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ABSTRAKT 
 
 
 Bakalářská práce je zaměřena na možnosti kontinuálního měření teploty oceli v 

mezipánvi. Čtvrtá průmyslová revoluce je označení pro současný trend zjednodušování 

práce pomoci zavádění automatizace v průmyslu. Přesnost měření teploty oceli v 

mezipánvi je klíčová pro kontrolu rychlosti lití, problematiku kvality produktu či 

zamrznutí oceli v mezipánvi. Možnosti měření teploty oceli v mezipánvi jsou pořád 

propracovanější, a to hlavně přesnost měření. Tato bakalářská práce má za úkol porovnat 

možnosti kontinuálního měření teploty v mezipánvi.  

 

 

 

Klíčová slova: kontinuální měření teploty, teplota oceli, mezipánev. 
 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 
 
 
 This thesis focuses on the possibilities for continuous measurement of temperature 

of steel in the tundish. Fourth Industrial Revolution is the name for the current trend of 

simplification work through the introduction of automation in the industry. Temperature 

measurement accuracy steel in the tundish is crucial to control the casting speed, the issue 

of product quality or freezing steel in the tundish. Possibilities measuring steel 

temperature in the tundish are still mainly sophisticated measurement accuracy. This 

thesis aims to compare the possibilities of continuous temperature measurement in 

tundish. 

 

 

Key words: continuous temperature  measurement, temperature  steel,  tundish. 
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ÚVOD 

  

 Měnící se tvář průmyslu nahrává automatizaci. Robotizace s sebou přináší naději 

na absenci monotónních a fyzicky náročných úkonu. Výrobu oceli doprovází požadavky 

na zefektivnění výroby, zrychlení výroby a zvýšení bezpečností při práci. Teplota oceli 

během procesu výroby je jedním ze stěžejních faktorů, které ovlivňují výslednou kvalitu 

oceli. Pořád se zvyšující nároky na kvalitu oceli při zachování konkurenceschopnosti 

v tržním prostředí zvyšuje četnost prováděných měření. Přesná a včasná informace o 

teplotě v mezipánvi ve velké míře napomáhá snížit počet průvalu a zamrznutí oceli. 

 Neustále zvyšující požadavky na kvalitu oceli a snížení omezení výroby jsou 

rovněž v Třineckých Železárnách, a.s. Fabrika již řadu let zavádí automatizaci v každé 

investiční akci. Trend čtvrté průmyslové revoluce je znát na každém provozu. Mezi 

moderní způsoby kontinuálního měření teploty oceli patří senzory Contilance, 

Contitherm, CasTemp. Tyto zařízení představují základní způsoby kontinuálního měření 

teploty oceli v mezipánvi. 

 V úvodní části této bakalářské práce bude čtenář seznámen se základním měřením 

teploty pomoci termočlánku, bude objasněn princip termočlánku, budou popsány 

způsoby ručního i kontinuálního měření teploty oceli v mezipánvi.  Následně budou 

popsány vybrané základní metody kontinuálního měření teploty oceli v mezipánvi. U 

každého způsobu měření se čtenář dozví výhody a nevýhody daného zařízení, vzájemné 

odchylky přesnosti měření, specifikace a charakteristiky jednotlivých zařízení. V závěru 

teoretické části bakalářské práce bude čtenář seznámen s měřením teploty termokamerou 

a přenosem tepla rovinnou stěnou. 

  V praktické části bude čtenář detailně seznámen s provozem plynulého odlévání 

oceli, na kterým bylo provedeno experimentální měření teploty v mezipánvi kontinuálně, 

ručně a termokamerou. V další části bude cílem provést rozbor naměřených teplot 

získaných měřením termokamerou v mezipánvi, kontinuálně pomoci zařízení Contilance 

a ručně pomoci měřící tyče. Výsledné hodnoty budou zapsány do tabulky a vyneseny 

do grafu. V závěru praktické části bude vytvořen jednoduchý jednorozměrný teplotní 

model v programu MATLAB. Výsledkem této práce bude vyhodnotit jeli možné 

kontinuálně měřit teplotu v mezipánvi termokamerou. Popsat způsoby kontinuálního 

měření oceli v mezipánvi a vytvořit teplotního model oceli v mezipávni.  
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1 MOŽNOSTI MĚŘENÍ TEPLOTY V PRŮMYSLOVÉM   

PROSTŘEDÍ 

 

 Měření teploty je jedno z nejčastějších druhů elektrického měření. Měření 

a následný převod na elektrický signál lze provést mnoha způsoby. Teplota je druhou 

nejčastěji měřenou veličinou hned po měření času. Přesnost měření teploty zvyšuje 

kvalitu výrobku, produktivitu výroby a snižují se prostoje. Měření teploty lze rozdělit na 

převod teploty na elektrický signál a na zpracování tohoto signálu. Samotné senzory 

teploty lze rozdělit do dvou bloků, a to na dotykové a bezdotykové měření teploty. [1,7]  

 Dotykové měření teploty probíhá přímým přiložením a dotykem měřícího senzoru 

na jeho povrch (vnější měření). Měření lze provést zasunutím do struktury materiálu 

(vnitřní měření). Základním principem dotykového měření spočívá v přenosu tepla 

materiálu snímaného objektu přes krycí pouzdro samotného senzoru na jeho měřící místo 

prostřednictvím tepelné vodivosti materiálu. [1,3,7] 

 Výhody dotekového měření spočívají v možnosti měření teploty i uvnitř tělesa, 

snadná výroba i použiti senzoru, možnost velmi přesného měření, malý vliv okolního 

rušení na samotné měření. Mezi nevýhody patří malý rozsah měřené teploty, rychlost 

měření závisí na tepelné vodivosti pouzdra senzoru i povrchu měřicího objektu, možné 

ovlivňování měřeného předmětu samým senzorem. Klíčovou nevýhodou dotekového 

měření je životnost teplotního senzoru. V případě kontinuálního měření pomoci sondy 

Contilance se doporučuje výměna po 24 hodinách provozu. Po této době je sonda 

vytažena z mezipánve a po výměně teplotního senzoru nainstalována zpět do lázně. 

