki jih z
obstoječim sistemom temperiranja ni možno. Pri klasičnem hlajenju ohlajamo jedra s
premerom večjim od 10 mm. »Jet Cooling« sistem pa omogoča hlajenje jeder manjših od 10
mm in sicer do premera 4 mm. Jedro, ki ga hladimo, je zvrtano v sredini, kamor je vgrajena
cevka–injektor, ki se imenuje »Jet Cooler« prikazan na sliki 34. »Jet Cooling« sistem prikazan
na sliki 35, je sistem, ki s pomočjo posebne naprave v injektor pod visokim tlakom, pri koncu
II. faze tlačnega litja, brizga ohlajeno vodo skozi jedra in jih intenzivno ohlaja v točno
določenem časovnem režimu. Sledi izpihovanje vode iz injektorjev s pomočjo zraka.

Slika 34: »Jet Cooler« za hlajenje jedra premera od 4 do 10 mm [43]

Slika 35: Shematski prikaz sistema »Jet Cooling« [43]
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Implementacija sistema intenzivnega hlajenja jeder predstavlja za izdelavo tlačnega orodja
dodatne zahteve in stroške. Bolj kompleksno postane tudi rokovanje s tlačnim orodjem, tako
pri sami montaži kakor tudi med procesom tlačnega litja. Sistem je primeren za tlačno litje
zahtevnih ulitkov, ki imajo posebne zahteve glede kvalitete površine ali pa visoke zahteve po
tesnosti. Sistem intenzivnega hlajenja jeder izboljša strukturo materiala (finozrnata), zmanjša
krčilno poroznost, zmanjša nalepljenost materiala na orodje, orodju za tlačno litje (jedrom) se
podaljša življenjska doba, tlačno litje na podlagi krajših ciklov in manjše porabe ločevalnega
sredstva pa postane tudi bolj rentabilno [43].
2.5.4.2 Hladilni kanali izdelani z vrtanjem
Hladilni kanali so izvrtine, ki potekajo skozi orodje in so lahko medsebojno povezani v sistem
kanalov, kot je shematsko prikazano na sliki 36a na stabilni polovici orodja, na sliki 36b na
pomični polovici orodja in sliki 36c s čepi. Njihova naloga je nemoten pretok hladilnega
medija. Pri izdelavi kanalov lahko nastanejo odvečne izvrtine, ki se zaprejo s čepi. Premer
hladilnih kanalov in njihovo število je odvisno od toplote, ki jo mora odvesti hladilno sredstvo
v enem ciklu. V orodju, hlajenem z olji, so razdalje med kanali ter kanali in površino livne
votline manjše kot pri orodju, hlajenem z vodo. Hladilne kanale namenjene za hlajenje z
oljem se ne sme uporabljati za hlajenje z vodo, saj večji učinek hlajenja z vodo lahko povzroči
nastajanje razpok na stenah kanalov. Razpoka se lahko razširi do površine livne votline in
povzroči uhajanje hladilnega medija ter eksplozijo. Nasprotno velja za kanale, predvidene za
hlajenje z vodo. V njih se lahko pretaka olje, vendar je hladilni učinek manjši. Optimalen
premer hladilnega kanala je 10 mm, njegova oddaljenost od površine livne votline pa od 20
do 30 mm za litje aluminijevih zlitin [26].

a)

b)

c)

Slika 36: Shematski prikaz sistema hladilnih kanalov: a) na stabilni polovici orodja, b) na
pomični polovici orodja in c) s čepi [26]
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2.5.4.3 Hladilni kanali izdelani z rezkanjem in spajkanjem
Za zagotavljanje enakomernega hlajenja se lahko hladilne kanale izdela tudi z rezkanjem, tako
da ustrezajo obliki površine livne votline. Tak način hladilnega sistema se imenuje sistem s
prilagojenimi hladilnimi kanali. V znanstveni periodiki zasledimo študije prednosti sistemov s
prilagojenimi hladilnimi kanali in načine optimizacije teh sistemov predvsem v orodjih za
brizganje polimerov [44–49]. Rezultati sistemov s prilagojenimi hladilnimi kanali kažejo bolj
enakomerno porazdelitev temperature v livni votlini in boljšo kvaliteto proizvodov v
primerjavi s sistemi, ki imajo ravne hladilne kanale izdelane z vrtanjem. Pravokotno ali v Uoblikovani, prilagojeni hladilni kanali se izdelajo z rezkanjem na CNC-obdelovalnem stroju,
tako da na obeh polovicah orodja nastane dodatna delilna ravnina. Hladilni kanali se izdelajo
posebej na spodnjem in posebej na zgornjem delu polovice orodja, kot kaže slika 37.
Tehnologija izdelave prilagojenih hladilnih kanalov in postavitev hladilno-grelnega sistema je
enostavna in primerna za srednje velike in večje ulitke razgibanih oblik. Študije temeljito
preučujejo povezavo med obliko hladilnih kanalov in obnašanjem temperature livnega cikla v
livni votlini. Velikost, pozicijo in postavitev hladilnih kanalov za zahtevne oblike ulitkov se
optimizira s pomočjo analitskih modelov, podprtih s 3D-programskim orodjem toplotne
prevodnosti. Premer prilagojenih hladilnih kanalov izdelanih z rezkanjem je manjši od ravnih
kanalov izdelanih z vrtanjem in znaša od 4 do 10 mm, pri čemer je rezkanje večjih premerov
enostavnejše, vendar zahtevajo večji premeri tudi višjo hitrost pretoka hladilnega sredstva.
Prav tako je globina prilagojenih hladilnih kanalov lahko plitvejša od globine ravnih kanalov,
saj se s tem zniža hitrost pretoka hladilnega sredstva pri enakem Reynoldsovem številu in
toplotni prestopnosti. Te študije ponujajo bolj prilagodljivo in praktično izvedbo optimalne
postavitve hladilnega sistema s prilagojenimi hladilnimi kanali, pri čemer se poveča kakovost
ulitkov.
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a)

b)
Slika 37: Izdelava hladilnih kanalov z rezkanjem: a) zgornja in spodnja polovica orodja za
brizganje plastike [39], b) orodje s hladilnimi kanali, izdelanimi z rezkanjem in spajkanjem
[50]
Zgornji in spodnji del obeh polovic orodja je nato treba spajati skupaj s postopkom spajkanja.
Spajkanje je postopek spajanja dveh materialov na osnovi pretaljevanja dodajnega materiala
oziroma spajke. Spajka se raztali medtem, ko se osnovni material ogreje do tališča spajke.
Med spajkanjem pride do difuzije med dodajnim in osnovnim materialom, pri čemer
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nastane difuzijsko območje spajke. Stične ploskve obeh polovic orodja je pred začetkom
spajkanja treba dobro očistiti. Na eno od polovic orodja se doda spajka, tako da je omogočeno
spajkanje stičnih ploskev, na spajko se nato doda drugo polovico orodja. Tako pripravljeno
orodje se nato na posebno pripravljenih nosilih vstavi v enokomorno vakuumsko peč s
homogenim plinskim hlajenjem pod visokim tlakom. Za visokotemperaturno vakuumsko
spajkanje se uporabljajo spajke nikljevih zlitin. Spajkanje poteka tako, da se orodje zadržuje
na temperaturi tališča nikljeve spajke, to je na temperaturi približno 1080 °C, od 3 do 5 minut
[51]. Proizvajanje takega orodja dovoljuje izdelavo optimalnih hladilnih kanalov. Proces
spajkanja dovoljuje uporabo različnih materialov, ki sestavljajo orodja. Ker se proces
spajkanja izvaja istočasno s procesom vakuumskega kaljenja in ker je proces izdelave orodja
krajši, je stroškovna učinkovitost tudi ena izmed prednosti tega procesa. Končni izdelek je
hibridno oziroma »pametno orodje« z odličnimi mehanskimi in toplotnimi lastnostmi.
Postopek izdelave prilagojenih hladilnih kanalov ima tudi druge prednosti, kot so kontrola
deformacij izdelka zaradi omogočene kontrole hlajenja, kontrola napak, ki jih povzroča
strujanje tekočine v hladilnih kanalih ter izboljšanje produktivnosti, saj se z združenimi
postopki toplotnih obdelav zmanjša toplotna obremenitev segrevanja in ohlajanja orodja.
2.5.4.4 Hladilni kanali izdelani s 3D-tiskanjem
Hladilne kanale v orodjih za brizganje polimerov se lahko izdela tudi s 3D-tiskanjem. Zato se
uporablja tehnologija laserskega sintranja kovin oziroma »direct metal laser sintering–
DMLS«, ki deluje na principu laserskega sintranja kovinskega prahu plast za plastjo. Sintrani
hladilni kanali imajo lahko premer od 4 do 12 mm in izdelani bližje livni votlini. S postopkom
DMLS se lahko izdela kombiniran sistem hlajenja z ločenimi hladilnimi in grelnimi kanali,
pri čemer se lahko ločeno nadzoruje temperaturo celotnega sistema in kritično temperaturo
sistema v bližini livne votline (slika 38). Izdelava sintranih hladilnih kanalov je dražja od
tehnologije vrtanja, vendar se izboljša produktivnost s krajšim časom litja, zmanjša se
toplotna obremenitev orodja, zmanjša se tudi cena končnega izdelka. Omejitve pri izdelavi sta
velikost izdelka in nizka kakovost. Za sintranje se uporabljajo martenizitna jekla v obliki
prahov npr. W. Nr. 1.2709. Sintran končni izdelek se lahko toplotno obdeluje s postopkom
precipitacijskega utrjevanja 6 h pri temperaturi 490 °C za dosego trdote 50 HRC. Sintran ali
precipitacijsko utrjen izdelek se lahko mehansko obdeluje, vari, obdeluje z erozijo, mikro
peskanjem, poliranjem, lahko se ga utrjuje tudi z nanosom prevlek [52].
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Slika 38: Jedro s hladilnimi kanali izdelanimi z vrtanjem (desno), jedro in hladilni kanali
izdelani s 3D-tiskanjem (levo) [52]
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2.5.5 PRENOS TOPLOTE NA STIČNIH POVRŠINAH ULITEK–ORODJE–
HLADILNI MEDIJ
Strjevanje poteka nasprotno od odvajanja toplote. Talina v formi izgublja toploto, zato se
ohlaja in strjuje. Hitrost odvajanja toplote iz ulitka v okolico preprečuje vrsta slojev, ki so
pomembni za strjevanje in jih je že leta 1974 opisal Flemings v svojem delu [39]. Ti sloji so
talina, strjena plast ulitka, fazna meja ulitek–forma, forma in okolica, kot je prikazano na sliki
39.

