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ABSTRAKT  

 
     Předložená diplomová práce se zabývá možnou variantou měřícího zařízení, určeného pro 

průmyslové ohřívací pece. Použitím měřícího zařízení lze upřesnit parametry ohřevu pro 

optimalizaci ohřevových režimů. 

     První část této diplomové práce se bude zabývat podrobnějším popisem jednotlivých druhů 

pecí, jejich pracovním prostorem, druhem vsázky, vnitřním přestupem tepla průběžné pece 

spolu s vykresleným teplotním polem. Budou zde popsány měřící okruhy ohřívacích pecí 

spolu s technickými prostředky. 

      Cílem měření a tedy i celé diplomové práce bude otestovat různé druhy izolačních 

materiálů, stanovit dynamické charakteristiky zhotoveného fyzikálního modelu s různou 

skladbou vnitřní izolace.  

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Termo box bariéra, přestup tepla, matematický model, součinitel teplotní vodivosti, ablativní 

materiály, aerogel, průmyslové ohřívací pece. 

 

ABSTRACT 

 

      This thesis deals with possible types of measuring devices intended for industrial heating 

furnace. Using a measuring device can specify parameters for the optimization of initial heat 

heating modes. 

       The first part of this thesis will deal with a more detailed description of the various types  

of ovens, their work space, type of charge, the internal heat transfer continuous furnace 

temperature plotted along with temeperation field. Will be described measuring circuits of 

heating furnaces along with technical means. 

       Objective measurement and thus of the whole thesis will test various types of insulating 

materials, determine to the dynamic characteristics of the made a physical model with 

different building inside the insulation. 

KEYWORDS 

Thermo – box barrier, heat transfer, mathematical model, the coefficient of thermal 

conductivity, ablative materials, airgel, industrial rating furnace.
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1.Úvod 

 

     Předložená diplomová práce se zabývá možnou variantou měřícího zařízení, určeného pro 

průmyslové ohřívací pece. Použitím měřícího zařízení lze upřesnit parametry ohřevu pro 

optimalizaci ohřevových režimů. 

     Pro optimální stavbu tohoto měřícího přístroje musíme vzít v úvahu charakteristiky 

jednotlivých použitých materiálů a  jejich klasifikační teploty. Nesmíme ovšem zanedbat i 

některé měřené veličiny samotných průmyslových pecí. Jejich porovnání, znalost pracovního 

prostoru ohřívacích pecí a vedlejších vlivů při samotném procesu ohřevu, nám usnadní výběr 

materiálů pro použití daného přístroje.  

     První část této diplomové práce se bude zabývat podrobnějším popisem jednotlivých druhů 

pecí, jejich pracovním prostorem a druhem vsázky. Také zde bude popsán vnitřní přestup 

tepla průběžné pece spolu s vykresleným teplotním polem. Rovněž zde budou popsány měřící 

okruhy ohřívacích pecí spolu s technickými prostředky. V poslední, teoretické části budou 

popsány systémy izolačních materiálů spolu s teplotními oblastmi, které jsou pro dané 

materiály vhodné. 

     Ve  druhé – tedy praktické části diplomové práce bude navržen a zhotoven fyzikální model  

pro testování izolačních materiálů  pro měřící zařízení. Na základě měření průběhu teplot, 

pomocí tohoto modelu, budou stanoveny přechodové křivky průběhu nárůstu teplot 

v laboratorní peci. Cílem měření a tedy i celé diplomové práce bude otestovat různé druhy 

izolačních materiálů, stanovit dynamické charakteristiky zhotoveného fyzikálního modelu 

s různou skladbou vnitřní izolace. Bude tedy vytvořen jednoduchý model pro stanovení 

technických parametrů izolačních materiálů měřícího zařízení a to za účelem dosažení vnitřní 

teploty max. 60°C. Maximální teplota bude stanovena z důvodu ochrany vnitřní elektronické 

části měřícího zařízení.  
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2.  Průmyslové  pece 

 

      Ohřívací pec je zařízení s uzavřeným a od okolního prostředí tepelně izolovaným 

pracovním prostorem, kde podle pevně zadaných hodnot dochází k ohřevu hutního materiálu 

a tudíž se zde uskutečňuje přestup tepla na vsázku. Výsledným produktem je tedy válcovací 

teplota daného materiálu. Tato teplota se pohybuje v rozmezí od 1050°C do 1150°C 

v závislosti na jakosti materiálu a způsobu dalšího průběhu zpracování. K ohřevu se většinou 

používá směsný plyn (pokud je válcovna součástí hutního závodu), který má k dispozici. 

Směsný plyn je tedy složený v určitém poměru z plynu koksárenského, vysokopecního a 

konvertorového. Pokud výhřevnost plynu není dostačující lze použít také ve spalovacím 

procesu zemní plyn. Pec je rozdělena do několika regulačních smyček, které jsou propojeny 

s řídícím počítačem. 

     Celá ohřívací pec je rozdělena do několika zón (obr.1), ohřívaný materiál postupuje 

průběžně těmito zónami proti proudu spalovacího vzduchu. V každé této zóně se provádí 

regulace teploty podle pevně stanovených hodnot tzv. řízený ohřev. To se děje za pomoci 

kontinuálního nastavování průtoku spalovacího vzduchu a průtoku spalin. V každé zóně jsou 

umístěny dva snímače teploty (např. termočlánky typu „S“ Pt/Pt-Rh). V okamžiku špatné 

funkce jednoho termočlánku systém automaticky přepne řízení podle hodnoty funkčního 

termočlánku. Teplota je snímána kontinuálně a na základě těchto hodnot regulační obvod 

zóny reguluje množství spalin procházející danou zónou. Regulace se provádí škrtící klapkou 

na výstupu spalin a měření množství spalin se provádí pomocí měřící clony. V případě 

nedostatečného ohřevu materiálu v dané zóně regulátor zvýší tepelný výkon hořáku. 

 

 

Obr. 1 Schéma tří zón průběžné pece 
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     Nejvíce rozšířeným druhem průmyslových pecí jsou ve strojírenství pece ohřívací. Tyto 

pece jsou určené k ohřevu pevné vsázky před kováním, před kalením nebo k samotnému 

tepelnému zpracování vsázky. Za ohřívací pece považujeme také pece vanové a kelímkové 

s olejovými, olověnými nebo solnými lázněmi. Do takových pecí se vsázka ponořuje. Podle 

druhu vytápění rozlišujeme pece palivové a elektrické. Oba tyto typy vytápění se dají 

kombinovat. Nejdůležitějším znakem podle kterého pece rozlišujeme je jejich konstrukční 

tvar. Používáme zde normu ÚN 43 2200.[1] 

 

2.1.   Ohřívací pece komorové 

          Komorové pece jsou pece s pracovním prostorem tvaru komory a sázecím otvorem 

(otvory)  pro vodorovný směr sázení (obr.2). 

 

 

 

Obr. 2  Komorová pec pro ohřev v kovárnách [3] 

 

Komorové pece s pevnou podlahou 

           Komorové pece, které mají pevnou podlahu a to buď bez zvláštní úpravy nebo 

upravenou pro sázecí zařízení. 

 

 Komorové pece vozové 

              Jejich podlahu tvoří plošina vozu, kterým se zaváží vsázka do komory. 

 

 Komorové pece štěrbinové 

               Jejich sázecí otvor je vytvořen štěrbinou, která je nad úrovní podlahy pracovního 

prostoru pece. 
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2.2. Hlubinné pece 

         Jsou to pece s pracovním prostorem tvaru válce nebo hranolu a se sázecím otvorem pro 

svislý směr sázení shora. V současné době se zavádí nové technologie plynulého odlévání 

oceli a tudíž jsou tyto pece odstaveny z provozu.[1] 

 

 Hlubinné pece šachtové 

            Jejich svislý rozměr pracovního prostoru převládá nad vodorovným (obr.3). 

 

 

Obr. 3   Hlubinná pec šachtová  [3] 

 

 Hlubinné  pece  truhlové 

               Jsou hlubinné pece, jejich vodorovné rozměry (rozměr) pracovního prostoru 

převládají nad svislým rozměrem nebo jsou stejně velké. 

 

2.3. Poklopové pece 

        Jsou pece s pracovním prostorem tvaru válce nebo hranolu vytvořeným pevným nebo 

pohyblivým poklopem, kterým se překrývá vsázka ukládaná na pevné nebo pohyblivé dno 

(obr. 4). 