V mezipánvi se měří tekutá ocel s teplotou přesahující 1400 °C. Nejvhodnější teplotní 

čidla pro měření tak vysokých teplot jsou termočlánky složené z platiny a rhodia.  [1,6,7] 

 

1.1 Měření teploty oceli termočlánky 

 Měření teploty pomoci termočlánků se zakládá na změně ohmického odporu 

vodičů nebo polovodičů s teplotou. Termoelektrický jev je způsoben zvyšující se četností 

srážek elektronů s kladnými ionty v mřížce vnitřní struktury kovu při zvyšující se teplotě. 

Termočlánek se skládá z dvojice elektricky vodivých drátu jiného chemického složení. 
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Spoj drátu, který je zahřát na vyšší teplotu nazýváme teplým koncem. Studený konec se 

musí udržovat na konstantní teplotě okolí. Jeli teplý konec zahřát na vyšší teplotu, než 

opačný studený spoj vzniká elektromotorická síla neboli termočlánkové napětí. 

Termoelektrické napětí vzniklé rozdílem teplot v místě měřicího (teplého) spoje 

a srovnávacího (studeného) spoje se převádí kompenzačním vedením na měřicí přístroj. 

Materiál kompenzace je volen tak, aby ohmický odpor byl menší než u termočlánkového 

drátu. Spoje vkládané do měřeného média nazýváme měřící spoje. Spoje, kterými se měří 

termoelektrické napětí, jsou nazývány srovnávací spoje. Zapojení termočlánku je 

zobrazeno na obrázku č. 1. [1,6,8] 

 

 

Obrázek č. 1.  Princip termočlánku, schéma připojení termočlánku. [8] 

 

Dělení podle materiálu: 

   - kovové (platina, nikl, měď, Ag-Au, paladium), 

   - polovodičové (polykrystalické).  

  

 Kovové termočlánky využívají závislost odporu kovů na teplotě. Vzrůstající 

teplotou roste odpor kovu. Použitý materiál nemá vykazovat změnu teplotního součinitelů 
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odporu s časem a hysterezi. Na obrázku č. 2 je zachycen detail termočlánku. Odporová 

závislost na teplotě je dána rovnicí: [1,6,8] 

  

 Rt = R0 (1 + α.t + β.t 2), kde  [8] 

      α, β – teplotní součinitele odporu 

      t – teplota vodiče 

       Rt, R0 – ohmické odpory při teplotě t, při 0 °C. [8] 

 

Požadavky na materiály vybraných kovů: 

- fyzikální a chemická stálost v rozsahu měřených teplot, 

- vysoký teplotní součinitel odporu, 

- maximálně lineární závislost v měřeném rozsahu. [8] 

 

 

Obrázek č. 2.  Detail termočlánku. [8] 
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 Termočlánky jsou k dispozici v různých kombinacích kovů nebo kalibrací, jak je 

naznačeno v tabulce č. 1. Označovaní jednotlivých termočlánku se provádí velkým 

písmem. Nejpoužívanější kalibrací jsou J, K, T a E. Každý typ kalibrace má různý teplotní 

rozsah a pracovní podmínky, ačkoliv se maximální teplota mění dle průměru drátu 

použitého na termočlánek. I když typ kalibrace termočlánku určuje rozsah teploty, je 

maximum rozsahu také omezeno průměrem termočlánkového drátu. [10] 

 

Tabulka č. 1.  Rozsahy termočlánků a přesnosti. [10] 

Kalibrace J K E T S B 

Teplotní  

rozsah 

- 200 °C 

+ 750 °C 

- 200 °C 

+ 1250 °C 

- 200 °C 

+ 900 °C 

- 200 °C 

+ 350 °C 

0 °C 

+ 1300 °C 

0 °C 

+ 1700 °C 

Přesnost 2.2 °C 2.2 °C 1.7 °C 2 °C 2 °C 2.2 °C 

Větev + Fe NiCr Cr Cu PtRh10 PtRh30 

Větev - CuNi NiAl CuNi CuNi Pt PtRh6 

      

 

 U teploty nad 1400 °C se používají termočlánky s kalibrací S a B. Pro bodové 

ruční měření se používají termočlánky typu S. Pro kontinuální měření teploty se volí 

termočlánky typu B. [10] 

 

1.2 Ruční měření teploty tekuté oceli v mezipánvi 

 V hutním průmyslu je potřeba měřit teplotu tekuté oceli v rozsahu teplot nad 

1400 °C. Nejpoužívanějším způsobem měření u tak vysokých teplot je termočlánek 

zabudovány v sondě, která se ponoří do tekuté oceli. U teplot nad 1400 °C se dává 

přednost termočlánkům typu B s teplotním rozsahem do 1700 °C.  [8] 

 Společnost Termosondy Kladno, spol. s.r.o. vyrábí ponorné sondy ve dvou 

základních typech, a to sondy typu TERM a POLITERM. Rozdílem mezi těmito sondami 

je ve vnějším průměru. Standardně jsou používány sondy POLITERM pro snadné 

a rychlé měření. Vyhodnocení měření trvá 6 sekund. Tyto sondy jsou používány výhradně 

k ručnímu měření teploty oceli. [12] 
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 V Třineckých Železárnách a.s. na provoze plynulého odlévání oceli č.1, je také 

používáno měření teploty oceli pomoci sond společnosti Heraeus Elektrto – Nite. Sondy 

pro měření teploty jsou jednorázové nebo kontinuální. V případě ručního měření se 

vyrábějí jednorázové sondy POSITHERM.  

 

Obrázek č. 3.  Termočlánek POSITHERM. [14] 

 POSITHERM termočlánky zobrazeny na obrázku č.3 se kalibrují na sondy typu 

R, S, B s teplotní přesností 0 až + 3 °C při 1500 °C.  Pro snímání teploty v mezipánvi 

používáme digitální vyhodnocovací zařízení Multi – Lab III, který je přesný a je možno 

ukládat teplotu přímo v přístroji Multi–Lab, nebo ji posílat do nadřazené úrovně.  

