
 



 



 



 



ABSTRAKT 

Bakalářská práce je zaměřená na životnost indukčních cívek v tavicích agregátech. 

Nejprve je provedeno rozdělení indukčních cívek podle tavicího agregátů, kde jsou popsána 

jednotlivá zařízení. Zbytek práce je zaměřen na vlastnosti a parametry indukční cívky. 

Zpracován je zde vlastní výpočet při návrhu cívky a technologický postup výroby indukční 

cívky. Na závěr je provedeno zhodnocení a doporučené preventivní opatření pro zvýšení 

životnosti indukční cívky v tavicích agregátech. 
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ABSTRACT 

Bachelor thesis is focused on the lifetime of inductors in melting furnaces. First 

a repartition of induction coils by smelting aggregates, which describes the individual devices. 

The rest of the work is focused on the characteristics and parameters of the induction coil. 

There processed own calculations during the design of the coil and technological process 

of induction coils. At the end is an assessment and recommended preventive measures 

to increase the lifetime of inductors in melting furnaces. 
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ÚVOD 

 

Ocelové odlitky nižší a střední hmotnosti jsou vyráběny na automatických 

formovacích linkách, které vyžadují plynulé zásobování tekutým kovem. Pro tento účel jsou 

používány ocelářské agregáty elektrické indukční pece. 

Indukční pece mají oproti pecím obloukovým nižší zpracovací náklady na výrobu 

tekuté oceli. Obvykle se předpokládá současná výroba oceli na dvou až třech pecích tak, 

aby byla formovací linka plynule zásobována tekutým kovem. Indukční pece se osvědčily i ve 

slévárnách oceli, které vyrábí vedle ocelových odlitků i odlitky z litiny s kuličkovým grafitem 

[1]. 

Tato bakalářská práce pojednává o indukčních cívkách, pomocí kterých dochází 

k ohřevu materiálu uvnitř kelímkové pece. Zejména pak se zaměřením na její životnost 

a způsob hospodárnějšího využití. Vícezávitovou cívkou protéká střídavý proud, který vytváří 

střídavé magnetické pole. Toto pole prostupuje vodivým materiálem vsázky uvnitř cívky 

a vytváří v něm podle indukčního zákona vířivé proudy. Vznik vířivých proudů způsobuje 

podle Joulova zákona ohřev materiálu vsázky. 
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1 ROZDĚLENÍ INDUKČNÍCH CÍVEK PODLE TAVICÍCH 

AGREGÁTŮ 

 

Všechny typy indukčních pecí tvoří průchodem elektrického proudu cívkou silné 

magnetické pole. Působením magnetického pole vzniká napětí a následně elektrický proud 

v kovu, který má být nataven. Elektrický odpor kovu produkuje teplo, které taví kov [2]. 

Indukční ohřev se využívá v mnoha firmách, kde potřebují zajistit program tavení  

a udržování. Nejvíce využívaná pec pro tavení oceli, litiny, lehkých a těžkých kovů je 

středofrekvenční indukční kelímková tavicí pec. Tuto pec může v některých provozech 

nahradit indukční kanálková tavicí pec. Po roztavení některé z těchto surovin je zapotřebí 

zajistit udržení na určité teplotě před samotným odléváním. K tomu jsou určeny indukční 

udržovací pece, kanálkové udržovací pece.  

1.1 Pece kelímkové 

Název je odvozen od způsobu tavení vsázky v kelímku, který je umístěn uvnitř cívky. 

Vylévání taveniny z kelímku je obvykle řešeno naklápěním pomocí hydraulického pohonu. 

Dost často je řešen přívod hydraulického oleje do pístů pomocí hadic vedených pod pecí. 

 

1.1.1 Středofrekvenční indukční kelímkové tavicí pece 

 

Principiální způsob práce 

Střídavý proud protékající většinou vícezávitovou cívkou vytváří střídavé magnetické 

pole. Toto pole prostupuje vodivým materiálem vsázky uvnitř cívky a vytváří v něm podle 

indukčního zákona vířivé proudy. Vznik vířivých proudů způsobuje podle Joulova zákona 

ohřev materiálu vsázky. 

