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Seznam použitých symbolů a zkratek 

D  Velký průměr potrubí      [ ]m  

O  Obvod průřezu      [ ]m  

P  Tepelný výkon      [ ]W  

R  Odpor vodiče       [ ]Ω  

S  Plocha        [ ]2m  

T  Teplota zářiče       [ ]K  

Nu  Nusseltovo kritérium      [ ]−  

Pr  Prantlovo kritérium      [ ]−  

Re  Reynoldsovo kritérium     [ ]−  

Pc   Měrná tepelná kapacita      [ ]11 −− ⋅⋅ KkgJ  

d  Malý průměr potrubí      [ ]m   

k  Absolutní drsnost stěny potrubí    [ ]mm  

l   Délka potrubí       [ ]m  

m&   Hmotnostní tok      [ ]1−⋅ skg  

lV  Délka vodiče        [ ]m  

Zp   Tlakové ztráty třením      [ ]Pa  

t  Teplota katody      [ ]K    

t∆   Rozdíl teplot       [ ]K  

v   Rychlost proudění      [ ]1−⋅ sm  

α   Teplotní součinitel odporu     [ ]1−K  

α   Součinitel přestupu tepla     [ ]12 −− ⋅⋅ KmW  

ε   Emisivita předmětu       [ ]−  

η   Dynamická viskozita      [ ]1−⋅ sPa  

λ   Součinitel tření      [ ]−  

λ   Součinitel tepelné vodivosti     [ ]11 −− ⋅⋅ KmW  
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ρ   Měrný odpor       [ ]1−⋅Ω m  

ρ   Hustota       [ ]3−⋅ mkg  

Oρ   Měrný elektrický odpor při teplotě po zahřátí  [ ]1−⋅Ω m  

tρ   Měrný elektrický odpor při počáteční teplotě  [ ]1−⋅Ω m  

σ   Stefan-Boltzmannova konstanta    [ ]42 −− ⋅⋅ KmW  

mξ   Ztrátový součinitel      [ ]−  

Dolní indexy značí 

H2O  Voda 

STR  Střední 
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1. Úvod 

 V laboratoři Katedry neželezných kovů, rafinace a recyklace FMMI VŠB-TU 

Ostrava se od 70. let používá pro potřebu výzkumu laboratorní plazmová pec. Zdrojem 

tepla je plazmový hořák se závislým elektrickým obloukem, jehož inovací se zabývá tato 

bakalářská práce.  

 V posledních desetiletích se do výzkumu v oblasti plazmatu investují nemalé 

částky. Jednou ze snah je ovládnutí termonukleární fůze  - technologie na výrobu 

elektrické energie s minimálními náklady a vysokou účinností. Při základním výzkumu se 

během desetiletí přišlo buď náhodou, nebo cíleně na další aplikace, kde je možné plazmu 

využít. Ve strojírenství je využití plazmy velice rozsáhlé.  V již zmíněné laboratoři  

se plazma využívá pro tavení a rafinaci neželezných kovů.  
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2. Plazmové hořáky používané v plazmové metalurgii 

 V plazmové metalurgii se používají převážně hořáky s obloukovým výbojem 

stabilizovaným plyny.  

2.1 Hořáky pracující s nezávislým elektrickým obloukem 

 Plazmové hořáky s nezávislým elektrickým obloukem se používají v případech, 

kdy není možno uzavřít elektrický oblouk mezi ohřívaným materiálem a elektrodou 

plazmového hořáku nebo v případech, kdy je technicky výhodnější použít nezávislého 

zdroje plazmatu. Schéma elektrického zapojení plazmového hořáku s nezávislým 

obloukem je znázorněno na obr. 1. 

 

Obr. 1. Schéma elektrického oblouku zapojení plazmového hořáku při práci s nezávislým obloukem 
[3]. 

 Podle charakteru procesů probíhajících v kanálu trysky je možno pochody rozdělit 

na dvě oblasti oddělené navzájem anodovou skvrnou oblouku.  

 Ve vstupní části trysky zaujímající oblast od katody po aktivní anodovou skvrnu, 

kde je umístěn sloupec oblouku, se nahromadí energie se zvětšením množství tepelného 

nosiče – tj. disociovaného a ionizovaného plynu. Následkem vysoké rychlosti plynu  

a velkého vlastního elektromagnetického pole je sloupec oblouku v této části zúžen  

a zaujímá poměrně malou část průřezu kanálu. Za aktivní skvrnou se tepelný obsah 

plamene plazmatu v kanálu trysky zmenšuje. V této části probíhají intenzivní pochody 

neutralizace ionizovaných částic a rekombinace atomů na molekuly za uvolňování energie. 

Délka oblasti, na níž dochází k těmto pochodům s uvolňováním tepla, závisí na jedné 
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straně na rychlosti plazmatu a na druhé straně na rychlosti pochodu. Rekombinace 

elektronů a iontů se vznikem neutrálních atomů i rekombinace atomů se vznikem molekul 

probíhá rychle, neboť aktivační energie se nespotřebuje na rozklad žádných vazeb. 

Prakticky je však nutno energii vznikající následkem srážek rekombinujících částic 

odvádět; v opačném případě bude částice v excitovaném stavu a mohla by se opět 

rozpadnout. Intenzita tepelného odvádění stěnou je malá, neboť stěna trysky  

je od plazmatu oddělena plynem, který má poměrně nízkou tepelnou vodivost. V části 

trysky za aktivní skvrnou se vyrovnává teplota plynu po průřezu pohybujícího se proudu, 

neboť zde již neexistují síly magnetického působení. Výsledkem je rozšíření dříve 

zúženého proudu plazmatu a zaplnění větší části průřezu trysky.  

 Uvedený princip práce plazmového hořáku s vytvořením bodového tepelného 

zatížení trysky ve formě anodové skvrny je při větších průměrech kanálu a větších 

výkonech z hlediska tepelného namáhání nevýhodný. Rovněž rozdělení teplot po průřezu 

kanálu je při větších průměrech trysky pro mnohé metalurgické pochody taktéž 

nevyhovující. Tyto nedostatky se podařilo eliminovat zavedením tzv. magneticky 

otáčených oblouků. 

 U plazmového hořáku pracujícím s nezávislým obloukem si ještě zbývá všimnout 

charakteru vytékání plazmatu z trysky. Se zmenšováním spotřeby plazmotvorného plynu 

se postupně mění i režim jeho proudění s přechodem od turbulentního k laminárnímu. 

Zjistilo se, že největší délky laminárního plamene se dosahuje jen v určitém rozmezí 

vzdálenosti pracovního konce katody od kanálu trysky hořáku. 

 Laminární výtok plazmatu je charakterizován velmi jasným ostřím, za nímž 

pokračuje plamen v délce několika desítek centimetrů o menším jasu. Teplotní gradient 

podél osy laminárního plamene se pohybuje kolem (100 až 300) K . cm-1 a rychlost  

je přibližně 50 m . s-1. Takovýto plamen se vyznačuje vysokou stabilitou [3].  

2.2 Hořáky pracující se závislým elektrickým obloukem 

 V současné době je při tavení kovů nejpoužívanějším elektrickým zapojením 

vysoce výkonných plazmových hořáků schéma s vytvářením závislého elektrického 

oblouku, znázorněné na obr. 2.  
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Obr. 2. Schéma elektrického zapojení plazmového hořáku při práci se závislým obloukem, [3]. 

 Při tomto elektrickém zapojení je možno vzhledem k tepelnému erozivnímu 

namáhání hlavních součástí plazmových hořáků dosáhnout proti zapojení s nezávislým 

obloukem mnohem lepších výkonů. Při vhodně dimenzovaném průměru trysky a správném 

proudění plynů v prostoru mezi katodou a anodou (ohřívaným materiálem) je celý průřez 

sloupcem plazmatu symetricky vyplněn. Vysoké koncentrace tepelné energie se zde 

dosahuje seškrcením průměru elektrického oblouku pomocí trysky, která má na oblouk 

zároveň stabilizační účinek. Účinnost plazmových hořáků při tomto způsobu práce závisí 

především na geometrickém tvaru pracovních částí a na způsobu proudění plazmatu 

v trysce. V elektrickém zapojení podle obrázku se tavenému materiálu předává přibližně 

75% tepla elektrickým obloukem a 25% tepla proudem plazmatu.  

 Sloupec plazmatu není při použití závislého oblouku stejný. Nejvyšší teplota  

a nejvyšší stupeň ionizace se dosahují v úzké sekci, umístěné v ose sloupce. Tato sekce má 

vysokou elektrickou vodivost a tvoří kanál pracovního proudu obloukového výboje.  