Slika 39: Temperaturni profil skozi posamezne sloje pri strjevanju ulitka [39]
Prenos toplote v strjeni plasti litine oziroma ulitku ni značilen za lahke zlitine in Cu-zlitine, ki
imajo visoko toplotno prevodnost, temveč za Pb–Sn zlitine in se uporablja predvsem v
industriji plastike. Prenos toplote poteka enosmerno iz taline, ki je ulita pri temperaturi
nekoliko višji od temperature tališča, v formo. Začetna hitrost strjevanja je linearna, kasneje
dobi zaradi prenosa toplote parabolično odvisnost in se zelo dobro ujema z eksperimentalnimi
opazovanji. Kadar imata ulitek in forma dobro stopnjo toplotne prevodnosti, je prenos toplote
kontroliran z odpornostjo fazne meje med ulitkom in formo. Strjevanje ulitkov pri tlačnem
litju lahkih kovin je najbolj odvisno od prenosa toplote na fazni meji med ulitkom in formo.
Zastoj prenosa toplote lahko povzroči hladilno-ločilno sredstvo in reža, ki se tvori zaradi
krčenja ulitka in širjenja forme. Ko se talina strjuje in postane površinska skorja toga, lahko
krčenje povzroči, da se ulitek loči od forme, ki se širi zaradi ogrevanja. Nastanek reže, je
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odvisen od temperature površine ulitka in forme ter velikosti reže, njena razporeditev na
ulitku pa je odvisna od vrste veličin, ki veljajo v praksi. Ulitek in forma sta v neposrednem
stiku, dokler je v formi še talina. Velikost reže je odvisna od geometrije ulitka, kot prikazuje
slika 40, saj se zunanji vogali in robovi ohlajajo hitreje kot notranji. Iz slike je razvidno, da je
nastanek reže zapleten in mora biti upoštevan pri izdelavi teoretičnega modela. Velikost reže
je odvisna tudi od hitrosti ohlajevanja, kot prikazuje slika 41.

Slika 40: Odvisnost velikosti reže od geometrije ulitka [39]

Slika 41: Odvisnost širjenja reže od sredine proti robu ulitka z debelino hladilno-ločilnega
sredstva [39]
Pri litju aluminija v kokilo iz sive litine se reža močno zmanjša z uporabo hladilno-ločilnega
sredstva, ki dodatno zmanjša toplotno prevodnost. Reža deluje kot izolator, zapolnjujejo jo
plini (vodik okoli 50 %), zato je njena toplotna prevodnost pri sobni temperaturi do 6,9-krat
večja, pri temperaturi 500 °C pa 7,7-krat večja, kot če bi bil v reži zrak. Izgled stika forme in
ulitka prikazuje slika 42, stične točke povzročijo začetek strjevanja na sliki 42a, ko se
površinska plast strdi in se obe površini odmakneta, se stik prekine na sliki 42b, nadaljnji
odvod toplote poteka le še na posameznih mestih preko reže [39].
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a)

b)
Slika 42: Shematski prikaz mejne površine med formo in ulitkom; a) v začetni fazi strjevanja,
b) po nastanku površinske skorje [39]
Enosmerni pogoji odvajanja toplote iz litine pri ulivanju v formo, površino forme hitro
ogrejejo, v primeru, ko ima litina dobro toplotno prevodnost npr. aluminij, magnezij in baker.
To ne velja za železo in jeklo, še posebej ne za avstenitne materiale, ki imajo slabo
prevodnost. Chvorinovo pravilo (enačba 5) iz leta 1940 je eksperimentalna potrditev za ulitke
iz jeklene litine, ulite v bentonitne mešanice. Kasneje so različni avtorji ugotavljali čase
strjevanja ulitkov, kot prikazuje slika 43. Leta 1966 je Wlodawer postavil ključne zakonitosti
za prakso litja jeklenih ulitkov [39], katere so nato, za bolj kompleksne oblike ulitkov,
nadgradili z modulom ulitka iz Chvorinovega pravila tako, da so ulitek razdelili na več
enostavnih oblik ter izračunali modul za vsako obliko posebej za določitev smeri napajanja in
zadnjega strjevalnega področja. Napajalnik je bil nato oblikovan tako, da je imel višji modul
od zadnjega strjevalnega področja ulitka in s tem je bilo zagotovljeno usmerjeno strjevanje in
napajanje. Za potrebe v tehnološki praksi pa so se postopoma razvijala programska okolja za
avtomatski izračun in vizualizacijo ter hitro oceno in optimizacijo napajalnikov [53].
Področje, kjer je toplotni gradient nič, je bilo identificirano kot »vroče mesto« [54].
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Slika 43: Časi strjevanja ploščatih ulitkov različnih zlitin, ulitih v forme iz različnih
materialov v odvisnosti od modula (različni avtorji) [39]
Prenos toplote poteka tudi preko stičnih površin orodja, kot so vpenjalne in izolacijske plošče
na sliki 44. Odvod toplote je odvisen od velikosti stičnih površin, njihove hrapavosti, sile, s
katero pritiskajo ena na drugo, in razlike temperatur. Do toplotnega ravnotežja, zaradi razlike
mas stroja in orodja za tlačno litje, pride po dolgem času, zato je težnja po zmanjšanju
prenosa toplote velika. Najlažja in najcenejša izvedba je vgradnja izolacijske plošče, s katero
se zmanjša prevod toplote na ostale dele orodja [40].

Slika 44: Prikaz prenosa toplote preko stičnih površin orodja; izolacijske plošče, vpenjalne
plošče in gravure
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2.6 POSTAVITEV HLADILNO-GRELNEGA SISTEMA Z NAMENOM
USMERJENEGA STRJEVANJA
2.6.1 STRJEVANJE, KRČENJE IN NAPAJANJE ULITKOV
Večina kovin zavzema v staljenem stanju večjo prostornino kot v trdnem stanju, kar pri litju
povzroča številne praktične probleme. Zmanjšanje prostornine ulitka pomeni krčenje, ki
poteka pri gravitacijskem litju v treh stopnjah, kot kaže slika 45. V 1. stopnji poteka krčenje v
tekočem stanju pri ohlajevanju od temperature pregretja do likvidus temperature in znaša 1–2
% na vsakih 100 K pregretja. Krčenje v tekočem stanju ne povzroča težav, nadomesti ga litina
iz napajalnika. V 2. stopnji poteka krčenje med strjevanjem, torej med likvidus in solidus
temperaturo, ki se pri čistih kovinah in evtektskih zlitinah združita. Temperatura tališča (TS)
ostane pri čistih kovinah konstantna. Krčenje med strjevanjem nekaterih kovin prikazuje
tabela 5. Pojavijo se lahko lunkerji ali poroznost v ulitkih, zato je ta faza v livarstvu
najpomembnejša. V 3. stopnji poteka krčenje v trdnem stanju pod solidus temperaturo in
vpliva le na nastanek notranjih napetosti, ki lahko povzročijo krivljenje ali celo pokanje
ulitkov. Odstotek krčenja ulitkov je manjši kot skrček kovine. Skrček kovine je oviran s strani
forme in jedra ter neenakih debelin sten ulitka. Tanjši deli, ki se strdijo prvi, preprečujejo
krčenje debelejših, ki se zato plastično deformirajo.

Slika 45: Sprememba specifične prostornine čistega aluminija med ohlajanjem v tekočem,
med strjevanjem in v trdnem stanju [1]
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Tabela 5: Prostorninsko krčenje nekaterih kovin med strjevanjem (pl. c. k. – ploskovno
centrirana kocka, t. c. k. – telesno centrirana kocka, h. k. s. – heksagonalna kristalna struktura)
[1]
Kovina

Kristalna
struktura

Tališče
(°C)

Aluminij
Baker
Železo
Magnezij
Cink
Silicij

pl.c.k.
pl.c.k.
pr.c.k.
h.k.s.
h.k.s.
kubično

660
1083
1536
651
420
1410

Gostota v
tekočem
stanju
(kg/m3)
2368
7938
7035
1590
6577
2525

Gostota v
trdnem
stanju
(kg/m3)
2550
8382
7265
1655
-

Volumski
skrček
(%)
7,14
5,30
3,16
4,10
4,08
-2,90

Pri strjevanju prehajajo atomi iz neurejenega stanja v talini v urejeno stanje oziroma kristalno
strukturo. Največjo gostoto in s tem največje krčenje imajo zlitine s ploskovno centrirano ali
heksagonalno kristalno strukturo, kot prikazuje tabela 5. Krčenje med strjevanjem je pri
kovinah s prostorsko centrirano kocko manjše (2–3,2 %), izjeme so materiali, ki se pri
strjevanju širijo (silicij, bizmut). Strjevanje ulitka se začne tako, da se na površini najprej strdi
tanjša plast debeline x, kot kaže slika 46. Zaradi velike hitrosti strjevanja, napajanje oziroma
dovajanje litine iz tekoče notranjosti ne poteka. Nadaljnje strjevanje ni tako intenzivno.
Odvajanje toplote iz ulitka v formo poteka ob manjši temperaturni razliki, upočasnjeno je tudi
odvajanje toplote iz notranjih še tekočih plasti na strjeno površino ulitka, zato se naslednji
strjeni sloj dx tvori počasneje, njegovo napajanje pa povzroča podtlak v preostali talini.
Podtlak se povečuje in povzroči plastično deformacijo in s tem posedanje že strjene tanke
zunanje plasti. Podtlak v talini se pri tem zmanjša. Pri nadaljnjem strjevanju posedanje sten ne
poteka več, ker postane zunanja stena debelejša in trdna, v notranjosti pa nastane krčilna
poroznost, ki v ulitku ni zaželena. Podtlak v talini povzroča napetosti v že strjenem delu ulitka
in usmeri tok taline nasprotno od odvajanja toplote v smer, kjer poteka strjevanje [1].

Slika 46: Strjevanje brez dodatnega napajanja [1]
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Pri strjevanju potekata dva medsebojno povezana procesa, odvajanje toplote in strjevanje
oziroma kristalizacija. Kinetika teh procesov se spreminja parabolično z odvajanjem toplote,
hitrost kristalizacije narašča, doseže maksimum in nato pada, kot kaže slika 47.

Slika 47: Potek hitrosti odvoda toplote dQ/dt in hitrosti kristalizacije dVkr/dt [1]
Ohlajanje poteka intenzivno, zato se tanka plast litine strjuje ob steni že med dotekanjem v
livno votlino, nato je strjevanje odvisno od vrste kovine ali zlitine, vrste in količine zlitinskih
elementov, vrste forme in stopnje predgretja. Strjevanje lahko poteka pri konstantni
temperaturi (pri čistih kovinah in zlitinah z evtektsko sestavo), v temperaturnem intervalu (pri
trdnih raztopinah) ali pri temperaturnem intervalu in konstantni temperaturi (pri pod in
nadevtektskih zlitinah). Na morfologijo strjevanja vplivata še hitrost ohlajanja in stanje kali.
Morfologija strjevanja opisuje obliko nastajajočih kristalov in kristalizacijsko fronto, ki se
pojavi med trdno in tekočo fazo. Ločimo dve vrsti strjevanja, kot kaže slika 48. Eksogeno
strjevanje, ki je ravno, hrapavo ali gobasto, kjer se kristalizacija začne na mejni površini med
talino in formo. Endogeno strjevanje, ki je kašasto in lupinasto, kjer se strjevanje začne po
celotnem preseku [1].