Je-li přivedena dostatečná energie, dochází k roztavení materiálu. Magnetický tok 

vytvářený proudem cívky prochází částečně taveninou a z větší části stěnou kelímku mezi 

cívkou a taveninou. Vnější svazky plechů (jochy) vrací magnetické pole zpět a brání 

možnému oteplení konstrukce pece a nepřípustně vysokému magnetickému rozptylovému 

poli vně pece. 
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Vznik magnetického pole vede k vytváření elektromagnetických sil. Tyto síly vedou  

v indukční kelímkové peci k charakteristickému pohybu lázně a tvorbě kopulovitého tvaru 

horní plochy lázně (obr. 1). Pohyb lázně je pro indukční pece technologicky velmi důležitý, 

dochází při něm k homogenizaci tavby a optimálnímu promíchání přídavných látek. Výška 

vrcholu lázně a intenzita pohybu lázně jsou určeny frekvencí střídavého proudu, elektrickým 

výkonem a geometrií pece, tím mohou být cíleně nastavovány [5]. 

Obecně je určeno, že indukčním ohřevem lze dosáhnout libovolně vysoké teploty, 

pokud nedává omezení materiál kelímku a vsázky. 

 

Obr. 1. Pohyb taveniny a vrchol taveniny 

 

Stavba zařízení 

Stavbu moderního výkonného indukčního tavicího zařízení ukazuje obr. 2. 

K funkčnímu zařízení patří zejména následující komponenty: 

Tavicí agregát  

 tělo pece s cívkou 

 podstavec pece 

 hydraulická jednotka 

 ovládací panel 



11 

 

 

 

ŠÍN, P. Životnost indukčních cívek v tavicích agregátech. VŠB-TU Ostrava, FMMI, 2015 

Elektrické napájení 

 usměrňovací transformátor 

 frekvenční měnič 

 rám kondenzátorů 

 napájecí kabely 

Řídící technika  

 odvažovací zařízení 

 skříň ovládání 

 procesor pro řízení tavby 

Pomocné a vedlejší agregáty 

 zavážecí zařízení 

 zařízení pro chlazení oběhové vody se vzduchovým chladičem/chladící věží 

 odlučovač prachu s odsávacím krytem 

 

Obr. 2. Stavba kelímkové pece 

Tělo pece se skládá v podstatě z válcovité cívky, která obklopuje většinou keramický 

kelímek, jochů ze svazků transformátorových plechů, které slouží k vedení magnetického 
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pole, a z nosné ocelové konstrukce. Tělo pece je uloženo ve stojanu a s pomocí hydraulických 

válců se může naklápět (obr. 3). 

Vodou chlazená cívka slouží k vytváření magnetického pole a současně má 

zachycovat radiální síly kelímku. Ke kompletní peci dále patří víko pece s odsávacím 

nástavcem, odvažovací zařízení a systém hlídání poškození kelímku. 

Rozhodující význam pro bezpečný provoz pece má spolehlivá ochrana indukční cívky 

před příliš vysokými teplotami a před kontaktem s tekutým kovem. 

Z těchto důvodů byly v minulosti vyvinuty a používány různé technické systémy 

pro kontrolu kelímku. Nevýhody stávajících systémů přestavují jednak chybějící skutečně 

včasné varování a lokalizace, rušení magnetickým polem pece a rovněž ovlivnění složením 

vyzdívky a jejím obsahem vody. 

S nově vyvinutým systémem OCP (Optical Coil Protection – optická ochrana cívky) 

se dosahuje lepší kvalita kontroly kelímku [7]. Systém OCP je systém nové generace 

pro měření a hlídání teploty se senzory z optických vláken, které jsou zvláště vhodné 

pro bezporuchovou kontrolu kelímku v indukčních tavicích pecích a umožňují přímé 

a nezávislé měření teploty. Měří se plošně celé teplotní pole v bezprostřední blízkosti cívky. 