U povrchu sloupce se ionizační stupeň, teplota i vodivost plynu ostře snižují s přiblížením 

k podmínkám okolního prostředí. Teplota sloupce plazmatu se pohybuje kolem 16 500 K, 

což značně převyšuje teplotu volného oblouku, která je okolo 5 500 K. Mimo to může 

rychlost plazmatu z oblasti nejmenšího průřezu a největšího seškrcení dosahovat rychlosti 

zvuku (asi 300 m . s-1). Proto je oblast horké sekce ve volném oblouku velmi úzká a krátká, 

kdežto v seškrceném oblouku je tato oblast rozprostřena v celém sloupci [3].  
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2.3 Zapálení elektrického oblouku 

 Zapálení elektrického oblouku se u plynových hořáků provádí pomocí 

vysokofrekvenčního jiskrového výboje nebo mechanicky pomocí zapalovací jehly.  

Horký plazmový plyn vycházející z plazmového hořáku se setká s chladným materiálem 

nebo okolím a dochází k tzv. rekombinaci neboli vykompenzování elektrického výboje. 

Teplota přijatá v průběhu disociace a ionizace se tímto uvolní a plazmový paprsek materiál 

nataví, roztaví nebo rozdělí. Zdroj stejnosměrného elektrického proudu má výkon  

(0,5 až 250) kW [6]. 
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3. Fyzika plazmatu 

 Plazma se považuje za ionizovaný plyn složený z iontů, elektronů (a případně 

neutrálních atomů a molekul), který vzniká odtržením elektronů z elektronového obalu 

atomů plynu, či ionizací. O plazmatu se často mluví jako o čtvrtém skupenství hmoty. 

Plazma je nejrozšířenější forma látky a tvoří až 99% pozorované hmoty vesmíru. Plazma 

existuje ve vesmíru v různých, často velmi odlišných formách. S plazmatem se můžeme 

setkat například ve formě blesku, polární záře, uvnitř zářivek a tzv. neonů, či v elektrickém 

oblouku. Plazma tvoří také konvenční hvězdy či mlhoviny. Parametry plazmatu v těchto 

formách se liší o mnoho řádů. Od plynů se plazma odlišuje hlavně velmi dobrou 

elektrickou vodivostí a světelným zářením [7].  

3.1 Plazmové plyny 

U plazmových technologií se používají tyto druhy plynů: 

• plazmové plyny – jsou přiváděny do elektrického oblouku, kde dochází k jejich 

ionizaci a disociaci. Jako plazmový plyn může být používán jednoatomový argon 

anebo dvouatomové plyny vodíku, dusíku, kyslíku a vzduchu; 

• fokusační plyny – zaostřují paprsek plazmatu po jeho výstupu z trysky hořáku. 

Používá se argon, dusík nebo směs argonu a vodíku, popř. argonu a dusíku; 

• asistentní plyny – obklopují paprsek plazmatu a pracovní místo na obrobku a chrání 

je před účinkem atmosféry. Používá se argon a dusík [6].  

 Volba plazmového a asistentního plynu je závislá na typu řezaného materiálu  

a jeho tloušťce. Kombinace obou plynů je doporučována výrobcem zařízení. Plazmový 

plyn se volí pro: 

Konstrukční ocel:   kyslík, vzduch 

Vysoce legovaná ocel: argon/vodík, argon/vodík/dusík, argon/dusík, vzduch, 

dusík 

Neželezné kovy:  argon/vodík, vzduch 

Lehké kovy:  argon/vodík, vzduch 

Barevné kovy:  argon/vodík 

Kompozitní materiály:  argon/vodík, argon/vodík/dusík, vzduch, kyslík [6] 
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4. Současný plazmový hořák  

 Stávající plazmový hořák (obr. 2), který je v laboratoři Katedry neželezných kovů, 

rafinace a recyklace FMMI VŠB-TU Ostrava se používá pro tavení neželezných kovů. 

V laboratoři byla také vyvinuta plazmová pec s horizontálním krystalizátorem. Hlavní 

technické parametry plazmové pece jsou uvedeny v tab. 1.  

Tab. 1. Technické parametry plazmové pece [1] 

celkový elektrický příkon 5 až 60 [kW] 

síťové napětí 3x380 [V] 

spotřeba argonu při tavení 15 až 30 [l·min-1] 

max. hmotnost vsázky 2 [kg] 

teplota plazmatu až 20 000 [K] (při 900 [A] a 60 [V]) 

Parametry čerpadla 

výtlak 170 [m] 

objemový průtok 8 [l·s-1] 

 

Obr. 3. Současný plazmový hořák: 
 1 – Pomocná tryska, 2 – Katoda, 3 – Vložka, 4 – Šroub, 5 – Jistící matice, 6 – Držák katody 

 Na obr. 3. lze vidět ústí trubice plazmového hořáku, na kterou je v této bakalářské 

práci kladen největší důraz. Ústí totiž odvádí největší teplo, proto musí být navrhnuto tak, 

aby tuto funkci co nejlépe splňovalo. 
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Obr. 4. Zdroj plazmového hořáku ForWEL 1200 Golem [8]
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Množství odvedeného tepla úzce souvisí s životností katody. 

rném výkonu je odhadnuta životnost stávající katody na 100 hodin

slovenské firmy Formica s.r.o., 

Lze také použít pro svařování 

1200 Golem [8] 

 

áku ForWEL 1200 Golem [8] 

množství vody, aby bylo zajištěno 

ák má dva na sobě nezávislé 

veškeré teplo z katody. 

rném výkonu je odhadnuta životnost stávající katody na 100 hodin [1].  
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 Čím lépe bude teplo odvedeno, tím bude mít katoda větší životnost. Odvod tepla 

zajišťuje držák katody, ve kterém je katoda nasazena a připájena. Druhým chlazením  

je vnější okruh, který chladí pomocnou trysku a jistící matici.  

 Ve výpočtu vycházím z předpokladu, že 20 % výkonu hořáku je odváděno 

chlazením. K tomuto zjištění se došlo již dříve pomocí experimentů [2].  

 V mém případě se chlazením plazmového hořáku odvání 10 kW, ostatní teplo  

se odvádí do pecního prostoru a do horizontálního krystalizátoru, který je součástí celého 

komplexu tohoto zařízení.  

4.2 Použité materiály 

 Části plazmového hořáku musí být navrhnuty z takového materiálu, který nejlépe 

vede teplo. Nejčastější kovové materiály používané pro svou vysokou tepelnou vodivost 

jsou zlato, stříbro, měď (fyzikální vlastnosti mědi jsou uvedeny v příloze V) a hliník.  

U současného plazmového hořáku jsou prvky konstruovány především z mědi  

a to z důvodu nízké ceny a vysoké tepelné vodivosti. Jako další materiály jsou použity 

například ocel, keramika (malá tepelná roztažnost) a silon (tepelný izolant). 

4.2.1 Wolfram  

 Materiál katody je thoriovaný wolfram. Podle literatury [9] se wolfram velmi 

obtížně obrábí a zpracovává, ze zkušeností může být soustružen. Frézování je prakticky 

nemožné, ti nejzkušenější jej mohou frézovat pouze za vysokých nákladů a značných 

potíží. Svařování není doporučeno a nýtování je zdaleka nejobtížnější. Katoda je tedy 

k držáku katody připájena. 

 Aplikace wolframu je v elektronickém, jaderném a kosmickém průmyslu,  

kde existuje rostoucí poptávka po materiálech, jež jsou schopny spolehlivě fungovat  

v neustále se zvyšujících teplotách pracovního prostředí. Vzhledem ke schopnostem 

wolframu dostát této výzvě se celosvětová poptávka neustále zvyšuje. Vlastnosti,  

jež podporují poptávku v mnoha elektronických aplikacích, jsou pevnost a tuhost  

za vysokých teplot, dobrá tepelná vodivost, nízký koeficient tepelné roztažnosti a nízká 

emisivita [9]. Fyzikální vlastnosti wolframu jsou uvedeny v příloze VI. 
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4.3 Výpočet proudění stávajícího plazmového hořáku 

4.3.1 Vnitřní okruh – chlazení katody 

 Jak už bylo řečeno, ve výpočtu vycházím z předpokladu, že asi 20 % výkonu 

hořáku je odváděno chlazením. Tento výkon byl rozdělen na vnitřní a vnější okruh.  