Slika 48: Morfološki tipi strjevanja [1]
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Ravno strjevanje označuje eksogeno rast kompaktnih kristalov od roba proti sredini preseka, z
ravnimi površinami med posameznimi kristali, kristali rastejo stebrasto. Z dodatkom legirnih
elementov nečistoč ali spremljajočih elementov dobimo dendritsko rast, ki daje hrapavo
fronto. S hrapavo fronto se strjujejo večinoma tehnično čiste kovine. Z bolj razvejano rastjo
dendritov postane strjevalna fronta vedno bolj hrapava in se tako razvije v gobasto strukturo,
kjer med dendriti ostaja talina. Gobasta struktura je značilna za zmesne kristale s povečanim
deležem legirnih elementov. Kašasto strjevanje označuje endogeno rast z enakomerno
mešanico kristalov in taline, ki postaja vedno bolj gosta. Lupinasto endogeno strjevanje
močno zmanjša velikost kristalnih zrn od zunanje stene proti notranjosti. Znotraj lupine je
kašasta mešanica kristalov in taline. Oblika kristalov je lahko poliedrična ali dendritska.
Strjevanje livnih zlitin se začne na steni kovinske forme, se nadaljuje proti sredini ulitka in
tvori tri strukturne cone, drobnozrnato zunanjo cono, usmerjeno vmesno cono stebrastih
kristalov, imenovano transkristalizacijska cona, in grobozrnato strukturo v sredini, kjer poteka
segregacija legirnih elementov livne zlitine, kot kaže slika 49 [1].

Slika 49: Tri strukturne cone strjevanja livnih zlitin v kokili [1]
Ohlajevalna hitrost in s tem začetek in konec strjevanja, je odvisna od toplotne prevodnosti
forme. Čim večja je, tem hitrejše je ohlajanje in tem bolj drobnozrnata je struktura. Trajne
kovinske forme imajo nekajkrat večjo toplotno prevodnost, kar povzroči večjo ohlajevalno
hitrost ulitka, različno strukturo in neenake mehanske lastnosti. Morfologija strjevanja
pojasnjuje tehnološke lastnosti, kot so livnost, sposobnost zapolnjevanja forme in sposobnost
napajanja, kot pri npr. Al–Si zlitinah, kjer z dodatkom 4–10 mas. % Si narašča delež gobastokašastega strjevanja, ki zaustavi tok litine pri napajanju. S povečanim deležem evtektskega,
lupinastega strjevanja se livnost ponovno izboljša. Izboljšanje livnosti povzroča tudi izločanje
primarnih Si kristalov, ki je povezano s sprostitvijo velike latentne talilne toplote Si pri
nadevtektskih zlitinah. Čisti Al ima največjo sposobnost napajanja [1].
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Pri čistih kovinah in evtektičnih zlitinah, ki se strjujejo ravno ali deloma hrapavo, hitro
nastane trdna skorja, ki določa zunanje dimenzije ulitka. Zlitine, ki se strjujejo gobasto ali
kašasto, tvorijo zunanjo trdno skorjo počasneje in so zato nagnjene k posedanju površine,
sposobnost napajanja se zmanjša, pojavi se tudi poroznost v notranjosti ulitka [1].

Slika 50: Krčenje ulitka v formi [1]
Po nastanku skorje na steni forme, se začnejo v talini tvoriti kristaliti, ki padajo navzdol in se
kopičijo v spodnjem delu ulitka. Nastane značilna kristalna struktura in meja med različnimi
načini rasti kristalov. Pri zlitinah s širokim intervalom strjevanja prevladujejo makrolunkerji,
kot jih prikazuje slika 50, pri kašastem strjevanju pa nastanejo mikrolunkerji, kot jih prikazuje
slika 51. Z litjem z večjo ohlajevalno hitrostjo npr. v kokile, lahko napako povsem
odstranimo. Z večjo hitrostjo ohlajanja pri gravitacijskem litju tako zožimo strjevalno fronto
in izboljšamo sposobnost napajanja preko napajalnikov. Napajanje je transport taline v
strjujoče dele ulitka za izravnavo zmanjšanja prostornine zaradi ohlajanja in strjevanja. Pri
visokotlačnem litju je napajanje rešeno s III. sekvenco in zato napajalniki pri visokotlačnem
litju niso potrebni [1].

Slika 51: Mikroporoznost ali mikrolunkerji pri kašastem strjevanju [1]
51

Magistrska naloga

Literaturni pregled

2.6.2 USMERJENO STRJEVANJE ULITKOV
Ulitek se mora strjevati v smeri toplotnega vozlišča, ki je na mestu največje mase taline.
Odvajanje toplote se krmili s primerno konstrukcijo ulitka tako, da se začne ulitek strjevati na
zunanjih delih. Kriterij za usmerjeno strjevanje ulitka je modul Mu, ki predstavlja razmerje
med prostornino ulitka (Vu) in površino ulitka (Au), ki ga opisuje enačba 5 imenovana
Chvorinovo pravilo.

Mu 

Vu
Au

(5)

Chvorinovo pravilo pravi, da se ulitki z večjim razmerjem med prostornino in površino
ohlajajo in strjujejo počasneje kot ulitki z manjšim razmerjem. Celoten čas strjevanja zlitine v
napajalniku mora biti daljši kot celoten čas strjevanja ulitka. Zagotoviti je potrebno
uravnoteženo napajanje in ločiti smeri napajanja posameznih delov ulitka, ki nimajo dobre
toplotne povezave. S tem se prepreči nepredvidene pretoke taline znotraj ulitka. Medsebojno
delovanje delov ulitka z različnimi debelinami sten je bolj izrazito pri zlitinah z dobro
toplotno prevodnostjo. Tanke stene delujejo kot hladilni element na debelejše dele. Pri
zlitinah s slabo toplotno prevodnostjo npr. pri avstenitnih jeklih, moramo obravnavati ločeno
vsak del ulitka kot osnovno geometrijsko obliko z določenim modulom, hlajenimi in
nehlajenimi površinami, intenzivnostjo odvajanja toplote z jedri itd. [1, 55]. Usmerjeno
strjevanje je povezano s pojavom poroznosti, ta je povezana z minimalnim temperaturnim
gradientom. Krčenja tehnično ni mogoče preprečiti in ga nadomestimo, tako da se izdela večja
livna votlina, ki upošteva linearno krčenje ulitka. Po strjevanju ulitka v orodju nastane zračna
reža, zunanja izmera ulitka se zmanjša tudi do 2,5 %, kot je prikazano na sliki 52d.
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a)

c)

b)

d)

Slika 52: Krčenje ulitka med strjevanjem in ohlajanjem: a) začetni nivo taline takoj po litju, b)
znižanje nivoja taline zaradi krčenja taline med ohlajanjem, c) znižanje nivoja zaradi pojava
krčilne poroznosti, d) znižanje nivoja in premera zaradi krčenja trdne zlitine med ohlajanjem
[55]
Usmerjeno strjevanje je pri konstrukcijah ulitkov zelo redko zagotovljeno, zato so potrebni
popravki oziroma dodatne ojačitve, ki se jih izvede z metodo včrtanih krogov po Heuversu,
kjer se včrta krog s premerom do 20 % več od prejšnjega. S tem se zagotovi neoviran tok
taline za napajanje, ojačitev pa se po litju mehansko odstrani. Napajalnik se ne sme strditi prej
kot ulitek, zato mora biti njegova velikost primerna za shranjevanje dovolj tekoče taline.
Krčenje aluminija med strjevanjem znaša 7 %, izkoristek običajnega težnostnega napajalnika
znaša 14 % iz tega sledi, da sta volumen ulitka in napajalnika enaka. Izkoristek tekoče taline
je 50 %, dejansko pa pri litju aluminija znaša 45 %, primerjava gospodarnosti z nizkotlačnim
litjem, kjer znaša izkoristek okoli 80 %, je očitna. Strjevanje brez poroznosti, lunkerjev v livni
votlini in ustrezna smer napajalnega toka taline, poteka le ob ustreznem tlaku. Padec tlaka v
notranjosti ulitka povzroči posedanje površine, nukleacijo poroznosti, vsesavanje taline s
53

Magistrska naloga

Literaturni pregled

površine itd. Previsok tlak v talini pa povzroči poslabšanje površine ulitka s penetracijo,
neravnost površine, dimenzijske spremembe ulitka itd. Strjena plast raste med strjevanjem
ulitka ob zapletenem toku taline in ob zmanjšanju notranjega tlaka. V strjeni plasti rastejo
dendriti. Tok taline je, zaradi ovir, upočasnjen. Zaradi naraščanja v razliki tlakov med
zunanjim in notranjim tlakom v ulitku nastajajo negativne napetosti, ki povzročajo volumske
napake kot so poroznost in posedanje. Pri zlitinah z ozkim strjevalnim intervalom poteka
napajanje s tokom taline, pri zlitinah s širokim strjevalnim intervalom pa s tokom mešanice
taline in dendritov. Ko se dendriti povežejo v togo mrežo, v kateri preostali volumen
zapolnjuje talina, poteka meddendritsko napajanje, med dendriti pa ostane mikroporoznost.
Če se pore povežejo, nastane netesna stena ulitka. Meddendritsko napajanje je učinkovito le
ob ustreznem gradientu tlaka taline, ki ustreza izrazu za kapilarni tok tekočine, ki ne omoči
[56]. Taljenje pri ulivanju poteka v več nivojih. Na mikro-nivoju se taljenje pojavi na
različnih mestih dendritnih vej, kar sta potrdila Allen in Hunt že leta 1979. Na makro nivoju
ulitka, se pretaljevanje lahko pojavi na več mestih strjevalne fronte zaradi spremembe
toplotne prevodnosti na fazni meji, ko se ulitek v formi premika in spreminja stična mesta in
pritisk na teh mestih. Pretaljevanje v trdnem ulitku se pojavi zaradi vdora nove toplote
konvekcijskega toka pri polnjenju livne votline. Pretok in tlak sta odvisna od premera
odprtine, ki ima prevladujoč vpliv na potrebno razliko tlakov. Tik pred koncem strjevanja se
tok ustavi zaradi povečane viskoznosti, tlak pa se zmanjša. Ta tlak povzroči zadnjo obliko
napajanja, to je napajanje v trdnem, ki poteka s površine v notranjost, kar pomeni posedanje
površine. Gravitacijska sila deluje, tako da potiska napajalni tok taline iz napajalnika v
toplotni center ulitka, izkoristek napajalnika je le 14 %, ostalih 86 % napajalnika pa omogoči,
da je preostala talina dovolj dolgo v tekočem stanju [57].
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3 EKSPERIMENTALNO DELO
3.1 TERMOGRAFIJA ALI TOPLOTNO SLIKANJE
Termografija ali toplotno slikanje je način prikaza porazdelitve temperature površine
opazovanega objekta s pomočjo katerega analiziramo temperaturne lastnosti površine objekta.
Toplotno slikanje orodja je bilo izvedeno z uporabo termovizijske kamere, prikazane na sliki
53, ki za oko nevidno infrardeče sevanje opazovanega objekta spremeni v barvno sliko.
Toplotno slikanje omogoča hitrejše, učinkovitejše in varnejše odkrivanje in odpravljanje
napak. Metoda je učinkovita zato, ker odkriva nenormalna pregrevanja že v začetni fazi,
brezkontaktno in med normalnim delovanjem naprav. Rezultat termografskih meritev je
slikovno termografsko poročilo oziroma termogram, v katerem je vsaka anomalija jasno in
nazorno dokumentirana znotraj vidnega polja kamere. Na osnovi termogramov se lahko
načrtno in temeljito pripravi popravilo opazovanega objekta, pri čemer se upošteva emisijski
koeficient, ki je odvisen od materiala objekta, za jeklo je emisijski koeficient med 0,12 in
0,85, kakovosti stanja površine objekta in temperature objekta [58]. Toplotno slikanje je zelo
uporabna metoda tudi v vojski, policiji, znanosti, industriji in medicini [59, 60].