Obrázek č. 4.  Multi – Lab III Celox vyhodnocovací zařízení.  
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 Na obrázku č. 4 je vyhodnocovací zařízení Multi – Lab III.  Detail termočlánku 

positherm je zobrazen na Obrázku č. 5. [14] 

  Měření pomoci sondy POSYTHERM je jednoduché. Po nasazení sondy 

operátorem, jak je zřejmé z obrázku č. 6, se rozsvítí zelená signálka. Zelená barva 

signalizuje, že je sonda správně nasazena. Pokud se po nasazení sondy nerozsvítí zelená 

signálka je nutno zkontrolovat kabeláž, popřípadě konektory. Se zelenou signálkou 

zároveň svítí i signálka žlutá, která znamená, že druhý signál měření teploty studeného 

konce je v pořádku. Po ponoření sondy do taveniny se čeká na překročení mezní teploty 

400 °C. Po překročení této tepoty zelená signálka zhasne a svítí pouze signálka žlutá. 

Tato signalizuje průběh měření. Po vyhodnocení teploty se na displeji tato teplota zobrazí. 

Ruční měření se provádí jednou v sekvenci odlívání tavby a to mezi 100 až 120 tunami 

oceli v pánvi. Všechny teploty se zapisují do vizuálního informačního systému. [14] 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 5.  Nasazena teplotní sonda pro ruční měření.                    

Obrázek č. 6.  Ruční měření teploty v mezipánvi. 
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2 ZAŘÍZENÍ PRO KONTINUÁLNÍ ODLÉVANÍ OCELI 

 

            Plynulé odlévání je proces, při kterém odlévaná ocel tuhne do seminekonečného 

sochoru, bloku nebo bramy pro válcování konečných polotovarů. Před použitím 

plynulého odlévání ocele byla ocel odlévána do stacionárních forem ve tvaru ingotů. 

Plynulé odlévání přineslo zvýšení rychlosti, produktivity, kvality a celkové efektivnosti. 

Ocel z konvertorů je přelita do pánve a dále jeřábem převezena do stroje na plynulé 

odlévání oceli. V moderních ocelárnách je běžné, že ještě před převzetím provozu 

plynulého odlévání je pánev přistavena na pracoviště pánvové metalurgie, kde se provádí 

mimopecní zpracování oceli. Pánev je vyzvednuta na otočné rameno a ocel je z ní 

dopravována do mezipánve pomoci a vodou chlazené měděné formy (krystalizátoru). 

Tuhnutí začíná v primární zóně krystalizátoru a kontinuálně pokračuje přes sekundární 

zónu, kde tažena tažnými přítlačnými válečky. V některých konfiguracích následuje 

rovnací prvek, dále následuje dělící zařízení tzv. palicí stroje, následně razicí stroje pro 

identifikaci kontislitku a dopravní zařízení polotovar dopraví do skladu nebo horkou 

cestou pro konečné válcování. Na obrázku č.7 je schéma plynulého odlévání oceli. [15] 

 

Obrázek č. 7.  Schéma brámového kontilití. [15] 
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 Mezipánev je zařízení obdélníkového tvaru. V dolní části jsou umístěny výlevky 

podle počtu proudu pro odlévání tekuté oceli. Výlevky dopravují tekutou ocel do 

krystalizátorů. Velikost mezipánve je 10 % velikosti licí pánve. Mezipánev napomáhá 

separací oxidu, zabraní vniku strusky do krystalizátoru. Během výměny pánve zajištuje 

plynuly tok oceli. Rozdělí tekutou ocel na jednotlivé licí proudy. Na obrázku č. 8 je 

zachycena mezipánev na provoze plynulého odlévání oceli č. 1. [15] 

 

 

Obrázek č. 8.  Mezipánev v poloze lití. 
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3 NÁVRH SYSTÉMU PRO KONTINUÁLNÍ MĚŘENÍ OCELI 

V MEZIPÁNVI 

 

 Významnou fázi pro výrobu oceli je odlévání. Kontinuální lití ocele je trend 

posledních desetiletí. Kvalita kontislitku je ovlivněna rychlosti lití odpovídající přehřátí 

oceli nad likvidem. Jakékoliv odchylky rychlostí můžou způsobit ztráty kvality 

kontislitku. 

 Důležitým faktorem pro dosažení kvality výrobku je přesné měření teploty oceli 

v mezipánvi. Regulace rychlosti lití eliminuje poruchy při lití. Přesná informace o teplotě 

oceli v mezipánvi je podmínkou pro plynulou regulaci rychlosti odléváni. Tento 

požadavek včasné informace o teplotní změně plní kontinuální měření teploty.  

 Důraz na včasnou informaci o teplotě vedl k zavádění kontinuálního měření 

teploty v mezipánvích. Ruční měření prováděné obsluhou licího stroje v intervalu 12 

minut dnešním požadavkům nevyhovuje. Kontinuální měření nahrazovalo ruční měření, 

a to poskytuje výhody bezpečnosti práce, obsluha nemusí pracovat v prostředí rozstřiku 

kovu, varování před tzv. průvalem (protržení licí kůry) nebo zamrznutím. Při lití tavby 

teplota v mezipánvi klesá. Včasná informace o klesající teplotě upozorní obsluhu licího 

stroje na zvýšení licí rychlosti a zamezení rizika zamrznutí licího proudu. Tyto poruchy 

mají vysoký vliv na prostoje, protože odstaví celý licí proud. Prostoj může trvat i několik 

hodin, než dojde k ukončení licí sekvence, výměně krystalizátoru a zahájení dalšího 

plynulého odlévání. Tyto ztráty jsou již nenávratné. Další výhodou kontinuálního měření 

je úspora pracovní síly. Kontinuální měření je nedílnou součásti k vytvoření tzv. modelu 

lití. Jednotlivé značky ocele mají svůj model lití, který umožnuje lepší řízení teploty 

požadované na licí stroj. Úspora nákladu na jednorázové sondy je další výhodnou 

kontinuálního měření. [11] 

 Conti-Lab E je zařízení společnosti Heraeus Elektro – Nite pro vyhodnocení 

kontinuálního měření teploty tekuté oceli s použitím systému Contilance, Contitherm 

nebo CasTemp. Tyto tři systémy měření teploty v mezipánvi jsou nejpoužívanější. 