 

Obr. 4   Poklopová pec [3] 
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Poklopové pece s pevným poklopem 

         Jsou  poklopové pece, jejichž poklop je pevný a dno je pohyblivé svisle nebo 

vodorovně. 

 

 Poklopové pece s poklopem zvedaným 

              Jsou poklopové pece, jejichž poklop je pohyblivý jen svisle a dno je buď pevné, nebo 

pohyblivé vodorovně. 

 

 Poklopové pece s přenosným poklopem 

              Jsou poklopové pece, jejich poklop je pohyblivý svisle i vodorovně a dno je pevné. 

 

 Poklopové pece s pojízdným poklopem 

              Jsou poklopové pece, jejich poklop je pohyblivý pouze vodorovně a dno je pohyblivé 

jen svisle. 

2.4. Průběžné pece 

          Jsou pece, kde vsázka je dopravována pracovním prostorem za pracovního chodu pece, 

a to stále v jednom smyslu dopravního pohybu. Jejich hlavní výhoda spočívá v ohřevu větších 

sérií stejnorodé vsázky a při zařazení ohřevu do výrobní linky. V průběžné peci vstupuje 

vsázka do pracovního prostoru pece v místě, kde je teplota nejnižší, a ohřívá se postupně až 

na požadovanou teplotu. U palivových pecí se pohybuje zpravidla proti proudu odtahovaných 

spalin, které odevzdávají část svého fyzikálního tepla přímo studené vsázce. Tedy za určitých 

podmínek není potřeba instalovat rekuperátor.[1] 

     Další výhodou použití průběžných pecí v  provozech je možnost velkého stupně 

mechanizace, která v těchto případech není nikdy samoúčelná. Je potřeba zvážit manipulaci 

s ohřátou vsázkou (především větších rozměrů a váhy), pracovní prostředí v blízkosti 

dveřního otvoru, které je hygienicky závadné. Tyto pece lze vybavit zařízením, které vyloučí 

úplně nebo alespoň zčásti přítomnost obsluhy u výstupního otvoru pece. Tím dojde ke zvýšení 

bezpečnosti a hygieny práce.[1] 
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 Průběžné pece narážecí 

            Jsou průběžné pece, kde je vsázka posunována po podlaze tlačným strojem nebo 

ručně. Pohyb způsobí náraz tlačky na poslední, právě vkládaný kus, který předá pohyb všem 

kusům v peci. Velké narážecí pece jsou běžné ve válcovnách, menší narážecí pece se 

používají i v kovárnách k ohřevu vsázky určitého tvaru a vhodných rozměrů. Ohřev probíhá 

sáláním jen z jedné strany (pokud pomineme malé boční stěny) a přestupem tepla vedením 

přilehlých kusů. Vsázka se pohybuje v peci po plné podlaze nebo po skluznicích, které musejí 

být v pásmu ohřevu na konečnou teplotu a v pásmu výdrže na teplotě chlazeny vodou. 

Dochází tedy zde ke značné ztrátě tepla a vzniku chladnějších míst tam, kde je vsázka 

umístěna na skluznicích.[1] 

 

 Průběžné pece krokové 

              Jsou průběžné pece, kde je vsázka doprovázena přetržitě vzájemně vázaným svislým 

a vodorovným pohybem části podlahy. Kroková pec má podlahu zpravidla ze dvou soustav 

nosníků (trámců), z nichž je jedna pohyblivá. Tyto nosníky nadzvednou při svém zdvihu 

vsázku, dopraví ji o určitý úsek vpřed a poté ji při svém pohybu směrem dolů uloží na pevné 

nosníky druhé soustavy. Vsázka je tedy dopravována pecí po přítržích. Kroková pec má dva 

systémy pohybu pohyblivých nosníků a to podle řešení čs. Patentu č. 102 486. Jeden  z nich 

vsázku přidržuje a ve své nejvyšší poloze ji předá druhé soupravě nosníků, která udělí vsázce 

pouze vodorovný pohyb vpřed. První soustava nosníků se vrací pod úrovní vsázky zpět. 

Tímto je zabráněno překřížení vsázky v peci a nárazům v mechanizmu nosníků.[1] 

     U krokových pecí je možno ohřívat vsázku ze tří stran. Jednotlivé kusy se totiž nedotýkají. 

V krokové peci podle čs. Patentu č.101 247 lze ohřívat vsázku vhodného tvaru i zespod 

(obr.5). 

 

 

Obr. 5   Průběžná kroková pec [3] 
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Průběžné pece tunelové 

               Jsou průběžné pece, kde je vsázka dopravována řadou vozů následujících těsně za 

sebou, ta tvoří současně podlahu pece. 

 Průběžné pece karuselové 

              Průběžná pec, kde je vsázka dopravována otáčením podlahy nebo jiné části pece 

kolem svislé osy, podlaha je ve tvaru talíře nebo prstence. V obou případech vychází vsázka 

z pece nedaleko od vkládacích dveří. Vsázku je možné ohřívat ze tří stran, protože se 

vzájemně nedotýká (obr. 6). 

 

 

Obr. 6   Průběžná karuselová pec [3] 

 

Průběžné pece válečkové 

              Průběžná pec, kde vsázku dopravují hnané válečky (obr.7). 

 

 

Obr.7   Průběžná válečková pec [3] 

 

 Průběžné pece dopravníkové 

             Průběžná pec, kde je vsázka dopravována nekonečným dopravníkem (podle druhu 

dopravníku máme pece pásové, řetězové nebo lanové). 
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Průběžné pece  kotálecí 

            Průběžná pec se skloněnou pevnou podlahou, po které se vsázka kruhového        

průřezu pohybuje vlastní vahou. 

 

 Průběžné pece bubnové 

               Průběžná pec, kde vsázka prochází vodorovným nebo skleněným válcem, ten je buď 

otáčivý (opatřený šroubovicí nebo bez šroubovice), nebo pevný a vsázka je tak dopravována 

šnekem. 

Průběžné pece střásací 

              Průběžná pec, kde se vsázka posouvá postupně střásavým nebo trhavým pohybem 

podlahy. 

Průběžné pece etážové 

             Průběžná pec, kde sypká nebo drobná vsázka propadá otvory postupně z poschodí na 

poschodí, v jednotlivých poschodích (etážích) je vsázka přihrnována k propadovým otvorům 

hřebly.[1] 

2.5. Průtažné pece 

          Jsou pece, kde je vsázka protahována pracovním prostorem za pracovního chodu pece, 

a to stále v jednom smyslu dopravního pohybu. 

2.6. Vanové a kelímkové pece 

          Jejich pracovní prostor je vytvořen vanou nebo kelímkem (obr. 8). 

 

 

Obr. 8   Vanová pec  [3] 
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Dále můžeme průmyslové pece dělit podle charakteristických znaků, kterými jsou:  

 

Vanové a kelímkové pece sklopné 

               Jsou vanové nebo kelímkové pece, kde se vana nebo kelímek natáčí nebo sklápí. 

Používají se k tavení, ne však k ohřevu pevné vsázky. 

 

 Vanové a kelímkové  pece  pevné 

              Jsou vanové a kelímkové pece, kde se poloha kelímku či vany nemění. 

2.7. Zvláštní  pece 

          Jsou pece, které mají základní konstrukční znaky dvou nebo více druhů pecí podle 

předcházejícího názvosloví.[1]  

 

Technologické určení tzn. pece: 

- tavící, 

- ohřívací, 

- pro tepelné zpracování (kalení, žíhání, popouštění), 

- vypalovací, 

- sušící, 

- destilační. 

Zdroj tepla: 

       -    plamen, 

       -    elektrické, 

       -    bez vnějšího zdroje  např. vysoké pece, konvektory. 

Způsob využití odpadních spalin 

       -    rekuperativní, 

       -    regenerativní, 

       -    bez výměníku. 
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3.  Měření  a  řízení  v průmyslových  pecích      

 

3.1. Teplota 

     Jedná se o základní měřenou veličinu při provozu průmyslových pecí v pracovním 

prostoru pece.  

