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Seznam použitého ozna čení 

C0 Součinitel záření absolutně černého tělesa [W⋅m-2⋅K-4] 

E Modul pružnosti v tahu [GPa] 

F1 Síla od tlaku chladící vody [N] 

F2 Síla od tlaku chladící vody [N] 

F2y Síla od tlaku chladící vody F2 sklopená do svislého směru [N] 

Fc Celková síla vyvozená tlakem vody v rozváděcím kanálku 

krystalizátoru [N] 

Lsl Skupenské teplo tuhnutí taveného materiálu [J⋅kg-1] 

Nu Nusseltovo kritérium [-] 

P Příkon plazmového hořáku  [W] 

Pak Tepelný výkon odvedený kontislitkem [W] 

Ph Výkon přivedený plazmovým hořákem na horní stěnu 

krystalizátoru [W] 

Pk Požadovaný výkon chladícího systému komory krystalizátoru [W] 

PKR Požadovaný výkon chladícího systému krystalizátoru [W] 

Pr Tepelný výkon odvedený zářením z povrchu taveniny [W] 

Pr Prandtlovo kritérium [-] 

Pv Tepelný výkon odvedený funkční stěnou krystalizátoru [W] 

Re Reynoldsovo kritérium [-] 

S1 Horizontální plocha mezikruží v rozváděcím kanálku 

krystalizátoru  [m2] 

S2 Šikmá plocha mezikruží v rozváděcím kanálku krystalizátoru  [m2] 

Sch Teplosměnná plocha chladících kanálků krystalizátoru [m2] 

Sk Vnitřní (funkční) plocha krystalizátoru [m2] 

Skr Průřez krystalizátoru [m2] 

Sok Plocha komory pece nad krystalizátorem [m2] 

Sv Průřez chladícího kanálku krystalizátoru [mm2] 

Tsl Termodynamická teplota přehřáté taveniny [K] 

Tst Termodynamická teplota stěny pece nad krystalizátorem [K] 

 

 

a Rozměr průřezu krystalizátoru [m] 

av Měrná teplotní vodivost chladící vody [m2⋅s-1] 

b Rozměr průřezu krystalizátoru [m] 
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c Rozměr průřezu chladícího kanálku krystalizátoru [m] 

cp Měrná tepelná kapacita při stálém tlaku [J⋅kg-1⋅K-1] 

cpsl Měrná tepelná kapacita taveného materiálu [J⋅kg-1⋅K-1] 

cpv Měrná tepelná kapacita vody při 25°C  [J⋅kg-1⋅K-1] 

d Rozměr průřezu chladícího kanálku krystalizátoru [m] 

dh Hydraulický průměr chladícího kanálku krystalizátoru [m] 

dk Vnitřní průměr komory plazmové pece [m] 

ich Počet chladících kanálků krystalizátoru [-] 

lchk Délka chladícího kanálku krystalizátoru  [mm] 

lk Výška komory pece nad krystalizátorem [m] 

m´sl Hmotnostní tok taveného materiálu [kg⋅s-1] 

m´v Hmotnostní tok chladící vody [kg⋅s-1] 

ov Obvod chladícího kanálku krystalizátoru [mm] 

pv Tlak chladící vody v rozváděcím kanálku krystalizátoru [Pa] 

t Teplota [°C ] 

∆tv Oteplení chladící vody [°C ] 

t´v Průměrná teplota chladící vody [°C ] 

tk Průměrná teplota stěny chladícího kanálku krystalizátoru [°C ] 

ts Průměrná teplota materiálu na výstupu z krystalizátoru [°C ] 

tsl Teplota přehřáté taveniny [°C ] 

tvvst Teplota chladící vody na vstupu do krystalizátoru [°C ] 

tvvys Teplota chladící vody na výstupu z krystalizátoru [°C ] 

wtaz Rychlost tažení kontislitku [m⋅s-1] 

wv Rychlost proudění vody v chladícím kanálku krystalizátoru [m⋅s-1] 

z Výška vnitřní (funkční) plochy krystalizátoru [m] 

 

 

α Koeficient lineární roztažnosti [K-1] 

αv Součinitel přestupu tepla ze stěny chladícího kanálku 

krystalizátoru do chladící vody [W⋅m-2⋅K-1] 

ε1 Součinitel poměrné pohltivosti titanu [-] 

ε2 Součinitel poměrné pohltivosti pro okolí krystalizátoru [-] 

εsys Složený součinitel poměrné pohltivosti [-] 

η Dynamická viskozita vody [Pa⋅s] 

ηv Dynamická viskozita chladící vody při teplotě 25°C  [Pa⋅s] 
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λ Součinitel tepelné vodivosti [W⋅m-1⋅K-1] 

λv Měrná tepelná vodivost chladící vody při teplotě 25°C  [W⋅m-1⋅K-1] 

νv Kinematická viskozita chladící vody [m2⋅s-1] 

ρ Hustota [kg⋅m-3] 

ρsl Hustota taveného materiálu [kg⋅m-3] 

ρv Hustota chladící vody při teplotě 25°C  [kg⋅m-3] 
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1. Úvod 

Výzkum v oblasti titanových slitin se provádí pomocí malých laboratorních 

pecních zařízení, která umožňují připravit polotovary zkušebních vzorků definovaného 

průřezu a dostatečné délky. Tvar polotovarů zkušebních vzorků musí umožňovat 

stanovení např. mechanických vlastností po jejich dalším zpracování – odlévání, 

dohřev na tvářecí teplotu, tváření, tepelné zpracování a třískové obrábění. Stávající 

laboratorní pecní zařízení, které využívá katedra neželezných kovů, rafinace a 

recyklace na VŠB-TU Ostrava má své omezení. 

Předpokladem zvýšení produktivity výzkumných prací je vývoj nové laboratorní 

plazmové pece, která umožní připravit polotovary zkušebních vzorků definovaného 

průřezu a dostatečné délky. 
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2. Cíle diserta ční práce 

Cílem doktorské disertační práce je analýza současného stavu technologie 

plazmových pecí pro výrobu speciálních slitin a následně konstrukční návrh kovového 

vertikálního vodou chlazeného krystalizátoru pro laboratorní plazmovou pec, která 

bude používána k výzkumu nových materiálů na Katedře neželezných kovů, rafinace a 

recyklace VŠB-TU Ostrava. 