 

1.1.2 Vakuové indukční kelímkové pece 

Pomocí vakuových indukčních pecí lze v podstatě tavit slitiny libovolného 

chemického složení (obr. 3). Princip této technologie spočívá v umístění tavicího kelímku 

a induktoru ve vakuové komoře, kde probíhá tavení i odlévání.  

Podle způsobu práce lze tyto pece dělit na pece jednokomorové a dvoukomorové.  

U pecí jednokomorových jsou tavba i odpich prováděny v jedné vakuové komoře. U tohoto 

způsobu se po provedení odpichu vakuový prostor zavzdušní, provede se kontrola kelímku, 

případně jeho oprava. Do tavicího kelímku je nasazena nová vsázka, vyměněna forma. Poté je 

prostor pro tavení a odpich vakuován. Jedná se o periodicky pracující pece. Tavicí prostor je 

neustále vakuován, před odlitím je vakuován také prostor s formou. Po dosažení daného 

stupně vakua je tlakový uzávěr otevřen a je provedeno lití. Pec se sází speciálním sázecím 

otvorem bez jejího zavzdušnění. U těchto pecí probíhá dezoxidace zároveň s odplyněním 

taveniny. Nízké tlaky v tavicím prostoru umožňují zpracovávat téměř všechny typy slitin 

železa, niklu nebo kobaltu obsahující i vysoké obsahy prvků s vysokou afinitou ke kyslíku 
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(jako jsou titan, zirkon, hliník a jiné) při vysoké čistotě s minimálním obsahem plynů  

a nečistot. Nízké tlaky v pracovním prostoru vyžadují používat kelímky z vysoce stabilních 

oxidických materiálů pomocí uhlíkové reakce. Vysoká úroveň vakua zajišťuje nízké procento 

uhlíku a hlubokou dezoxidaci tavené litiny [3]. 

 

Obr. 3. Vakuová indukční pec 

 

1.2 Kanálkové indukční pece 

Kanálkové pece se používají především jako pece udržovací ve slévárnách litin 

a barevných kovů (obr. 4). Princip ohřevu kovu nedovoluje tyto pece při výrobě oceli použít 

jako tavicí. Tyto pece patří k nejstarším elektrotepelným zařízením. Provozní náklady 

ani pořizovací cena nejsou vysoké. Mohou produkovat vysoce kvalitní kovy a slitiny s dobrou 

homogenitou díky intenzivnímu promíchávání taveniny. 

1.2.1 Kanálkové indukční pece se zakrytým kanálkem 

Cívka uložena pod kelímkem je obepnuta kanálkem, ve kterém se tavenina ohřívá. 

Vlivem elektromagnetických sil proudí roztavený kov z kanálku do taveniny, hydrostatickým 

tlakem natéká do kanálku kov nový. Tím je vsázka dostatečně promíchána. Kov v kanálku 
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tvoří sekundární vinutí, primární vinutí může být souosé s kanálkem, případně může být 

umístěno v jiné části magnetického obvodu. Změny magnetického toku v jádře indukují  

v kanálku intenzitu elektrického pole a následně proud; průtok proudu roztaveným kovem 

vyvíjí v kovu činný výkon a kov ohřívá, případně, je-li cílem udržování kovu na zvolené 

teplotě, tento výkon nahradí tepelné ztráty z horkého kovu do okolí [4]. 

Používají se zejména v průmyslu na zpracování hliníku. Jejich předností je malý 

propal a celková účinnost, která je až 85 %. Jsou téměř nehlučné, pracují na síťové frekvenci. 

Nevýhodou je složitá konstrukce vyzdívky mezi induktorem a kanálkem. Je důležité přesně 

dodržet technologické postupy, neboť vyzdívka je náchylná k poruchám a stav kanálku je 

prakticky nemožné zjistit. Pece by měly pracovat neustále. Kov by měl být stále tekutý. 