     Vůbec nejrozšířenějším způsobem měření teploty je měření pomocí termočlánku, který je 

umístěný v pracovní komoře. Výše měřené teploty značně závisí na umístění termočlánku, 

který je ovlivňován teplotou proudících spalin, sáláním rozpálených stěn pece nebo topných 

článků a teplotou materiálu. Termočlánek tedy neměří pouze teplotu materiálu ohřívaného 

v peci. 

     Přesnost teploty naměřené termočlánkem záleží na jakosti termočlánku. Jeho 

elektromotorická síla se mění s časem a záleží především na materiálu termočlánku a na 

průměrné výši teploty, která je měřena. Z tohoto hlediska jsou nejvýhodnější termočlánky 

z platiny a jejich slitin s jinými kovy platinové skupiny. Ty však mají poměrně malou 

elektromotorickou sílu a vyžadují zvlášť citlivé a přesné měřící přístroje.[1] 

     Nižší teploty do 500°C měříme odporovými teploměry, které pracují na principu změny 

měrného odporu při zahřívání. Odporové čidlo je vyrobeno z tenkého platinového drátku a má 

při teplotě 0°C přesně 1000 ohmů. Pro měření v provozu pecí je drátek navinut na keramickou 

trubičku a zalit smaltem. Tímto je zaručena odolnost proti teplotám do 500°C a znemožněna 

chemická reakce platinového drátku s jakýmkoliv prostředím. Také se tyto teploměry umísťují 

do ochranných pouzder, která jsou uzpůsobena zašroubování do potrubí (odporové teploměry 

s jímkou), jsou vyráběny v délkách 160 a 250mm. Odporové teploměry vyžadují méně citlivé 

přístroje než termočlánky, ale působí na ně nepříznivě vyšší teploty. V pecní technice jsou 

spíše na ústupu.[1] 

 

3.1.1. Termočlánky 

     K nejvíce používaným čidlům pro měření teploty patří bezesporu termočlánky 

(termoelektrické články). Princip jejich činnosti spočívá v termoelektrickém jevu, který 

vznikne ve dvou vodičích (větvích) z různých materiálů spojených ve dvou místech o 

rozdílných teplotách. Vznikne tak termoelektrické napětí. 
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     Termočlánky dělíme podle používaných materiálů jejich větví. Jsou označeny písmeny a 

teplotním rozmezím, ve kterém je lze s garancí použít při dlouhodobém i krátkodobém měření 

(tab.1). 

     Z pohledu konstrukce a uspořádání měřícího konce,  dělíme termočlánky na oplášťované a 

neplášťované.  

 

Neplášťované :  

     měřící konec není nijak chráněn. Vyrábí se z termočlánkového drátu, kde jsou jednotlivé 

větve od sebe odděleny opředením ze sklo-textilové izolace. 

 

Oplášťované:  

     mechanicky jsou chráněny pláštěm z teplotně či chemicky odolných slitin. Jednotlivé 

vodiče jsou uvnitř tohoto pláště elektricky odděleny sypkou keramikou. Jejich použití do 

vyšších teplot je omezeno vlastnostmi izolace termočlánkových vodičů. 

      Při měření za zvýšené teploty vzrůstá chyba měření, která je způsobena ohřevem pláště 

termočlánkového vedení. Keramický materiál uvnitř pláště s rostoucí teplotou ztrácí izolační 

schopnost. Na vedení tak vznikají falešné měřící konce, která způsobí, že termočlánek 

ukazuje teplotu vedení než skutečnou teplotu měřeného předmětu.  Také dochází vlivem 

vysokých teplot k  postupné termo – chemické degradaci materiálu jednotlivých větví 

termočlánku. Například u termočlánku typu K se chromniklová větev stává elektricky 

kladnější proti svým původním hodnotám. Termočlánek tak ukazuje teplotu vyšší než je 

teplota skutečná. Falešně měřená teplota se zvyšuje až  k teplotě 1600°C, poté dojde 

k přepálení alumelové větve termočlánku.[1] 

     Dalším poměrně častým selháním termočlánku je jeho mechanické porušení. Ochranný 

plášť za vysokých teplot křehne, při pohybu - zejména pak při kontaktu se vsázkou nebo částí 

pece dojde k mechanickému porušení. Může tak dojít k vytvoření nového měřícího konce, 

takto poškozený termočlánek poté skokově přejde na měření teploty okolí. 
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Tab. 1  Typy termočlánků 

 

 

MATERIÁL 

TERMOČLÁNKU 

 

          OZNAČENÍ 

OBOR MĚŘITELNÝCH 

TEPLOT PŘI 

DLOUHODOBÉM 

POUŽITÍ (°C) 

HORNÍ MEZNÍ TEPLOTA 

PŘI KRÁTKODOBÉM 

POUŽITÍ (°C) 

Měď /kopel              M -200 …  +100 +100 

Měď/měď – nikl 

(měď / konstantan) 

  

              T 

 

-200 …  +400 

+400 

Chromel / kopel               L -200  …  +600 +800 

Nikl – chrom/měď-nikl 

(chromel / konstantan) 

   

              E 

 

-100   … +700 

+900 

Železo/měď-nikl 

(železo / konstantan) 

 

              J 

 

-200 … +700 

+900 

Nikl-chrom-

křemík/nikl-křemík 

(Nicrosil / Nisil) 

  

              N 

 

-200 … +1000 

+1200 

Nikl-chrom/nikl-hliník 

(chromel / alumel) 

 

              K 

 

-200 … +1000 

+1300 

Platina   

10% rhodium/platina 

 

              S 

 

0 … +1300 

+1600 

Platina 

13% rhodium/platina 

 

              R 

 

0 …. +1300 

+1600 

Platina 

30% rhodium/platina – 

6% rhodium 

 

              B 

 

+300 … +1600 

+1800 

Wolfram 

5% rhenium/wolfram 

20% rhenium 

 

               A 

 

0 … +2200 

+2500 
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3.1.2. Pyrometry 

     Bezkontaktní  měření povrchové teploty je založeno na snímání intenzity infračerveného 

záření z měřeného povrchu. Tato vyzařovaná energie je čočkami zaostřena na detektor. Podle 

zahřívání detektoru se generují elektrické signály, které se po zesílení přivádějí do 

vyhodnocovacích obvodů teploměru. Programové vybavení teploměru následně vypočte 

teplotu objektu.[18] 

     Základním předpokladem pro správné vyhodnocení měřené povrchové teploty pyrometrem 

je nastavení hodnoty emisivity. Ta nám vyjadřuje vztah mezi intenzitou záření absolutně 

černého tělesa při dané teplotě a intenzitou záření měřeného povrchu. Špatně nastavená 

hodnota emisivity může způsobit chybu měření desítky i stovky procent měřené teploty. 

Skutečná hodnota emisivity se proto před vlastním měřením určí tak, aby pyrometrem měřená 

teplota povrchu odpovídala teplotě měřené kontaktním způsobem neplášťovaným 

termočlánkem. Pyrometr snímá tepelné záření z určitého zorného pole, jeho velikost závisí na 

vzdálenosti měřeného objektu, proto musí měřený povrch objektu zaplňovat celé toto zorné 

pole (obr.9). 

 

 

                    

Obr. 9   Měření teploty vsázky pomocí pyrometru  [4] 

 

 

3.2. Čas měřený v průmyslových pecích 

 

     Měří se obvyklými chronometry s nastavitelnými kontakty, časovými spínači nebo 

časovými  programovými zařízeními. Bývá také registrován na registračních přístrojích 

teploty nebo proteklého  množství. 
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3.3. Řízení tlaku v peci 

     Funkce regulační smyčky spočívá v řízení tlaku uvnitř pece podle nastavených hodnot. 