Měření jednotlivými sondami jsou popsány v tomto bodě práce. Systém měření teploty 

Contilance a Contitherm se používají v horní části mezipánve a systém CasTemp se 

používají v boční stěně mezipánve. Conti-Lab E zobrazen na obrázku č. 9 využívá 
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softwarová řešení pro měření, výpočet a naměřené hodnoty zobrazí v reálném čase. 

Během měření jsou teplotní hodnoty zobrazovány na displeji 1 (horní displej) a displeji 2 

(dolní displej). Ve výchozím nastavení displeji 1 je zobrazena teplota měřena ručně 

a teplota Contilance na displeji 2. Výsledky měření mohou být specifikovány a poslány z 

přístroje pomocí standardních sériových nebo ethernetových připojení nebo pomocí 

jiných rozhraní. [14] 

 

 

 

Obrázek č. 9.  Conti – Lab E. 

 

3.1 Kontinuální měření teploty pomoci Contitherm 

 Kontinuálním měřením Contitherm je pomoci termočlánku zabudovaného 

napevno v kovovém pouzdře zhotoveného z grafitického korundu. Vyrábí jej společnost 

Heraeus Elektro-Nite. Skládá se z Pt-Rh. Senzor Contitherm ponořený v oceli má 

životnost jeden až několik dnů. Výhodou je odpovídající přesnost při dlouhé životnosti 
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sondy. Nevýhodou je masivní konstrukce a hmotnost sondy. Manipulace při zavádění 

a pravidelně výměně sondy po jednom až několika dnech je náročná prostorově i fyzicky. 

Toto měření se používá spíše v ocelárnách, kde používají větší mezipánve. Umístění 

sondy Contitherm je nejčastěji v blízkosti vstupu oceli z licí pánve do mezipánve jak je 

zřejmé z obrázku č. 10. Tato teplota může být zkreslená, může se lišit od teploty v jiných 

částech mezipánve. [16] 

 

 

 

                           

                          Contitherm 

 

 

 

Obrázek č. 10.   Schéma umístění sondy v mezipánvi. [16] 

 

 

3.2 Kontinuální měření teploty pomoci CasTemp 

 Kontinuální měření teploty oceli v mezipánvi pomoci systému CasTemp je 

zařízení vyrobeno společností Heraeus Electro-Nite. Oproti Contithermu je toto měření 

umístěno ve vyzdívce mezipánve. Teplotní senzor CasTemp, který je zabudován v stěně 

mezipánve a ponořen v tekuté oceli má životnost obdobnou jako Contitherm jeden až 

několik dnů. V praxi má senzor CasTemp životnost jednu licí sekvenci. Senzory využívají 

termočlánky typu B. Samotná výměna a manipulace je fyzicky a prostorově náročná. 

Mezipánev je potřeba odstavit na zchladnutí, následně senzor zatavený ve vyzdívce 

vyjmout a nainstalovat nový. Na obrázku č. 11 je zachyceno schéma umístění sondy 

v mezipánvi. Na obrázku č. 12 je detail sondy CasTemp.   [16] 
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Obrázek č. 11.  Schéma umístění sondy v mezipánvi. [16] 

 

 

 

Obrázek č. 12.  Detail sondy Castemp. [16] 
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3.3 Kontinuální měření teploty pomoci Contilance 

 Kontinuální měření tekuté oceli v mezipánvi pomoci systému Contilance vyrábí 

společnost Heraeus Electro-Nite. Princip měření je ze systému Contitherm. Sonda je 

instalována na jednoduché konstrukci na plošinu mezipánve jak jde vidět na obrázku 

č. 13. Sonda se nasadí na měřící tyč chlazenou plynem a je ponořena do mezipánve. [17] 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 13.  Schéma měření teploty Contilance. [17] 

 Systém Contilance je jednoduchý pro manipulaci. Usnadňuje rychlou výměnu 

sondy po 24 hodinách provozu. Tento systém je na provoze plynulého odlévání oceli č.1 

v Třineckých Železárnách a.s. používán již 5 let. Pro jeho jednoduchost výměny sondy, 

snadnou manipulaci, přesnost měření nahradil dřívější ruční měření teploty v mezipánvi. 

Výhodou Contilance je mobilita měřící tyče. Je možno měřit v kterémkoliv místě 

mezipánve, aniž by bylo třeba instalovat nějaké pomocné zařízení. Termočlánek 

zabudovaný v kovovém pouzdře je zanořen v mezipánvi. Kontinuálně vyhodnocuje 

teplotu. Teplota je v intervalu 7 minut odesílaná do vizuálního informačního systému 

provozu plynuláho odlévání oceli č.1 (kontilist). I přes toto pravidelné měření provádí 

operátor licího stroje ruční měření při každé odlívané pánvi. Ruční měření již není 

prováděno každých 12 min ale jednou za hodinu. Tyto teploty jsou porovnány 

v experimentální části bakalářské práce. Na obrázku č. 13 je zachycen Contilance 

zanořena v mezipánvi. Na obrázku č. 14 je detail teplotního senzoru Contilance. Toto 

zařízení bylo vyfoceno na plošině mezipánve plynuláho odlévání oceli č.1. Na povrchu 

oceli je nerovnoměrná vrstva prášku z rýžových plev. Tato vrstva prášku slouží 

k uklidnění vrchní vrstvy lázně oceli. Slouží jako teplotní izolace, zamezí rozstřik oceli 

na plošině mezipánve. Ocel neustále pracuje z toho důvodu, je vrstva prášku 

nerovnoměrně rozmístěna po povrchu mezipánve.    [17] 
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Obrázek č. 13.  Sonda Contilance zanořená v mezipánvi. 

 

 

Obrázek č. 14.  Detail sondy Contilance. 
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  3.4 Termokamera 

 V roce 1965 byla prodána první termokamera pro sledování vysokonapěťových 

elektrických vedení. Od této doby technologie zobrazování teplotních polí značně 

pokročila. Na obrázku č. 15 je zachycena moderní termokamera.    