Jouleovo teplo 

 Vnitřním okruhem prochází tzv. Jouleovo teplo. Je to teplo, které vzniká ve vodiči 

průchodem elektrického proudu. Jde o přeměnu elektrické energie na vnitřní energii. 

Zahřívání vodiče lze vysvětlit předáváním částí kinetické energie částic způsobujících 

elektrický proud (nejčastěji elektronů) částicím, které se elektrického proudu neúčastní 

(nejčastěji kladné ionty v pevných pozicích). Tím se zvyšuje tepelný pohyb těchto částic – 

vodič se zahřívá [10].  

 Dle literatury [21] byl nejdříve vypočítán odpor kovového vodiče, který závisí  

na měrném odporu (charakterizuje materiál), délce vodiče, kolmém průřezu, teplotním 

součiniteli odporu a teplotě. Elektrický proud protéká přes trubici katody a držák katody  

do samotné katody. Výpočet je rozdělen do čtyř částí a pro názornost je proveden výpočet 

pro část 1 – trubici katody. Hodnoty pro dané vlastnosti látek, se kterými bude počítáno, 

jsou k nalezení v příloze VII. 

Výpočet průřezu měděné trubice: 

( )22

4
dDS −⋅= π

       [ ]2m    (1) 

D…velký průměr trubice      [ ]m  

d…malý průměr trubice      [ ]m  

( ) 2522 108,8012,0016,0
4

mS −⋅=−⋅= π
 

Odpor vodiče udávají základní dva vztahy: 

a) závislost na materiálu a teplotě vodiče [11] 

( )tOt ∆⋅+⋅= αρρ 1        [ ]1−⋅Ω m  (2) 

tρ …měrný elektrický odpor při počáteční teplotě   [ ]1−⋅Ω m  
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Oρ …měrný elektrický odpor při teplotě po zahřátí   [ ]1−⋅Ω m  

α …teplotní součinitel odporu     [ ]1−K  

t∆ …rozdíl teplot – volím 300 K     [ ]K  

( ) 188 1096,3300004,01108,1 −−− ⋅Ω⋅=⋅+⋅⋅= mtρ  

b) závislost materiálu a geometrických vlastností vodiče [21] 

S

l
R V

t ⋅= ρ         [ ]Ω   (3) 

ρ …měrný odpor       [ ]1−⋅Ω m  

lV…délka vodiče – 0,476m      [ ]m  

Ω⋅=
⋅

⋅⋅= −
−

− 4
5

8 1014,2
108,8

476,0
1096,3R  

Výpočet výkonu 

ϕcos2 ⋅⋅= IRP        [ ]W   (4) 

R…odpor vodiče       [ ]Ω  

I…proud, který vodičem protéká - podle zdroje plazmového hořáku I=1200A 

cosϕ …účiník – podle zdroje plazmového hořáku cosϕ =0,76 

WP 5,23476,012001014,2 24
1 =⋅⋅⋅= −  

Veškeré hodnoty a jejich výsledky jsou uvedeny v tab. 3.  
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Tab. 3. Přehled výpočtů  

  
Měděná 

část 1 
Měděná 

část 2 
Měděná 

část 3 
Wolframová 

katoda 

Průřez vodiče [m2] 8,80.10
-5 1,51.10

-4 1,14.10
-4 1,13.10

-4 

Délka vodiče [m] 0,476 0,029 0,017 0,042 

Měrný elektrický 
odpor [Ω.m-1] 

1,8.10
-8 1,8.10

-8 1,8.10
-8 5,36.10

-8 

Teplotní součinitel 
[K-1] 

0,004 0,004 0,004 0,0045 

Měr. el. odpor při 
teplotě 300°C  
[Ω.m-1] 

3,96.10
-8 3,96.10

-8 3,96.10
-8 1,26.10

-7 

Odpor [Ω] 2,14.10
-4 7,62.10

-6 5,91.10
-6 4,68.10

-5 

Proud [A] 1200 1200 1200 1200 

Výkon [W] 234,5 8,3 6,5 51,2 

Výsledný výkon [W] 300,5 

 

 Výsledný výkon (součet dílčích výkonů), který odebírá vnitřní okruh pro chlazení 

katody je tedy 300,5W.  

Stefan-Boltzmannova rovnice 

 Na katodu dopadá také teplo plazmového oblouku, které je nutné připočíst  

do výsledného výkonu, odebíraného chlazením vnitřního okruhu. Toto teplo bylo zjištěno 

ze Stefan-Boltzmannovy rovnice [12].  



















−






⋅⋅⋅=
44

2 100100

tT
SP εσ      [ ]W   (5) 

σ …Stefan-Boltzmannova konstanta 4281067,5 −−− ⋅⋅⋅= KmWσ  

ε …emisivita předmětu – pro wolfram ε =0,05 

S…plocha, na kterou dopadá záření     [ ]m  

T…teplota zářiče, plazma dosahuje teploty 20000°C=20273,15K   

t…teplota katody, volím teplotu 2000°C=2273,15K   
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WP 008,0
100

15,2273

100

15,20273
0017,005,01067,5

44
8

2 =


















−






⋅⋅⋅⋅= −  

 Vzhledem k malé ploše, na kterou dopadá záření je výkon malý. Výsledný výkon 

je tedy součtem obou výkonů. 

WPPPV 508,234008,05,23421 =+=+=     [ ]W   (6) 

Z důvodu bezpečnosti volím výkon PV=1000W. 

 Aby bylo možné určit potřebné parametry pro každý řez zvlášť, je plazmový 

hořák rozdělen na určitý počet řezů podle změny průměru potrubí, ve kterém proudí 

chladící médium. Jelikož má hořák dva na sobě nezávislé chladící okruhy (vnější  

a vnitřní), výpočet je prováděn pro každý okruh zvlášť. Pro vnitřní část lze rozdělení vidět 

na obr. 5. Na obrázku je 14 řezů, ve kterých proudí voda. Směr proudění označují šipky. 

Ukázkový výpočet je proveden pro chladící trubici katody - řez 4. 

 
Obr. 5. Rozdělení vnitřního okruhu hořáku na řezy  

Bilanční rovnice 

Pro funkčnost chladícího zařízení musí platit tato bilanční rovnice: 

 OHOpHOH tcmP 222 ∆⋅⋅= &
        (7)

 

P…tepelný výkon       [ ]W  

OHm 2& …hmotnostní tok vody      [ ]1−⋅ skg  
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OpHc 2 …měrná tepelná kapacita vody    [ ]11 −− ⋅⋅ KkgJ  

OHt 2∆ …rozdíl teplot na vstupu a na výstupu   [ ]K  

Hmotnostní tok vody lze vyjádřit jako: 

OHOH vSm 22 ρ⋅⋅=&          (8) 

v…rychlost proudění vody      [ ]1−⋅ sm  

OH 2ρ …hustota vody       [ ]3−⋅ mkg  

S…průřez chladícího kanálu      [ ]2m  

 Vstupní teplota byla zvolena 15°C a výstupní teplota 20°C. Z těchto dvou rovnic 

lze pak spočítat rychlost proudění vody: 

OHOpHOH tcS

P
v

222 ∆⋅⋅⋅
=

ρ
      [ ]1−⋅ sm  (9) 

OHOpHOH tcD

P
v

222
2

4
∆⋅⋅⋅⋅

=
ρπ

      

( )
1

2

44,2
1520418097,999005,0

4

1000 −⋅=
−⋅⋅⋅⋅

= smv π  

Ekvivalentní průměr 

 Pro každý průřez je vypočítán ekvivalentní průměr. Pro kruhový průřez  

je ekvivalentní průměr shodný s průměrem průřezu. Velmi často se však vyskytuje 

mezikruží. Ekvivalentní průměr se vypočítá ze vztahu: 

O

S
dek

⋅= 4

        
[ ]m   (10) 

S…obsah průřezu       [ ]2m  

O…obvod průřezu       [ ]m  
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Pro řez 4: 

mDdek 005,0==
 

 Pro určení součinitele přestupu tepla je potřeba určit Reynoldsovo kritérium, 

Prantlovo kritérium a Nusseltovo kritérium. 