Slika 53: Termovizijska kamera Fluke Ti32 [61]
3.2 PROGRAMSKO ORODJE PROCAST
Programsko orodje Procast je orodje za izračun livarskih procesov na osnovi metode končnih
elementov (MKE). Programsko orodje Procast je izredno primerno za izračune procesov litja,
strjevanja ulitkov. To programsko orodje se zaradi visokih časovnih in cenovnih okvirjev
uporablja v znanstveni in tehnološki praksi predvsem v večjih proizvodnih obratih. S pomočjo
programskega orodja Procast se tehnološka produktivnost in kakovost ulitkov izboljšujeta
predvsem na osnovi predvidenega časa polnjenja, časa strjevanja, predvidene poroznosti,
temperaturnih polj orodja in napetostno-deformacijskih stanj v ulitku in orodju. Programsko
orodje Procast ima svoje podatkovne baze za jeklo, prikazano v tabeli 7 in zlitine prikazano v
tabeli 9.
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3.3 METALOGRAFSKA ANALIZA
Metalografska analiza je bila izvedena z optično mikroskopijo v svetlem polju in polarizirani
svetlobi. Uporabljen je bil mikroskop Olympus BX61 (slika 54), opremljen z videokamero
DP70 in programskim paketom za analizo slike AnalySIS 5.0. Svetlobni mikroskop Olympus
BX 61 je popolnoma avtomatiziran mikroskop za zahtevne analize. Na vzorcih, izrezanih iz
orodja in ulitka, so bile določene mikrostrukturne sestavine in nitridna plast na orodju.

Slika 54: Optični mikroskop Olympus BX 61
3.4 VRSTIČNA ELEKTRONSKA MIKROSKOPIJA
Identifikacija faze, na površini preiskovanih hladilnih kanalov na vzorcih, izrezanih iz orodja,
je potekala na vrstičnem elektronskem mikroskopu (SEM) JEOL JSM-5610, na Katedri za
inženirske materiale na Naravoslovnotehniški fakulteti. Elektronski vrstični mikroskop (slika
55) je opremljen z energijskim disperzijskim spektrometrom rentgenskih žarkov (EDS) za
določevanje mikrostukturnih sestavin.

Slika 55: Vrstični elektronski mikroskop (SEM) JEOL JSM-5610
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3.5 MERJENJE TRDOTE PO METODI VICKERS
Trdota določena po metodi Vickers je ena izmed metod za merjenje trdote trdnih snovi. V
površino preizkušanega materiala se vtisne diamantna piramida s kotom 136°. Sila
obremenitve znaša od 50 do 1200 N. Prednost metode je v možnosti meritve zelo tankih
slojev, na primer po nitridiranju, kjer se priporoča obremenitev 50 N, in v zelo majhni
poškodbi površine. Trdota po Vickersu se izračuna iz sile in površine vtisnjenega plašča
piramide po enačbi 6:

HV  0,102

F
,
Ap

(6)

kjer je HV trdota po Vickersu, F sila v N in A površina vtisnjenega plašča piramide v mm2. Z
navedeno metodo so bili izmerjeni profili trdot za oceno globine nitridne plasti na vzorcih,
izrezanih iz orodja.
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3.6 IZVEDBA PREISKAV
3.6.1 ORODJE ZA TLAČNO LITJE
Predmet izvedenih preiskav je bilo dvo-gnezdno orodje za tlačno litje predstavljeno na sliki
56, izdelano iz jekla UTOPMO2, katerega kemijska sestava je podana v tabeli 6. Za izračun
toplotnega obremenjevanja orodja so bile uporabljene mehanske in toplotne lastnosti jekla
UTOPMO2 prikazane v tabeli 7. Orodje je bilo toplotno obdelano, kaljeno in popuščeno ter
nitridirano. Orodje je bilo med delovanjem temperirano s tremi temperirnimi napravami, kot
kaže slika 57a za pomično stran orodja in slika 57b za stabilno stran orodja. Pomična in
stabilna stran orodja imata enake dimenzije 300x300x100 mm. Jedra so bila temperirana
posebej. Temperirna naprava jeder je bila nastavljena 50 °C nižje od temperature temperirnih
naprav orodja, ker se jedra hitreje segrejejo na delovno temperaturo kot orodje. Kot hladilno
sredstvo za hlajenje orodja je bila uporabljena voda, za jedra pa olje.

a)

b)

Slika 56: Obstoječe orodje: a) dvo–gnezdno orodje, pomična stran, b) 3D-model desne strani
pomičnega dela orodja z jedri
Tabela 6: Kemijska sestava jekla UTOPMO2
Oznaka materiala
Kemijska sestava (mas. %)
Metal Ravne
W. Nr.
C
Si
Mn
Cr
Mo
UTOPMO2
1.2344
0,40 1,05
0,40
5,15
1,35

V
1,00
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Tabela 7: Mehanske in toplotne lastnosti jekla UTOPMO2
Toplotna
prevodnost
Gostota
Entalpija
Temperaturni
koeficient
linearnega
raztezka
Modul
elastičnosti
Natezna
trdnost

25 W/mK pri 23 °C

26,25 W/mK pri 200 °C

27,3 W/mK pri 500 °C

7625 kg/m3 pri 245°C 7607 kg/m3 pri 305°C
26 kJ/kg pri 245 °C
62,2 kJ/kg pri 305 °C
1,43 x 10-6 1/K pri 1,52 x10-6 1/K pri 598 °C
358 °C

7589 kg/m3 pri 365°C
100,6 kJ/kg pri 365 °C
1,51 x10-6 1/K pri 778
°C

209,526 x 103 N/mm2 206,930 x 103 N/mm2 pri
pri 248 °C
338 °C
813,5 N/mm2 pri 149 646,7 N/mm2 pri 371°C
°C

189,002 x 103 N/mm2
pri 518 °C
396,4 N/mm2 pri 500
°C
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a)

b)
Slika 57: Shema temperiranja obstoječega orodja: a) pomična stran orodja, b) stabilna stran
orodja
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3.6.2 RAZDELILEC V ORODJU ZA TLAČNO LITJE
Predmet izvedenih preiskav je bil razdelilec z dimenzijami 180x140 mm prikazan na sliki 58a
z obstoječim hladilnim sistemom na sliki 58b. Hladilni kanali v obstoječem razdelilcu so bili
izdelani s tehnologijo vrtanja. Razdelilec je bil hlajen z vodo, zdržal je 65080 ciklov. Zlitina
je imela v peči temperaturo 680 °C, ob začetku litja pa 650 °C.

a)

b)

a)

b)

Slika 58: 3D-model obstoječega razdelilca; a) razdelilec, b) hladilni sistem
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3.6.3 ULITEK
V sklopu izvedenih preiskav je bil analiziran tudi ulitek uplinjača z dimenzijami 100x100 mm
in s sestavnimi deli: pritrdilno prirobnico, ohišjem elektromotorja in valjastim delom,
prikazanimi na sliki 59a. Ulitka 3 in 4 sta bila izdelana v dvo-gnezdnem orodju in sta z
elementi ulivnega sistema prikazana na sliki 59b. Slika 59c prikazuje 3D-model ulitka 3.
Ulitka 3 in 4 sta imela enako geometrijo, zato so rezultati v nadaljevanju prikazani za en
ulitek.
Ulitek se vgrajuje v osebne avtomobile na vidno mesto pod pokrov motorja, zato ima visoke
zahteve po estetskem videzu, saj mora biti brez hladnih zvarov ali toplotnih razpok, površina
mora biti homogena in struktura enakomerna.
Ulitek je izdelan iz aluminijeve zlitine AlSi9Cu3, ki je pogosto uporabljena zlitina v
avtomobilski industriji z zelo dobrimi livnimi lastnostmi, dobrimi mehanskimi lastnostmi in
obrabno obstojnostjo. Kemijska sestava zlitine je podana v tabeli 8. Za izračun lastnosti ulitka
so bile uporabljene mehanske in toplotne lastnosti zlitine AlSi3Cu9 prikazane v tabeli 9.
Temperatura likvidus zlitine je 585 °C, temperatura solidus pa 504 °C. Zlitina se lahko
toplotno obdeluje zaradi dodatkov zlitinskih elementov Mg in Cu, ki povzročata izločevalno
utrjevanje, zato se uporablja v bolj zahtevnih aplikacijah, kot so motorji, glave cilindrov itd.
valjasti del
ulitek 3

ulitek 3
ulitek 3
ulitek 4

ohišje
elektro
motorja

pritrdilna prirobnica

a)

b)

c)

Slika 59: Analizirani ulitek uplinjača: a) mehansko obdelan ulitek 3, b) ulitka 3 in 4 z
elementi ulivnega sistema, c) 3D-model ulitka 3 z elementi ulivnega sistema
Tabela 8: Kemijska sestava zlitine AlSi9Cu3
Element
Si
Fe
Mg
Mas. %
9,15
0,66
0,18

Cu
2,25

Mn
0,26

Zn
0,47

Sn
0,10
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Tabela 9: Mehanske in toplotne lastnosti zlitine AlSi9Cu3
Toplotna
prevodnost
Gostota

168,7 W/mK pri 200 °C 161,6 W/mK pri 508 °C 78,4 W/mK pri 588 °C
2680 kg/m3 pri 20°C

