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Automation and optimization of the aluminum gravity die casting process 

Casting is important part of slovenian economy and base of growth Talum company. Talum is 
producing different casting products using gravity die casting technology. 

In the paper is presented development of Talum die gravity casting technology. Tilting gravity 
casting machine, wich is key part of the technology was completly developed and produced in Talum 
service and engineering. According to latest foundry standards, is casting machine controlled with 
modern process control system and therefore flexible for using in different configurations. 

In order to increase productivity the concept of the casting cell with two casting machines and one 
industrial robot has been introduced. Industrial robot transfer the liquid metal from maintenance 
furnace on casting machines and later remove the product after solidification. 

The latest stage of development was optimization of transfer the liquid aluminum from the furnace 
to the casting machine. Open ceramic ladle in which the liquid aluminium rapidly oxidized and cooled 
due to exposure to atmosfere and at the same time is security risk to the operator, has been replaced 
by a closed vacuum system. After implementation of this solutions was achieved higher production 
and quality of the casting products and improved energy efficiency of the process. 

 

Kratek pregled prispevka 

Livarstvo je eden od stebrov slovenskega gospodarstva in pomemben temelj rasti družbe Talum, 
kjer tudi proizvajamo aluminijaste ulitke po tehnologiji gravitacijskega kokilnega litja.  

V prispevku je predstavljen razvoj Talumove tehnologije gravitacijskega litja. Livni stroj, ki je 
ključna naprava v proizvodnem procesu smo razvili in izdelali v podjetju Talum Servis in inženiring 
ter ga v skladu s sodobnimi trendi v livarstvu tudi popolnoma avtomatizirali in vključili v nadzorni 
sistem za spremljanje proizvodnje.  

Za povečanje produktivnosti in boljšo ergonomijo smo v livno celico postavili dva livna stroja in 
industrijskega robota, ki s pomočjo zajemalke v stroje naliva tekoči aluminij in s prijemalom iz njih 
izvzema vroče ulitke. 

Zadnji razvojni korak je bila optimizacija prenosa tekočega aluminija iz peči na livni stroj. Odprto 
zajemalko v kateri tekoči aluminij zaradi izpostavljenosti oksidira in se hitro ohlaja ter  hkrati 
predstavlja varnostno tveganje za operaterja, smo nadomestili z zaprtim vakuumskim sistemom. S to 
rešitvijo smo dosegli višjo kakovost ulitkov in boljšo energetsko učinkovitost procesa. 



1 Uvod 

Aluminij je v svetu zaradi izjemnih 
mehanskih, fizikalnih, kemičnih in tehnoloških 
lastnosti takoj za železom najbolj uporabljena 
kovina. Številni izdelki uliti iz aluminijevih zlitin 
so uporabljeni na vseh tehničnih področjih, kot 
so transport, elektrotehnika, strojegradnja, 
gradbeništvo in embalaža.  

Ulitki se proizvajajo z ulivanjem tekoče 
kovine v livno formo ali kokilo, kar je eden 
najstarejših in zelo pogosto uporabljenih načinov 
oblikovanja kovinskih materialov. V proizvodnji 
ulitkov so uveljavljene tri tehnologije litja in 
sicer gravitacijsko, nizkotlačno in visokotlačno. 
Vsaka od naštetih tehnologij zahteva specifične 
proizvodne naprave ter omogoča izdelavo zanjo 
značilnih tipov ulitkov. 

V članku se bomo omejili na obravnavo 
gravitacijskega litja, ki se izvaja z nagibnim 
livnim strojem. Nagibno gravitacijsko litje je 
postopek, kjer talina sledi nagibu livnega stroja 
in se zaradi vpliva težnosti prelije v kokilo. 
Kokila je ključna komponenta livnega procesa. 
Izdelana je iz orodnega jekla. Ima obliko in 
gravuro ulitka z livnim kanalom za dovod taline 
ter oddušnikom za odvod zraka iz kokile. V 
kokili poteka proces strjevanja kovine, ki 
odločilno vpliva na produktivnost in kvaliteto 
izdelkov.  