Reynoldsovo kritérium[13] 

OH

OHekdv

2

2Re
η

ρ⋅⋅
=

       
[ ]−   (11) 

OH 2η …dynamická viskozita vody     [ ]1−⋅ sPa  

41021,1
001,0

97,999005,044,2
Re ⋅=⋅⋅=

 

Prantlovo kritérium[13] 

OH

OH
pc

2

2Pr
λ
η

⋅=
       

[ ]−   (12) 

OH 2λ …součinitel tepelné vodivosti vody    [ ]11 −− ⋅⋅ KmW  

99,6
6,0

001,0
4180Pr =⋅=

      

Nusseltovo kritérium[13] 

Pro přestup tepla nucenou konvekcí bylo vycházeno z Dittusovy-Boelterovy rovnice: 

4,08,0 PrRe023,0 ⋅⋅=Nu
 

[ ]410Re≥
    

[ ]−   (13) 

( ) 7,9299,61021,1023,0 4,08,04 =⋅⋅⋅=Nu
 

Součinitel přestupu tepla[13] 

OH

ekd
Nu

2λ
α ⋅

=
        

[ ]−   (14) 

ek

OH

d

Nu 2λα ⋅
=⇒

      
[ ]12 −− ⋅⋅ KmW   (15) 
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α …součinitel přestupu tepla      [ ]12 −− ⋅⋅ KmW  

Nu…Nusseltovo kritérium      [ ]−  

129,11118
005,0

6,07,92 −− ⋅⋅=⋅= KmWα  

Výpočet třecích ztrát v kanálu 

 Třecí ztráty v kanálu rostou s délkou kanálu a závisí na režimu proudění,  

tj. Reynoldsově čísle. U turbulentního proudění je nutné zjistit součinitel tření  λ, který je 

rovněž závislý na Reynoldsově čísle a také na relativní (bezrozměrné) drsnosti
k

d=ε ,  

kde k [mm] je absolutní drsnost stěny kanálu, definovaná jako střední hodnota nerovností 

na stěně [4]. 

Tab. 4. Absolutní drsnost materiálů potrubí k [4] 

 

 Pro ukázkový výpočet řezu 4 – měděnou trubici byla z tab. 4. zvolena absolutní 

drsnost materiálů potrubí k = 0,003 mm. Výpočet součinitele tření byl proveden podle 

Altušova vzorce [4]: 

25,0

Re

100
1,0 







 +⋅=
d

kλ       [ ]−   (16) 
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d…průměr potrubí       [ ]m   

172,0
005,0

103

1021,1

100
1,0

25,06

4
=







 ⋅+
⋅

⋅=
−

λ      

Tlakové ztráty třením byly vypočteny ze vztahu [4]: 

ek

OH
z d

vl
p 2

2 ρλ ⋅⋅
⋅=        [ ]Pa   (17) 

λ …součinitel tření       [ ]−  

l …délka potrubí – měděná trubice má délku l=0,511 m  [ ]m  

Papz 52324
005,0

97,99944,2511,0
172,0

2

=⋅⋅⋅=
 

 Všechny tyto vypočtené hodnoty pro každý průřez byly zaznamenány  

do přílohy I. Celkové tlakové ztráty třením vnitřního okruhu, které jsou sumou tlakových 

ztrát ve všech řezech, činí 72036,6 Pa.  

 V grafu 1 lze vidět, že největší tlakové ztráty jsou v řezu 4, protože chladící 

médium protéká velkou rychlostí trubicí o velmi malém průměru.  

Graf 1 Tlakové ztráty třením vnitřního okruhu 

 

 Velikost místních ztrát, tj. ztrátová energie při místních ztrátách se vyjadřuje 

obdobně jako ztráta třením rychlostní výškou a ztrátovým součinitelem [17]: 
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2

2v
hg

p
e mZ

z
z ⋅=⋅== ξ

ρ         (18)
 

 Ztrátový součinitel závisí na druhu místní ztráty, konstrukčních parametrech, 

drsnosti stěn, tvaru rychlostního profilu a na režimu proudění. Pro různé typy odporů 

existují různé grafy. Jednotlivé grafy, které byly použity, jsou uvedeny v příloze IX. Místní 

ztrátu lze vypočítat podle vzorce: 

2

2 ρξ ⋅⋅= v
p mz

       
[ ]Pa   (19) 

mξ …ztrátový součinitel      [ ]−  

 Výsledné hodnoty ztrátových součinitelů pro jednotlivá místa mezi řezy jsou 

uvedeny v příloze VII. Tyto ztrátové součinitele byly navrhnuty podle diagramů v  příloze 

IX. Hodnoty místních ztrát pro daná místa mezi řezy, jsou uvedeny v příloze IX. Celkové 

tlakové ztráty jsou součtem ztrát třecích a místních. Graf pro celkové tlakové ztráty  

je v příloze X. V grafu lze vidět závislost celkových tlakových ztrát na dráze, kterou voda 

postupně protéká. V grafu lze také vidět, jak se postupně mění ekvivalentní průměr.  

 Graf 2 pak znázorňuje hodnotu součinitele přestupu tepla pro jednotlivé průřezy. 

Je nutné mít vysoký součinitel přestupu tepla především v části držáku katody  

pro co nejlepší odvod tepla – řezy 5, 6. Součinitel přestupu tepla řezu 5 lze řídit velikostí 

průtoku vody – délkou vsunutí trubice do držáku katody „t“ (obr. 6).  

Graf 2 Součinitel přestupu tepla 
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Obr. 6. Vzdálenost vsunutí trubice od držáku katody 

4.3.2 Vnější okruh 

 U výpočtu vnějšího okruhu chlazení platí naprosto stejné vztahy, které byly 

použity pro výpočet okruhu vnitřního. Nejdříve se tedy vnější okruh rozdělí na řezy,  

ve kterých se budou výpočty provádět. Rozdělení je vidět na obr. 7. Vnější okruh odebírá 

výkon 9000 W. Výsledné hodnoty jsou shrnuty v příloze II. V grafu 3 lze vidět hodnoty 

tlakových ztrát třením vnějšího okruhu, kde je nejvyšší hodnota v řezu 5.  

Toto místo není kritické, proto není nutné, aby zde byly tak vysoké tlakové ztráty.  

Celkové tlakové ztráty třením vnějšího okruhu činí 357036Pa. Takto vysoké tlakové ztráty 

třením vznikají z nevhodného navrhnutí průměrů trubek.  

 

Obr. 7. Rozdělení vnějšího okruhu hořáku na řezy 
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Graf 3 Tlakové ztráty třením vnějšího okruhu 

 

4.3.3 Teplotní analýza stávajícího hořáku v programu Ansys 12.1 

 Pro srovnání výpočtů a upřesnění výsledků byla provedena teplotní analýza 

v programu Ansys 12.1. Pro zjednodušení výpočtu byl model rozdělen a počítalo se pouze 

s jednou čtvrtinou modelu. Ústí plazmového hořáku bylo rozděleno na prvky – tzv. síť 

(obr. 8). Síť byla zhuštěna na předpokládaném kritickém místě (čelo katody). Pro vyřešení 

úlohy bylo nutné zadat okrajové podmínky (všechny plochy kde proudí kapalina a plyn – 

konvekce, plochy, které odebírají výkon, Jouleovo teplo jako vnitřní zdroj). Výsledná 

tepelná analýza je na obr. 9. Z obrázku lze vyčíst, že místo s nejvyšší teplotou je špička 

katody. Maximální teplota stěny je podle analýzy 169,96 °C.  

 

Obr. 8. Síť stávajícího plazmového hořáku 
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Obr. 9. Teplotní analýza stávajícího plazmového hořáku 
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5. Zhodnocení práce stávajícího plazmového hořáku 

 Při výpočtech a zkoumání stávajícího plazmového hořáku byly zjištěny velké 

tlakové ztráty třením chladícího média, které vznikají nevhodnou konstrukcí plazmového 

hořáku.  Dále byly zjištěny velké ztráty místní, jež jsou způsobeny náhlými změnami 

průřezu, ve kterém proudí chladící médium. Důležité je minimalizovat tlakové ztráty.  

Proto je nutné, aby trubicí protékalo chladící médium o co nejmenší rychlosti a zároveň, 

aby měla co největší průměr. Požadavek je však kladen na minimální rozměry hořáku.  

Je potřeba tedy navrhnout optimální rozměry a rychlost proudění vody. 

 Další problém vzniká v konstrukci vložek (obr. 10). Čtyři vložky jsou upevněny 

šrouby k trubici. Tyto vložky by měly přesně dosedat jedna na druhou svými boky,  

aby bylo zajištěno, že chladící médium neproteče mezi vložkami. Proto je zde kladen důraz 

na přesnou výrobu vložek. Navíc jsou drážky vytvořeny v samotné vložce, což není ten 

nejlepší způsob odvodu tepla z pomocné trysky. Prioritou je zvýšení teplo-směnné plochy 

pomocné trysky a jistící matice. 