Zamrznutí kovu a následné roztavení výrazně snižují životnost vyzdívky stejně jako úplné 

vylití a následné znovunaplnění kotlíku taveninou po vychladnutí pece. Každé najetí 

ze zamrzlé pece je rizikovou operací. Pece je nutno navrhovat s ohledem na čištění kanálku, 

který zarůstá [4]. 

 

 
 

Obr. 4. Kanálková indukční pec se zakrytým kanálkem [4] 
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2 VÝPOČET A DIMENZOVÁNÍ CÍVKY 

 

2.1 Indukční ohřev 

Indukční ohřev je metoda, kdy střídavý proud protéká cívkou a tím se vytváří 

magnetické pole měnícího se směru. V tomto magnetickém střídavém poli bude podle 

indukčního zákona indukované napětí, které je stále směřované v opačném smyslu průtoku 

proudu [5]. 

 Tento průtok proudu vybuduje nyní z jeho strany také magnetické střídavé pole, 

ale vznikne primární pole v opačném směru. Dvě pole se překrývají a tím se sníží magnetické 

pole v radiálním směru dovnitř, takže v mnoha případech magnetická síla pole klesá 

až na nulu. Vzniklé magnetické pole je vyobrazeno na obr. 5. To se nazývá tzv. povrchový 

efekt. Hloubku, při které je hustota proudu na maximální hodnotě, označujeme jako hloubku 

ohřevu. V součásti teče zkratový proud, uváděný také jako vířivý. Ten způsobí podle Joulova 

zákona zahřívání součásti (obr. 6) [6]. 

Magnetické pole je vedeno přes zkratovací kroužek umístěný dokola nad aktivní 

cívkou a přes jochy, které jsou uspořádány radiálně kolem cívky, čímž vzniká jen slabé 

rozptylové pole. Měření magnetického pole prováděná v pracovním prostoru na mnoha pecích 

prokázala, že skutečné hodnoty jsou velmi nízké a leží hluboko pod přípustnými hodnotami 

[8].  

 

Obr. 5. Magnetické pole kolem cívky [7] 
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Obr. 6. Ohřev součásti[6] 

K dosažení maximálního přenosu energie z induktoru do součásti se vzdálenost mezi 

indukční cívkou a součástí co nejvíce zkracuje.  

Obr. 7 zobrazuje na levé straně poměr současného rozložení hustoty v kovovém válci 

d/δ> 3,5, na pravé straně je možné vidět poměr, který je v oblasti jádra součásti napadán 

vlnami energie a tím méně energie je přeměněno na d / δ < 3.  

 

Obr. 7. Poměr rozložení hustoty a oblasti jádra [6] 
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Hloubku ohřevu δ je stanovena podle následující rovnice: 

 

𝛿 = √
𝜌

µ𝑟. 𝑓
[𝑚𝑚] 

 

kde δ= hloubka ohřevu[mm] 

ρ = specifický elektrický odpor [Ω.mm2/m] 

µr = relativní propustnost 

f = frekvence [Hz] 

 

Vztah ohřívaného materiálu o průměru d k hloubce ohřevu je zobrazen přes opravnou 

funkci pro součást tvaru plného válce na obr. 8 [6]. Funkce názorně ukazuje, že každému 

průměru je přidělený minimální kmitočet, aby bylo možné v součásti zajistit žádný nebo 

pouze malý výkonový obrat. Pro hodnoty větší než 10 je opravná funkce F (d/δ) proti 1. 

U tenkostěnných válcových součástí je situace odlišná. Zde je místo, kde napadající 

vlny energie v jádru součásti nejsou ve speciálním styku na vnitřní stěně válce, ale odrážejí se 

směrem ven. I zde existuje určitá hranice, což je vidět na obr. 9. V závislosti poměru d/δ< 1,2 

tloušťky stěny k průměru může opravná funkce F narůstat nebo klesat. Tento stav přechází 

do výpočtu elektrické účinnosti ηel Induktor – součást: 

 

 

𝜂𝑒𝑙 =
𝑃𝑖

𝑃𝑖 + 𝑃𝐶𝑢
=

1

1 +
𝐷

𝑑
 .  