2677 kg/m3 pri 508 °C

2500 kg/m3 pri 588 °C

Entalpija

103,8 kJ/kg pri 217 °C

200,9 kJ/kg pri 317 °C

240,9 kJ/kg pri 357 °C

1,4 x10-6 1/K pri 350°C

1,48 x10-6 1/K pri 507°C

350 N/mm2 pri 500 °C

100 N/mm2 pri 506 °C

104 N/mm2 pri 200 °C

5 N/mm2 pri 566 °C

Temperaturni 1,3 x10-6 1/K pri 20°C
koeficient
linearnega
raztezka
Modul
3500 N/mm2 pri 150 °C
elastičnosti
Meja
122 N/mm2 pri 20 °C
plastičnosti
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4 REZULTATI IN DISKUSIJA
4.1 ANALIZA OBSTOJEČE TEHNOLOGIJE
4.1.1 ORODJE ZA TLAČNO LITJE
Analiza obstoječe tehnologije tlačnega litja je bila izvedena s programskim orodjem ProCast,
in sicer z metodo analize cikličnega toplotnega obremenjevanja orodja ter s toplotnim
slikanjem s termovizijsko kamero pred in po mazanju s hladilno-ločilnim sredstvom na
stabilni in pomični strani orodja ter jedrih. Izračunan je bil razvoj napetosti v odvisnosti od
posameznega mesta v realni geometriji orodja. Po 22262 ciklih tlačnega litja s stabilno stranjo
orodja in 95332 ciklih tlačnega litja s pomično stranjo orodja je prišlo do odpovedi stabilne
strani orodja. Odpoved stabilne strani je bila posledica obrabe in poškodb na mestu pritrdilne
prirobnice. Preiskane so bile poškodbe na stabilni strani orodja. Izmerjena je bila trdota po
metodi Vickers na mestih, ki so bili temperaturno in napetostno najmanj in najbolj
obremenjeni. Izvedeni sta bili SEM in EDS-analiza površine hladilnega kanala. Poudarek
preiskav je bil na določitvi napetosti in deformacij ter določevanju kritičnih mest na
obstoječem orodju. V nadaljevanju so bili predvideni ukrepi za zmanjšanje napetosti na
kritičnih mestih orodja. Analiza obstoječe tehnologije tlačnega litja je najprej zajela robne
pogoje procesa litja. Robni pogoji so podani v tabeli 10. Temperatura zlitine ob polnjenju v
tlačno komoro dolžine 473 mm je znašala 690 °C. Premer bata je znašal 72 mm. Ko je bila v
I. fazi pot bata 350 mm, hitrost bata pa je narasla do 4,5 m/s, se je tlak povečal na 800 bar. V
II. fazi je poteklo polnjenje livne votline s časom 12,7 s, trajanje strela je 0,046 s. Ko je pot
bata dosegla 360 mm in tlak 250 bar, se je začela III. faza strjevanja ulitka, ki je trajala 8 s.
Celoten cikel je trajal 48,8 s. Temperature temperirnikov so bile na stabilni strani orodja 190
°C, na premični strani orodja 180 °C in na stranskih jedrih 190 °C.
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Tabela 10: Robni pogoji obstoječe tehnologije tlačnega litja
Premer bata
Aktivna dolžina tlačne komore
Temperatura livne zlitine
Čas zakasnitve starta bata
I. faza

Točke naraščanja tlaka

III. faza
Časi za posamezne sekvence v ciklusu:
Čas doziranja:
Čas litja:
Čas odpiranja orodja:
Čas odvzemanja kosa:
Čas mazanja in izpihovanja:
Čas zapiranja orodja:
Vsota časov v ciklusu
Čas strjevanja
Temperature na temperirnikih
Stabilna stran T1
Pomična stran T2
Stranska jedra T3

72 (mm)
473 (mm)
690 (°C)
1.0 (s)
Pot bata (mm)
S1 = 50
S2 = 160
S3 = 330
S4 = 350
Čas (s)
T1 = 0.000
T2 = 0.009
T3 = 0.20
Pot bata 360 (mm)
Tlak 250 (bar)
Čas (s)
7.6
12.7
1.4
3.4
17.8
5.9
48.8
8

Hitrost bata (m/s)
V1 = 0.1
V2 = 0.25
V3 = 0.5
V4 = 4.5
Tlak (bar)
P1 = 380
P2 = 390
P3 = 800

190 (°C) – odvod
180 (°C) – odvod
190 (°C)
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4.1.1.1 Analiza cikličnega toplotnega obremenjevanja orodja
Izvedena je bila analiza cikličnega toplotnega obremenjevanja obstoječega orodja, ki kaže
temperaturo za posamezne točke v orodju v odvisnosti od časa za prvih deset ciklov litja.
Izračun vključuje vse faze v ciklu tlačnega litja od polnjenja livne komora, strela in strjevanja.
Izračun upošteva spremembo toplotne prestopnosti v odvisnosti od stopnje nakrčenja na
orodje oz. nastanka reže med ulitkom in orodjem. Slika 60 prikazuje analizo cikličnega
toplotnega obremenjevanja orodja za obstoječo tehnologijo litja in geometrijo orodja. Iz
diagrama je razvidna vzpostavitev stacionarnega stanja po 8. ciklu litja. Zelena črta v
diagramu predstavlja merilno točko blizu površine gravure, rdeča, rumena, svetlo modra in
temno modra črta pa predstavljajo merilne točke v notranjosti gravure. Površina je močno
temperaturno obremenjena v primerjavi z notranjostjo gravure.

Slika 60: Diagram cikličnega toplotnega obremenjevanja za prvih 10 ciklov
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Toplotno slikanje je bilo izvedeno s termovizijsko kamero in primerjano z izračunom s
programskim orodjem ProCast na pomičnem in stabilnem delu orodja ter jedru pred in po
mazanju s hladilno-ločilnim sredstvom.
Na sliki 61 je predstavljena primerjava izračunanega temperaturnega polja s temperaturnim
poljem posnetim s termovizijsko kamero pred mazanjem pomičnega dela orodja. Iz
primerjave je razvidno zelo dobro ujemanje izračuna z eksperimentalno dobljenimi
vrednostmi. Tako na primer izračunani rezultat v točki na sliki 61a kaže temperaturo 238,5
°C, eksperiment na istem mestu pa temperaturo 249,2 °C. Od tod sledi, da se vrednosti tudi
kvantitativno dobro skladajo. Vzrok za manjše razlike gre iskati v relativno spremenjeni
površini orodja v odvisnosti od geometrije zaradi hitrosti in pritiska taline pri strujanju v
orodju. Podobno prikazuje primerjava na pomičnem delu orodja po mazanju na sliki 62.
Izračunani rezultat v točki na sliki 62a kaže temperaturo 126,6 °C, eksperiment na istem
mestu pa temperaturo 129,3 °C.

a)

b)
Slika 61: Temperaturno polje obstoječega orodja na pomičnem delu pred mazanjem: a)
izračunano s programskim orodjem ProCast in b) posneto s termovizijsko kamero
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a)

b)
Slika 62: Temperaturno polje obstoječega orodja na pomičnem delu po mazanju: a)
izračunano s programskim orodjem ProCast in b) posneto s termovizijsko kamero
Na sliki 63 je prikazana primerjalna analiza temperaturnega polja na površini stabilnega dela
orodja pred mazanjem, posneta s termovizijsko kamero in s programskim orodjem ProCast.
Razvidno je močno temperaturno obremenjevanje posameznih delov orodja, ki so obarvana
rdeče. Ta mesta zagotavljajo izoblikovanje prirobnice ulitka. Tako ima na primer izračunani
rezultat v točki na sliki 63 temperaturo 368,7 °C, eksperiment pa na istem mestu pa
maksimalno temperaturo večjo od 360 °C. Torej se vrednosti tudi tu kvantitativno zelo dobro
skladajo. S primerjavo temperaturnega polja pred mazanjem med pomično (slika 61) in
stabilno (slika 63) stranjo orodja je razvidno, da je stabilni del orodja bistveno bolj
temperaturno obremenjen na mestu izoblikovanja prirobnice ulitka, kar kaže približno 130 °C
višja temperatura.
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a)

b)
Slika 63: Temperaturno polje obstoječega orodja na stabilnem delu pred mazanjem: a)
izračunano s programskim okoljem ProCast in b) posneto s termovizijsko kamero
Slika 64 prikazuje dobro ujemanje temperaturnega polja na površini analiziranega jedra pred
in po mazanju. Tako na primer izračunani rezultat v točki na sliki 64a, na površini
analiziranega jedra pred mazanjem, kaže temperaturo 273,6 °C, eksperiment pa na istem
mestu kaže najvišjo temperaturo 287,2 °C. Izračunani rezultat v točki na sliki 64b, na površini
analiziranega jedra po mazanju, kaže temperaturo 211,8 °C, eksperiment pa na istem mestu
kaže najvišjo temperaturo 211,1 °C. Vrednosti se v tem primeru kvantitativno nekoliko slabše
ujemajo zaradi manjše analizirane površine jedra.
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a)

b)
Slika 64: Temperaturno polje jedra posneto s termovizijsko kamero (desno) in izračunano s
programskim okoljem ProCast (levo): a) pred mazanjem in b) po mazanju
Poseben poudarek analize obstoječega stanja je bil na izračunu napetostnega stanja v orodju.
Izračun normalnih napetosti je bil izveden na stabilnem delu orodja na mestih 1, 2, 3, 4 in 5,
kot prikazuje slika 65b. Slika 65a prikazuje razvoj izračunanih srednjih oziroma povprečnih
normalnih napetosti v odvisnosti od časa posameznega cikla tlačnega litja na teh mestih. Vidi
se izjemno velika amplituda med nateznimi in tlačnimi napetostmi, ki v devetem ciklu znaša
1080 N/mm2 za mesto 3. Navedena amplituda neposredno prikazuje toplotno in napetostnodeformacijsko obremenjevanje navedenega mesta ter na nastanek utrujenostnih razpok, kar je
v neposredno povezavi z življenjsko dobo orodja.
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a)

b)

Slika 65: Izračunane povprečne normalne napetosti na stabilnem delu obstoječega orodja: a)
diagram normalnih napetosti za vsa kritična mesta, b) prikaz kritičnih mest z oznakami
Napetosti na površini stabilnega dela orodja prehajajo iz tlačnih pri zaprtem orodju v natezne
pri odprtem orodju in med nanašanjem hladilno-ločilnega sredstva. Sprostitev napetosti in
kvantitativni delež v odvisnosti od sekvence cikla litja prikazuje slika 66. Na sliki 66a je
prikazano stanje povprečnih normalnih napetosti v sekvenci, ko je orodje zaprto, in sicer je
površina orodja, ki je v stiku z ulitkom, tlačno obremenjena z pretežno -190 N/mm2. Ob
izmetu ulitka na sliki 66b so napetosti na tem delu -110 N/mm2, po mazanju pa so napetosti
na tem delu že natezne in znašajo do 59 N/mm2.
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a)

b)

c)

d)
Slika 66: Izračunane povprečne normalne napetosti na stabilnem delu obstoječega orodja v
odvisnosti od sekvence cikla litja: a) zaprto orodje, b) izmet, c) mazanje s hladilno-ločilnim
sredstvom, d) prikaz povprečnih napetosti na področju gravure na mestih 1, 2, 3, 4 in 5, ko je
orodje zaprto
Slika 67 prikazuje prerez stabilnega dela orodja, kjer je gravura ob hladilnih kanalih
obremenjena natezno s približno 50 N/mm2, na delu za izoblikovanje prirobnice ulitka pa
tlačno s približno -116,7 N/mm2. Izračun napetosti na pomičnem delu orodja na mestih 6, 7, 8
in 9 prikazuje slika 68. Slika 68a prikazuje razvoj izračunanih povprečnih normalnih napetosti
v odvisnosti od trajanja posameznega cikla tlačnega litja na teh mestih. Na mestu 7 se vidi
izjemno velika amplituda med nateznimi in tlačnimi napetostmi, ki iznaša v devetem ciklu
približno 700 N/mm2.
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Slika 67: Izračunane povprečne normalne napetosti na stabilnem delu obstoječega orodja v
notranjosti in na površini stabilnega dela orodja z označenimi hladilnimi kanali

a)

b)