 

Řešením výše uvedené problematiky dosáhneme: 

 

• přesně definovaný průřez a délku polotovaru zkušebního vzorku 

• různé průřezy kontislitků (obdélník, čtverec, kruh), jež lze vyprodukovat na 

jednom zařízení 

• bezprostřední návaznost všech potřebných operací pro přípravu 

zkušebního vzorku (kontinuální odlévání, ohřev na tvářecí teplotu, tváření a 

tepelné zpracování) 

• vysoký stupeň homogenity a čistoty polotovarů zkušebních vzorků 

• zvýšení produktivity výzkumných prací. 
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3. Přehled sou časného stavu řešené problematiky 

Pro výzkum v oblasti Ti slitin je možno s výhodou použít malých laboratorních 

plazmových pecních zařízení, které používají obdobného principu jako obloukové, 

indukční nebo elektronové pece. Tyto pece jsou schopny přetavit materiál v kovových 

vodou chlazených krystalizátorech. 

 

 

3.1. Plazmové pece s kovovými vodou chlazenými vert ikálními 
krystalizátory 

Plazmové pece s vertikálním krystalizátorem bývají konstruovány s jedním 

plazmovým hořákem centrálně umístěným nad krystalizátorem viz obr. 3.1., nebo s 

více plazmovými hořáky rozmístěnými kolem svislé osy pece a svírajícími s touto osou 

ostrý úhel viz obr. 3.2. 

 

 

obr. 3.1. Schéma plazmové pece s jedním plazmovým hořákem [2] 

Konstrukčním základem pece na obr. 3.1. je tavící komora s krystalizátorem. V 

horní části pece nad krystalizátorem je umístěn plazmový hořák a zařízení pro přísun 

přetavovaného materiálu. V dolní části pece pod krystalizátorem je prostor pro vedení 

kontislitku se zařízením pro jeho tažení. 

Plazmová pec, uvedená na obr. 3.2. s více plazmovými hořáky rozmístěnými 

okolo krystalizátoru a svírající s osou pece ostrý úhel. Přetavovaný materiál je podáván 

přes víko pece a koná současně svislý a otáčivý pohyb. V dolní části pece pod 

krystalizátorem je opět prostor pro vedení kontislitku se zařízením pro jeho tažení. 
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obr. 3.2. Schéma plazmové pece s více plazmovými hořáky [2] 

 

 

3.2. Plazmová pec na univerzit ě v Birminghamu 

Jako zdroj energie slouží dva plazmové hořáky. První „pánvový hořák“, jehož 

pohyb je řízen počítačem, taví v poloze “A“ vsázku “B“ do vodou chlazené měděné 

pánve. V poloze “C“ udržuje tekutou lázeň, a v poloze “D“ přetlačuje tekutý kov do 

vodou chlazeného měděného vertikálního krystalizátoru přes drážku “E“ viz obr. 3.3. 

 

 

obr. 3.3. Schéma dvouhořákové plazmové pece [3] 
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Druhý „krystalizátorový hořák“ zabraňuje tuhnutí povrchu tekuté lázně v 

krystalizátoru. Přebytečné teplo je nepřetržitě odváděno stěnou krystalizátoru do 

chladící vody, tím je zabezpečena konstantní hloubka tekuté lázně. Zátka vytahuje 

kontislitek z krystalizátoru, a současně je do krystalizátoru dodáván tekutý kov z pánve. 

Plazmová pec je schopna odlévat ingoty o průměrech 75, 100, 125 a 150 mm, o 

hmotnosti do 100 kg [3]. 

 

 

3.3. Vlastnosti a možnosti využití Ti a jeho slitin  

Titan a jeho slitiny pro své vlastnosti nacházejí stále větší využití ve všech 

průmyslových odvětvích. Materiálové vlastnosti Ti a jeho slitin, jako je nízká hustota, 

odolnost vůči korozi a vhodné mechanické vlastnosti z nich činí nepostradatelný 

materiál v chemickém, energetickém, potravinářském a farmaceutickém průmyslu a 

dále nachází uplatnění např. ve strojírenství, letectví, chirurgii a sportu. 

 

Přednosti titanu a titanových slitin [4]: 

 

• poměr pevnosti a hustoty je u titanu a titanových slitin daleko vyšší než u 

většiny současně používaných kovů 

• vynikající korozní odolnost vůči atmosféře, sladké i mořské vodě, většině 

průmyslových kyselin, zásad, korozně odolný v oxidačním nebo redukčním 

prostředí a v prostředí obsahujícím chloridy 

• velmi dobrá erozní odolnost při srovnání s běžně používanými kovy velmi 

dobrá kompatibilita s živočišnou tkání předurčuje titan pro dentální a 

chirurgické implantáty 

• zpracování titanu a titanových slitin je obdobné jako u nerezových nebo 

niklových slitin pro vysoké výkony 

 

Základní rozdíly mezi titanovými a ocelovými slitinami [4]: 

 

• nižší modul pružnosti titanu 

• nižší tepelná vodivost titanu 

• vyšší teplota tavení titanu 

• náchylnost titanu k absorpci plynů za vyšších teplot. 
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Fyzikální vlastnosti titanu a jeho slitin nezbytné k návrhu krystalizátoru jsou v 

oblasti vyšších teplot podobné, proto lze čistý titan použít jako referenční materiál. 

Důležité fyzikální vlastnosti čistého titanu v závislosti na teplotě uvádí Příloha č. 1 – 

vybrané fyzikální vlastnosti titanu. 

 

Titan a jeho slitiny za vyšších teplot oxidují, počáteční teplota při níž začínají 

titanové slitiny na vzduchu oxidovat je různá, např. lit. [5] stanovuje počátek oxidace 

komerčně čistého titanu při 315°C . Na obr. 3.4. je zobrazena funkční závislost přírůstku 

hmotnosti oxidů v závislosti na čase při různých teplotách. 

 

 

obr. 3.4. Oxidace komerčně čistého titanu na vzduchu [5] 

Teplota tavení čistého titanu je v lit. [5] uváděna 1670 ± 5°C . Z důvodu velmi 

malého rozdílu mezi teplotou likvidu a teplotou solidu je nutné Ti a jeho slitiny při tavení 

přehřát. Teplota přehřáté taveniny se teoreticky může pohybovat až do teploty varu. V 

lit. [5] je např. teplota varu čistého titanu odhadována na 3260°C . 

 

 

3.4. Laboratorní plazmová pec pro výzkum Ti slitin na VŠB–TU 
Ostrava 

Pro potřebu laboratorního výzkumu nových materiálů byla v 70. letech na VŠB-

TU Ostrava postavena laboratorní plazmová pec s vodou chlazeným kovovým 

horizontálním krystalizátorem [1]. Schéma konstrukce plazmové pece je uvedeno na 

obr. 3.5. 
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obr. 3.5. Schéma laboratorní plazmové pece s horizontálním krystalizátorem [1]: 1-krystalizátor, 
2-plazmový hořák, 3-vnější plášť pece, 4-vnitřní plášť pece, 5-víko pece, 6-pohybový šroub, 7-

unašeč, 8-motor, F-filtr, P-čerpadlo 

Jako zdroj tepla je použit plazmový hořák se závislým obloukem. Plazmový 

oblouk je stabilizován inertním plynem, který zároveň slouží k vytváření ochranné 

atmosféry v pracovní komoře pece. Měděný vodou chlazený krystalizátor ve tvaru 

žlabu umožňuje výrobu homogenních slitin kovů s teplotou tavení až 3400°C  [2]. 