 

Obrázek č. 15.  Termokamera. [18] 

 Zařízení pro bezdotykové měření dříve nacházely uplatnění v provozech, kde se 

měřilo vysoké teploty nad 500 °C a nešlo použít dotyková teploměr. Tělesa převyšující 

teplotu absolutní nuly vyzařují elektromagnetické záření. Záření je emitováno tepelným 

pohybem částic hmoty a označuje se jako tepelné záření. V případě bezdotykového 

měření teploty je využíváváno elektromagnetické vlnění o vlnových délkách 0,4 až 15 

μm. Záření spadá do viditelné oblasti. Rozsah vlnových délek teploty v rozmezí -60 °C 

až 6 000°C. Na obrázku č. 16 rozsah záření využívané pro bezdotykové měření. [18] 

 

Obrázek č. 16.  Záření využívané pro bezdotykové měření teploty. [18] 
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V průběhu termografického měření dopadá zářivý tok do měřícího systému nejen z 

objektu samotného, ale i zářivý tok atmosféry a zářivý tok z okolí odrážený z povrchu 

objektu. Tyto zářivé toky jsou do jisté míry zeslabovány atmosférou během měřicí cesty. 

Nežádoucí prostředí jako vlhký vzduch, pára, prašné prostředí aj. zmenšují součinitel 

odrazu ρ, ale suchý vzduch, kyslík, dusík aj. má průteplivost blízkou 100 %. 

Termokamera převede infračervené záření dopadající na její detektor na elektrický signál 

a zviditelní jej na display, popřípadě na monitor počítače, jak vidíme na obrázku č. 17. 

[18]   

Obrázek č. 17.  Situace při termografickém měření. [18] 

  Experiment byl prováděn termokameru Optris PI 160, jak lze vidět na obrázku 

č. f18. Tato termokamera má široký teplotní rozsah od -20 do 1500 °C. Rozlišení 

termokamery je 160 x 120 pixelů a vysoce výkonná optika zaručují přesné měření teploty 

při frekvenci 120 Hz. Na obrázku č. 19 je zobrazena interakce záření s tělesem. [18] 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 18.  Termokamera Optris PI 160. 



26 

 

 

Obrázek č. 19.  Interakce záření s tělesem. [18] 

 

 Měření dotykovými ponornými sondami přímo v pánvi je přínosné ale má řadu 

nevýhod. Teplota oceli je měřena v jiném okamžiku a místě, než je ocel nalévána do 

mezipánve. V závislosti na místě a hloubce ponoření sondy se mohou teploty lišit až o 

20°C. Chybu také může způsobit obalení strusky na sondě. Výhodou termokamery je 

nízká poruchovost oproti ponorným sondám, které vlivem vysoké teploty jsou 

nespolehlivé. Rozdíl 10 °C při odlévání oceli poznamená kvalitu oceli. Překážkou pro 

přesné měření teploty v mezipánvi termokamerou je prášek na povrchu mezipánve. Tento 

prášek z rýžových plev je obsluhou licího stroje rozmístěn nerovnoměrně. 

V experimentální části bude proveden pokus o výpočet teplotní závislosti mezi teplotou 

naměřenou termokamerou na povrchu prášku v mezipánvi a teplotou naměřenou 

termočlánkem zanořeným v lázni. Otázkou je, zda jde vytvořit teplotní model podle 

kterého lze vypočítat teplotu oceli v mezipánvi podle teploty povrchu mezipánve změřené 

termokamerou. Tento experiment bude proveden v další části bakalářské práce.  [18] 
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3.5 Přenos tepla rovinnou stěnou 

 V rámci této bakalářské práce byla zpracována teorie prostupu tepla rovinnou 

stěnou. Tento bod byl vypracován v návaznosti na pokus o vytvoření teplotního modelu 

oceli v mezipánvi. Teplotní model byl vypracován v posledním bodě experimentální části 

této práce. 

  Přenos nebo sdílení tepla se zakládá na přenosu tepla směrem klesající teploty, je 

to děj, který způsobí interakcí mezi sousedícími částicemi v tělese. Na obrázku č. 20 a 21 

je zobrazen přenos tepla rovinnou stěnou. U kapalin a plynů se k tomuto sdílení tepla 

připojí sdílení tepla prouděním a sdílení tepla sáláním u látek, které částečně propouštějí 

záření. Při řešení sdílení tepla se používá dva základní zákony: zákon vedení tepla, který 

nám vyjadřuje, jaká je závislost mezi tepelnými toky a teplotními spády. Druhý zákon o 

zachování energie bychom použili na tepelné jevy. [2,3,4,20] 

 Joseph Fourier ve svých různých pokusech a měřeních zjistil, že teplo prošlé 

tělesem, je přímo úměrné teplotnímu spádu, době a průtokové ploše kolmé na směr 

teplotního toku. Rovinná stěna má tloušťku s a má dva povrchy s teplotami t1 a t2. Není 

přítomný vnitřní objemový zdroj qV a hodnota součinitele tepelné vodivosti λ je 

konstantní a nemění se v průběhu děje. K výpočtu hustoty tepelného toku použijeme 

Laplaceovu rovnici. [2,3,4,20] 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 20.  Přenos tepla rovinnou stěnou. [20] 
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 V každodenním životě je možno se setkat se situací rovinné stěny složené z 

několika vrstev, která má různou tloušťku a různé tepelné vodivosti při stejné průtokové 

ploše. Odvodíme vztah pro tepelný tok u přenosu tepla rovinnou stěnou. [20] 

 

 

Obrázek č 21.  Prostup tepla rovinnou stěnou. [20] 
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4. TEPLOTNÍ MODEL OCELI V MEZIPÁNVI 

 

 Cílem experimentální části bakalářské práce je porovnat naměřené hodnoty 

vybraných způsobů kontinuálního měření oceli v mezipánvi. Tato úloha byla realizovaná 

v Třineckých Železárnách a.s. na provoze plynulého odlévání oceli č.1. Bylo 

porovnáváno měření teploty oceli ručně bodovou tyčí, kontinuálně sondou Contilance 

a termokamerou. 