Slika 68: Izračunane povprečne normalne napetosti na pomičnem delu obstoječega orodja: a)
diagram normalnih napetosti za vsa mesta, b) prikaz kritičnih mest z oznakami
Najbolj obremenjeni del na stabilnem delu orodja je mesto 3, z največjo amplitudo 1080
N/mm2. Najbolj obremenjeni del na pomičnem delu orodja je mesto 7, z največjo amplitudo
700 N/mm2. Razlika v največji amplitudi med nateznimi in tlačnimi napetostmi na stabilnem
in pomičnem delu orodja torej znaša 380 N/mm2, kar pomeni, da je pomični del orodja
približno za 35 % manj obremenjen kot stabilni del. To se neposredno sklada z
eksperimentalnimi ugotovitvami strokovnjakov v livarni, ki kažejo za tretjino manjšo
življenjsko dobo stabilnega dela orodja, s katerim so dosegli 73070 ciklov, medtem, ko so s
pomičnim delom orodja dosegli 95332 ciklov.
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4.1.1.2 Poškodbe na orodju
Poškodbe orodij za tlačno litje so posledica več dejavnikov, kot so uporabljeno orodno jeklo,
ter parametri toplotne obdelave in procesa tlačnega litja. Poškodbe na orodju za tlačno litje in
mehanizme poškodb so raziskovali že Mertz, Klein in Bawidamann [32] in kasneje Mitterer s
sodelavci [62], ki so opisali poškodbe in vzroke za nastanek poškodb, ki so analizirane v
nadaljevanju. Analiza poškodb na obstoječem orodju na pomičnem delu po 95332 ciklih
tlačnega litja je prikazana na slikah od 69 do 74. Slika 69 prikazuje poškodbe, kot so
mehanska obraba, ostanki premazov oziroma tokovnice kot posledica toka taline po orodju ter
razpoke zaradi toplotnega utrujanja. Razpoke in rjavi madeži, kot posledica ostankov ne
izparelega hladilno-ločilnega sredstva, ki je ostalo na površini orodja, so prikazani na sliki 70.
Slika 71 prikazuje razpoke, ki so nastale zaradi toplotnega utrujanja orodja, luščenje
površinskega sloja, erozijo in adhezijo. Erozija in adhezija sta nastali zaradi lepljenja taline na
površino orodja, le–ta pa se je ob odpiranju orodja odluščila od površine. Slika 72 prikazuje
lepljenje taline na orodje. Analizirana mesta poškodb na pomičnem delu orodja sovpadajo z
izračunanimi kritičnimi mesti 6, 7, 8 in 9, ki so prikazana na sliki 68b.

mehanska obraba

tokovnice

razpoke
Slika 69: Prikaz razpok, mehanske obrabe in tokovnic na obstoječem orodju na pomičnem
delu po 95332 ciklih
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razpoke

rjavi madeži na površini

Slika 70: Prikaz razpok in rjavih madežev na obstoječem orodju na pomičnem delu po 95332
ciklih

adhezija

luščenje

erozija
utrujenostne razpoke

Slika 71: Prikaz adhezije, luščenja, erozije in utrujenostnih razpok na obstoječem orodju na
pomičnem delu po 95332 ciklih
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lepljenje taline

Slika 72: Prikaz lepljenja taline na obstoječem orodju na pomičnem delu po 95332 ciklih

Analiza poškodb in mikrostrukture na stabilnem delu obstoječega orodja po 22262 ciklih
tlačnega litja je prikazana na slikah od 73 do 78. Površina, kjer je bilo orodje temperaturno
obremenjeno s 368,7 °C (slika 63), to je na področju izoblikovanja prirobnice ulitka, kaže
mehanske poškodbe, kot so mehanska obraba, adhezija na sliki 73a, c, f, i, k in razpoke na
sliki 73b, d, e, g, h, j, l, m in 74. Na mestu f, kjer je prisotna mehanska obraba in ga prikazuje
slika 73, je na površini izmerjena trdota 940 HV0,1. Slika 75 prikazuje profil trdot oziroma
izmerjene trdote po metodi Vickers v odvisnosti od razdalje od površine. Mikrostruktura na
tem delu kaže obrabo nitridne plasti na sliki 76. Na mestu n, prikazanem na sliki 73, kjer
temperatura na orodju ni presegla 150 °C (slika 63), je izmerjena trdota 1050 HV0,1.
Mikrostruktura na tem delu pa kaže nitridno difuzijsko plast globine 0,11 mm, kot prikazuje
slika 77. Bela nitridna plast, ki na orodjih za tlačno litje ni zaželena, v mikrostukturi ni
prisotna. Globina nitridne plasti na mestu n je 0,14 mm in je ocenjena v skladu s standardom
DIN 50190-3. Mesta, kjer je prisotna obraba nitridne plasti, torej kažejo nižjo izmerjeno
trdoto.
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n

Slika 73: Prikaz poškodb na obstoječem orodju na stabilnem delu po 22262 ciklih: a,c,f,i,k mehanska obraba - adhezija, b,d,e,g,h,j,l,m razpoke, n
vzorec za pregled mikrostrukture površine na zunanji strani orodja
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b)

c)

Slika 74: Razpoke na obstoječem orodju na stabilnem delu: a) dolžina razpoke 7,5 mm in 4,8
mm (detajl slike 73b), b) dolžina razpoke 1,5 mm (detajl slike 73f), c) dolžina razpoke 2,3
mm (detajl slike 73g)

Slika 75: Profil trdot po metodi Vickers na mestu mehanske obrabe 73f in na mestu brez
mehanske obrabe 73n
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obraba nitridne plasti

Slika 76: Posnetek s svetlobnim mikroskopom prereza obstoječega orodja na stabilnem delu
orodja na mestu 73f, jedkano s 5 % Nitalom

nitridna plast

Slika 77: Posnetek s svetlobnim mikroskopom prereza obstoječega orodja na stabilnem delu
orodja na mestu 73n, jedkano s 5 % Nitalom
Mikrostrukturo osnove jekla W. Nr. 1.2344 prikazuje slika 78. Mikrostruktura je homogena, s
popuščenim martenzitom in zelo finimi karbidi ter drobnimi primarnimi kristalnimi
avstenitnimi zrni velikosti 7–8, ocenjenimi v skladu s standardom ASTM E112.
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Slika 78: Posnetek s svetlobnim mikroskopom prereza obstoječega stabilnega dela orodja v
sredini orodja, jedkano s 5 % Nitalom
Preiskani so bili tudi hladilni kanali 2, 3 in 4 stabilnega dela orodja, ki jih prikazuje slika 67.
Hladilni kanali imajo premer 10 mm. Hladilni kanal 2 je od roba orodja oddaljen 6 mm,
hladilni kanal 3 je od roba orodja oddaljen 16 mm in hladilni kanal 4 je od roba orodja
oddaljen 11 mm. Najbližje livni votlini je hladilni kanal 2. Iz SEM-posnetka, pridobljenega s
povratno sipanimi elektroni (PSE), prikazanem na sliki 79, in EDS-analize, prikazane na sliki
80, je bila določena oksidna plast kemijske sestave FexOy debeline približno 23 µm s
prisotnostjo elementov Si, V, Cr, Mo. Ti elementi so v plasti prisotni zaradi difuzije
elementov iz orodnega jekla. V plasti sta prisotna tudi Ca in O, ki sta difundirala iz hladilne
vode v hladilnem sistemu.
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Slika 79: SEM-posnetek mikrostrukture površine hladilnega kanala 2 z debelino oksidne
plasti

Slika 80: EDS-analiza površine hladilnega kanala 2
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4.1.2 RAZDELILEC V ORODJU ZA TLAČNO LITJE
4.1.2.1 Analiza cikličnega toplotnega obremenjevanja razdelilca
Na obstoječi geometriji razdelilca je bil izveden izračun cikličnega toplotnega
obremenjevanja s programskim orodjem ProCast. Rezultat na sliki 81 prikazuje sekvenco ob
koncu cikla in kaže temperaturno najbolj obremenjen zgornji del razdelilca s temperaturo
229,2 °C. Odpoved razdelilca je bila posledica pojava razpok na robovih ravnine, ki jo
prikazuje puščica na sliki 81, kar je vodilo do končnega preloma in netesnosti orodja. Celoten
cikel traja 63 s: sekvenca polnjenja livne komore in polnjenja livne votline–strel traja–8 s,
sekvenca strjevanja pri povišanem tlaku traja–12 s, sekvenca ohlajanja ulitka v orodju,
odpiranja orodja in izmet ulitka traja–15 s, sekvenca nanašanja hladilno-ločilnega sredstva in
zapiranja orodja traja–28 s. Izvedeno je bilo tudi toplotno slikanje s termovizijsko kamero
pred mazanjem in primerjano z izračunom. Primerjava je predstavljena na sliki 82, kjer je
razvidno zelo dobro ujemanje izračuna z eksperimentalno dobljenimi vrednostmi. Tako na
primer izračun kaže temperaturo 320,7 °C, eksperiment pa na istem mestu kaže temperaturo
330 °C.

Slika 81: Temperaturno polje razdelilca z obstoječim hladilno-grelnim sistemom po koncu
cikla
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a)

b)
Slika 82: Temperaturno polje obstoječega razdelilca pred mazanjem: a) posneto s
termovizijsko kamero in b) izračunano s programskim orodjem ProCast
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4.1.3 ULITEK
Analiza ulitka zajema izračun polnjenja livne votline in strjevanja v realni geometriji ter
polnjenja livne komore z analizo zastojnega vala. Odvzeti sta bili dve seriji vzorcev ulitkov,
izdelanih po obstoječi tehnologiji tlačnega litja. Po 13194 ciklih tlačnega litja s stabilno
stranjo orodja in 86264 ciklih tlačnega litja s pomično stranjo orodja je bila odvzeta prva
serija vzorcev. Po 22262 ciklih tlačnega litja s stabilno stranjo orodja in 95332 ciklih tlačnega
litja s pomično stranjo orodja je prišlo do odpovedi stabilne strani orodja in odvzeta je bila
druga serija vzorcev. Preiskana je bila mikrostruktura ulitkov. Preverjeno je bilo skladanje
izračunanih in dejanskih defektov, kot je poroznost v ulitku. Dejanska krčilna poroznost je
bila analizirana z metodo makro analize razreza ulitka ter preverjena z izračunom. Izračunane
so bile deformacije in napetosti v ulitku. Ulitek 3 in 4 kažeta podobne rezultate.
4.1.3.1 Polnjenje livne votline
Izračun polnjenja livne votline obsega tri sekvence polnjenja, ki jih prikazuje slika 83. Slika
83a prikazuje sekvenco polnjenja pri času 1,111 s, slika 83b prikazuje sekvenco polnjenja pri
času 1,130 s in slika 83c prikazuje sekvenco polnjenja pri času 1,142 s. Celoten čas polnjenja
je bil 1,147 s. Iz slike je razvidno, da odzračevanje livne votline ni v celoti izvedeno, saj na
nekaterih mestih prihaja do ujete atmosfere, ki se komprimira v III. fazi in povzroči
poroznost, kar je označeno z rdečo črtkano črto.

a)

b)

c)

Slika 83: Ujeta atmosfera v livni votlini med polnjenjem v ulitku v različnih sekvencah z
označenimi kritičnimi mesti: a) po 1,111 s, b) po 1,130 s, c) po 1,142 s
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4.1.3.2 Strjevanja ulitka in krčilna poroznost
Strjevanje zlitine AlSi9Cu3 poteka najprej z nastankom zmesnih kristalov αAl, nato binarnega
evtektika (αAl + βSi) in ternarnega evtektika (αAl + βSi + Al2Cu-θ), kot je opisano v viru [13].
Slika 84 kaže mikrostrukturo zlitine AlSi9Cu3 z zgoraj opisanimi fazami.