Regulace probíhá průběžným seřizováním (nastavováním) polohy spalinového ventilu. Tlak 

v peci se udržuje regulátorem tlaku,  výstup tohoto regulátoru ovlivňuje servomotor 

spalinového ventilu. Hodnota tlaku se zjišťuje čidlem tlaku a je indikována a registrována 

systémem. V případě, že se tlak v peci zvyšuje s ohledem na hodnotu přednastavenou na 

regulátoru tlaku, jeho výstup zmenšuje otevření spalinového ventilu a naopak.[20] 

3.4. Řízení tlaku spalovacího vzduchu 

     Funkce této regulační smyčky je v řízení tlaku spalovacího vzduchu ke kolektoru podle 

nastavené hodnoty. To se děje průběžným seřizováním (nastavováním) počtu otáček 

ventilátoru spalovacího vzduchu. Měření počtu otáček se uskutečňuje snímačem rychlosti 

otáčivého pohybu (otáčkoměr). Tlak spalovacího vzduchu, který se měří v barelu tlakovým 

snímačem, je indikován a registrován systémem.[20] 

3.5. Řízení teploty spalin na vstupu do rekuperátoru 

     Funkcí této smyčky je chránit rekuperátor a to řízením teploty spalin vstupujících do 

rekuperátoru, přesně podle nastavených hodnot. To se může zabezpečit průběžným 

nastavováním ventilu pro ředění/zchlazování spalin. V případě, že teplota spalin vstupujících 

do rekuperátoru (je regulována termočlánek např. typu „K“  Cr  Al) dosáhne nebo překročí 

hodnotu nastavenou na regulátoru, výstup regulátoru otevře ventil pro ředění spalin vzduchem 

– ten je řízený servomotorem.[20] 

3.6. Okruh paliva 

     Regulační smyčka nám indikuje stav a polohu ventilu jednotlivých potrubí, která dodávají 

palivo hlavním hořákům pece. Sběrné potrubí (kolektor) paliva je vybaveno: 

 snímačem maximálního a minimálního tlaku, 

 měřící clonou (postupně načítá celkové množství paliva), 

 termistorem (teplotně kompenzuje hodnotu množství paliva), 

 snímačem tlaku (tlakově kompenzuje hodnotu množství paliva).[20] 

3.7. Okruh chladící vody  

     Zařízení je vybaveno pro různé okruhy jednotlivých pecí. Tato zařízení mají za úkol 

měření průtoku a teploty vody v daných okruzích. Provádí se např. termistorem typu PT 100. 
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 4. Průmyslová  měřící  zařízení 

 

     V rámci provedené rešerše tématu je dále [13] popsán Funkční vzorek vyrobený pro 

průběžnou pec Sochorové válcovny Kladno, který  se obecně skládá z více vrstev s různými 

vlastnostmi. Střídají se zde vrstvy s nízkou tepelnou vodivostí pro snížení prostupu tepla do 

vnitřní části TBB a také vrstvy s vysokou tepelnou kapacitou pro zpomalení nárůstu teploty. 

Významnou roli zde hraje vodní vrstva, kde tepelná kapacita výparného tepla vody významně 

zpomalí prostup tepla do vnitřní části TBB. Tloušťka a uspořádání jednotlivých vrstev je 

výsledkem optimalizace struktury TBB pro dané požadavky a omezující podmínky. Rozměry 

této tepelné box-bariéry jsou 748x608 mm, výška je 423 mm. Celková hmotnost je včetně 

vody 140 kg. Do jedné nádrže se vejde cca 70 litrů vody (obr. 10). [13] 

 

             Tato TBB je navržena pro pobyt v peci cca 7 hodin při teplotě pece 1300-1400°C. 

Struktura  TBB je vzhledem k vysokým teplotám a době pobytu v peci rozšířena o vnitřní 

prvky vodní nádržky, které zadržují část vody na vrchní straně TBB a zabraňují jejímu 

předčasnému odkrytí (tj. poklesu hladiny vody). Napájení vnitřního měřícího modulu je 

pomocí 10 speciálních dobíjecích AA článků o celkové kapacitě 15 V. Pro přenos do PC je 

použit komunikační USB modul Advantech ADAM 4561. Počet termočlánkových čidel je 8. 

Maximální vzorkovací frekvence ústředny je 1Hz (pro měření použita perioda 10Hz). [13] 

 

 

Obr.  10  Termo box – bariéra a její teplotní pole [13] 
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Obr.  11  Termo box – bariéra a její teplotní pole po optimalizaci  [13] 

 

 

     Termo box bariéra je uplatňována pro kalibrační měření pece. Cílem tohoto měření 

průběžné pece je stanovit nebo upřesnit parametry ohřevu v průběžné peci pro správnou 

funkci systému optimálního řízení ohřevu.. Jedná se především: 

 

 rozložení teploty podél pece a přesnost stávajícího termočlánkového měření teploty 

pecní atmosféry, 

 intenzita ohřevu ve vazbě na měřenou teplotu pecní atmosféry, 

 přesnost pyrometrického měření teploty povrchu vsázky. 

 

      Znalost uvedených skutečností je nutná pro vytvoření věrohodného počítačového modelu 

ohřevu vsázky a následného zkonstruování měřicího přístroje pro samotný ohřev vsázky. 

     Kalibrační měření spočívá v provedení vlastního měření teploty pecní atmosféry a 

zkušební vsázky (povrch, podpovrch, tepelný střed) při jejím ohřevu (obr.12). Následuje 

vyhodnocení naměřených průběhů teplot a stanovení hledaných parametrů ohřevu. Teplota 

zkušební vsázky a okolní pecní atmosféry je měřena termočlánky. Ty jsou umístěny v měřící 

sondě, která zabezpečuje dobrý kontakt v měřících místech a přesně definovanou polohu 

těchto měřících míst. Termočlánkové vedení je od vsázky vedeno k měřícímu záznamovému 

systému, který je v ochranném krytu tvořeném tepelnou box-bariérou (TBB) a pohybuje se 

spolu se vsázkou průběžnou pecí.[13] 

 



19 

 

                                                    

 

 

Obr.12   Teplotní pole průběžné pece [7] 
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5. Návrh  modifikace   izolačního  materiálu  měřícího  zařízení 

 

    Diplomová práce je zaměřena na modifikaci izolačního materiálu měřícího zařízení pro 

měření teploty v průmyslových pecí založených na principu uvedených v předchozí kapitole. 

Záměrem modifikace by bylo, s ohledem na informace v předchozí kapitole, minimalizovat 

rozměry samotné termo box-bariéry a to tak, aby její použitelnost nebyla jen pro průběžnou 

pec, ale pro všechny v současné době používané pece. Cílem je tedy provést praktická měření 

teploty na fyzikálním modelu s různými druhy izolačních materiálů, které by se daly využít 

pro jednotlivé vrstvy termo box bariéry – TBB -  a které by zcela funkčně nahradily 

parametry stávajících vrstev. Sekundárně by tak byla řešena i váha termo box bariéry –TBB -, 

která by mohla být časem problematická a to s ohledem na manipulaci a bezpečnost 

pracovníků obsluhy.  

 

5.1. Systémy  izolačních  materiálů 

 

     Pro stavbu vnějšího obalu Thermo-box-bariéry, kterou se zabývá předložená diplomová 

práce,  musíme zvážit i faktory vnějšího prostředí a mechanického namáhání. Zmapování,  

pochopení těchto zákonů a zvážení nevýhod materiálů a systémů vhodných pro tento úkol, 

nám zajistí správnou volbu materiálu, který bude adaptivní s jakoukoliv měřenou pecí a 

vsázkou. 

5.2. Systémy teplo vyzařující 

     

            Volíme materiály s vysokou teplotou tání, schopné vydržet vysoký tepelný tok. Stačí 

obvykle relativně tenká vrstva materiálu, efektivnost systému závisí na dopadajícím tepelném 

toku a na vyzařovací schopnosti povrchu. Je možné použít z kovů např. molybden nebo slitiny 

niklu s povrchem chráněným kysličníky. Z dalších materiálů může být použito 

těžkotavitelných kysličníků, např. oxidu zirkoničitého (ZrO2), keramických materiálů nebo 

grafitu. Maximální pracovní teplota ZrO2 je 2500°C, grafit sublimuje dokonce při teplotě 

3350°C. Výhodou grafitu jsou třicetkrát až čtyřicetkrát vyšší maximální přípustné tepelné 

toky než u molybdenových slitin. Nevýhodou je naopak jeho maximální křehkost a nutnost 

chránit jeho povrch před oxidačních účinkem atmosférického kyslíku.[4] 
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5.3. Systémy teplo pohlcující 

 

     Tyto materiály teplo částečně vyzařují a částečně jej akumulují. Pokud použijeme silnou 

vrstvu tohoto materiálu, část tepla, které se nevyzáří, bude převedeno do objemu materiálu. 