𝑙

ℎ
 . √

𝜌𝐶𝑢

µ𝑟 .𝜌.𝑓𝐶𝑢
 .

1

𝐹 
𝑑

𝛿

 

 

kde  Pi= indukovaný výkon v součásti 

PCu = tepelná ztráta v cívce (Cu) 

d = průměr součásti 

D = vnitřní průměr indukční cívky 
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l = délka cívky 

h = výška válcovité vložky 

fCu = faktor Cu indukční cívky 

ρCu = měrný elektrický odpor mědi 

ρ = měrný elektrický odpor využitého materiálu 

µr = relativní permeabilita 

F = opravná funkce 

 

 

Obr. 8. Opravná funkce pro plný válec [6] 

Je potřeba poznamenat, že odpor a permeabilita jsou závislé na teplotě. Elektrická 

účinnost ve válcovém uspořádání induktoru – součást je funkcí poměru pro různé materiály  

a teploty, jak je vidět na obr. 10. Ve snaze získat dobrou účinnost a vysokou energetickou 

efektivnost u přenosu energie od induktoru na součást, je zapotřebí tyto fyzikální podmínky 

dodržet. 
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Obr. 9. Opravná funkce u tenkostěnného válce [6] 

 

Obr. 10. Závislost odporu a propustnosti pro různé materiály [6] 
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2.2 Účinnost u indukční cívky 

Účinnost středofrekvenčních pecí je určená primárně odporovou ztrátou ve vinutí 

cívky. Tato ztráta je již v dnešní době podstatně omezená. 

Zřetelné úspory energie je možné dosáhnout snížením odporu cívky. Ztráty jsou 

do značné míry určeny proudovou hustotou a její distribucí. Podle rovnice: 

 

𝑃 = ∫
𝐽2

𝑋
𝑑𝑣 

 

kde P = výkon [W] 

J = proudová hustota [A/m2] 

X = součinitel odporu [s/m] 

v = objem [m3] 

Ztráty stoupají s proudovou hustotou exponenciálně, proto je zásadní řešení zvětšit 

povrch a tím snížit proudovou hustotu. Ideální způsob je co možná nejlépe rozdělit proudovou 

hustotu v celé cívce [9]. To zní jednoduše, ale je těžké toho dosáhnout, když proud není 

rovnoměrný v celém příčném průřezu. Tomu odpovídá obecně známá zákonitost povrchových 

jevů soustředěných na malé ploše, kdy je proud koncentrován v malé oblasti na straně 

přivrácené k profilu cívky. 

Obr. 11. ukazuje zákon na vypočteném příkladu. Zde je vidět rozložení proudové 

hustoty na navinutém profilu cívky pro pec s kapacitou 8000 kW a nominální frekvenci 

250 Hz. Na jedné straně žádný proud neprochází, celý proud je veden ke druhé straně. V této 

oblasti je vysoký gradient nové proudové hustoty od krajní hodnoty až o 80 A/mm2 

na hodnotu ležící kolem 20 A/mm2. 
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Obr. 11. Rozložení proudové hustoty na profilu cívky [9] 

 

2.3 Velikost pece a hustota výkonu 

Maximální přítok energie kelímkové pece závisí na řadě faktorů. Rozhodující roli 

hraje přípustný pohyb taveniny. Jelikož se pohyb lázně snižuje se stoupající frekvencí a sílí 

při vyšším elektrickém výkonu, může být u stejné velikosti pece s vyšší frekvencí realizována 

vyšší hustota výkonu bez nebezpečí vyhazování kovu a příliš silného odírání kelímku. Je-li 

maximální hustota výkonu pro lití litiny u síťových pecí 300 až 350 kW na tunu vsázky, leží 

hraniční hodnota u pece s frekvencí 250 Hz až na 1 000 kW/t. 