Avtomatizacija procesa gravitacijskega litja je 
nujni razvojni korak za doseganje standardov 
najzahtevnejših kupcev. Sistem za procesno 
vodenje ima vgrajene funkcije za upravljanje 
livnega procesa, sinhronizacijo robotske strege, 
interakcijo z operaterjem in prenosom procesnih 
podatkov v realnem času na nadzorni sistem. 

2 Nagibni livni stroj 

2.1 Koncept livnega stroja 

Nagibni livni stroj, ki je namenjen 
gravitacijskemu litju je prikazan na sliki 1. 
Načrtovan in izdelan je bil v podjetju Talum 
servis in inženiring. Stroj je sestavljen iz dveh 
paralelnih konzol, ki sta pritrjeni na nosilno 
mizo. Miza je vrtljivo vpeta na podnožje, ki je 
pritrjeno v podlago z možnostjo spreminjanja 

nagiba med -10º do 90º. Dvodelna kokila je 
nameščena med vpenjalni plošči dimenzije 
1200x800 mm od katerih je zgornja premična, 
spodnja pa fiksna. Za kinematiko stroja so 
uporabljeni hidravlični cilindri. 

Nalivanje taline v livno čašo je možno izvajati 
ročno ali avtomatsko z robotom. Iz tega razloga 
je višina livne čaše v vertikalnem položaju stroja 
na višini, ki je primerna za ročno nalivanje taline 
z zajemalko. 

 

Slika 1: Gravitacijski livni stroj. 

Kljub temu, da so v nekaterih livarnah še 
vedno v uporabi popolnoma ročno posluževani 
livni stroji je avtomatizacija nujen ukrep, ki v 
razvitem svetu omogoča konkurenčnost 
tehnologije gravitacijskega litja. Pri načrtovanju 
avtomatizacije smo najprej določili procesne 
spremenljivke, ki vplivajo na produktivnost in 
kakovost. To sta: 

i. krivulja nagibanja (padanje) stroja in  
ii. temperaturni profil kokile. 

Krivulja po kateri se stroj nagne da prelije 
talino iz livne čaše v kokilo mora biti takšna, da 
pride do enakomernega zalivanja in odzračevanja 
kokile brez vrtinčenja taline.  

Za vodenje kinematike stroja je uporabljen 
proporcionalni hidravlični sistem. Hidravlične 



cilindre krmili agregat z delovnim tlakom 140 
barov, prikazan na sliki 2, ki je bil projektiran za 
specifične potrebe nagibnega livnega stroja. 

 

Slika 2: Hidravlični agregat. 

Naslednja tehnološka zahteva je regulacija 
temperaturnega profila kokile. Na livnem stroju 
je plinska instalacija, za predgrevanje in razvod 
komprimiranega zraka za hlajenje različnih con 
kokile (slika 3). Z regulacijo pretoka zraka skozi 
posamezne cone hladimo kokilo in tako 
vplivamo na proces strjevanja taline. 

 

Slika 3: Plinska rampa in hladilna omara. 

2.2 Avtomatizacija livnega stroja 

Na osnovi zakonitosti procesa, potreb livarjev 
in funkcionalnosti naprav je bil razvit aplikativni 
programski paket za avtomatizacijo livnega 
stroja, ki omogoča: 

 varno delo po direktivami o graditvi strojev 

 vodenje hidravličnega agregata in regulacija 
moči ter hitrosti hidravličnih cilindrov 

 vodenje kinematike stroja (odpiranje kokile 
in krivulja padanje stroja) 

 regulacija temperature kokile (krmiliti zračne 
hladilne tokokroge za hlajenje kokile in 
plinske tokokroge za predgretje kokile) 

 parametriranje stroja in kreiranje receptur za 
različne tipe ulitkov 

 diagnostiko delovanja stroja, arhiv podatkov 
in oddaljen dostop 

 integracijo ostalih proizvodnih naprav (robot, 
vzdrževalna peč) 