Konstrukční provedení horizontálního krystalizátoru umožňuje získat kontislitky 

oválného průřezu o délce cca 400 mm viz obr. 3.6. a obr. 3.7. Kontislitek nemá 

definované rozměry a to komplikuje přípravu vzorků pro materiálový výzkum. 

 

 

obr. 3.6. Pohled na čelo kontislitku 

Výzkum materiálu usnadní kontislitek definovaného tvaru, který lze následně 

technologicky zpracovat tvářením, což stávající zařízení neumožňuje. 

Pro naplnění výše uvedeného požadavku lze s výhodou využít stávající 

obslužné zařízení plazmové pece s horizontálním vodou chlazeným krystalizátorem. 
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obr. 3.7. Kontislitky vyrobené stávající plazmovou pecí 
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4. Požadavky na novou laboratorní plazmovou pec 

Plazmová metalurgie je jednou z perspektivních oblastí metalurgie pro vývoj 

nových, vysoce čistých a speciálních slitin. Vývoj uvedených materiálů předpokládá i 

vývoj a inovaci odpovídajícího laboratorního zařízení. Konstrukce vertikálního vodou 

chlazeného krystalizátoru pro přípravu experimentálních materiálů s definovaným 

průřezem je základem konstrukce plazmové pece a zařízení, jež umožní ohřev a 

tváření čistých a strukturně definovaných speciálních materiálů. 

 

 

4.1. Transformace pr ůřezu kontislitku 

Transformační schéma [6] průřezu kontislitku získaného na horizontálním 

krystalizátoru do průřezu definovaného tvaru je uvedeno na obr. 4.1. Jedna z možností 

jak naplnit transformační schéma je přetavení oválného kontislitku v plazmové peci s 

vodou chlazeným vertikálním krystalizátorem. Toto řešení má dvě výhody, získáme 

kontislitek definovaného tvaru a zachováme čistotu přetavovaného materiálu. 

 

 

obr. 4.1. Transformace průřezu kontislitku [6] 

Z konstrukčních návrhů vyplývá, že záměna krystalizátoru u plazmové pece 

s vertikálním krystalizátorem umožní získat ingoty kruhového, obdélníkového nebo 

čtvercového průřezu požadovaných rozměrů [2], viz obr. 4.2. Změnu průřezu kontislitku 

umožňuje krystalizátor – nejvíce tepelně namáhaná část laboratorní plazmové pece. 
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obr. 4.2. Požadované průřezy kontislitků 
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5. Krystalizátor laboratorní plazmové pece – konstr ukční 
proces 

Konstrukce vertikálního laboratorního krystalizátoru musí vyhovět řadě 

požadavků a podmínek, jež lze uspořádat do požadavkového listu viz tab. 5.1., který 

lze členit do následujících skupin: 

 

Technologické 

Přetavované slitiny Ti a jeho slitiny 

Teplota taveniny [5] 1670 až 3260°C  

Max. výkon plazmového hořáku 60 kW 

Teplota funkční plochy stěny 

krystalizátoru na straně taveniny [9] 

250°C  (max. 300°C ) 

Průměrná teplota kontislitku na výstupu z 

krystalizátoru 

1670°C  

Požadované průřezy kontislitku obdélník 25x10 mm 

kruh ∅ 35 mm 

čtverec 30x30 mm 

Délka krystalizátoru minimální 

  

Fyzikální 

Hustota tepelného toku v horní části 

krystalizátoru [7] 

1,86 až 2,33 MW⋅m-2 

Max. rychlost proudění vody v chladícím 

kanálku krystalizátoru [7] 

5 až 6 m⋅s-1 

Min. rychlost proudění vody v chladícím 

kanálku krystalizátoru [8] 

3 m⋅s-1 

  

Technické 

Materiál krystalizátoru Cu 

Tlak vody v chladícím systému 

krystalizátoru 

0,5 MPa 

Teplota chladící vody na vstupu do 

krystalizátoru 

cca 20°C  

Max. teplota chladící vody na výstupu z 

krystalizátoru 

40°C  
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Změna průřezu krystalizátoru jednoduchá 

  

Výroba 

Pomocí třískového obrábění  

Kusová  

tab. 5.1. Specifikace požadavků na laboratorní vertikální krystalizátor (požadavkový list) 
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6. Tepelné zatížení laboratorního krystalizátoru 

Pro konstrukční návrh laboratorního vertikálního krystalizátoru je nutné znát 

jeho tepelné zatížení, které umožňuje návrh jeho chladícího systému, jež je 

nejdůležitější částí konstrukčního návrhu. 

 

 

6.1. Porovnání tepelných bilancí plazmových pecí 

Tepelnou bilancí laboratorní plazmové pece o příkonu hořáku 100kW se zabývá 

lit. [10]. V tab. 6.1. jsou uvedeny vybrané konstrukční a provozní parametry 

sledovaného zařízení. 

 

Příkon 

hořáku 

 

Katoda 

(hořák) 
Plášť pece Anoda 

Podstava a 

dolní 

prstenec 

Střední 

prstenec 

Horní dva 

prstence 
Víko 

kW kW % kW % kW % kW kW⋅m-2 kW kW⋅m-2 kW kW⋅m-2 kW kW⋅m-2 

48,2 1,3 2,7 1,7 3,6 26,2 54,8 4,5 6,8 2,9 12,1 5,8 12,1 5,4 17,0 

43,0 1,6 3,6 2,0 4,7 25,8 60,5 3,2 4,8 2,1 8,9 4,2 8,8 3,8 11,9 

14,2 0,8 5,7 1,3 9,2 8,2 58,2 0,7 1,1 0,5 2,1 1,3 2,7 1,3 4,1 

tab. 6.1. Výsledky kalorimetrického měření plazmové pece s plazmovým obloukem 
stabilizovaným argonem o průtoku 15 l⋅min-1 [10] 

V laboratoři FMMI VŠB-TU Ostrava je využíváno pracoviště s laboratorní 

plazmovou pecí [2] s výkonem hořáku až 60 kW. Vsázka ve formě prášku či granulí o 

hmotnosti cca. 2 kg je přetavována na horizontálním krystalizátoru do oválného 

kontislitku s nedefinovanými rozměry průřezu. Výsledky měření tepelných ztrát u 

zmiňovaného zařízení uvádí tab. 6.2. 