 

Obr. 10. Konstrukce vložek: 
1 – Vložka, 2 – Možný průtok chladícího média při špatném dosednutí ploch 

 Pro správný chod zařízení by měl plazmový hořák dodržovat souosost všech 

prvků. Ta ovšem není nikterak zajištěna. Problém zachycuje obr. 11. Je nutné zajistit 

souosost katody a pomocné trysky (základna A), která ovlivňuje průtok plynu a tvar 

plazmového oblouku. Dále pak souosost trubky a držáku katody (základna B),  
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která ovlivňuje kvalitu chlazení katody. I při malém vychýlení trubice by mohlo dojít 

k nerovnoměrnému chlazení části stěny a následnému poškození katody. Červeně jsou 

označena místa, kterým bude věnována pozornost z následujících důvodů: 

1. Zmenšení průměru hořáku 

2. Zaoblení hran a pozvolný průtok vody 

3. Úprava držáku katody 

4. Zajištění souososti 

5. Optimalizace vzdálenosti trubky od držáku katody 

6. Jiné konstrukční řešení vložek 

 

Obr. 11. Úpravy plazmového hořáku 
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6. Návrh inovovaného plazmového hořáku 

 Cílem této bakalářské práce bylo navrhnout vylepšení stávajícího plazmového 

hořáku. V této bakalářské práci byl použit metodický přístup ke konstruování. Základem 

bylo si přesně stanovit požadavky, které má plazmový hořák splňovat. Vyhneme se tak 

problémům (konstrukčním, funkčním, diagnostickým), které bychom řešili při zanedbání 

následujících kroků. Z tohoto důvodu je potřeba si nejdříve stanovit transformační proces. 

6.1 Transformační proces 

 Cílem každé transformace je dosáhnout určitého stavu objektu transformace. 

Objekt, který je nám k dispozici, je zvolen jako vstup procesu. Změny jeho stavu pak 

dosáhneme vhodnou technologií. Faktory procesu (operátory procesu) jsou: člověk, 

technické systémy, vědění, řízení a okolí (místo a čas). Model transformace je znázorněn 

na obr. 12. Aby byl zajištěn správný chod plazmového hořáku, je potřeba si vytvořit 

seznam požadavků, které musí zařízení splňovat – tzv. požadavkový list (tab. 10) [5]. 

 

Obr. 12. Model transformačního procesu 
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6.2 Požadavkový list 

6.2.1 Zadané požadavky 

• navrhnout plazmový hořák laboratorní pece pro tavení a rafinace neželezných kovů 

• při zpracování konstrukčního návrhu vycházet z jeho stávajícího provedení 

• pozornost věnovat zejména zabezpečení rovnoměrného definovaného chlazení 

teplo-směnné plochy 

6.2.2 Mé vyspecifikované požadavky 

• vstupní teplota vody 15°C – užitková voda 

• maximální výkon hořáku 60kW → hořák odvádí výkon 10kW, ostatní teplo  

se odvádí do pecního prostoru a do horizontálního krystalizátoru 

• pracovní prostředí – argon 

• provozní prostředí – laboratoř 

• požadavek na konstrukci – jednoduchost a malé rozměry 

• požadavek na řízení – odborná obsluha 

6.3 Funkční požadavky  

• jsou to požadavky, které musí plazmový hořák zastávat 

6.3.1 Funkční vlastnosti 

• výstupní teplota vody maximálně 30°C – nedojde k zanášení hořáku vodním 

kamenem nebo solí 

6.3.2 Konstrukční vlastnosti 

• čelo hořáku volit z mědi → nejlepší poměr cena/součinitel tepelné vodivosti 

• zvýšit životnost katody 

• minimalizovat místní a tlakové ztráty 

• minimalizovat počet částí hořáku 

• těsnit potřebné části 

• řídit průtok plynu 

• řídit chlazení hořáku 

• zajistit připojení k peci 
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6.3.3 Diagnostické vlastnosti 

• teplotní čidlo na výstupu vody 

• po uvedení za chodu změřit povrchové teplotní pole termovizní kamerou 

6.4 Funkční struktura  

 Dle [5] je proveden rozbor funkční struktury (obr. 13). Ve funkční struktuře jsou 

uvedeny dílčí úkoly (funkce), které musí daný technický systém splnit.  

 

Obr. 13. Schéma funkční struktury technického systému - plazmového hořáku 

6.5 Morfologická matice 

 Morfologická matice (tab. 5) má za úkol přehledně znázornit jednotlivé možnosti 

způsobů řešení funkcí dílčími orgány. Z těchto řešení se pak vybírá to nejvhodnější řešení 

a v matici se zvýrazní. Je třeba brát ohled nejen na konstrukční jednoduchost řešení,  

ale i na cenu, proveditelnost, bezpečnost při provozu, atd.  
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Tab. 5. Morfologická matice technického systému – plazmového hořáku 

Dílčí funkce 
Orgány nositelé funkcí 

1 2 3 4 5 

1 Chlazení 
umožnit 

Vodou Vzduchem Tekutý 
dusík 

    

2 Chlazení řídit Tryska 
Škrtící 
ventil Clona Průtokoměr   

3 Teplotu 
chlazení měřit 

Bezkontaktní Kontaktní   
Pyrometr Elektrický Dilatační  Kapalinový   

4 Přívod plynu 
umožnit H2 N2 Ar     

5 Průtok plynu 
řídit 

Škrtící ventil Průtokoměr       

6 
Hermetické 
spojení k peci 
zajistit 

Spojení tvarem 
Spojení třením 

Šroub Klín Pneumaticky Hydraulicky 

7 

Spojení 
katody s 
držákem 
umožnit 

Svařování Pájení Lisování     

8 
Zvýšit 
životnost 
katody 

Řešení 1 Řešení 2 Řešení 3 Řešení 4 Řešení 5 

9 
Minimalizovat 
tlakové ztráty 
vody 

Zvětšit průměr 
trubice 

Snížit 
rychlost 
proudění 

      

10 Minimalizovat 
místní ztráty 

Volit 
aerodynamické 

tvary a 
postupné 
přechody 
potrubí 

        

11 

Přívod el. 
energie k 
hořáku 
umožnit 

kabel + závit         

 

6.6 Orgánová struktura a hrubá stavební struktura 

 Veškeré funkce jsou vykonávány příslušnými orgány, které lze vidět ve schématu 

orgánové struktury (obr. 14). Schéma hrubé stavební struktury (obr. 15).  
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Obr. 14. Schéma orgánové struktury technického systému – plazmového hořáku 

 
Obr. 15. Schéma hrubé stavební struktury technického systému – plazmového hořáku: 
1 – Plazmový hořák, 2 – Plazmová pec, 3 – Horizontální krystalizátor 
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6.7 Hodnocení návrhů uchycení katody k držáku 

 Pro životnost katody v morfologické matici bylo vybíráno z pěti řešení (obr. 16). 

Pro všechna řešení byla vypsána jednotlivá kritéria a byly jim přiřazeny body (tab. 7).  

 
Obr. 16. Návrhy jednotlivých řešení uchycení katody k držáku 

1. Je stávající řešení, které není dostatečně vhodné pro chlazení katody, má ovšem 

jednoduchou konstrukci. 

2. Je řešení, kdy je katoda zapuštěna do držáku kvůli zvýšení chlazení. 

3. Je podobné jako řešení 2 s tím rozdílem, že trubice katody je zapuštěna do držáku 

katody. Je zde však malá realizace výroby z důvodu příliš malých rozměrů trubice. 

Kvůli vysokým rychlostem vody by vznikaly velké tlakové ztráty. 

4. Je řešení podobné jako řešení 3. Aby se odstranily potíže s rozměry, které nastaly 

v řešení 3, voda proudí přímo kolem samotné katody. Problém však vzniká  

při výměně katody, kdy by se musel přerušit celý okruh chlazení. 

5. Je řešení podobné jako řešení 2 s tím rozdílem, že je kladen důraz na rozměry 

celého hořáku, které se odvíjí právě z nejmenších rozměrů katody. 