    

 4.1 Charakteristika plynulého odlévání oceli č.1  

 Zařízení pro plynulé odlévání č. 1 bylo v Třineckých Železárnách a.s.  s cílem 

optimalizovat proces přípravy tuhých polotovaru neboli předlitku pro finální výrobek. 

Původně byly používány krystalizátory kv. 108, 130, 150 a 200 mm. V dnešní době, je 

nejčastěji používán rozměr krystalizátoru kv. 150 mm. 

Jedná se o pětiproudé sochorové plynulé odlévání oceli, které odlívá na jednu 

mezipánev. Mezipánve nemají víka, k tepelné izolaci hladiny taveniny slouží rýžové 

plevy s přísadou speciální strusky. Rychlost lití je regulována pomoci teploty oceli 

v mezipánvi a měřeni hladiny oceli v krystalizátoru pomoci měděných rámečku 

společnosti VUHZ Dobrá a.s. 

Licí obslužný stroj má otočný licí stojan se dvěma rameny. Mezipánve jsou 

umístěny v mezipanvovém voze. Licí obslužný stroj má dva mezipánvové vozy. Jeden 

vůz je v poloze lití a druhý současně v poloze ohřevu výlevek. Při letmé výměně dojde 

k rychlé výměně mezipánve a pokračuje se v plynulém odlévání oceli, aniž by došlo 

k přerušení předlitku. Tekutá ocel z konvertoru nebo stanoviště sekundární metalurgie je 

dopravena v pánvi na rameno licího stroje. Rameno přemístí pánev nad mezipánev do 

polohy lití. Mezipánev tvoří zásobník taveniny pro plynulé odlévání oceli. Tavenina teče 

přes výlevky putuje z mezipánve do krystalizátoru jednotlivých proudu. Úlohou 

krystalizátoru je primárním ochlazením ztuhnutí povrchu předlitku a vytvořením tuhé 

slupky.  Pomoci válců a tažných stolic je předlitek tažen z primárního chlazení do 

sekundární části chlazení, kde dochází k ztuhnutí předlitku i uprostřed. Následně jsou 

předlitky rozděleny pomoci kyslíkových hořáku na žádanou délku. V poslední části jsou 

předlitky oraženy pomoci razicích strojů a valníkem dopraveny na výběh. [15] 
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   4.2 Experimentální část – měření teploty v mezipánvi 

 Praktická část bakalářské práce má za cíl porovnat jednotlivé měření teploty oceli 

v mezipánvi. Cílem úlohy bylo změřit teplotu v mezipánvi a zapsat jednotlivé naměřené 

hodnoty do tabulky. Byla vybrána metoda měření teploty ručně, kontinuálně 

a termokamerou. Experiment byl prováděn v intervalu 30 minut, a to všemi třemi 

způsoby. Experiment byl prováděn na provoze plynulého odlévání oceli č.1 v Třineckých 

Železárnách a.s.   

 

Obrázek č. 22.  Obslužná licí plošina. 

 

  

 Experimentální měření bylo prováděno 13 ledna 2017, na ranní směně od 6 do 14 

hod. Bylo provedeno 17 měření teploty oceli v mezipánvi třemi způsoby. Cílem bylo 
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porovnat výsledné teploty ručního měření pomoci měřící tyče, kontinuálním měřením 

pomoci Contilance a termokamery Optris PI 160. Na obrázku č. 23 je zachycena licí 

plošina. Na provoze plynulého odlévání byla odlévána kvalita oceli R260-(H1.5). Tato 

kvalita oceli se odlévá jako polotovar pro výrobu kolejnic. Detail kvality oceli na obrázku 

č. 23.  

 

Obrázek č. 23.  Detail pro značku oceli R260-(H1.5). 

(Interní dokument provozu výroby oceli) 

 První úloha zahrnuje měření teploty ručně. Měřící tyč za požití sondy positherm 

byla operátorem zanořena do mezipánve. Měření bylo prováděno za předepsaných 

pokynů operátorem obslužného licího stojanu. Změřená teplota je přenesena do 

informačního systému a na displej. Ruční měření teploty je jednoduchý, rychlý způsob, 

jak s velkou přesností získat teploty taveniny v mezipánvi. Nevýhodou je nebezpečí 

rozstřiku strusky v místě pohybu operátora. Dalším možným faktorem chyby měření je 
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možnost nesprávného nasazení sondy, špatný sklon nebo hluboký ponor sondy 

v tavenině.  

 Druhá úloha experimentální částí této práce bylo kontinuální měření oceli 

v mezipánvi. Tento úkol byl ulehčen skutečností, že na provoze plynulého odlévání oceli 

č.1 je teplota měřena kontinuálně pomoci zařízení Contilance již několik let nainstalován. 

Tento způsob měření vyvinula společnost Heraus Electro-Nite. Sonda je ručně zanořena 

v tavenině pomoci vzduchem chlazené tyče. Jednoduchá konzole je fyzicky nenáročná 

pro případnou manipulaci nebo přesun sondy do jiné části mezipánve. Doporučená 

životnost sondy je 2 dny. V Třineckých Železárnách a.s. na provoze plynulého odlévání 

oceli č.1 je sonda po 24hod. vyměněna v rámci prevence poruchovou údržbou řídicích 

systému. Kontinuálně měřená teplota je přenášena na display vyhodnocovacího zařízení 

Conti-Lab E. Tato teplota je v intervalu 7 minut ukládána v informačním systému 

provozu plynulého odlévání oceli č.1. Teploty naměřené ručně a kontinuálně se lišily cca 

o 2 °C. 

 Měření teploty v mezipánvi termokamerou bylo prováděno za pomoci kamery 

Optris PI 160. Nebyl použit stativ pro umístění kamery na plošině. Teplota byla měřena 

v stejném místě, kde proběhlo měření za pomoci ruční měřící tyče a sondy Contilance. 