Rozdíl 13,73% mezi příkonem energie přivedené do plazmové pece a celkovou 

sumou tepelné energie odvedené z plazmové pece chlazením je nutno přičíst sálání 

jednotlivých dílů pece do okolí, odvodu tepla odcházejícím plynem a přeměnou části 

plazmatu ve světelnou energii [1]. 

 

 

 

 

 



JABLONSKÝ, D. Konstrukční parametry plazmových pecí pro výrobu speciálních slitin. Ostrava, Katedra 
výrobních strojů a konstruování. VŠB – TU Ostrava. 2010. 81 s. 

 19 

Odvod energie chlazením Odvod energie chlazením 
Místo 

W % 

Anoda plazmového hořáku 4375,00 28,28 

Katoda plazmového hořáku 27,88 0,18 

Chladící kroužek 42,80 0,27 

Plášť pece 1573,32 10,16 

Krystalizátor (anoda) 7328,00 47,38 

Celkem 13346,90 86,27 

Příkon plazmového hořáku 15480,00 100,00 

tab. 6.2. Odvod tepelné energie do jednotlivých částí plazmové pece s horizontálním 
krystalizátorem [1] 

V laboratořích Birminghamské univerzity pracuje zařízení využívající v peci dva 

plazmové hořáky o příkonu 150 kW s elektrickým obloukovým výbojem stabilizovaným 

héliem. Odvod teplené energie z hořáku nad krystalizátorem uvádí tab. 6.3. 

 

Odvod energie chlazením Odvod energie chlazením 
Místo 

kW % 

Kontislitek (anoda) 19,45 44 

Krystalizátor (anoda) 12,38 28 

Komora pece - plyn 2,65 6 

Chladící voda plazmového hořáku 9,28 21 

Příkon plazmového hořáku 44,20 100 

tab. 6.3. Odvod tepelné energie dodávané hořákem nad krystalizátorem do jednotlivých částí 
pece při tavení slitiny INCONEL 718 

Schéma odvodu tepelné energie dodávané plazmovým hořákem nad 

krystalizátorem do jednotlivých částí pece zobrazuje obr. 6.1. 

Porovnáním tab. 6.1., tab. 6.2. a tab. 6.3. zjistíme, rozsah jednotlivých složek 

energetické bilance, co se týká přenosu tepelné energie na anodu plazmové pece a to i 

přes rozdílné konstrukční provedení plazmových pecí. Přenos tepelné energie na 

anodu plazmové pece se pohybuje v rozmezí cca 47 až 72 %. 

Další srovnáním všech tří tabulek zjistíme, že největší tepelné zatížení anody 

plazmové pece je 72% viz tab. 6.3. Tepelná energie přivedená na anodu je dále 

rozdělena a to 44% do kontislitku a 28% do horní části krystalizátoru viz obr. 6.1. 
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obr. 6.1. Schéma odvodu tepelné energie během odlévání kontislitku o průměru 125 mm ze 
slitiny INCONEL 718 [3] 

Z výše uvedeného rozsahu přenosu tepelné energie na anodu plazmové pece 

vyplývá, že pro návrh chladícího systému laboratorního vertikálního krystalizátoru 

využiji nejméně příznivého tepelného zatížení, viz tab. 6.3. a obr. 6.1. 

 

 

6.2. Výpočet rychlosti tažení kontislitku 

Výpočet max. teoretické rychlosti tažení je proveden za předpokladu, že 

plazmový hořák umístěný nad vertikálním krystalizátorem předá přetavovanému 

kontislitku 44% tepelné energie. Příkon plazmového hořáku je považován jako 100%. 

Pro příkon plazmového hořáku lze napsat rovnici: 

 

440,
PPP

P rakv ++=  [W] (6-1) 

 

- kde: P  - příkon plazmového hořáku [W] 

 vP  - tepelný výkon odvedený funkční stěnou krystalizátoru [W] 

 akP  - tepelný výkon odvedený kontislitkem [W] 

 rP  - tepelný výkon odvedený zářením z povrchu taveniny [W]. 
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Tepelný výkon odvedený funkční stěnou krystalizátoru lze vyjádřit vztahem: 

 

( )
( ) slsltazkrsslpslsltazkrv

slslsslpslslv

LwSttcwSP

LmttcmP

⋅⋅⋅+−⋅⋅⋅⋅=

⋅′+−⋅⋅′=

ρρρρρρρρ
 [W] (6-2) 

 

- kde: slm′  - hmotnostní tok taveného materiálu [kg⋅s-1] 

 krS  - průřez krystalizátoru [m2] 

 tazw  - rychlost tažení kontislitku [m⋅s-1] 

 slρρρρ  - hustota taveného materiálu [kg⋅m-3] 

 pslc  - měrná tepelná kapacita taveného materiálu [J⋅kg-1⋅K-1] 

 slt  - teplota přehřáté taveniny [°C ] 

 st  - průměrná teplota materiálu na výstupu z krystalizátoru [°C ] 

 slL  - skupenské teplo tuhnutí taveného materiálu [J⋅kg-1] 

 

Tepelný výkon odvedený titanovým kontislitkem lze vyjádřit vztahem: 

 

spslsltazkrak

spslslak

tcwSP

tcmP

⋅⋅⋅⋅=

⋅⋅′=

ρρρρ
 [W] (6-3) 

 

Tepelný výkon odvedený zářením z povrchu taveniny lze vyjádřit vztahem: 

 

kr
stsl

sysr S
TT

CP ⋅


















−






⋅=
44

0 100100
εεεε  [W] (6-4) 

 

- kde: sysεεεε  - složený součinitel poměrné pohltivosti [-] 

 0C  - součinitel záření absolutně černého tělesa = 5,67 [W⋅m-2⋅K-4] 

 slT  - termodynamická teplota přehřáté taveniny [K] 

 stT  - termodynamická teplota stěny pece nad krystalizátorem [K]. 
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Po dosazení rovnic (6-2), (6-3) a (6-4) do rovnice (6-1) a vyjádřením rychlosti 

tažení kontislitku získáme následující rovnici: 

 

( )slslpslslkr

kr
stsl

sys

taz LtcS

S
TT

CP,

w
+⋅⋅⋅

⋅


















−






⋅−⋅

=
ρρρρ

εεεε
44

0 100100
440

 [m⋅s-1] (6-5) 

 

Výpočet max. teoretické rychlosti tažení kontislitku je proveden pro všechny tři 

typy průřezů krystalizátorů, obdélník 25x10 mm, kruh ∅ 35 mm a čtverec 30x30 mm. 