Arhitektura procesnega vodenja, prikazana na 
sliki 4 je zasnovana na platformi Siemens S7-
1500F. Krmilnik procesira digitalne signale 
(senzorji končnih položajev, tipke, lučke, ventili, 
vklop motorjev...), analogne signale 
(temperature, regulacija pretoka in tlaka olja, 
merilne letve pozicije, dajalnik impulzov nagiba 
stroja..) in funkcije varnostnih vhodov ter 
izhodov krmilnika (zasilni izklop, varnostne 
ključavnice, svetlobne zavese, varnostni izhodi 
za proženje gibanja stroja). 

 

Slika 4: Sistem za avtomatizacijo. 

Elektro inštalacje potekajo iz glavnega 
razdelilca v elektro prostou, kjer je razvod moči 
in krmilnik s centralno periferijo ter varnostnimi 
komponentami. Ob in na stroju pa sta še dva 
elektro razdelilca, eden služi kot HMI vmesnik, 
drugi pa je koncentrator signalov potrebih za 
vodenje stroja. V obeh razdelilcih je dislocirana 
krmilniška periferija z vhodno izhodnimi moduli, 
ki je preko profinet komunikacije povezana z 
glavnim krmilnikom. Prednost tako zasnovanega 
distribuiranega sistema je bistveno manj opreme 
in kablov, ter krajši čas montaže in zagona. 
Signali iz varnostnih vej so v krmilnik in 
periferijo vključeni na varnostne vhodno izhodne 



module, kar še dodatno poenostavi električne 
povezave, hkrati pa omogoča enostavno 
povezavo z varnostnimi vejami ostalih naprav 
(roboti, manipulatorji...). 

Operaterska konzola z HMI vmesnikom 
prikazana na sliki 5, je neposredno pri stroju. Na 
njej so tipke, stikala in signalizacija za 
manipulacijo funkcij stroja, ter procesni panel 
Siemens TP1200 za vizualizacijo in 
parametriranje procesa. 

 

Slika 5: HMI ob livnem stroju. 

2.3 SCADA sistem 

Za nadzor procesa smo izbrali izdelek češkega 
proizvajalca mySCADA [2]. To je produkt 
najnovejše generacije primeren za manj obsežne 
aplikacije. Koncept je prikazan na sliki 6. Deluje 
na strojni opremi imenovani myBox z 
operacijskim sistemom Linux. Kompaktna 
naprava je večnamenska. Ima vgrajen SCADA 
strežnik, hkrati pa je tudi univerzalni 
komunikacijski vmesnik. MyBox preko 
tehnološkega ethernet omrežja komunicira z 
krmilniki. Omogoča povezavo stroja z 
internetom preko VPN ali LTE/4G GSM 
omrežja. Dostop in prikaz podatkov je možen na 
vseh platformah od PC računalnika do mobilnih 
naprav. 

MyBox-a je vgrajen v elektro omaro, kar je 
prikazano za na sliki 7. Aplikacija za nadzor 
procesa, prikazana na sliki 8, je dostopna na 
katerikoli platformi s pomočjo internetnega 
brskalnika. 

Slika 6: Arhitektura mySCADA. 

 

Slika 7: Vgradnja SCADA strežnika. 

 

Slika 8: Vizualizacija procesa – my Scada. 

3 Livna celica 

3.1 Zasnova livne celice 

Naslednji razvojni korak je bila robotizacija 
livnega procesa, saj ročno nalivanje taline in 
izvzemanje ulitkov, prikazano na sliki 9, ne daje 
vedno zadovoljivih rezultatov.  