Termokamera byla držena ve výšce 1 metr nad plošinou otočného licího stojanu, jak je 

vidět na obrázku č. 24. Tento experiment byl prováděn při okolní teplotě 15 °C. Teplota 

naměřená termokamerou stále kolísala. Z důvodu kolísání teploty bylo zapsáno dvacet 

hodnot do tabulky, následně byla průměrná teplota zapsaná do hlavní tabulky č. 2.   

Obrázek č. 23.  Měření teploty termokamerou. 
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 Teploty naměřené v třech úlohách byly zapsány do hlavní tabulky naměřených 

hodnot. Byl vytvořen graf naměřených hodnot.   

Tabulka č. 2.  Hlavní tabulka naměřených teplot.  

Čas 

měření 
Contilance Ruční Termokamera 

6:04 1497 1498 1071 

6:31 1497 1497 1102 

7:06 1493 1495 1090 

7:32 1493 1495 1091 

7:58 1495 1497 1113 

8:35 1494 1495 1010 

9:00 1495 1496 1035 

9:35 1492 1494 1095 

10:03 1491 1493 1021 

10:29 1501 1501 1071 

11:06 1499 1501 1121 

11:35 1493 1496 1193 

11:54 1490 1491 1035 

12:33 1492 1493 1075 

13:01 1495 1496 1056 

13:31 1497 1495 1091 

13:58 1494 1493 1087 

     

 

Graf č. 1.  Teplota v mezipánvi.  
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Graf č. 2.  Měření teplot termokamerou. 

 V půlhodinovém intervalu bylo zapisováno 20 hodnot změřených termokamerou, 

jak je zřejmé z grafu č. 2. Výsledný průměr teplot byl vynesen do hlavního grafu č.1. 

Vrstva prášku na hladině oceli v mezipánvi, byl nerovnoměrně rozmístěn. Lze 

předpokládat, že vrstva je v každé části jiná. Tato skutečnost je zásadním zjištěním pro 

tuto úlohu. Případný vytvořený teplotní model, podle kterého jsme schopni odvodit 

teplotu oceli v mezipánvi, nebude přesný. Kamera nainstalována na pevné části zaostřena 

na určitou místo mezipánve bude při každé výměně mezipánve vyhodnocovat jinou 

teplotu. Měnící se vrstva rýžových plev bude ovlivňovat naměřenou hodnotu. Vrstva je 

rozmístěna nerovnoměrně, po dobu plynulého odlévání vrstva samovolně pracuje a mění 

tloušťku, jak jde vidět z obrázku č. 18. Z toho je možné vyvodit závěr, že měření ručně 

a kontinuálně je přesné, bez velkých odchylek. Pochybit může pouze lidský faktor nebo 

kvalita sondy. Měření teploty termokamerou je nepřesné v další praktické části 

bakalářské práce byl vytvořen teplotní model v programu MATLAB. Tento jednoduchý 

teplotní model může posloužit jako základ pro další zkoumání, jestli lze pomoci 

termokamery přesně identifikovat teplotu oceli v mezipánvi. 
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4.3 Teplotní model oceli 

 V rámci bakalářské práce byl vytvořen jednoduchý, jednorozměrný teplotní 

model pomoci programu MATLAB. Důvodem vytvoření teplotního modelu bylo 

zamyšlení nad možností vytvořit teplotní model, který by simuloval podmínky panující 

uvnitř rovinné stěny při aplikaci různých teplot na jejích protilehlých koncích. 

 Cílem vytvoření teplotního modelu byla vizualizace jednorozměrná pouze v jedné 

ose. Pomoci vizualizace lze vidět, jak se mění teplota v délce tohoto těleso v závislosti na 

čase. Simulační hodnoty zadány v teplotnímu modelu: 

- součinitel přestupu tepla, 

- měrná tepelná kapacita, 

- hmotnost bodu. 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 25.  Vizualizace teplotního modelu. 
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 Z obrázku č. 25 je zřejmé, že teplota se v čase mění dle očekávání. Bylo by možné 

vytvořit pokročilejší teplotní model, který by zohlednil i prostup tepla v ploše, popřípadě 

model schopný simulovat tepelný tok materiálem ve všech třech osách. Pro účely této 

práce byl vytvořen pouze jednorozměrný model, jehož cílem bylo otestovat složitost 

návrhu a věrohodnost simulace. Práce by mohla být v budoucnu rozšířena o takový 

model, který by inverzně zjišťoval z povrchových teplot prášku (pokud by bylo známé 

jeho složení a ostatní relevantní vstupní podmínky) teplotu pod práškem. Byl tedy 

vytvořen jednoduchý, jednorozměrný teplotní model, který slouží k dalšímu zkoumání 

a rozšiřování budoucího teplotního modelu, který by umožnil lepší odhad teploty v licí 

pánvi z její povrchové teploty. V příloze č. 1 je zobrazen programový kód teplotního 

modelu, který byl vytvořen v rámci této práce v prostředí programu MATLAB. 
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5 ZÁVĚR  

 

 Bakalářská práce se zaměřuje na porovnání metod kontinuálního měření tekuté 

oceli v mezipánvi. V této práci byly popsány vybrané způsoby kontinuálního měření 

teploty, jejich výhody a nevýhody při aplikaci, přesnost měření a charakteristika 

jednotlivých měření. 

 V první části je popsán princip měření teploty termočlánky. Princip termočlánku, 

postup při ručním měření teploty oceli v mezipánvi. Druhá část se zabývá provozem 

plynulého odlévání ocele č. 1, byl popsán princip odlévání oceli z pánve přes mezipánev 

do krystalizátoru. Nejdůležitější části licího stroje je mezipánev, která byla popsána 

v závěru druhé části. V další části byly popsány vybrané způsoby kontinuálního měření 

tekuté oceli v mezipánvi. 

 Experimentální část bakalářské práce byla zaměřena na měření teploty 

v mezipánvi a vypracování jednoduchého teplotního modelu v programu MATLAB. 