Pro referenční výpočet max. teoretické rychlosti jsem zvolil přetavování čistého 

titanu do krystalizátoru obdélníkového průřezu 25x10 mm, při max. příkonu 

plazmového hořáku 60 kW. Přehřátí taveniny titanu nad teplotu tavení je zvoleno o 

400°C , což znamená, že max. teplota taveniny je 2070°C . 

 

Plocha průřezu krystalizátoru: 

 
24105201000250 m,,,baSkr

−⋅=⋅=⋅=  (6-6) 

 

- kde: a , b  - rozměry průřezu krystalizátoru [m]. 

 

Plocha komory pece nad krystalizátorem: 
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 (6-7) 

 

- kde: kd  - vnitřní průměr komory plazmové pece [m] 

 kl  - výška komory pece nad krystalizátorem (odhad) [m]. 

 

Za předpokladu, že se jedná o uzavřenou soustavu, tzn. jedno těleso (komora 

pece) obklopuje těleso druhé (tavenina), lze složený součinitel poměrné pohltivosti 

napsat ve tvaru [11]: 
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- kde: 1εεεε  - součinitel poměrné pohltivosti titanu [-] 

 2εεεε  - součinitel poměrné pohltivosti pro okolí krystalizátoru [-] 

 

Max. teoretická rychlost tažení kontislitku pro krystalizátor obdélníkového 

průřezu 25x10 mm: 
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Obdobným způsobem lze vypočíst max. teoretickou rychlost tažení kontislitku 

pro krystalizátor čtvercového průřezu 30x30 mm, jež činí 2,8 mm⋅s-1 a pro krystalizátor 

kruhového průřezu ∅ 35 mm je 2,7 mm⋅s-1. 
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obr. 6.2. závislost teoretické tažné rychlosti kontislitku na příkonu plazmového hořáku 
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Grafické znázornění výsledku výpočtu pro jednotlivé průřezy krystalizátoru 

uvádí obr. 6.2. kde je uvedena závislost teoretické tažné rychlosti kontislitku na příkonu 

plazmového hořáku. Křivky teoretických rychlostí tažení kontislitku jsou omezeny 

s hora max. příkonem hořáku 60 kW. Rychlost tažení kontislitku je z důvodu příkonu 

plazmového hořáku omezena na 3 mm⋅s-1. 

Skutečné hodnoty rychlosti tažení kontislitku budou záviset na konstrukci 

chladícího systému krystalizátoru a na rychlosti odtavování přetavovaného materiálu. 

Pro dimenzování chladícího systému krystalizátoru budu dále vycházet z max. rychlosti 

tažení kontislitku 3 mm⋅s-1. 

 

 

6.3. Tepelná bilance laboratorního vertikálního kry stalizátoru 

Výpočet tepelné bilance laboratorního vertikálního krystalizátoru je proveden 

pro následující podmínky: 

 

• přetavovaný materiál – Ti 

• krystalizátor obdélníkového průřezu 25x10 mm 

• rychlost tažení kontislitku 3 mm⋅s-1 

• teplota přehřáté taveniny titanu 2070°C  

• průměrná teplota materiálu na výstupu z krystalizátoru 1670°C . 

 

Tepelný výkon odvedený funkční stěnou krystalizátoru: 
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Tepelný výkon odvedený titanovým kontislitkem: 
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Tepelný výkon odvedený zářením z povrchu taveniny: 
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Potřebný příkon plazmového hořáku: 

 

440,
PPP

P rakv ++=  (6-1) 

kW,P
,

P
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440
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==

++=
 

 

Tepelný výkon přivedený plazmovým hořákem na horní stěnu krystalizátoru. Je 

využito tepelné bilance uvedené na obr. 6.1: 

 

kW,W,,PPh 9294492928017603280 ==⋅=⋅=  (6-9) 

 

Ze schématu tepelné bilance laboratorního vertikálního krystalizátoru 

uvedeného na obr. 6.3. vyplývá, že celkový tepelný výkon, který je nutno odvést 

z krystalizátoru pomocí vodního chlazení odpovídá součtu výkonů Ph a Pv. Na tento 

výkon je dimenzován chladící systém krystalizátoru. 

 

Požadovaný výkon chladícího systému krystalizátoru obdélníkového průřezu 

25x10 mm: 

 

kW,WPPP hvKR 4687746849292539 ==+=+=  (6-10) 

 

Obdobným způsobem lze vypočíst požadovaný výkon chladícího systému 

krystalizátoru čtvercového průřezu 30x30 mm při rychlosti tažení kontislitku 2,8 mm⋅s-1: 

 

kW,WPPP hvKR 1122525112165808532 ==+=+=  (6-11) 
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obr. 6.3. Tepelná bilance laboratorního vertikálního krystalizátoru 

A také požadovaný výkon chladícího systému krystalizátoru kruhového průřezu 

∅ 35 mm při rychlosti tažení kontislitku 2,7 mm⋅s-1: 

 

kW,WPPP hvKR 9492424949164808469 ==+=+=  (6-12) 
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7.  Chlazení laboratorního vertikálního krystalizát oru 

Krystalizátor je vystaven působení vysokých hustot tepelných toků. Pro 

správnou funkci krystalizátoru je nutné navrhnout a dostatečně dimenzovat jeho 

chladící systém s ohledem na výše uvedené výpočty a již stanovené požadavky viz 

tab. 5.1. 

 

 

7.1. Stanovení po čtu chladících kanálk ů krystalizátoru 

Pro správnou funkci krystalizátoru je nutné, aby plocha chladících kanálků 

krystalizátoru byla rovna nebo větší než vnitřní (funkční) plocha krystalizátoru. Pro 

stanovení počtu chladících kanálků krystalizátoru je nutné znát délku chladícího kanálu 

ve svislé části krystalizátoru, ta je stanovena na základě návrhu krystalizátoru a je 

odměřena z výkresu č. 2-FS08-00-02 a činí l = 30,5 mm a je pro všechny průřezy 

krystalizátoru shodná. 