Nejvíce bodů získalo řešení č. 5 (tab. 6). 
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Tab. 6. Výběr nejvhodnějšího řešení uchycení katody k držáku 

Kritérium 1 2 3 4 5 

Jednoduchost konstrukce 5 4 4 5 4 

Možnost chlazení 1 3 4 5 3 

Realizace 4 4 1 4 4 

Jednoduchost výměny katody 4 4 4 1 4 

Vliv na rozměry hořáku 2 2 2 2 4 

Součet 16 17 15 17 19 

 

6.8 Rozbor problémů souvisejících s návrhem plazmového hořáku 

 Po sepsání všech požadavků, které byly stanoveny, byl navrhnut inovovaný 

plazmový hořák (obr. 17). Připojení ke zdroji ForWEL 1200 Golem bylo zajištěno přes 

kabely a upnuto k plazmovému hořáku pomocí svorek. Svorky jsou zajištěny proti pohybu 

třecím stykem, který je vyvozen dvěma šrouby.    

  

Obr. 17. Celkové schéma inovovaného plazmového hořáku: 
1 – Čelo hořáku – detail čela zobrazen na obr. 18, 2 – Chlazení vnějšího okruhu, 3 – Chlazení 

vnitřního okruhu, 4 – Přívod argonu 

 Změna konstrukce byla provedena především u čela plazmového hořáku (obr. 18). 

Prioritou bylo zvýšit chlazení při stejném objemovém průtoku chladícího média  

a zachování stejného materiálu - měď. To bylo dosaženo zvětšením teplo-směnné plochy 

ústí plazmového hořáku. Chlazení vnějšího okruhu čela plazmového hořáku se skládá ze tří 

hlavních součástí.  První je pomocná tryska, u které byly po obvodě vytvořeny drážky  
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pro účinnější chlazení. Čím více drážek obsahuje pomocná tryska, tím je účinněji chlazena. 

Pomocná tryska má 14 drážek. Další součástí je jistící matice, ve které bylo vytvořeno 18 

drážek uvnitř. Poslední součástí je trubka, která má za úkol zajistit pomocnou trysku proti 

pohybu. Odstranil se tak problém s vložkami, který byl popsán dříve (obr 10). 

Obr. 18. Čelo inovovaného plazmového hořáku: 
1 – Pomocná tryska, 2 – Jistící matice, 3 – Trubka, 4, 5 – Těsnění, 6, 7 – Středící podložky 

 V konečném důsledku je pro čelo nového plazmového hořáku použito méně dílů, 

než při stávajícím řešení. Hořák má také menší hmotnost a menší průměr, který byl 

dosažen návrhem vhodného řešení uchycení katody k držáku (tab. 11). Úpravou hran  

a vhodnou konstrukcí se docílilo pozvolného přechodu vody u čela plazmového hořáku. 

Souosost trubek byla pak zajištěna středícími podložkami, které byly navařeny  

na trubkách. Pro každou trubku byly použity 3 středící podložky.  

6.9 Návrh optimální vzdálenosti trubky od držáku katody 

 Je potřeba navrhnout optimální vzdálenost „t“ (obr. 19), která by zajišťovala  

co nejlepší přechod vody. Přechod je mezi řezy 4 a 6. Byl uvažován předpoklad,  

že nejlepší přechod průtoku vody je, když bude rychlost vody postupně přecházet z řezu 4 

do řezu 6 (obr. 20). Rychlost vody v řezu 4 je 2,437 m.s-1 a rychlost vody v řezu 6  

je 2,176 m.s-1. 
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Obr. 19. Optimální vzdálenost trubky od držáku katody:  

1 – Držák katody, 2 – Trubka 

Pro postupný rychlostní přechod tedy musí voda proudit střední rychlostí podle vztahu: 

2
64 vv

vstr

+
=         [ ]1−⋅ sm  (20) 

4v …rychlost vody v řezu 4      [ ]1−⋅ sm  

6v …rychlost vody v řezu 6      [ ]1−⋅ sm  

139,2
2

176,2437,2 −⋅=+= smvstr  

Pro navržení optimální vzdálenosti „t“ bylo vycházeno ze vztahu (9): 

OHOpHOH tcS

P
v

222 ∆⋅⋅⋅
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      [ ]1−⋅ sm    

tdS ⋅⋅= π         [ ]2m   (21) 

d …malý průměr trubky       [ ]m  

OHOpHOHstr tcdv

P
t

222 ∆⋅⋅⋅⋅⋅
=

ρπ
     

[ ]m   (22) 

( ) mmmt 275,1001275,0
15,26815,273418097,999005,039,2
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−⋅⋅⋅⋅⋅

=
π  

Volím optimální vzdálenost trubky od držáku katody t = 1,3 mm. 
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6.10  Výpočet proudění inovovaného plazmového hořáku 

 Pro výpočet rychlosti vody, součinitele přestupu tepla a tlakových ztrát byly 

použity stejné vztahy jako u výpočtu stávajícího hořáku. Vnější i vnitřní okruh 

inovovaného plazmového hořáku byl taktéž rozdělen na určitý počet řezů. Rozdělení 

vnitřního okruhu lze vidět na obr. 20 a vnějšího okruhu na obr. 21. Výsledné hodnoty 

výpočtu vnitřního okruhu byly zaznamenány v příloze III a výsledné hodnoty výpočtu 

vnějšího okruhu byly zaznamenány v příloze IV. 

 

Obr. 20. Rozdělení vnitřního okruhu inovovaného hořáku na řezy 

 

Obr. 21. Rozdělení vnějšího okruhu inovovaného hořáku na řezy 
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6.11  Teplotní analýza inovovaného hořáku v programu Ansys 12.1 

 Jako u předchozího řešení bylo počítáno s jednou čtvrtinou plazmového hořáku. 

Následně byla vytvořena síť (obr. 22) a pro zpřesnění výsledků zhuštěna na čele hořáku. 

Teplotní analýza je na obr. 23. Z teplotní analýzy lze vyčíst maximální teplotu na hořáku, 

která je na špičce katody a činí 1138,9 °C. Maximální teplota katody byla tedy snížena  

o 71 °C. 

 

Obr. 22. Síť inovovaného plazmového hořáku 

 

Obr. 23. Teplotní analýza inovovaného plazmového hořáku 

 Katoda byla do držáku zasunuta do určité hloubky, která byla navrhnuta tak, aby 

maximální teplota špičky držáku katody nepřesáhla teplotu tavení mědi. Katoda má menší 
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délku z důvodu inovovaného konstrukčního řešení držáku katody. Držák katody ji lépe 

chladí a tím se zvyšuje její životnost.  

 Na čele jistící matice byla zaznamenána maximální teplota stěny 80,45°C,  

což je o 89,5°C méně, než u stávajícího hořáku.  
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7. Zhodnocení výsledků stávajícího a inovovaného 
plazmového hořáku  

 Podle zadání bylo prioritou zabezpečit rovnoměrně definované chlazení teplo-

směnné plochy. Vhodnou konstrukcí a úpravou rozměrů plazmového hořáku, bylo tohoto 

požadavku docíleno. Touto úpravou se výrazně snížily tlakové ztráty vnějšího okruhu 

plazmového hořáku. Změnu tlakových ztrát třením lze vidět v grafu 4 a změnu celkových 

tlakových ztrát v závislosti na délce proudění vody v grafu 5. Vysoké talkové ztráty byly 

zaznamenány hlavně v řezu 5 a v řezu 6 stávajícího hořáku. Voda v těchto místech protéká 

velmi malým ekvivalentním průměrem.  

Graf 4 Srovnání tlakových ztrát třením vnějšího okruhu stávajícího a inovovaného plazmového 
hořáku 

 

Graf 5 Srovnání celkových tlakových ztrát vnějšího okruhu stávajícího a inovovaného plazmového 
hořáku 
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 Na rozdíl od vnějšího okruhu, byly zjištěny vyšší tlakové ztráty vnitřního okruhu 

u nově navrženého plazmového hořáku než u stávajícího plazmového hořáku (graf 6). 

Rozdíl je však nepatrný a činí 5033,9Pa. Tlakové ztráty vnitřního okruhu inovovaného 

plazmového hořáku jsou vyšší proto, že byla zmenšena délka katody a tím zvětšena délka 

trubice katody. Bylo tak docíleno dokonalejšího chlazení katody.  Změnu celkových 

tlakových ztrát vnitřního okruhu v závislosti na délce proudění vody lze vidět v grafu 7.  