     Materiály, schopné teplo pohlcovat, musí mít vysokou tepelnou kapacitu, vodivost i teplotu 

tání tak, aby bylo možné nahromadit co nejvíce tepla do teploty tání. Vzhledem ke značné 

tepelné vodivosti těchto materiálů je nezbytné izolovat vlastní konstrukci vrstvou materiálu 

s malou tepelnou vodivostí, např. plstí ze skelných vláken. 

     Ze známých materiálů bylo v systémech pohlcující teplo použito mědi a berylia a to 

především v oblasti kosmického výzkumu. [4] 

 

  5.3.1.   RCC (Reinforced Carbon-Carbon) 

     Je kompozitní materiál, který se skládá z uhlíkových vláken. Tato vlákna tvoří uhlíkovou 

matrici. Ve většině případů bývá pokryt vrstvičkou karbidu křemíku, který chrání čistý uhlík 

před oxidací. Je vhodný pro použití do vysokých teplot, především tam, kde je potřeba tepelné 

odolnosti anebo nízkého součinitele teplotní roztažnosti. Není tak křehký jako mnoho jiných 

keramických materiálů, je však méně odolný proti nárazu.[4] 

 

Postup výroby je ve třech krocích: 

 

1. Vrstvy uhlíkového vlákna jsou lepeny fenolovou pryskyřicí a jsou tvarovány do 

konečné podoby. Jako přísada se přidává čistý koks nebo jiný čistý uhlík. 

2. V inertní atmosféře je vše zahříváno na teplotu, kdy se pyrolýzou fenolová pryskyřice 

rozloží a vytvoří uhlíkovou matrici. Při tomto procesu ztrácí směs objem a začínají se 

vytvářet póry, které jsou částečně eliminovány přídavnými přísadami. 

3. Uhlíková matrice se impregnuje furfuryalkoholem a dalšími pyrolýzami je 

zahušťována a zesilována. Nakonec jsou póry postupně několik dní vyplňovány za 

vysoké teploty uhlíkotvorným plynem, např.acetylenem. Tento dlouhý proces umožní 

uhlíku vytvořit větší grafitické zrno, mimo jiné je to také hlavní důvod vysoké ceny 

tohoto materiálu. Při konečné úpravě je povrch materiálu za vysoké teploty pokryt 

vrstvičkou karbidu křemíku (obr. 13). 
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Obr. 13  Řez materiálem RCC [7] 

 

 

     

 5.3.2.   HRSI ( High – temperature  Reusable Surface Insulation). 

 

     Základní složkou HRSI a LRSI jsou vlákna velmi čistého křemene  spékáním spojená 

křemennou keramikou. Materiál je velmi pórovitý, s nízkou hustotou (144 kg/m
3
) a křehký. Je 

zpracováván převážně do tvaru desek. Povrch těchto desek je pokryt borosilikátovým sklem 

tloušťky 0,46 mm, toto sklo zabraňuje otěru povrchu desky, brání pohlcování vlhkosti 

pórovitým materiálem a napomáhá vyzařování tepla z desky. U spodního okraje je sklovitý 

povrch přerušen a to tak, aby se tlak vzduchu v pórech mohl přizpůsobit okolí. Vniknutí 

vlhkosti do těchto míst desky se zabraňuje impregnací povrchu silikonem. V oblastech vyšší 

teploty mají desky rozměry 150x150 mm
2
 a tloušťku od 20 do 72,5 mm. V oblastech s nižší 

teplotou postačí desky s tloušťkou v rozmezí 5 až 20 mm a rozměrem 200x200 mm
2
(LRSI). 

Poškození desek v důsledku tepelné roztažnosti se předchází volbou čistého křemene jako 

materiálu desek. Křemen má velmi malou tepelnou roztažnost (obr.14).[7] 
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Obr. 14   Řez materiálem  HRSI [7] 

 

 

 

5.4. Ablativní systémy 

 

     Ablace je způsob tepelné ochrany na základě fyzikálně-chemických transformací pevných 

látek  a to podle konvekčních nebo radiačních tepelných toků. Samotný efekt tepelného štítu 

je součtem tepla fázových a chemických přeměn látky a snížení toku tepla. Je to v podstatě 

jakýsi obětní způsob tepelné ochrany, protože v zájmu zachování přijatelných tepelných 

podmínek je povrchová vrstva částečně zničena. Hlavní výhodou je vlastní regulace 

samotného procesu ablace tzn. změna ablační rychlosti v závislosti na úrovni tlaku a teploty 

plynu proudící po povrchu. 

 

     Použije-li se v systémech pohlcujících teplo materiálu s malou tepelnou vodivostí, nebude 

teplo z povrchu materiálu prakticky odváděno do jeho objemu. Takto vzniknou v materiálu 

velké tepelné gradienty a teplota povrchu může převýšit teplotu tání či sublimace materiálu. 
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     Jestliže vnitřní část materiálu zůstane dostatečně chladná a vydrží pnutí, která jsou spojená 

s teplotním gradientem, vrchní roztavená vrstva materiálu pod vlivem vnějších třecích 

smykových napětí přejde do okolního proudu vzduchu, tj. dojde k ablaci materiálu. Znamená 

to, že část dopadající tepelné energie je odváděna spolu s odtavenou hmotou. Ablativní 

systémy jsou velmi efektivní tam, kde je materiál vystaven velkým tepelným tokům.[25] 

 

     Mezi nejvíce rozšířené ablativní materiály patří bezesporu kompozitní materiály, které jsou 

tvořené grafitovými nebo křemennými vlákny spojenými fenolovými pryskyřicemi. 

Mechanizmus ablace těchto materiálu je dosti složitý a náročný. Tyto materiály mají vysoký 

bod tání. Matrice může být ze skla, azbestu, uhlíkových nebo polymerních vláken opletených 

různými způsoby. V některých případech je použita voštinová konstrukce, která je naplněna 

speciální směsí organických a neorganických látek s přídavkem skleněných vláken. Touto 

speciální směsí (jejíž složení spadá pod ochranné známky výrobců) se jednotlivé buňky 

voštinové matrice plní postupně. Pro názornost je na obr. 15 znázorněna voštinová matrice 

s prázdnými buňkami a s buňkami zaplněnými směsí.[25] 

 

 

Obr. 15  Voštinová matrice [7] 

 

     Zpočátku se výměna tepla děje vedením. V okamžiku,  kdy dosáhne teplota povrchu 

teploty pyrolýzy pryskyřice, pryskyřice začne uhelnatět a plyny vzniklé rozkladem odnášejí 

teplo do okolního vzduchu. Zuhelnatělá část je značně pórovitá, její pevnost je zvyšována 

vlákny, jimiž je kompozitní systém tvořen. [7] [25] 
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     Při pokračujícím zahřívání čelo pyrolýzy postupuje do hloubky. Plynné produkty difundují 

pórovitým zuhelnatěným povrchem do okolního proudu vzduchu. V mezní vrstvě proudu 

vzduchu pak může dojít i k hoření zuhelnatělého povrchu pláště.  

 

     Krom zmíněných kompozitních ablativních materiálů, které uhelnatí, existuje ještě jiný typ 

ablativních materiálů. Tyto materiály – hlavním představitelem je teflon – při zahřátí 

neuhelnatí, ale sublimací uvolňují plyn přímo z pevné fáze. 

     Nevýhodou takových ablativních materiálů je, že se musí používat v silnější vrstvě než 

ablativní materiály, které uhelnatí. 

     Každý z uvedených tří systémů tepelné ochrany má svou oblast použití. Volba konkrétní 

varianty vychází z konstrukce a úkolů, které má tato tepelná ochrana zajistit. 

 

5.5. Aerogel  

     Aerogel je porézní ultralehký materiál vyráběný odstraněním kapalné části z gelu. Bývá 

také nazýván zmrzlý dým nebo modrý dým a to z toho důvodu, že obsahuje 99,98% vzduchu, 

zbylá část je oxid křemičitý. Skládá se z miniaturních nanočástí – dutých křemičitých koulí. 

Díky jejich uspořádání má látka obrovský vnitřní povrch (1 g až 1000 m
2
)tudíž je vhodný pro 

absorpci. Materiál má přitom vynikající prostupnost plynů i kapalin. Hustota aerogelu je 

pouze 3 mg/cm
3
. Vyrobit jej lze i ze sloučenin uhlíku, hliníku, chrómu, zinku nebo cínu. 