Kriteriji za konfiguracijo naprav so bili 
produktivnost, ekonomičnost, funkcionalnost in 
varnost. Odločili smo se za koncept, kjer sta dva 
nagibna livna stroja, dve vzdrževalni peči za 
talino in industrijski robot postavljeni v livno 
celica, prikazano na sliki 10. 



 

Slika 9: Ročno nalivanje taline. 

 

Slika 10: Koncept robotske livne celice. 

Livna stroja ter peči so postavljeni zrcalno na 
ravnino robota.  Naloga robota je doziranje taline 
in izvzemanje ulitkov iz livnega stroja. Operater 
še vedno ročno pripravlja kokilo in vstavlja 
peščena jedra. V primeru izpada robota, je zaradi 
postavitve stroja in peči možno celotni proces 
izvajati tudi ročno. 

Projektiranje je bilo razdeljeno na več faz. 
Najprej je bil izdelan 3D model celice z vso 
pripadajočo opremo. Sledila je simulacije 
gibanja robota v prostoru, ki je izločila 
potencialne kolizije ter singularne točke v 
krivuljah gibanja robota. 

Za izvedbo usteznih varnostnih ukrepov je 
bila izdelana ocena tveganja po direktivi za 
gradnjo strojev 2006/42/ES. Varnost operaterja 
je zagotovjena z razdelitvijo livne celice na tri 

sektorje, ki so varovani z foto zavesami. 
Varnostni elementi so povezani v krmilniški 
sistem, ki z varnostnimi funkcijami in logiko 
upravljanja zagotavljaja, da se operater vedno 
nahaja v varni coni stroja. 

3.2 Vključitev robota v livno celico 

Zadovoljiva stopnja avtomatizacije livnega 
procesa je bila dosežena šele z uvedbo robota, ki 
je razbremenil operaterja težkega in nevarnega 
dela nalivanja taline v kokilo in izvzemanja 
ulitkov. Hkrati se je povečala produktivnost in 
kakovost ulitkov zaradi konstantnega 
proizvodnega takta. 

Najbolj zahtevna delovna operacija je 
nalivanje taline z odprto zajemalko, saj je 
potrebno zajeti zadostno količino taline in jo 
varno brez polivanja čim hitreje preliti v kokilo 
livnega stroja. To smo rešili z izdelavo 
univerzalnega prijemala za robotsko roko. Na eni 
strani ima zajemalko s servo motorjem ki je 
hkrati sedma robotska os za nagib, na drugi strani 
pa je mehanizem za izvzemanje ulitka iz kokile. 
Na sliki 11 je prikazano robotsko nalivanje taline 
v kokilo, na sliki 12 pa izvzemanje ulitka iz 
kokile. 

 

Slika 11: Nalivanje taline v kokilo. 

 

Slika 12: Izvzem ulitka iz kokile. 



Integracija robota v krmilni sistem livnega 
stroja je izvedena s profinet komunikacijskim 
vodilom. 

4 Prenos tekočega aluminija na livni stroj 

4.1 Koncept prenosa taline z vakuumom 

Prenos taline na livni stroj je zelo občutljiva 
tehnološka operacija, ki se pri gravitacijskem 
litju izvaja tako da bodisi livar ali robot z 
zajemalko prelije določeno količino taline iz 
vzdrževalne peči v kokilo. 

Zelo enostaven princip ima zaradi odprte 
zajemalke številne pomanjkljivosti kot so 
toplotne izgube, daljši cikli zaradi počasnega 
prenosa, oksidacija zaradi stika tekočega metala 
z atmosfero, nenatančno doziranje količine 
metala in nevarnost poškodb delavcev. 

Ugotovljene pomanjkljivosti so bile 
odpravljene s spremembo načina zajemanja in 
nalivanja metala. Odprto zajemalko smo 
zamenjali z vakumskim dozirnim sistemom, 
prikazanim na sliki 13, ki ga je za doziranje taline 
v visokotlačne livne stroje razvilo avstrijsko 
podjetje Meltec [3]. Skupaj z njimi smo 
vakuumski dozirni sistem prilagodili potrebam 
gravitacijskega litja in ga uspešno uporabili za 
doziranje taline v nagibni livni stroj. 