Toto platí pro pece s jímavostí do 12 tun. U pecí na litinu se zpravidla pracuje  

s frekvencí 250 Hz, v malém množství případů se u malých pecí (méně než 1 000 kg) taví při 

vyšší frekvenci. Pro docílení silnějšího pohybu taveniny, které zvláště urychluje přimíchání 

uhlíkových a legovaných příměsí, se osvědčuje přepnutí z 250 Hz na nižší frekvenci, např. 

125 Hz [10]. 

Hraniční výkon středofrekvenčních pecí je přitom určen nejen pohybem taveniny, 

ale rovněž maximálními hodnotami proudu a napětí, které určují přípustnou indukci 

v plechových svazcích a chlazení cívky. 

Jelikož celková účinnost tavicího zařízení závisí rovněž na poměru hodnoty držení 

teploty a jmenovitého výkonu podle následující rovnice,  
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Obr. 12. Celková účinnost tavicího zařízení 

klesá specifická spotřeba proudu se stoupajícím jmenovitým výkonem u stejné 

velikosti pece (obr. 12). 

Z ekonomických a energetických důvodů má proto smysl používat co možná nejvíce 

kompaktní pece s vysokou hustotou výkonu, které se vyznačují nízkou spotřebou proudu 

a příznivými stavebními a investičními náklady. Jinak je tomu, když je např. z technických 

důvodů potřebné velké množství nataveného kovu pro odlití velkých odlitků nebo odběr 

železa probíhá nekontinuálně. 

Co se týká použití velké, ale výkonově slabé pece, existuje praktická hranice. 

Jmenovitý výkon by neměl být nižší, než je čtyřnásobek hodnoty udržování teploty, 

aby se dosáhlo akceptovatelné spotřeby proudu a dostatečného tavicího výkonu. Např. pec 

o obsahu 8 tun by měla vykazovat výkon nejméně 800 - 1000 kW (obr. 13). 

 

Obr. 13. Nomogram pro dimenzování zařízení [10] 
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Specifická entalpie pro tavení a zahřívání nelegovaných litin až do 1500 ºC leží 

na 390 kWh/t. Uvažujeme-li konkrétní pec, dostaneme následující hodnoty: u moderní 

10 t středofrekvenční pece činí suma elektrických a tepelných ztrát cca 126 kWh/t, tím tedy 

praktická spotřeba proudu pro čisté tavení činí 516 kWh/t (tab. 1). To znamená, že při 

maximální hustotě výkonu 1 000 kW/t je celý obsah pece roztaven za 31 minut [10]. 

Vedlejší časy pro odstruskování, odběr vzorků, korekci a odlití musí být stanoveny 

na 15-20 minut, jak ukazuje tab. 2. Pak je celkový čas tavby kolem 45-50 minut. Nemá proto 

smysl nasazovat velmi "rychlou" pec, pokud nemohou být maximálně zkráceny rovněž 

vedlejší časy nebo se nepoužije tandemové zařízení. Při plánování tavicího zařízení je proto 

důležitá optimalizace těchto vedlejších prací. To zahrnuje rovněž včasnou přípravu přesně 

odvážené vsázky a její plynulé zavážení. 

U tandemového zařízení je velká výhoda v tom, že během vedlejších prací 

prováděných na jedné peci, na druhé se s pouze mírně redukovaným výkonem může znovu 

začít tavit. Tím je instalovaný výkon usměrňovače po celou dobu využit na více než 95 %  

a je dosaženo maximální kapacity. 

Obr. 13 objasňuje spojitost mezi jmenovitým výkonem, tavicím výkonem a velikostí 

pece se zřetelem na vedlejší časy. U monozařízení vedou vedlejší časy k redukci stupně 

využití jmenovitého výkonu měniče a tím k nižšímu tavicímu výkonu, zatímco u jednoho 

zařízení může být využit vždy plný jmenovitý výkon. 

Energeticky optimální velikost pece se určí z maximální hustoty výkonu (horní linie).  