Snese až 2000krát větší zatížení než je jeho vlastní hmotnost. Jeho porozita přesahuje 95% a 

má velmi širokou distribuci pórů od 10
-10

 do 10
-6

m. Má také extrémně nízkou tepelnou 

vodivost (0,015 – 0,020 W.m
-1

.K
-1

). Jeho teplota tání je 1200°C. Velmi dobře tlumí vibrace a 

zvuk. Jeho nevýhodou je však fakt, že při styku s vodou se mění opět na gel. V optickém 

využití může být problémem také jeho namodralá barva (obr. 16).[5] 

 

Princip výroby aerogelu: 

 principem metody výroby je nahrazení kapaliny kapalinou jinou, ovšem s nižší 

kritickou teplotou a tlakem, 

 podmínkou je také  fakt, že měněné kapaliny jsou neomezeně mísitelné (např.voda 

může být nahrazena alkoholem a ten zase éterem), 

 poté se gel ohřeje za vysokého tlaku nad kritickou teplotu a veškerá kapalina se 

okamžitě přemění na plyn. Jedině tak nedojde ke zdeformování gelu vlivem 

kapilárních jevů, které by provázely vypařování.[5] 
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                                                      Obr. 16  Aerogel [12] 

 

 

 

 

    5.6.  Alternativní  řešení 

         Jako nejvíce účinné se jeví využití systémů, které jsou již používány při konstrukci a 

ochraně raketoplánů a raket. Tedy především při tepelné ochraně raketových motorů. Tato 

ochrana spočívá v použití kapalného vodíku, který je vháněn do systémů distribučními 

kanálky. Zajistí tak tepelnou ochranu a to při zážehové teplotě až 3300°C na požadovaných 

54°C. 

         Kapalný dusík se dnes používá v řadě kryogenních procesů, při kterých je třeba udržet 

prostředí na velmi nízké teplotě. Příkladem jsou různá odvětví medicíny, farmacie, asistované 

reprodukce apod. Jeho výhodou je naprostá bezpečnost použití, reaguje s jinými sloučeninami 

pouze za vysokých teplot a tlaků. Za laboratorní teploty reaguje pouze s lithiem a plutoniem, 

naproti tomu například s kyslíkem se již slučuje za teploty 2500°C. Je hořlavý, ale hoření 

nepodporuje, 7 x více vede teplo než vzduch. Pro účely měření ohřívacích pecí resp. měření 

teploty vsázky je tedy více než vhodný a to i z hlediska bezpečnosti použití.[25] 
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5.7. Teplotní oblasti izolačních materiálů 

 

 teplotní oblast 900-1400°C – zde připadají v úvahu např. kovové povrchové panely, 

ablativní systémy na jedno použití nebo vícenásobně použitelná povrchová izolace na 

bázi křemíku, 

 

 teplotní oblast 1400-1600°C -  lze zvolit buď ablativní tepelnou ochranu 

s jednorázovým použitím, nebo vícenásobně použitelnou povrchovou izolaci na bázi 

kompozitního materiálu, tvořeného uhlíkovými vlákny v uhlíkové matrici, 

 

 teplotní oblast vyšší jak 1300°C -  lze použít kompozitní materiál tvořený uhlíkovými 

vlákny v uhlíkové matrici RCC ( Reinforced  Carbon - Carbon), chráněný vrstvou 

karbidu křemíku před oxidací, 

 

 teplotní oblast 700-1300°C – lze použít vícenásobně použitelnou izolaci na bázi 

křemene HRSI ( High – temperature  Reusable Surface Insulation), 

 

 teplotní oblast 400-700°C – lze použít vícenásobně použitelnou izolaci na bázi 

křemene LRSI ( Low – temperature Reusable Surface Insulation), 

 

 teplotní oblast do 400°C – lze použít pružnou vícenásobně použitelnou povrchovou 

izolaci FRSI ( Flexible Reusable Surface Insulation).[2] 
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6. Návrh  laboratorního  modelu 

 

     Pro praktickou část této diplomové práce byl tedy zhotoven fyzikální model pro testování 

izolačních materiálů pro měřící zařízení. Pro tyto účely byly použity s laskavým svolením 

pana Ing. Jankovského materiály firmy PROPEC s.r.o. Praha 1. 

 

Byly použity tyto materiály fa.PROPEC s.r.o. Praha 1: 

 

 

 Žáruvzdorná izolační plsť ze skleněného vlákna PROMAGLAF 1100, určená pro 

klasifikační teplotu 1100°C, která se vyrábí v  tloušťce 3mm až 25 mm a formátu 

1250x1000mm (obr.17) Chemické složení vláken je Sio2 je 45% až 60% a Al2O3 je 40% 

až 55%. 

 Izolační keramické desky s žebrovím (obr. 18). 

                                        

 

 

Obr.17   Žáruvzdorná plsť PROMAGLAF 1100 ze skleněného vlákna 

Obr.č.18   Izolační keramické desky 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 17 Obr. 18 
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 Keramické žáruvzdorné trubice a válečky různých průměrů(obr.19 a obr.20). 

 

 

 

 

Obr. 19  Žáruvzdorná keramická trubice 

Obr.  20   Keramické válečky různých průměrů použité k měření č.4 

 

 

 Žáruvzdorný tmel Alsiblock –D, určený pro klasifikační teploty 1450°C.(obr.21) 

Jedná se o směs vodního skla, šamotu (křemičitan hlinitý) a aditiv. Relativní hustota je 

1400-2000 kg/m
3
 s použitím do teplot 1400°C. 

 

 

 

Obr. 21  Žáruvzdorný tmel Alsiblock – D 

 

Obr. 19 Obr. 20 
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6.1.  Měření 1 

     Z dodaných materiálů se vytvořil prototyp měřícího zařízení. Stěny tohoto zařízení jsou 

z keramických desek s žebrovím, víko a dno bylo vytvořeno z šamotových cihel (po úpravě ). 

Na šamotové dno byl žáruvzdorným tmelem připevněn keramický žáruvzdorný váleček 

s vnějším ø 60 mm a vnitřním průměrem ø50 mm. Tento žáruvzdorný tmel se také použil k 

fixaci všech stěn měřícího zařízení. Následně se do vnitřní části keramického válečku umístil 

konec prvního termočlánku (ten nám zaznamenával teplotu č.2), a do vnitřního prostoru mezi 

váleček a vnější keramickou stěnu se umístil konec druhého termočlánku (záznam teploty č.1) 

(obr.22, obr.23 ). 

 

Obr. 22  Zhotovení prototypu měřícího zařízení 

 

Obr. 23 Průřez prototypu měřícího zařízení 
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Obrázek     24   sestavení vnějšího obalu měřícího zařízení a umístění keramického válečku   

                         na víko měřícího zařízení (toto víko bylo zhotoveno ze šamotových cihel). 

Obrázek     25   vyplnění spodní části izolační vrstvou PROMAGLAF 1100. 

Obr. č.1 Obr. 25 

Obr. 26 Obr. 27 

Obr. 28 Obr. 29 

Obr. 24 
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Obrázek     26    konečná podoba měřícího zařízení. 

Obrázek     27    termočlánky typu K. 

Obrázek     28    ukončení pokusu – pohled do vnitřní části laboratorní pece. 

Obrázek     29     laboratorní pec. 

 

Výsledkem  pokusu byly dvě křivky teplot zaznamenané pomocí termočlánků viz. obr. 30. 

 

 

 

 

 

  

Obr.  30  Průběh teplot zaznamenaných termočlánky při prvním měření měřícího zařízení 

 

 

     Pro matematický popis nárůstu teploty ve vnitřním prostoru měřícího zařízení (průběh 

teploty T2) byla sestavena diferenciální rovnice na základě změřené přechodové 

charakteristiky pro teplotu T2. 

     Identifikace byla provedena pomocí Strejcovy metody. 
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     Aby byl eliminován vliv odchylek jednotlivých měřených hodnot, byla nejdříve provedena 

regrese naměřených hodnot polynomem pátého stupně (obr.31). Hodnoty se použily pouze 

z teploty č.2, tedy z teploty zaznamenané z vnitřní části keramického válečku. Dále byly 

numericky stanoveny hodnoty první a druhé derivace regresního polynomu za účelem určení 

inflexního bodu. 

     Další postup byl proveden určením jednotlivých konstant dle Strejcovy metody (obr.32). 