Graf 6 Srovnání tlakových ztrát třením vnitřního okruhu stávajícího a inovovaného plazmového 
hořáku 

 

Graf 7 Srovnání celkových tlakových ztrát vnitřního okruhu stávajícího a inovovaného plazmového 
hořáku 

 

 

 

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

TL
A

K
O

V
É 

ZT
R

Á
TY

 T
Ř

EN
ÍM

 [
P

a]

ŘEZ [-]

Stávající hořák Inovovaný hořák

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

100000

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2

Tl
ak

o
vé

 z
tr

át
y 

[P
a]

Délka potrubí [m]

Inovovaný plazmový hořák Stávající plazmový hořák



42 
 

 Celkové tlakové ztráty stávajícího a inovovaného hořáku pro vnější i vnitřní okruh 

jsou uvedeny v tab. 7. Z tabulky lze vyčíst, že tlakové ztráty vnějšího okruhu byly výrazně 

sníženy.  

Tab. 7. Hodnoty celkových tlakových ztrát 

Celkové tlakové ztráty [Pa] 

Stávající hořák Inovovaný hořák 

Vnější okruh Vnitřní okruh Vnější okruh Vnitřní okruh 

545 582,7 83 970,8 38 059,0 89 004,7 

 

 Graf 8 srovnává rychlosti proudění vnitřního okruhu stávajícího a inovovaného 

plazmového hořáku. Problém stávajícího řešení je ve velké ztrátě rychlosti proudění vody 

v řezu 5. Návrhem optimální vzdálenosti trubky od držáku katody (obr. 19) bylo dosaženo 

pozvolného přechodu rychlosti proudění. U inovovaného řešení je navíc katoda více 

chlazena, protože v řezu 5 proudí voda vyšší rychlostí. 

Graf 8 Srovnání rychlosti proudění vnitřního okruhu stávajícího a inovovaného plazmového 
hořáku 

 

 Nejvíce byl změněn vnější okruh plazmového hořáku. Při stejných výchozích 

parametrech (viz. tab. 1) je vnější část hořáku daleko více chlazena, i když hořákem 

protéká voda menší rychlostí. Srovnání rychlostí proudění vnějšího okruhu stávajícího  

a inovovaného plazmového hořáku je vidět v grafu 9. Z grafu lze také vypozorovat,  

že pro výpočet inovovaného plazmového hořáku bylo použito daleko méně řezů. Nové 

provedení má tak méně přechodů a jednodušší konstrukci.  
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Graf 9 Srovnání rychlosti proudění vnějšího okruhu stávajícího a inovovaného plazmového hořáku 

 

 Model jak stávajícího, tak inovovaného plazmového hořáku byl vytvořen 

v programu Autodesk Inventor Professional 2009. Každému prvku byl přiřazen materiál. 

Výsledně byla zjištěna hmotnost obou provedení. Ze srovnání vyplývá, že stávající hořák 

má hmotnost 4,58kg a inovované řešení hořáku má hmotnost 3,73kg (hmotnost bez 

připojovacích kabelů a svorek). Hmotnost byla tedy podle požadavků snížena a to o 

0,85kg. Snížení hmotnosti zapříčinilo především zmenšení celkového průměru hořáku 

z 56mm na 50mm. Hmotnost byla téměř o polovinu snížena v ústí plazmového hořáku 

ze 0,734kg na 0,42kg. Průměr jistící matice byl snížen z 50mm na 40mm. 

 Aby byla zajištěna těsnost, bylo potřeba těsnit především závity. Pro tyto účely 

bylo vybráno vhodné pružné lepidlo/těsnivo Loctite 5398 z katalogu [15]. Protože byla 

zjištěna maximální teplota stěny 191°C, je nutné použít lepidlo do vysokých teplot. 

Lepidlo má provozní teplotu až do 350 °C.  

 Pro měření průtoku byl vybrán plovákový průtokoměr NF. Provozní průtokoměry 

typu NF jsou určeny k měření okamžitého průtoku kapalin a plynů v náročných provozech. 

Odolnost průtokoměru zajišťuje lehký tenkostěnný kovový plášť průtokoměru. Průtokoměr 

je určen k připojení na plastové potrubí. Připojení průtokoměru na potrubí z PP, PVC  

se řeší přivařením, lepením či závitem[16]. Parametry průtokoměru jsou uvedeny v příloze 

VII. Před plovákovým průtokoměrem je umístěn škrtící ventil [19], který slouží 

k jednosměrnému škrcení průtoku kapaliny. Ventil je připojen k potrubí pomocí závitu 

M14. Pro měření teploty vody na výstupu bylo vybráno teplotní čidlo drátkového typu 

[20], jehož měřící rozsah je (-50 až 200) °C.  
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8. Metody použité při řešení bakalářské práce 

 Konstrukční operace, elementy celkového postupu, jsou často dosti komplexní. 

Vyžadují proto, podobně jako konstrukční proces, plánovitý postup pro dosažení 

stanoveného cíle za daných podmínek. Metoda, je soustava metodických pravidel 

vymezujících druhy možných postupů, které vedou od daného výchozího stavu 

k požadovanému stavu [5]. V bakalářské práci byla snaha použít těchto metod co nejvíce, 

aby se tak zvýšila efektivnost práce. Pro vypracování bakalářské práce byly použity 

následující metody: 

 Pomocí metody Rozklad celku byl vytvořen přehled a zkoumaly se tak dílčí 

řešení. Metoda Adaptace neboli Úprava (dílčí úprava) technického systému. Úkolem této 

metody bylo získání spolehlivého řešení pro nové podmínky. Pro výběr vhodného řešení 

uchycení katody k držáku byla použita metoda Hodnocení, která má za úkol vyjádřit  

to nejlepší řešení z několika, bez subjektivního hodnocení. Jako další byla použita metoda 

Dotazování, pro získání úplných informací nebo stimulace nápadů pomocí systému dotazů. 

Pro řešení systému se složitými vazbami byla použita metoda Iterace, což je postupné 

zpřesnění všech hodnot řešení vycházející z jejich počátečního odhadu. Pomocí metody 

Modelování byl vymodelován jak stávající, tak inovovaný plazmový hořák v programu 

Autodesk Inventor 2009. Bylo tak možné zjistit chování a ostatní vlastnosti technického 

systému. Pomocí Morfologické matice pak byly uspořádány orgány  - nositelé funkcí  

do matice. Získaly se tak nové funkce kombinací jednotlivých orgánů.  
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9. Závěr 

 Bakalářská práce se zabývala inovací plazmového hořáku, který je používán 

v laboratoři FMMI VŠB-TU Ostrava. 

 Při výpočtech stávajícího plazmového hořáku byly zjištěny velké tlakové ztráty 

třením chladícího média, které vznikaly průtokem vody chladícími kanály plazmového 

hořáku o vysoké rychlosti. Dále byly zjištěny velké tlakové ztráty místní, jež jsou 

způsobeny náhlými změnami průřezu. Proto byla potřeba minimalizovat tyto tlakové ztráty 

vhodnou konstrukcí plazmového hořáku. Ústí stávajícího plazmového hořáku se skládá 

z jedenácti částí. Pomocná tryska, jistící matice, trubka, čtyři vložky, čtyři šrouby, katoda  

a držák katody. Především byla řešena konstrukce vložek. 

 Pro návrh inovovaného plazmového hořáku byl zpracován požadavkový list, 

funkční struktura, pomocí morfologické matice byla vytvořena orgánová struktura  

a následně stavební struktura navrhovaného plazmového hořáku. Důraz byl kladen 

zejména na konstrukci ústí plazmového hořáku, protože ústí je vystaveno největšímu 

tepelnému a teplotnímu zatížení, tudíž musí být dostatečně chlazeno. Inovovaný plazmový 

hořák neobsahuje vložky z důvodu složitosti a nepřesnosti upnutí. Ústí inovovaného 

plazmového hořáku má pouze pět základních prvků. Pomocnou trysku, jistící matici, 

trubku, která tyto dva prvky odděluje, katodu a držák katody. Pomocná tryska a jistící 

matice v sobě mají vyvrtané chladící drážky, které zabezpečují daleko lepší chlazení 

z důvodu zvětšení teplo-směnné plochy. Touto jednoduchou konstrukcí byla také zajištěna 

souosost částí hořáku. Byl také řešen návrh uchycení katody k držáku. Bylo navrhnuto pět 

variant řešení, ze kterých se pomocí metody Hodnocení vybralo to nejvhodnější. Díky 

tomuto uchycení je katoda lépe chlazena, a tudíž byla zvýšena její životnost. Byla také 

navrhnuta optimální vzdálenost trubky od držáku katody z důvodu postupného přechodu 

vody mezi chladícími kanály. 