 

Slika 13: Vakuumski sistem za doziranje taline. 

Dozirni sistem je sestavljen iz keramičnega 
valja, ki mora biti pred prvim zajemom taline, 
ogret na delovno temperaturo. To dosežemo 
tako, da ga držimo dovolj časa nad talino v peči. 
Valj ima na spodnji strani odprtino, ki se zatesni 
z zatičem. Med zajemom taline se valj delno 
potopi in prebije oksidno plast na vrhu taline. V 

komori valja se preko injektorja ustvari podtlak, 
ki črpa talino. Sestavni del sistema je tudi 
tehtnica, ki na 10 gramov natančno tehta količino 
zajete taline. Ko je v valju želena količina taline, 
zatič preko cilindra zapre komoro. Prenos taline 
od stroja do kokile je lahko hitrejši kot pri odprti 
zajemalki, saj je komora zaprta in ni nevarnosti 
izliva tekočega metala. Izpust taline je lahko 
delni ali popolni, tako da je z enim zajemom 
možno dozirati v več kokil hkrati. Vakuumski 
sistem je voden z lokalnim PLC s širokim 
naborom parametrov za optimizacijo črpanja in 
doziranja tekočega metala. 

Koncept robotske celice za nalivanje taline z 
vakuumskim sistemom je prikazan na sliki 14. V 
razvojni fazi je robotizirano samo nalivanje 
taline, kasneje pa je predvideno tudi avtomatsko 
izvzemanje ulitkov. 

 

Slika 14: Koncept robotske celice za nalivanje 
taline z vakuumskim sistemom. 

4.2 Integracija vakumskega sistema za 
prenos taline in robota 

Zadnji razvojni dosežek na tehnologiji 
gravitacijskega litja, prikazan na sliki 15, je bila 
instalacija vakumskega dozirnega sistema za 
nalivanje taline na industrijskega robota. Naloga 
robota je transfer dozirnega sistema iz mesta 
črpanja taline do kokile in nazaj. 

Avtomatizacija procesa obsega povezavo 
sistemov livnega stroja, dozirnega sistema in 
robota na profinet vodilu ter prilagoditev 
aplikacije livnega stroja specifičnim zahtevam 
vakuumskega dozirnega sistema. 



 

Slika 15: Prenos in nalivanje taline z 
vakuumskim sistemom in robotom. 

4.3 Rezultati vakuumskega nalivanja taline 

Po dvo mesečnem testiranju vakuumskega 
dozirnega sistema smo ugotovili številne koristi. 
Nižja poraba energije zaradi 10°C nižje 

temperature v vzdrževalni peči. Produktivnost se 
je povečala za najmanj 10%, zaradi hitrejšega 
transporta taline.  

Ugotovljena je bila boljša kakovost ulitkov. 
Vsi ulitki so enaki zaradi natančnega doziranja 
taline. Zaradi manjše poroznosti se je tehnološki 
izmet zmanjšal za več kot 30%, kot posledica 
izolacije tekočega metala od atmosfere. 

5 Zaključek 

Predstavljen je bil zelo uspešen pet letni 
razvojni cikel tehnologije gravitacijskega litja, 
katerega rezultat je paket celovitih rešitev za 
gravitacijsko litje, ki vsebuje livni stroj, robotsko 
celico, različne sistemi za doziranje taline in 
univerzalni sistem za avtomatsko vodenje in 
nadzor procesa. 

V tem času smo izdelali osem nagibnih livnih 
strojev od katerih delujeta dva kot samostojni 
enoti, šest pa v robotskih livnih celicah. V letu 
2016 je bilo na teh napravah proizvedeno več kot 
2000 ton različnih ulitkov. 
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