Výsledkem byl přenos soustavy na základě kterého byly určeny koeficienty diferenciální 

rovnice. Postup byl aplikován na výsledky měření 1, 2 a 4. 

 

Identifikace soustavy a sestavení diferenciální rovnice pro měření  1 

 

 

Obr. 31  Průběh regresní křivky pátého polynomu  hodnot teploty č.2 

 

 

Rovnice regrese je  tedy: 

Y= -0,000566x
5
 +0,043951x

4
 – 1,298380x

3
 + 15,700169x

2
 – 14,197358x + 17,244353 

Hodnota spolehlivosti R
2
 je 0,999535 

Podle druhé derivace jsou souřadnice inflexního bodu  [6,5;305,5] 
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Rovnice sečny                           y=k.x + q 

                                               k= 68,262963 

 

Směrnice v inflexním bodě         q= y – k.x 

                                               q=  - 138,20926 

                                               y = 68,263.x – 138,21 

                                               y = 305,5 

Doba přechodu:  

Pro ymax. = 920 

                                  

                                      [17] 

Doba průtahu: 

Pro ymin. = 20 

 

                                           [17] 

 

Doba náběhu je pak      Tn   =   Tp - Tu 

                                                        Tn = 13,184309                                                                [17] 

 

Pak je                   

   

                                                       [17] 

                                

Systém je tedy třetího řádu. 
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Pro výpočet    T  použijeme výrazu: 

 

                                                   

                                                                                 [17] 

 

Kde  ti je  souřadnice inflexního bodu v ose x, 

 

a  „n“  je vyjádření řádu systému  =  tedy 3. 

 

 

 

  

          

Přenos soustavy   je pak  : 

 

                                                                                                   [17] 

 

                                                                                              [17] 

                                                   

Výpočtem dojdeme k vyjádření: 

                                             34,33 p
3
 + 31,68 p

2
 + 9,75 p +1                                   [17] 

 

Diferenciální rovnice má tvar: 

                             34,33 y´´´(t) + 31,68 y´´(t) +9,75 y´(t) + y(t) = u(t)                     [17]                                                 
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6.2.  Měření 2 

 

     Měřící zařízení bylo vyjmuto z pracovní části pece po vychladnutí. Poté byl prostor mezi 

keramickým válečkem a vnějším keramickým obalem vyplněn izolační vatou. Nainstalovaly 

se zpětně oba termočlánky typu K a celé toto zařízení bylo opět umístěno do laboratorní pece, 

kde počáteční teplota pece byla opět stanovena na 1000°C. Po otevření pecních dvířek 

počáteční teplota klesla na 920°C. Zahájení měření bylo v první minutě ohřevu a skončilo po 

30 minutách. Následně bylo toto zařízení ponecháno v peci z důvodu  obtížného vyjmutí za 

vyšší teploty. Po ochlazení bylo vyjmuto za účelem dalšího měření. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 32 Obr. 33 

Obr. 34 Obr. 35 
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 Obrázek     32    Vyplnění prostoru mezi keramickým válečkem a vnější stěnou MZ izolační     

                            vatou 

 Obrázek     33    Pohled na vyplněný prostor MZ spolu s keramickým válečkem 

 Obrázek     34    Názorné umístění termočlánku 

 Obrázek     35    Přichycení keramického válečku k horní stěně MZ 

 

 

Výsledkem tohoto pokusu byly opět dvě křivky měřených teplot zaznamenaných pomocí 

termočlánků (obr.36). 

 

 

 

 
  

Obr. 36   Průběh teplot měřícího zařízení při měření 2 

 

       Tento pokus nebyl vyhodnocován, z grafu je zřejmé (obr. 36), že zde došlo  

k chybě měření. Pokus byl proto opakován za stejných  vstupních podmínek. 
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6.3.  Měření 3 

     Jednalo se o opakovatelnost pokusu 2. Základem tedy bylo zachování všech stávajících 

podmínek a parametrů měřícího zařízení. S měřícím zařízením nebyly prováděny žádné 

úpravy. Počáteční podmínky zůstaly zachovány. Měření bylo ukončeno po 53 minutách 

měření. Výsledkem byly opět křivky průběhu teplot (obr.37), které byly poté vyhodnoceny 

Strejcovou metodou  (obr.38) a dle vypočtených koeficientů byla stanovena diferenciální 

rovnice.  

 

 

 

Obr. 37  Průběh teplot měřícího zařízení při měření 3 
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Identifikace soustavy a sestavení diferenciální rovnice pro měření  3 

 

 

 

Obr. 38  Regresní křivka pátého polynomu určená z teploty 2 měření 3 

 

 

 

Rovnice regrese je  tedy: 

Y= -0,0000091x
5
 +0,0015988x

4
 – 0,1034128x

3
 + 2,6513620x

2
 + 1,5912154x + 24,0933068 

Hodnota spolehlivosti R
2
 je 0,9999340 

Podle druhé derivace jsou souřadnice inflexního bodu  [13,5;328,5] 

Rovnice sečny                           y=k.x + q 

                                               k= 30,8359974 

 

Směrnice v inflexním bodě         q= y – k.x 

                                               q=  - 87,7859642 

                                               y = 30,836.x – 87,786 

                                               y = 328,5 
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Doba přechodu:  

Pro ymax. = 920 

                   

                                            [17] 

Doba průtahu: 

Pro ymin. = 20 

 

                                                [17] 

 

Doba náběhu je pak      Tn   =   Tp - Tu 

                                                        Tn = 29,1866674 

  

pak  je                 

          

                                                                     [17] 

                           

 

Systém je tedy třetího řádu. 

Pro výpočet    T  použijeme výrazu: 

                                                

                                                              

                                                                                           [17]                                     

           

Kde  ti je  souřadnice inflexního bodu v ose x, 

 

a  „n“  je vyjádření řádu systému  =  tedy 3. 

 

      



41 

 

Přenos soustavy   je pak  : 

 

                                                                                                      [17] 

 

                                                                                                [17] 

        

 Výpočtem dojdeme k vyjádření : 

                                        307,5 p
3 

+ 136,7 p
2
 + 20,25 p + 1                        [17] 

Diferenciální rovnice má tvar: 

 

                         307,5 y´´´(t) + 136,7 y´´(t) + 20,25 y´(t) + y(t) = u(t)            [17] 

 

 

 

 

6.4. Měření 4 

 

     Vnitřní část měřícího přístroje byla rozšířena o další žáruvzdorné keramické válečky 

různých průměrů (jednalo se o tyto  ø 25, ø 60 a ø 65. Tyto byly seskládány a uvnitř 

nejmenšího z nich byl umístěn konec termočlánku, který zaznamenal teplotu č.2 (obr. 39 a 

obr.40). Počáteční podmínky byly opět stejné. Měření bylo ukončeno po 77 minutách a 

výsledky byly opět zaznamenané pomocí programu Microsoft Excel do křivek (obr. 41) a 

následně vyhodnoceny Strejcovou metodou (obr.42) a to z důvodu získání koeficientů pro 

stanovení diferenciální rovnice. 
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Obr. 39   Výsledné sestavení keramických žáruvzdorných válečků  

Obr. 40  Umístění termočlánku do vnitřní části měřícího zařízení 

 

 

 

Obr. 41   Průběh teplot zaznamenaných v průběhu měření 4 
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Identifikace soustavy a sestavení diferenciální rovnice pro měření  4 

 

 

Obr. 42  Regresní křivka pátého polynomu určená z hodnot teplot 2 z měření 4 
  

 

 

Rovnice regrese je  tedy: 

 

Y= -0,00000040x
5
 +0,00019399x

4
 – 0,02721305x

3
 + 1,40419895x

2
 - 9,52215326x + 

38,27630627 

Hodnota spolehlivosti R
2
 je 0,99983471 

Podle druhé derivace jsou souřadnice inflexního bodu  [25,5;334] 

Rovnice sečny                          y=k.x + q 

                                               k= 21,0194491 

 

Směrnice v inflexním bodě        q= y – k.x 

                                               q=  -201,995951 

                                               y = 21,0194491.x – 201,995951 

                                               y = 334 
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Doba přechodu:  

Pro ymax. = 920 

                           

                                                              [17] 

                        

Doba průtahu: 

Pro ymin. = 20 

 

                                                                        [17] 

 

Doba náběhu je pak      Tn   =   Tp - Tu 

                                                        Tn = 42,817487 

 

 pak  je                

                                   

                                                                [17] 

Systém je tedy třetího řádu. 