Z horní linie lze odečíst minimální výkon pro tuto velikost pece. 

Při volbě vhodného tavicího zařízení se zřetelem na velikost pece a výkon je 

samozřejmě přednostně třeba splnit výrobně technické požadavky, vyplývající z hmotnosti 

kovu, velikosti pánví a potřeby tekutého kovu. Proto v praxi často nelze zvolit hodnotu 

optimálního výkonu. 
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Tab. 1. Potřeba energie a ztráty [10] 

 

Tab. 2. Typické vedlejší časy při tavení litiny [10] 
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3 VÝROBA CÍVEK, TECHNOLOGICKÝ POSTUP 

 

Kompletní výroba nové cívky se skládá z několika kroků, které je potřeba přesně 

dodržet a provádět průběžnou kontrolu tak, aby na konci byla výstupem cívka v požadovaném 

stavu a kvalitě. Výrobou cívek se zabývá specializovaná skupina pracovníků, kteří mají různá 

školení a velkou praxi v oboru. Celková výroba je doprovázena různými měřeními, která jsou 

zaznamenávána do předem připravených protokolů. Nejzásadnější měřené hodnoty jsou 

průtok a tlaková zkouška. 

3.1 Navíjení 

Samotné navíjení měděné cívky se provádí na navíjecím bubnu, který je pro tento účel 

speciálně vyroben. Buben musí mít možnost nastavení na daný průřez cívky, kterou chceme 

navíjet. Ukázky průřezů cívek jsou na obr. 14.  

 

Obr. 14. Ukázka profilů indukčních cívek 
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3.2 Bandážování 

Před samotným bandážováním profilů cívky je provedena kontrolní tlaková zkouška. 

Pokud je vše v pořádku a není zjištěna netěsnost, může se začít cívka omotávat speciální 

skelnou tkaninou. Počet vrstev záleží na druhu použití cívky a tepelném namáhání v ostrém 

provozu. Skelná tkanina slouží jako tepelná izolace. Omotávání profilů provádí pracovník 

ručně bez použití nějakého stroje, jak je vidět na obr. 15. 

 

Obr. 15. Bandážování profilu cívky 

 

3.3 Impregnace 

Po omotání profilů cívky skelnou tkaninou se musí profil vyrovnat a proložit 

jednotlivé závity mikanitovými segmenty. Tím se cívka zpevní a zajistí proti pohybu. 

Takto připravená omotaná cívka může být ponořena do izolačního laku, který je 

udržován na určité teplotě. Ideální složení a teplota způsobí perfektní přilnutí laku na cívku. 

Po vyjmutí z této lázně je cívka vložena do speciální sušící pece. Zde je vysušena. Tento 

proces je několikrát opakován. Ponořování cívky s izolačním lakem je patrné na obr. 16. 
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Obr. 16. Ponořování cívky do impregnačního laku 

3.4 Finální úpravy 

Když je cívka po několika máčení a sušení hotová, nastávají konečné úpravy povrchů 

vnější i vnitřní strany. Vnitřní část cívky se vyrovná pomocí betonu. Na vnější část se nanese 

vrstva dvousložkové epoxidové pryskyřice. Po vytvrdnutí a vysušení se na závěr nalepí tlustá 

vnější ochranná vrstva skelné tkaniny proti postříkání horkým kovem. Cívka připravená 

na závěrečné zkoušky je zobrazena na obr. 17. 

 

Obr. 17. Ošetřená vnější a vnitřní strana cívky 
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3.5 Kontrola 

Během celého výrobního postupu jsou získaná naměřená data zapisována 

do příslušných protokolů, které jsou průběžně kontrolovány a následně předány zákazníkovi 

spolu s cívkou. 