αAl + βSi

αAl
αAl + βSi + Al2Cu-θ

Slika 84: Posnetek s svetlobnim mikroskopom mikrostrukture ulitka iz zlitine AlSi9Cu3
Na sliki 85 je prikazan delež trdne faze v odvisnosti od časa strjevanja ulitka, stanje 6,8 s po
začetku I. faze kaže slika 85a, stanje po 12,8 s in nastanek štirih samostojnih strjevalnih
področji, ki imajo za posledico nastanek krčilne poroznosti pa kaže slika 85b. Na sliki 86 so
prikazana štiri izračunana mesta krčilne poroznosti v ulitku. Na slikah 87 in 88 je prikazano
dobro ujemanje med izračunano krčilno poroznostjo in ekperimentalno določeno poroznostjo
[63] na makro prerezu ulitka za dve mesti.

a)

b)

Slika 85: Strjevanje ulitka izračunano s programskim okoljem ProCast: a) po 6,8 s in b) po
12,8 s z označenimi štirimi samostojnimi strjevalnimi področji
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Slika 86: Izračunana krčilna poroznost v ulitku s programskim okoljem ProCast z označenimi
štirimi mesti

a)

b)

Slika 87: Primerjava krčilne poroznosti v ulitku na mestu 1: a) izračunano s programskim
okoljem ProCast in b) eksperimentalo določeno na makro prerezu ulitka
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a)

b)

Slika 88: Primerjava krčilne poroznosti v ulitku na mestu 2: a) izračunano s programskim
okoljem ProCast in b) eksperimentalo določeno na makro prerezu ulitka
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4.1.3.3 Napetosti v ulitku
Izračunana deformacija ulitka na mestu pritrdilne prirobnice znaša maksimalno 0,02 cm, kar
je prikazano na sliki 89 na mestih, obarvanih rdeče. Na teh mestih je zaradi krčenja ulitka
viden nastanek zračne reže med ulitkom in orodjem.

Slika 89: Izračunana deformacija ulitka in nastanek zračne reže
Deformacija ulitka je dobro prikazana tudi na sliki 90, kjer se vidi, da so določeni deli na
pritrdilni prirobnici kot tudi na valjastem delu, za pritrditev cevi, močno deformirani, celo do
0,03 cm.

Slika 90: Izračunana deformacija ulitka
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Poseben poudarek analize obstoječega stanja je bil na izračunu napetosti v ulitku. Razvoj
napetosti v ulitku v odvisnosti od sekvence tlačnega litja (zaprto orodje, odprto orodje, izmet)
je razviden iz slike 91. Močne natezne napetosti so v ulitku dosežene pri zaprtem orodju na
stabilni strani, kar kaže slika 91a. Izračunane napetosti so večje od 60 N/mm2. Prisotne so v
delu ohišja elektro-motorja in se nadaljujejo v pritrdilni prirobnici. Takoj po odpiranju orodja,
se le-te zmanjšajo, vendar na geometrijskih prehodih še zmeraj ostanejo kritične tudi nad 60
N/mm2, kar kaže slika 91b. Relaksacija napetosti vodi v deformacijo ulitka, saj se od TS do
300 °C ulitek krči. Z nadaljnjim ohlajanjem ulitka na pomični strani orodja, se zaradi
intenzivnejšega ohlajenja dela ulitka, ki je v stiku z zrakom, notranje napetosti še povečajo,
kar je prikazano na sliki 91c tik pred izmetom, kjer je najbolj obremenjen del prirobnica ulitka
s tlačnimi napetosti do -20 N/mm2. Stanje normalnih napetosti ulitka v trenutku po izmetu je
razvidno iz slike 91d.

a)

c)

b)

d)

Slika 91: Izračunane normalne napetosti v ulitku v odvisnosti od sekvence cikla tlačnega litja:
a) zaprto orodje, b) odprto orodje takoj po odpiranju in c) odprto orodje tik pred izmetom, d)
po izmetu
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4.1.3.4 Napake na ulitku
Na ulitku so zaznane razpoke na mestu geometrijskega prehoda pritrdilne prirobnice. Razpoke
so posledica deformacije ulitka in relaksacije notranjih napetosti v ulitku predvsem na delu
pritrdilne prirobnice ulitka, ki se intenzivneje ohlaja zaradi stika z zrakom po odprtju orodja.
Slika 92 prikazuje razpoke na ulitku na mestu geometrijskega prehoda pritrdilne prirobnice, ki
sovpadajo z nihanji normalnih napetosti, prikazanih na sliki 91. Slika 93 pa prikazuje
posnetek razpoke na tem mestu.

Slika 92: Razpoke na ulitku na mestu pritrdilne prirobnice

Slika 93: Posnetek razpoke s svetlobnim mikroskopom na mestu pritrdilne prirobnice ulitka
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4.2 ANALIZA NOVO IMPLEMENTIRANE TEHNOLOGIJE
4.2.1 POSTAVITEV HLADILNO-GRELNEGA SISTEMA V ORODJU
Na osnovi posnetka obstoječe tehnologije tlačnega litja je bila postavljena idejna rešitev, da je
treba napetostne amplitude na kritičnih mestih stabilnega dela orodja zmanjšati. Izdelana je
bila nova zasnova za postavitev hladilno-grelnega sistema (HG). Hladilni kanali so bili
dimenzionirani in konstruirani, tako da so v neposredni bližini kritičnih mest z največjimi
napetostnimi amplitudami. Hladilni kanali so bili izdelani s tehnologijo vrtanja. Na sliki 94a
je predstavljen obstoječ HG-sistem, na sliki 94b pa nova zasnova HG-sistema. Orodje z novo
zasnovo HG-sistema je bilo preizkušeno v tehnološki praksi in je opravilo 9474 ciklov
tlačnega litja.

a)

b)

Slika 94: HG-sistem stabilnega dela orodja: a) obstoječe stanje, b) nova zasnova HG-sistema
4.2.1.1 Analiza cikličnega toplotnega obremenjevanja orodja
Tako kot v analizi obstoječega stanja stabilnega dela orodja, ki je predstavljen v točki 4.1.1. je
bil tudi za novo stanje izveden izračun cikličnega toplotnega obremenjevanja orodja. Diagram
na sliki 95 kaže temperaturo v odvisnosti od časa za prvih deset ciklov na kritičnem mestu
merjenja na stabilnem delu orodja, kot ga prikazuje rdeča puščica. Temperaturna odvisnost
kritičnega analiziranega mesta je prikazana rdeče za obstoječ HG-sistem in modro za nov HGsistem. Najvišja temperatura v 9. ciklu za obstoječe orodje je okoli 297 °C, za novo orodje pa
okoli 285 °C. Kvantitativni izračun zmanjšanja temperature za analizirano mesto med
obstoječim in novim stanjem v 9. ciklu tlačnega litja znaša 12 °C. Iz primerjave je razvidno,
da nov HG-sistem ugodno vpliva na zmanjšanje temperaturne. Iz analize cikličnega
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toplotnega obremenjevanja za obstoječe stanje je razvidna vzpostavitev stacionarnega stanja
po 8. ciklu, enako velja za novo stanje. Rezultati temperaturnega polja stabilnega dela orodja
za obstoječe in novo stanje pred mazanjem s hladilno-ločilnim sredstvom, so predstavljeni na
sliki 96. Novo stanje kaže zmanjšanje temperaturnega polja orodja v neposredni bližini
kritičnih mest, kjer so na novo nameščeni hladilni kanali.

Slika 95: Diagram cikličnega toplotnega obremenjevanja za prvih 10 ciklov tlačnega litja

a)

b)

Slika 96: Izračunano temperaturno polje stabilnega dela orodja pred mazanjem: a) obstoječe
stanje, b) novo stanje
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Izračun napetosti v odvisnosti od časa za posamezni cikel tlačnega litja je predstavljen na
slikah 97–101 za 5 kritičnih mest na stabilnem delu orodja. Diagram prikazuje razvoj
napetostnih amplitud za posamezno kritično mesto, pri čemer rdeča krivulja prikazuje
obstoječe stanje, modra krivulja pa novo stanje. Iz slik je razvidno zmanjšanje napetostnih
amplitud novega stanja, ki nastopajo v vseh sekvencah tlačnega litja od začetka polnjenja pa
do nanašanja hladilno-ločilnega sredstva. Kvantitativni izračun za najbolj kritično mesto 3 v
9. ciklu, prikazan na sliki 99, kaže 43 % zmanjšanje napetostne amplitude novega stanja.

Slika 97: Izračun normalnih napetosti na stabilnemu delu orodja na kritičnem mestu 1
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Slika 98: Izračun normalnih napetosti na stabilnemu delu orodja na kritičnem mestu 2

Slika 99: Izračun normalnih napetosti na stabilnemu delu orodja na kritičnem mestu 3
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Slika 100: Izračun normalnih napetosti na stabilnemu delu orodja na kritičnem mestu 4

Slika 101: Izračun normalnih napetosti na stabilnemu delu orodja na kritičnem mestu 5
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4.2.1.2 Optimizacija procesa tlačnega litja
Odzračevanje livne votline v obstoječem stanju ni bilo v celoti izvedeno, zato je na nekaterih
mestih ulitka prihajalo do ujete atmosfere, kot prikazuje obstoječe stanje ulitka na sliki 82, in
do krčilne poroznosti ulitka, kot prikazujejo slike 86–88. Zato je bil izveden še izračun
polnjenja livne komore in nadalje optimizacija obstoječega procesa tlačnega litja, kar je
prikazano na sliki 103. Točke poti bata so prikazane v tabeli 9. Iz slike 102a je razvidno, da
postavljena hitrost bata za obstoječo I. fazo ne omogoča ustreznega odzračevanja, saj se livna
komora ne zapolni v celoti. Zato je bila povečana hitrost polnjenja livne komore v I. fazi
tlačnega litja iz 0,5 m/s na 0,7 m/s. Ugoden učinek povečanja hitrosti bata za 0,2 m/s je viden
na sliki 102b, kjer je razvidno, da pride do zastojnega vala in odzračevanja livne komore.
Temperatura taline AlSi9Cu3 v livni komori je bila 640 °C.