 

 

obr. 7.1. Řezy jednotlivými typy krystalizátorů: a) obdélníkový průřez 25x10 mm, b) čtvercový 
průřez 30x30 mm, c) kruhový průřez ∅ 35 mm 

Rozměry chladícího kanálku laboratorního vertikálního krystalizátoru jsou 

voleny s ohledem na min. rozměry a výrobu krystalizátoru viz obr. 7.1. Pro stanovení 

počtu chladících kanálků krystalizátoru obdélníkového průřezu 25x10 mm lze napsat 

následující rovnici: 

                        kch SS ≥  [m2] (7-1) 

( ) zbac
d

lich ⋅+⋅≥






 ⋅+⋅⋅⋅ 22
2

ππππ
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- kde: chS  - teplosměnná plocha chladících kanálků krystalizátoru [m2] 

 kS  - vnitřní (funkční) plocha krystalizátoru [m2] 

 chi  - počet chladících kanálků krystalizátoru [-] 

 c , d  - rozměry průřezu chladícího kanálku krystalizátoru [m] 

 z  - výška vnitřní (funkční) plochy krystalizátoru [m] 

 

Pro stanovení počtu chladících kanálků laboratorního vertikálního krystalizátoru 

obdélníkového průřezu 25x10 mm lze rovnici (7–1) napsat ve tvaru: 

 

( )







 ⋅+⋅⋅

⋅+⋅≥
c

d
l

zba
ich

2
2

2
ππππ

 [-] (7-2) 

( )
6865

442
2

4
530

53810252
⇒=








 ⋅+⋅⋅

⋅+⋅≥ ,
,,

,
ich ππππ

 

 

Pro stanovení počtu chladících kanálků laboratorního vertikálního krystalizátoru 

čtvercového průřezu 30x30 mm lze napsat rovnici ve tvaru: 

 








 ⋅+⋅⋅

⋅⋅≥
c

d
l
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ich

2
2

4
ππππ

 [-] (7-3) 

122411
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2
4
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⇒=
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,,

,
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Pro stanovení počtu chladících kanálků laboratorního vertikálního krystalizátoru 

kruhového průřezu ∅ 35 mm lze napsat rovnici ve tvaru: 
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d
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2
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Stanovené počty chladících kanálků jednotlivých typů průřezů krystalizátorů 

jsou zohledněny při konstrukčním návrhu chladícího systému krystalizátoru, viz výkresy 

č. 2-FS08-00-02, 2-FS08-00-12 a 2-FS08-00-13. 

 

 

7.2. Stanovení sou činitele p řestupu tepla 

Pro stanovení součinitele přestupu tepla je předpokládáno oteplení chladící 

vody v krystalizátoru do 10°C , tuto hodnotu doporučuje i lit. [8] a [9]. Chlazení 

krystalizátoru bude zabezpečeno pitnou vodou o max. teplotě na vstupu do 

krystalizátoru 20°C . 

Hodnoty fyzikálních vlastností vody potřebné pro výpočet součinitele přestupu 

tepla jsou uvedeny v příloze č. 2 - vybrané fyzikální vlastnosti vody. 

Pro turbulentní proudění s Re > 104 lze pro stanovení sdílení tepla v chladícím 

kanálku krystalizátoru použít následující vztah [11]: 

 

40800230 ,, PrRe,Nu ⋅⋅=  [-] (7-5) 

 

- kde: Nu  - Nusseltovo kritérium [-] 

 Re  - Reynoldsovo kritérium [-] 

 Pr  - Prandtlovo kritérium [-]. 

 

Hydraulický průměr chladícího kanálku krystalizátoru, viz obr. 7.1: 

 

v

v
h o

S
d

⋅
=

4
 (7-6) 

m,mm
,

,

dh 00505
44424

2
1

444
4
4

2
1

4
2

==
+⋅+⋅⋅











⋅+⋅⋅⋅

=
π

π

 

 

- kde: vS  - průřez chladícího kanálku krystalizátoru [mm2] 

 vo  - obvod chladícího kanálku krystalizátoru [mm] 
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Reynoldsovo kritérium pro proudění vody v chladícím kanálku krystalizátoru. 

Musí platit podmínka, Re > 104: 

 

v

vhv dw
Re

η
ρ⋅⋅

=  [-] (7-7) 

16693
109418

99500503
4

=
⋅

⋅⋅= −,

,
Re  

 

- kde: vw  - rychlost proudění vody v chladícím kanálku krystalizátoru [m⋅s-1] 

 hd  - hydraulický průměr chladícího kanálku krystalizátoru [m] 

 vρ  - hustota chladící vody při teplotě 25°C  [kg⋅m-3] 

 vη  - dynamická viskozita chladící vody při teplotě 25°C  [Pa⋅s]. 

 

Měrná teplotní vodivost chladící vody: 

 

vpv

v
v c

a
ρ

λ
⋅

=  (7-8) 

12710451
9954181

6020 −− ⋅⋅=
⋅

= sm,
,

av  

 

- kde: vλ  - měrná tepelná vodivost chladící vody při teplotě 25°C  [W⋅m-1⋅K-1] 

 pvc  - měrná tepelná kapacita vody při 25°C  [J⋅kg-1⋅K-1] 

 

Kinematická viskozita chladící vody: 

 

v

v
v ρ

ην =  (7-9) 

127
4

10998
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−
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,
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Prandtlovo kritérium: 

v

v

a
Pr

ν
=  [-] (7-10) 
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,
,

,
Pr =

⋅
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Do rovnice (7–5) dosadíme obecný vztah pro Nusseltovo kritérium a vyjádřením 

součinitele přestupu tepla ze stěny chladícího kanálku krystalizátoru do chladící vody 

αv získáme následující vztah: 

 

40800230 ,,

v

hv PrRe,
d

Nu ⋅⋅=
⋅

=
λ

α
 

h

,,
v

v d
PrRe, 40800230 ⋅⋅⋅

=
λα  (7-11) 

12
4080

13720
0050

261669306020230 −− ⋅⋅=⋅⋅⋅= KmW
,

,, ,,

vα  

 

Využitím vztahu (7–11) lze sestrojit graf závislosti součinitele přestupu tepla αv 

na rychlosti proudění vody v chladícím kanálku krystalizátoru wv při různých rozměrech 

chladícího kanálku krystalizátoru a oteplení chladící vody do 10°C , viz obr. 7.2. 
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Hydraulický průměr chl. kanálku = 3 mm

Hydraulický průměr chl. kanálku = 5 mm

Hydraulický průměr chl. kanálku = 7 mm

Hydraulický průměr chl. kanálku = 9 mm

 

obr. 7.2. Stanovení rozsahu součinitele přestupu tepla αv v chladícím kanálku krystalizátoru v 
závislosti na rychlosti proudění chladící vody wv 

Pro stanovený rozsah rychlosti proudění chladící vody wv = 3 až 6 m⋅s-1 a 

hydraulický průměr chladícího kanálku krystalizátoru dh = 5 mm, lze stanovit rozsah 

hodnot součinitele přestupu tepla v mezích αv = 13720 až 23902 W⋅m-2⋅K-1. 
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7.3. Stanovení délky chladícího kanálku krystalizát oru 