 

Pro výpočet    T  použijeme výrazu: 

                                                                                            

                                                                                           [17]                                       

              

                                             

           

Kde  ti je  souřadnice inflexního bodu v ose x, 

 

a  „n“  je vyjádření řádu systému  =  tedy 3. 
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Přenos soustavy   je pak  : 

 

                                                                                                      [17] 

 

                                                

                                                                                             [17] 

 

        

 Výpočtem dojdeme k vyjádření : 

 

                                2072,6 p
3 

+ 487,7 p
2
 + 38,25 p + 1                            [17] 

 

Diferenciální rovnice má tvar: 

 

                           2072,6 y´´´(t) + 487,7 y´´(t) + 38,25 y´(t) + y(t) = u(t)      [17] 
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6.5. Závěrečná  zhodnocení  měření 

 

Obr. 43  Průřez prototypu měřícího zařízení 

 

 

 

Obr. 44  Průřez prototypu měřícího zařízení ve 3D formátu 
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Průběh teplot měřených v místě č.1. 

 

 

Obr. 45   Průběh teplot zaznamenaných termočlánkem č.1 – druhá izolační vrstva 

 

     Z  průběhu křivek (obr.45), které byly zaznamenány pomocí termočlánku č.1 v průběhu 

všech tří vyhodnocených měření můžeme sledovat nárůst teplot při různých tloušťkách 

izolačních vrstev. Tato výsledná teplota se týkala tzv. druhé izolační vrstvy tj. prostoru mezi 

keramickým válečkem a keramickou stěnou měřícího zařízení. Pro naše potřeby byla ale 

stěžejní teplota 2, která byla zaznamenána termočlánkem č.2. 

     Můžeme ovšem zhodnotit, že největší a nejrychlejší nárůst teploty byl zaznamenán 

v průběhu prvního měření tj. měřící zařízení bylo vybaveno pouze keramickým žáruvzdorným 

válečkem.  

      Menší a o něco delší nárůst teploty byl zaznamenán u měření 3. Do meziprostoru byla 

vložena izolační skelná vata, která zpomalila nárůst hodnot. 

      Nejmenší a nejdelší nárůst teploty byl při měření 4. Přidáním izolační skelné vaty bylo 

zabráněno průniku tepla, ovšem tato skelná vata se zčásti zdeformovala  při měření 3. Křivky 

obou měření jsou si proto velice podobné. 
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Průběh teplot měřených v místě č.2 

 

 

Obr. 46  Průběh teplot zaznamenaných termočlánkem č.2 – pracovní prostor 

 

         V průběhu všech měření byly zaznamenávány  teploty termočlánku č.2. Ten měl za úkol 

zmapovat vnitřní nárůst teplot uvnitř samotného měřícího zařízení, tedy uvnitř  žáruvzdorného 

keramického válečku (obr.46).  

        Největší a nejrychlejší nárůst teploty byl opět zaznamenán při měření 1. Termočlánek byl 

pouze chráněn vrstvou jednoho keramického válečku. 

         Při měření č.2 byl meziprostor vyplněn „volně“ izolační skelnou vatou. To se projevilo 

zpomalením narůstání teploty. 

         U měření č.3 byly keramické válečky seskládány do sebe. Nárůst teploty byl u tohoto 

měření nejvíce příznivý tj. nejpomalejší a nejdelší. 

 

 

      Na základě získaných průběhů teplot je na obr. 47 znázorněna závislost teploty na 

parametrech izolační vrstvy pro 10, 15 a 20 minut. Obdobně by bylo možné získat průběhy 

pro jiné časové okamžiky.  
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Obr. 47  Průběh teplot v závislosti na vrstvě izolačních materiálů 

 

 

 

     Pro jednotlivá měření bylo využito různých izolačních vrstev různých materiálů. 

 

Šamot               d1  = 0,005m 

                         W.m
-1

.K
-1

Skelná vata      d2   =   0,03 m 

                           =   0,1  [W.m
-1

.K
-1

] 

Keramika I.      d3  =   0,005 m 

                         =   0,7   [W.m
-1

.K
-1

] 

Keramika II.    d4 =   0,01 m 

                         =   0,7    [W.m
-1

.K
-1

] 
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Pro každé měření byl vypočten poměr   : 

 

ěření č. 1 

    

                                                                     [14] 

 

Měření č. 3 

  

                                                         [14] 

 

Měření č.4  

 

                                            [14] 

 

 

     Na základě obr. 47 je možné následně stanovit parametry izolačních materiálů pro měřící 

zařízení průběhu teploty v průběžných pecích. 
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7.   Závěr 

 

     První část této diplomové práce se zabývá podrobnějším popisem jednotlivých druhů pecí, 

jejich pracovním prostorem a druhem vsázky. Je zde popsán vnitřní přestup tepla průběžné 

pece spolu s vykresleným teplotním polem a jsou zde také popsány základní měřící okruhy 

ohřívacích pecí spolu s technickými prostředky pro měření teploty. V poslední, teoretické části 

jsou popsány systémy izolačních materiálů spolu s teplotními oblastmi, které jsou pro dané 

materiály vhodné. 

     Ve druhé – tedy praktické části diplomové práce je navržen a zhotoven fyzikální model pro 

testování izolačních materiálů pro měřící zařízení. Model byl vytvořen z dodaných materiálů 

firmy PROPEC s.r.o. Praha 1: žáruvzdorná izolační plsť ze skleněného vlákna PROMAGLAF 

1100, určená pro klasifikační teplotu 1100°C, která se vyrábí v tloušťce 3mm až 25 mm a 

formátu 1250x1000mm, chemické složení vláken SiO2 je 45% až 60% a Al2O3 je 40% až 

55%, izolační keramické desky s žebrovím a keramické žáruvzdorné trubice a válečky 

různých průměrů. 

     Stěny modelu jsou navrženy z keramických desek s žebrovím, víko a dno bylo vytvořeno 

z šamotových cihel. Na šamotové dno byl žáruvzdorným tmelem připevněn keramický 

žáruvzdorný váleček s vnějším ø60 mm  a vnitřním ø50 mm. Tento žáruvzdorný tmel se také 

použil k fixaci všech stěn měřícího zařízení. Následně se do vnitřní části keramického válečku 

umístil konec prvního termočlánku (ten nám zaznamenával teplotu č.2), a do vnitřního 

prostoru mezi váleček a vnější keramickou stěnu se umístil konec druhého termočlánku 

(záznam teploty č.1). 

     V rámci řešení byla provedena 4 měření – 3 měření s různými vlastnostmi izolačních 

vrstev a 1 měření bylo opakováno pro chybu na fyzikálním modelu. Na základě měření 

průběhu teplot pomocí tohoto modelu jsou stanoveny přechodové křivky průběhu nárůstu 

teplot v laboratorní peci. Cílem měření bylo stanovit pomocí výsledků změny teplot 

parametry izolačních materiálů a to tak, aby bylo dosaženo žádaných teplotních parametrů 

uvnitř měřícího zařízení a to z důvodu ochrany vnitřní elektronické části měřícího zařízení. 
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     Pro jednotlivá měření teploty byly stanoveny nejprve grafické průběhy a následně 

matematické popisy – byla provedena regrese polynomem pátého stupně a následně byly 

dynamické vlastnosti této soustavy identifikovány pomocí metody prof. Strejce, byly tak 

stanoveny přenosy soustavy v Laplaceově transformaci a diferenciální rovnice jednotlivých 

měření. 

     Následně byl vytvořen zjednodušený grafický model stanovení vlastností izolační vrstvy 

pro žádané podmínky, tzn. maximální teplotu a čas. Tento vytvořený model znázorňuje 

závislost teploty na parametrech izolační vrstvy (délka izolace k součiniteli tepelné vodivosti) 

pro časy 10, 15 a 20 minut. Model nebyl verifikován, avšak může být vodítkem pro stanovení 

izolačních vlastností materiálů použitých při modifikaci a tvorbě měřícího zařízení pro měření 

průběhu teplot v průběžných pecích. Verifikace modelů a další vývoj takového to zařízení 

může být předmětem řešení v rámci další bakalářské nebo diplomové práce. 
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