a)

b)
Slika 102: Izračunano polnjenje livne komore z grafom hitrosti v odvisnosti od poti bata: a)
obstoječe stanje, b) novo stanje
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4.2.2 POSTAVITEV HLADILNO-GRELNEGA SISTEMA V RAZDELILCU
Na osnovi analize cikličnega toplotnega obremenjevanja razdelilca z obstoječim HGsistemom, je bila določena največja temperaturna obremenitev v kritični točki na sliki 82 in
nadaljnje postavljena idejna rešitev, da je potrebno temperaturno nihanje v tej točki zmanjšati.
Izvedena je bila nova zasnova za hladilno-grelni sistem tako, da so bili hladilni kanali
dimenzionirani in konstruirani v neposredni bližini kritične točke. Hladilni kanali so bili
izdelani s tehnologijo rezkanja in spajkanja. Na sliki 103a je predstavljen obstoječ HG-sistem,
na sliki 103b pa nova zasnova HG-sistema. Obstoječi razdelilec je opravil 65080 ciklov litja,
novi razdelilec je opravil 79129 ciklov litja. Življenjska doba razdelilca se je podaljšala za 21
%.

a)

b)

lika 103: 3D-geometrija razdelilca: a) obstoječ HG-sistem, b) nova zasnova HG-sistema
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4.2.2.1 Analiza cikličnega toplotnega obremenjevanja razdelilca
Analiza izračuna cikličnega toplotnega obremenjevanja razdelilca z novim HG-sistemom v
odvisnosti od časa za prvih deset ciklov tlačnega litja in primerjave z izračunom cikličnega
toplotnega obremenjevanja razdelilca z obstoječim HG sistemom je prikazana na sliki 104.
Izračun vključuje vse sekvence litja v tehnologiji tlačnega litja. Razdelilca z obstoječim in
novim HG-sistemom, sta bila hlajena z vodo. Iz diagrama je razvidna vzpostavitev
stacionarnega stanja po 10. ciklu litja za obstoječe in novo stanje ter zmanjšanje toplotnega
obremenjevanja kritične točke, prikazane na sliki 81. Temperatura v kritični točki razdelilca z
obstoječim HG-sistemom je bila 235,3 °C kot kaže slika 105a. Temperatura v kritični točki
razdelilca z novim HG-sistemom je bila 94,7 °C kot kaže slika 105b in zaradi kratkega
trajanja strela 0,046 s ugodno vpliva tudi na zmanjšanje napetosti na tem delu. Temperatura se
je zaradi učinkovitega delovanja novega HG-sistema na razdelilcu zmanjšala za 60 %.

Slika 104: Diagram cikličnega toplotnega obremenjevanja razdelilca z obstoječim in novim
hladilno-grelnim sistemom za prvih 10 ciklov tlačnega litja
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a)

b)

Slika 105: Temperaturno polje razdelilca po koncu cikla: a) z obstoječim HG-sistemom in b)
z novim HG-sistemom

Izračun napetosti na obstoječem stanju razdelilca na sliki 106a kaže kritično mesto na robovih
ravnine, kar se neposredno sklada z ugotovljenimi mesti razpok na razdelilcu v tehnološki
praksi. Kritično mesto kaže povprečno normalno napetost 109 N/mm2 na obstoječem
razdelilcu in 58,4 N/mm2 na novem razdelilcu na sliki 106b. Zaradi učinkovitega delovanja
novega HG-sistema se je povprečna normalna napetost na razdelilcu zmanjšala za 47 %.
Diagram na sliki 107 prikazuje razvoj napetostnih amplitud obstoječega in novega HGsistema. Iz diagrama je razvidno zmanjšanje napetostnih amplitud novega stanja, ki nastopajo
v celotnem ciklu tlačnega litja od začetka polnjenja pa do nanašanja hladilno-ločilnega
sredstva.
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a)

b)

Slika 106: Izračun normalnih napetosti na razdelilcu: a) z obstoječim HG-sistemom in b) z
novim HG-sistemom

Slika 107: Izračun normalnih napetosti na obstoječem in novem razdelilcu za en cikel
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4.2.3 ULITEK
4.2.3.1 Krčilna poroznost
Analogno kot v analizi obstoječega stanja smo tudi za novo stanje izvedli izračun polnjenja
livne votline, izračun strjevanja in nastanek livarskih napak. Slika 108 prikazuje primerjavo
krčilne poroznosti med obstoječim in novim stanjem. Zaradi spremenjenega načina strjevanja
se je krčilna poroznost nekoliko povečala in premaknila višje po ulitku. Vzrok za to je
delovanje HG-sistema, ki istočasno v novem stanju aktivno učinkuje na ohlajanje dovodnega
kanala, kar ima za posledico skrajšani čas napajanja ulitka. Učinek je ugoden, saj poroznost
ostane v ulitku in se ne premakne na površino ulitka, kar je ena izmed zahtev za kakovost
ulitka. Izračun se dobro ujema z eksperimentom na makro horizontalnem prerezu ulitka, kjer
je na novem ulitku izmerjena poroznost na višini 2 cm in 2,6 cm kot kaže slika 109.

a)

b)

Slika 108: Izračunana krčilna poroznost na kritičnih mestih 3 in 4 ulitka: a) obstoječe stanje,
b) novo stanje

a)

b)

Slika 109: Horizontalni prerez novega ulitka: a) na višini 2 cm in b) na višini 2,6 cm
3
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5 ZAKLJUČKI
V okviru magistrskega dela je bilo identificirano, analizirano in z eksperimenti potrjeno
dogajanje v obstoječem orodju in razdelilcu, v smislu toplotnega obremenjevanja ter vpliva na
kakovost ulitka.
Temperature in napetosti so bile izračunane s programskim orodjem ProCast. Temperaturna
polja na površinah so bila posneta s termovizijsko kamero. Glede na rezultate in analize
obstoječega stanja orodja je bila postavljena idejna rešitev, da je potrebno spremeniti hladilnogrelni sistem tako, da bo le-ta po svoji toplotni kapaciteti in odzivnosti, v smislu sprejemanja
toplote od ulitka, deloval ustrezno. Rezultati analiz obstoječega in novega stanja na t. i.
»pametnem orodju« in »pametnem razdelilcu« so naslednji:
1. Analiza cikličnega toplotnega obremenjevanja za prvih deset ciklov tlačnega litja je
pokazala vzpostavitev stacionarnega stanja po 8. ciklu na orodju in po 10. ciklu na
razdelilcu za obstoječe in novo stanje.
2. Izračunane temperature se kvantitativno zelo dobro ujemajo z eksperimentalno določenimi
temperaturnimi polji, posnetimi s termovizijsko kamero na obstoječem orodju ter
pripadajočih jedrih. Vzrok za določene razlike med numeričnim izračunom in
eksperimentom lahko pripišemo različnim vrednostim emisijskih koeficientov in njihove
odvisnosti od temperature in kakovosti površin. Toplotno najbolj obremenjen je obstoječi
stabilni del orodja na mestu izoblikovanja prirobnice ulitka, kjer izračun, pred nanašanjem
hladilo-ločilnega sredstva da temperaturo 368,7 °C, eksperiment s termovizijsko kamero pa
nad 360 °C. Izračunana temperatura je za 130 °C višja kot na pomičnem delu orodja, ki
znaša 238,5 °C. Nov HG-sistem, izdelan na stabilnem delu orodja, daje pozitivne učinke na
zmanjšanje temperature za približno 12 °C v primerjavi z obstoječim stanjem. Izračunana
temperatura na kritičnem mestu razdelilca pa se je zaradi učinkovitega delovanja novega
HG-sistema zmanjšala za približno 60 %.
3. Hladilni kanali so bili dimenzionirani in konstruirani tako, da se nahajajo v neposredni
bližini kritičnih mest z največjimi napetostnimi in/ali temperaturnimi amplitudami. Izdelano
je bilo t. i. »pametno orodje« z novim HG-sistemom in preizkušeno v tehnološki praksi,
kjer je opravilo 9474 ciklov tlačnega litja. Hladilni kanali v »pametnem orodju« so bili
izdelani s tehnologijo vrtanja. Izračun napetosti na obstoječem orodju kaže izjemno veliko
amplitudo med nateznimi in tlačnimi napetostmi in iznaša na stabilnem delu orodja 1080
N/mm2, na pomičnem delu orodja pa 700 N/mm2. Stabilni del orodja je za približno 35 %
bolj napetostno obremenjen kot pomični del, kar se neposredno sklada z eksperimentalnimi
ugotovitvami strokovnjakov v livarni, ki kažejo za tretjino krajšo življenjsko dobo
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stabilnega dela orodja, s katero so dosegli 73070 ciklov tlačnega litja, medtem ko so s
pomičnim delom orodja dosegli 95332 ciklov. Nov HG-sistem je bil izdelan na stabilnem
delu orodja in kaže pozitivne učinke na zmanjšanje celotne amplitude napetosti do 43 %.
Izdelan je bil tudi »pametni razdelilec« z novim hladilno-grelnim sistemom, ki je bil
preizkušen v tehnološki praksi. Opravil je 79129 ciklov tlačnega litja. Obstoječi razdelilec
je opravil le 65080 ciklov litja. Življenjska doba razdelilca se je tako podaljšala za približno
21 %. Hladilni kanali v »pametnem razdelilcu« so bili izdelani s tehnologijo rezkanja in
spajkanja. Izračunana povprečna normalna napetost na razdelilcu z novim HG-sistemom pa
se je zmanjšala za približno 47 %.
4. Izračun I. faze je pokazal, da postavljena hitrost bata 0,5 m/s ne omogoča odzračevanja
livne komore. S povečanjem hitrosti bata v I. fazi iz 0,5 m/s na 0,7 m/s smo dosegli ugoden
učinek na odzračevanje livne komore z nastankom zastojnega vala in skrajšanje livnega
cikla ter tako vplivali tudi na ekonomičnost procesa.
5. Na obstoječem stabilnem delu orodja so bili identificirani mehanska obraba, adhezija,
erozija, luščenje in toplotne razpoke ter padec izmerjene mikro-trdote iz 1050 HV0,1 na
delu, kjer gravura ni bila toplotno in napetostno obremenjena, in 940 HV0,1 na delu, kjer je
bila prisotna mehanska obraba. Mikrostruktura orodnega jekla v osnovi je homogena s
popuščenim martenzitom in zelo finimi karbidi ter drobnimi primarnimi kristalnimi
avstenitnimi zrni velikosti 7–8, ocenjenimi v skladu s standardom ASTM E112.
Mikrostruktura na površini hladilnih kanalov kaže oksidno plast kemijske sestave FexOy
debeline 23 µm s prisotnostjo elementov Si, V, Cr, Mo, ki so prisotni v plasti zaradi difuzije
elementov iz orodnega jekla. V plasti sta prisotna tudi Ca in O, ki sta difundirala iz hladilne
vode v hladilnem sistemu.
6. Izračun napetosti na ulitku je pokazal nastanek zračnih rež med ulitkom in orodjem na
stabilnem delu orodja zaradi nakrčenja ulitka. Na ulitek v zaprtem orodju in na mestu
pritrdilne prirobnice ulitka tudi v odprtem orodju delujejo natezne napetosti približno 60
N/mm2. Relaksacija napetosti vodi v deformacijo ulitka in do razpok, ki so bile
identificirane v mikrostrukturi ulitka.
7. HG-sistem aktivno učinkuje na ohlajanje dovodnega kanala, kar pomeni skrajšan čas za
napajanje ulitka in spremenjen način strjevanja. Izračunana krčilna poroznost se je
premaknila navzgor po ulitku – uplinjaču in se dobro ujema z eksperimentom ugotovljenim
na makro-prerezu ulitka.
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