Výpočet délky chladícího kanálku krystalizátoru je proveden na základě potřeby 

stanovení teplosměnné plochy chladícího kanálku krystalizátoru. Následující výpočet je 

proveden pro krystalizátor obdélníkového průřezu 25x10 mm. Pro správné chlazení 

krystalizátoru musí platit následující dvě podmínky, viz rovnice 7–12 a 7–13: 

 

vpvvKR tcmP ∆⋅⋅′=  [W] (7-12) 

vpvvvvchKR tcwSiP ∆ρ ⋅⋅⋅⋅⋅=  

 

- kde: vm′  - hmotnostní tok chladící vody [kg⋅s-1] 

 vt∆  - oteplení chladící vody [°C ] 

 

( )vkchvKR ttSP ′−⋅⋅= α  [W] (7-13) 

( )vkchkchvKR ttc
d

liP ′−⋅






 ⋅+⋅⋅⋅⋅= 2
2

πα  

 

- kde: kt  - průměrná teplota stěny chladícího kanálku krystalizátoru [°C ] 

 vt ′  - průměrná teplota chladící vody [°C ] 

 chkl  - délka chladícího kanálku krystalizátoru [mm] 

 

Průřez chladícího kanálku krystalizátoru: 

 

dc
d

Sv ⋅+⋅⋅=
42

1 2π  (7-14) 

25
2

103882004000440
4
0040

2
1

m,,,
,

Sv
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Z rovnice 7-12 odvodíme vztah pro oteplení chladící vody vt∆ : 

 

pvvvvch

KR
v cwSi

P
t

⋅⋅⋅⋅
=

ρ
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Teplota chladící vody na výstupu z krystalizátoru: 

 

vvstvvvys ttt += ∆  (7-16) 

C,,tvvys °=+= 2242420  

 

- kde: vvyst  - teplota chladící vody na výstupu z krystalizátoru [°C ] 

 vvstt  - teplota chladící vody na vstupu do krystalizátoru [°C ] 

 

Průměrná teplota chladící vody v krystalizátoru: 

 

2
vvysvvst

v

tt
t

+
=′  (7-17) 

C,
,
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2
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Spotřeba chladící vody krystalizátoru (hmotnostní tok chladící vody): 

 

vvvchv wSim ρ⋅⋅⋅=′  (7-18) 

115 4280428099531038826 −−− ⋅≅⋅=⋅⋅⋅⋅=′ sl,skg,,mv  

 

Z rovnice (7-13) lze odvodit vztah pro délku chladícího kanálku krystalizátoru. 

Tuto délku lze považovat za minimální. Volba průměrné teploty stěny chladícího 

kanálku krystalizátoru 150°C  je volena na základě zvoleného tlaku chladící vody 

v chladícím okruhu krystalizátoru 0,5 MPa viz lit. [12]. 
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Vypočtená min. délka chladícího kanálku krystalizátoru je 47 mm, z obr. 7.3. 

vyplývá, že celková délka navrženého chladícího kanálku krystalizátoru je 58 mm. To 

znamená, že chladící kanálek obdélníkového krystalizátoru je navržen správně. Délka 

chladícího kanálku krystalizátoru je pro všechny typy stejná 58 mm. 
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obr. 7.3. Řez vnitřní částí krystalizátoru obdélníkového průřezu 25x10 mm 

Obdobným způsobem lze stanovit min. délku chladícího kanálku pro zbývající 

dva typy krystalizátoru, kruhového průřezu ∅ 35 mm a čtvercového průřezu 30x30 mm. 

Výsledky výpočtu jsou uvedeny v tab. 7.1, kde jsou uvedeny parametry chlazení 

jednotlivých typů krystalizátorů. 

 

 25x10 mm 30x30 mm ∅ 35 mm 

tvvst [°C ] 20 20 20 

tvvys [°C ] 24,2 24,2 24,2 

∆tv [°C ] 4,2 4,2 4,2 

ich [-] 6 12 10 

Dh [mm] 5 5 5 

wv [m⋅s-1] 3 5 6 

m´v [kg⋅s-1] 0,428 1,426 1,426 

Re [-] 16693 27821 33386 

αv [W⋅m-2⋅K-1] 13720 20658 23902 

lchk [mm] 47 53 54 

tab. 7.1. Parametry chlazení jednotlivých typů krystalizátorů, obdélníkový průřez 25x10 mm, 
čtvercový průřez 30x30 mm a kruhový průřez ∅ 35 mm. 
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8. Fyzikální model 

Důvodem vytvoření fyzikálního modelu je ověření správnosti návrhu chladícího 

systému krystalizátoru. Výsledkem výpočtu je znalost teploty v libovolném místě 

krystalizátoru. 

Pomocí softwaru IDEAS je simulováno tepelné zatížení nejvíce zatížené části 

laboratorního krystalizátoru tj. jeho vnitřní části. Výsledky uvedené v této kapitole 

uvažují s nitřní částí laboratorního krystalizátoru vyrobené z mědi. Hodnoty fyzikálních 

vlastností mědi potřebné pro vytvoření fyzikálního modelu a následného výpočtu jsou 

uvedeny v příloze č. 3 - vybrané fyzikální vlastnosti mědi. 

 

 

8.1. Okrajové podmínky fyzikálního modelu 

Vnitřní část laboratorního vertikálního krystalizátoru o průřezu 25x10 mm, je 

tepelně zatěžována na horní části (4929 W) a na funkční stěně (2539 W), viz kapitola 

6.3. Tepelná bilance laboratorního vertikálního krystalizátoru. Celkový tepelný výkon, 

který je nutné odvést pomocí chladících kanálků krystalizátoru do chladící vody je 

7468 W, viz obr. 8.1. 

 

obr. 8.1. Schéma tepelného zatížení vnitřní části vertikálního krystalizátoru o průřezu 25x10 mm 
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Vlastnosti fyzikálního modelu: 

• Vnitřní část krystalizátoru je modelována jako osově symetrická součást, 

proto je zobrazována pouze polovina, viz obr. 8.1. 

• Výpočet tepelného pole je prováděn jako stacionární úloha. 

• Materiál vnitřní části krystalizátoru – Cu. 

• Na funkční stěně krystalizátoru je uvažováno s tepelným zatížením 2539W, 

rozložení tepelného zatížení je zobrazeno na obr. 8.2. Tímto rozložením je 

simulován přímý styk taveniny z funkční stěnou krystalizátoru v jeho horní 

části a vytvoření tepelného odporu z důvodu smrštění kontislitku v dolní 

části krystalizátoru. 