Byla popsaná charakteristika provozu plynulého odlévání oceli č. 1, kde byl experiment 

prováděn. Experiment byl popsán v předposlední části bakalářské práce. Byly shrnuty 

poznatky naměřených hodnot a vytvořena tabulka teplot. Následně byl vytvořen graf 

naměřených teplot. Jelikož teplota oceli měřená termokamerou stále kolísala bylo 

provedeno v intervalu třiceti minut dvacet měření termokamerou. S těchto dvaceti 

naměřených hodnot byla průměrná hodnota zapsána do hlavního tabulky naměřených 

hodnot. Zbylé teploty byly v tabulce umístěny do přílohy č. 2.  

 Z této bakalářské práce vyplývá, že navržena metoda měření teploty oceli 

v mezipánvi pomocí termokamery není v navržené podobě reálné. Výsledky měření jsou 

značně závislé na vlastnostech prášku na hladině oceli, která stále pracuje a mění svou 

tloušťku a složení. Důvodem nepřesného měření je měnící se vrstva prášku na hladině 

oceli, která pořád pracuje. Dalšími faktory ovlivňujícím neustále se měnící teplotu 

povrchu oceli jsou okolní vlivy, teplota v hale, měnící se vlastnosti oceli podle odlévané 

kvality. V současné době je nejpřesnější a nejefektivnější pro jednoduchou manipulaci 

a výměnu měření pomoci sondy Contilance.  

 V poslední části byl vytvořen jednoduchý teplotní model, který měl za úkol 

otestovat, jestli vůbec je navržení takového modelu reálné. Teplotní model byl vytvořen, 
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ale pouze v jednoduché podobě. V rámci diplomové práce bych rád tento model rozšířil 

a ověřil jeho aplikovatelnost do průmyslového prostředí. 
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Příloha č. 1. Kód teplotního modelu v programu MATLAB 

 

clear all 

%#ok<*NOPTS> 

%#ok<*SAGROW> 

%% Deklarace pocatecnich podminek 

m=1;         %hmotnost bodu 

c=1;         %merna tepelna kapicita bodu 

lambda=1;    %soucinitel prestupu tepla 

cas=0.1;     %cas 

PocTeplota=25;                  %pocatecni teplota 

materialu 

PocBodu=50;                      %Pocet  bodu simulace 

TepMat(1:PocBodu)=PocTeplota;   %nastaveni poc. teplot 

TepMat(1)=30;                   %Iniciacni teplota 

%% Vypocty 

for j=1:round(PocBodu/cas) 

    %%Vypocet tepelnych toku mezi body 

    for i=1:PocBodu-1 

        q=lambda*(TepMat(i)-TepMat(i+1)); 

        dQ(i)=q; 

    end    

    %% Vypocet otepleni bodu 

    for i=1:PocBodu-1 

        dT=(cas*dQ(i))/(m*c); 

        TepMat(i+1)=TepMat(i+1)+dT;        

    end 

       AktCas=cas*j; 

    %% Tisk 

    plot(TepMat) 

    grid on 

    title('Teplotni pole') 

    xlabel('Delka [v bodech]') 

    ylabel('Teplota [°C]') 

    axis([1 PocBodu PocTeplota TepMat(1)]); 

    T=['Čas = ' num2str(AktCas) 's']; 

    text(10,27,T) 

    F(j)=getframe; 

    

  

end 
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Příloha č. 2.  Tabulka naměřených teplot termokamerou 

6:04 6:31 7:06 7:32 7:58 8:35 9:00 9:35 10:03 

960 890 1021 1054 981 1038 981 1065 1049 

1078 1105 1178 1001 1056 998 1032 1096 989 

980 1161 1198 994 1100 1075 1007 980 1014 

1127 1154 1007 1109 1113 1041 1054 981 991 

996 1065 1188 990 1073 997 993 1133 1060 

1076 1176 1087 1121 1056 1054 1043 1043 1025 

1154 1098 1187 1120 1121 1075 1043 1123 1070 

1112 1029 1109 1076 1167 998 1057 1112 991 

1033 1088 1166 1133 1056 1033 1015 1020 1014 

1078 1002 1187 1098 1083 1021 1079 1121 997 

1074 998 1074 1120 1123 943 1056 1121 1031 

1071 1096 887 1199 1132 1064 1071 1087 1100 

1134 1150 985 1176 1165 1056 1013 1144 1081 

1117 1117 980 1141 1139 981 1021 1054 1019 

1001 1143 1156 1192 1178 1012 1017 1178 1009 

1054 1197 1051 1041 1098 889 921 1067 947 

1115 1157 1113 1034 1178 1019 1129 1134 1005 

1078 1167 991 1022 1156 881 1013 1198 1007 

1113 1145 1143 1113 1179 1016 1111 1154 1008 

1071 1102 1090 1091 1113 1010 1035 1095 1021 

 

  

10:29 11:06 11:35 11:54 12:33 13:01 13:31 13:58 

1075 1188 1199 1117 1131 1145 1159 1032 

1033 1031 1199 1031 1025 1029 1021 1121 

1019 1136 1198 981 992 993 983 1176 

999 1199 1176 930 1054 931 879 1059 

1062 1061 1201 1065 1067 1068 1069 1076 

1013 1165 1191 975 1054 971 1187 1067 

1061 1141 1176 1031 1022 1012 1176 1001 

1071 1069 1187 1072 1171 1077 1069 1067 

1121 1187 1198 967 956 972 1115 1171 

1038 1130 1201 960 1099 978 1134 1054 

1063 1063 1197 1065 1065 1066 1176 1054 

1019 1111 1198 1122 1127 1132 1138 1143 

1076 1178 1183 1061 1056 1081 1033 1039 

1133 1167 1189 976 1121 1143 1165 1054 

1126 1133 1187 1146 1153 1159 1113 1134 

1178 1178 1181 899 1059 1027 1098 1121 

1088 1084 1191 1078 1071 1071 1051 1091 

1055 1054 1199 1051 1061 1048 1038 1031 

1126 1033 1207 1145 1152 1158 1159 1171 

1071 1121 1193 1035 1075 1056 1091 1087 
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Příloha č. 3.  Měření teploty v mezipánvi termokamerou 
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Příloh č. 4.  Vizuální informační systém – záznam teplot 

 

 

 

 

  



45 

 

Příloha č. 5.  Metrologická kontrola stavu teplot v mezipánvi 
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