Před přípravou na převoz k zákazníkovi jsou provedeny následující konečné zkoušky:  

 napětím silových obvodů 

 izolačních odporů 

 unikajících proudů 
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4 VNĚJŠÍ FAKTORY NA ŽIVOTNOST CÍVKY 

 

Životnost indukční cívky v provozu je plně závislá na provozovateli a obsluze toho 

daného zařízení. Případný špatný technologický postup při výrobě, použití nesprávného 

materiálu a nezkontrolování všech měřených veličin je již v dnešní moderní době málo 

pravděpodobný. Všechny výstupní protokoly podléhají přísné několikanásobné kontrole. 

Mezi nejčastější způsoby poškození indukční cívky patří: 

 výpadek chladicího okruhu cívky 

 nedostatečné dochlazování cívky 

 absence záložního okruhu chlazení 

 neodborná manipulace s taveninou 

K těmto poškozením dochází převážně v provozech, kde není kladen důraz na kvalitu. 

Vedení společnosti má také velký podíl, jelikož náklady na výrobu stále tlačí na minimum.  

Nedostatečná způsobilost pracovníků a jejich časté střídání má také velký vliv 

na životnost cívky. Zmíněná neodborná manipulace s taveninou je jednou z nejčastějších 

příčin poškození indukční cívky (obr. 18). Vystříknutí taveniny na horní část cívky může 

po nějakém čase způsobit propal profilu. Pokud se tato situace opakuje, k poškození dojde 

s velkou pravděpodobností. Nedostatečné dochlazování cívky je také velmi závažná chyba 

obsluhy. 

 

Obr. 18. Poškozená cívka 
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5 ZHODNOCENÍ, DOPORUČENÍ PRO DELŠÍ ŽIVOSTNOST 

 

Z předchozího je zřejmé, že nejčastější příčinou veškerých poškození indukční cívky 

je lidský faktor. Na druhé místo bych zařadil malou vybavenost provozních hal, kdy zastaralé 

zavážecí vozíky do pecí nemusí být již po několika letech v nejlepším stavu. Může tedy 

docházet k nechtěnému kontaktu vozíku s rámem pece. Dále mohou být na vině manipulační 

mostové jeřáby a jejich ovládací panely. Ty způsobí nelineární pohyb po kolejové dráze. 

Tento nepřirozený pohyb způsobí neklidnou hladinu taveniny a opuštění transportního 

kelímku je nebezpečné jak pro cívku, tak kolektiv pracovníků v prostorách haly. 

Doporučení, jak se chovat k indukčním cívkám, jsou následující: 

 častější proškolování obsluhy tavicích agregátů  

 omezení přílišné personální výměny obsluhy  

 používání kvalitních chladících okruhů 

 skladování náhradních čerpadel a dalších součástek 

 zřízení kvalifikovaného oddělení údržby  

 striktní dodržovaní a plnění manuálu od výrobce cívky 

Všechna tato doporučení jsou založené na finančních možnostech jednotlivých 

zákazníků. 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 

 

 

 

ŠÍN, P. Životnost indukčních cívek v tavicích agregátech. VŠB-TU Ostrava, FMMI, 2015 

6 ZÁVĚR 

 

V této bakalářské práci jsem se zabýval životností indukčních cívek v tavicích 

agregátech. Po prostudování dostupné literatury a možnosti vidět výrobní postup v praxi jsem 

se snažil tuto problematiku popsat. 

V první části práce byla uvedena základní charakteristika a rozdělení tavicích agregátů 

využívající k tavení indukční cívku. V druhé části byl popsán indukční ohřev, účinnost  

u indukční cívky a dimenzování pecí podle hustoty výkonu. Třetí část byla již zaměřená 

na vlastní výrobu cívky z měděného profilu různého průřezu. Byl zde popsán celý výrobní 

postup doplněn obrázky. Poslední dvě části jsou věnované nepříznivým vlivům na životnost 

indukční cívky ze slévárenské praxe. Byla zde formulována možná doporučení, jak se chovat 

k indukčním cívkám, aby nedocházelo k jejich poškozování. Ze získaných informací bylo 

zřejmé, že životnost indukční cívky v provozu nejvíce závisí na provozovateli a obsluze 

daného zařízení. 
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