 Nejvíce byl změněn vnější okruh chlazení, jehož celkové tlakové ztráty se snížily 

z 0,546 MPa na 0,038 MPa. Tlakové ztráty vnitřního okruhu inovovaného plazmového 

hořáku se nepatrně zvýšily z 0,084 MPa na 0,089 MPa a to proto, že byla zmenšena délka 

katody a tím zvětšena délka trubice katody. Bylo tak docíleno dokonalejšího chlazení 

katody. Maximální teplota katody plazmového hořáku byla úpravou snížena z 1209,9°C na 

1138,9°C. Inovovanou konstrukcí bylo docíleno menších rozměrů celého plazmového 

hořáku. Hmotnost plazmového hořáku byla rovněž snížena a to ze 4,58 kg na 3,73 kg  

a to proto, že byla snížena hmotnost ústí hořáku o 0,314 kg. 
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Příloha V 

Tab. 16. Fyzikální vlastnosti mědi [14] 

Fyzikální vlastnosti mědi 

Atomová hmotnost  63,546 

Hustota 8,96 g/cm3 

Bod tání  1 084,62 °C, tj. 1 357,77 K 

Bod varu  2 562 °C, tj. 2835 K 

Elektrický odpor  16.78 nΩ·m 

Koeficient teplené vodivosti  386 W·m-1·K-1 

Měrná tepelná kapacita při 
25°C 384,5 J.K-1.kg-1 (0,384 kJ/mol) 

Tepelná vodivost při 20°C 386 W·m-1·K-1 

Tepelná vodivost při 25°C 395 W·m-1·K-1 

 

Příloha VI 

Tab. 17. Fyzikální vlastnosti wolframu [9] 

Fyzikální vlastnosti wolframu 

Atomová hmotnost  183,85 

Hustota 19,3 g/cm3 

Bod tání  3695 K, 3410°C 

Bod varu  5828 K, 5900°C 

Specifické teplo  135 J·kg-1·K-1 (298 K) 

Koeficient tepelné roztažnosti  (4,32÷4,68) · 10-6 K-1 (298 K) 

Elektrický odpor  5,28 µ·Ω·cm 

Koeficient teplené vodivosti  1,75 ·W·cm-1 ·K-1(298K) 

Modul pružnosti  (390÷410) GPa (298K) 

Tvrdost  300-650 HV30 

Pevnost v tahu (pokojová teplota)  100,000 ÷ 500,000 psi 

Pevnost v tahu při 500°C (932°F)  75,000 ÷ 194,000 psi 

Pevnost v tahu při 1000°C (1832°F)  50,000 ÷ 75,000 psi 

Poissonova konstanta  0,284 

 

  



 
 

Příloha VII 

Tab. 18. Parametry plovákového průtokoměru NF [16] 

Rozsah měření ( l/h)  
Voda (20° C)  
 
Vzduch  
(101,3 kPa abs,20°C) 

 
min.  
max.  
min.  
max. 

 

 
0,03    
18500    
0,3    
240000 

Třída přesnosti  % 2,5, 1,6 

Provozní podmínky  
Max. tlak 

Max. teplota 

 
1 MPa  - PP    
0,6 MPa – PVC    
100° C  - PP    
60° C  - PVC 

Materiálové provedení  
Měřící konus   
Ostatní části přicházející do 
styku s měřeným médiem 

 
Sklo zpevněné    
pryž, NBR, FPM, 
EPDMPP, PVC, PVDF,    
nerezová ocel 

Připojení přivaření, lepení, na přání 
závitem, nátrubkem 

Pracovní poloha Svislá, nátok ze spodu 

Stavební výška 452 až 523 mm 

Mezní kontakty SP 1  min.    
SP 2  max.    
SP 3  malé průtoky 

Dálkový přenos elektrický SP 4    
průběžné hodnoty 

 

  



 
 

Příloha VIII 

Tab. 19. Hodnoty ztrátových součinitelů v místech mezi řezy 

Místo 
mezi řezy 

Stávající plazmový hořák Inovovaný plazmový hořák 

Vnější okruh Vnit řní okruh Vnější okruh Vnit řní okruh 

Ztrátový 
součinitel 

Podle 
diagramu 

Ztrátový 
součinitel 

Podle 
diagramu 

Ztrátový 
součinitel 

Podle 
diagramu 

Ztrátový 
součinitel 

Podle 
diagramu 

1 a 2 0,4 1 0,15 3 0,2 3 0,15 3 

2 a 3 0,2 2 0,5 2 0,2 2 0,5 2 

3 a 4 0,2 2 2 - 0,19 1 2 - 

4 a 5 0,4 1 2,5 - 0 - 2,5 - 

5 a 6  0,3 3 0,25 1 0,1 2 0,2 1 

6 a 7  0,4 1 0,9 2 0,01 2 0,5 1 

7 a 8  0,98 2 0,3 3 0,15 2 0,25 1 

8 a 9 0,18 1 0,35 1 0,02 4 0,15 2 

9 a 10 0,4 2 0,5 2 0,15 2 2 2 

10 a 11 0,99 1 0,18 1 0,4 1 0,34 1 

11 a 12 0,3 1 2 -     0,15 3 

12 a 13 0,35 2 0,34 1         

13 a 14 0,4 2 0,15 3         

14 a 15 0,4 2             

15 a 16 0,6 1             

16 a 17 0,2 1             

17 a 18 0,4 1             

 

  



 
 

Příloha IX 

Diagram 1. Ztrátový součinitel pro náhlé zúžení průřezu[17] 

 

Diagram 2. Ztrátový součinitel pro náhlé rozšíření průřezu[17] 

 

  



 
 

Diagram 3. Ztrátový součinitel pro kónické zúžení průřezu[17] 

 

 

Diagram 4. Ztrátový součinitel pro kónické rozšíření průřezu[18] 

 

 

  



 
 

Příloha X 

Graf 10. Celkové tlakové ztráty vnějšího okruhu stávajícího plazmového hořáku 

 



 
 

Graf 11. Celkové tlakové ztráty vnitřního okruhu stávajícího plazmového hořáku 

 



 
 

Graf 12. Celkové tlakové ztráty vnějšího okruhu inovovaného plazmového hořáku 

 



 
 

Graf 13. Celkové tlakové ztráty vnitřního okruhu inovovaného plazmového hořáku 

 

 



 
 

Příloha XI 

Tab. 20. Hodnoty místních ztrát mezi jednotlivými řezy 

Místo 
mezi řezy 

Místní ztráty [Pa] 

Stávající hořák Inovovaný hořák 

Vnější okruh 
Vnitřní 
okruh 

Vnější okruh 
Vnitřní 
okruh 

1 a 2 2899,6 13,4 1449,8 13,4 

2 a 3 751,6 386,4 751,6 386,4 

3 a 4 266,3 179,0 377,6 179,0 

4 a 5 167,0 7422,9 0,0 7422,9 

5 a 6  9471,5 159,1 490,8 127,3 

6 a 7  16983,9 2130,3 30,0 1183,5 

7 a 8  87630,3 21,7 445,4 18,1 

8 a 9 958,6 55,7 25,3 23,9 

9 a 10 1198,3 815,8 97,9 3263,2 

10 a 11 65275,2 23,6 104,1 44,6 

11 a 12 39,0 579,9   43,5 

12 a 13 197,6 30,4     

13 a 14 2235,5 115,9     

14 a 15 332,9       

15 a 16 74,0       

16 a 17 13,7       

17 a 18 51,6       

Celkem 188546,5 11934,2 3772,3 12705,7 

 

  



 
 

Příloha XII 

Tab. 21. Vlastnosti látek při teplotě 20°C 

látka 

dynamická 
viskozita 

kinematická 
viskozita 

hustota 
měrná tepelná 

kapacita 
součinitel tepelné 

vodivosti 

η[m2.s-1] ν[Pa.s-1] ρ[kg.m-3] cP[kJ.kg -1.K -1] λ[W.m-1.K -1] 

plyny 

argon 3,73926.10-6 2,0960.10-6 1,784 0,523 0,01624 

dusík 2,13546.10-6 1,7070.10-6 1,251 1,043 0,02378 

kyslík 2,70081.10-6 1,8900.10-6 1,429 0,913 0,02386 

vodík 7,50665.10-7 8,3500.10-6 0,0899 14,235 0,1742 

vzduch 2,21103.10-6 1,7100.10-6 1,293 1,005 0,02428 

kapaliny 

voda 1,00.10-6 0,001 999,97 4,18 0,6 

pevné látky 

měď - - 8930 0,383 385 

mosaz - - 8400 0,38 106 

ocel - - 7800 0,48 50 

 