• Na horní části krystalizátoru je uvažováno s tepelným zatížením 4929 W, 

rozložení tepelného zatížení je zobrazeno na obr. 8.4. Tímto rozložením je 

simulováno tepelné zatížení horní části krystalizátoru od plazmového 

hořáku. Nejvíce zatěžovanou oblastí horní části krystalizátoru je oblast pod 

plazmovým hořákem o průměru cca 50 mm, na obr. 8.4. je vyznačena 

červenou barvou. 

• V chladících kanálcích krystalizátoru je uvažováno s přestupem tepla 

konvekcí, je zadána průměrná teplota chladící vody 22,1°C a sou činitel 

přestupu tepla ze stěny chladícího kanálku krystalizátoru do chladící vody 

αv = 13 720 W⋅m-2⋅K-1 viz tab. 7.1. 

 

 

obr. 8.2. Rozložení tepelného zatížení funkční stěny krystalizátoru o průřezu 25x10 mm 
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K určení rozložení tepelného zatížení funkční stěny krystalizátoru dle obr. 8.2. 

je použito lit. [3], viz obr. 8.3. Průběhy tepelných toků v závislosti na vzdálenosti od 

hrany krystalizátoru uvedené v lit. [7] a [8], viz příloha č. 4, mají podobný průběh jako 

průběh na obr. 8.3. Ze srovnání vyplývá, že délka krystalizátoru a odlévaný materiál 

nemají zásadní vliv na tvar křivky průběhu tepelného toku stěnou krystalizátoru. 

Velikost tepelného toku ovlivňuje odlévaný (přetavovaný) materiál a výkon plazmového 

hořáku. 

 

 

obr. 8.3. Tepelný tok stěnou krystalizátoru v závislosti na vzdálenosti od spodní hrany 
krystalizátoru při tavení kontislitku o průměru 125 mm ze slitiny INCONEL 718 [3] 

 

Stanovení procentuálního rozložení tepelného zatížení funkční stěny 

krystalizátoru dle obr. 8.3. je uvedeno v tab. 8.1. Výška krystalizátoru je rozdělena na 

sedm stejných sekcí, ve kterých jsou odečteny hodnoty jednotlivých tepelných toků. 

Z těchto tepelných toků je stanoven tepelný výkon, za předpokladu známých rozměrů 

krystalizátoru. Výška jedné sekce krystalizátoru je 20 mm, průměr krystalizátoru je 125 

mm. 

 

 

 

 



JABLONSKÝ, D. Konstrukční parametry plazmových pecí pro výrobu speciálních slitin. Ostrava, Katedra 
výrobních strojů a konstruování. VŠB – TU Ostrava. 2010. 81 s. 

 38 

Číslo sekce 

krystalizátoru 

Tepelný tok 

[MW⋅m-2] 

Tepelný výkon 

[W] 

 

[%] 

1 1,50 11781 33,2 

2 1,25 9817 27,7 

3 0,77 6048 17,0 

4 0,47 3691 10,4 

5 0,31 2435 6,9 

6 0,17 1335 3,8 

7 0,05 393 1,1 

 ∑ 35500 100,1 

tab. 8.1. Stanovení procentuálního rozložení tepelného zatížení funkční stěny krystalizátoru 
průměru 125 mm při tavení slitiny INCONEL 718 

 

 

obr. 8.4. Rozdělení tepelného zatížení horní části krystalizátoru 

 

 

8.2. Výsledky výpo čtu 

Pro ověření správnosti návrhu chladících systémů všech tří typů krystalizátoru 

bylo nutné vytvořit tři fyzikální modely, které se liší geometrií a velikostí tepelného 

zatížení. Na obr. 8.5. je zobrazen vysíťovaný model vnitřní části laboratorního 

vertikálního krystalizátoru o průřezu 25x10 mm. Na modelu lze vidět i plochy se 

zadanými okrajovými podmínkami. Tepelné zatížení horní části krystalizátoru (šedá 
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barva), funkční stěna krystalizátoru (červená barva) a tři chladící kanálky krystalizátoru 

zobrazeny modrou barvou. 

V příloze č. 5 jsou zobrazeny zbylé dva vysíťované modely laboratorních 

krystalizátorů, čtvercového průřezu 30x30 mm a kruhového průřezu ∅ 35 mm. 

 

 

obr. 8.5. Vysíťovaný model vnitřní části laboratorního krystalizátoru obdélníkového průřezu 
25x10 mm 

 

Výpočtem lze zkontrolovat, zda navržený chladící systém krystalizátoru splňuje 

zadané požadavky, viz tab. 5.1. Je požadována teplota funkční stěny krystalizátoru na 

úrovni 250°C  (max. 300°C ), aby nedocházelo k difúznímu znečištění přetavovaného 

kontislitku mědí. 

Dalším kritériem kontroly je povrchová teplota stěny chladícího kanálku 

krystalizátoru na úrovni max. 150°C , jež vychází z tlaku chladící vody 0,5 MPa. Při 

překročení této teploty hrozí riziko vzniku bublinkového varu a dále varu blánového. Při 

vzniku blánového varu rapidně klesá odvod tepla z krystalizátoru a hrozí jeho 

poškození. 
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obr. 8.6. Vypočtené teplotní pole vnitřní části laboratorního krystalizátoru obdélníkového 
průřezu 25x10 mm 

Z obr. 8.6. vyplývá, že max. teplota vnitřní části laboratorního krystalizátoru 

222°C  se nalézá na funkční stěně krystalizátoru v oblasti přímého styku stěny 

krystalizátoru a taveniny. 

Z obr. 8.7. a obr. 8.8. vyplývá, že max. teplota povrchu stěny chladícího kanálku 

krystalizátoru je na úrovni cca 140°C . 

 

 

obr. 8.7. Horizontální řez vnitřní částí laboratorního krystalizátoru obdélníkového průřezu 
25x10 mm 
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obr. 8.8. Vertikální řez vnitřní částí laboratorního krystalizátoru obdélníkového průřezu 
25x10 mm 

Výsledky tepelného výpočtu laboratorního krystalizátoru čtvercového průřezu 

30x30 mm jsou uvedeny v příloze č. 6. Hodnota max. teploty funkční stěny 

krystalizátoru je 253°C  a max. teplota povrchu stěny chladícího kanálku krystalizátoru 

je na úrovni cca 150°C . 

Výsledky tepelného výpočtu laboratorního krystalizátoru kruhového průřezu 

∅ 35 mm jsou uvedeny v příloze č. 7. Hodnota max. teploty funkční stěny krystalizátoru 

je 244°C  a max. teplota povrchu stěny chladícího kanálku krystalizátoru je na úrovni 

cca 150°C . 
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9. Konstruk ční provedení vertikálního krystalizátoru 

Laboratorní vertikální krystalizátor tvoří tři hlavní části, vnější a vnitřní část 

krystalizátoru a clona krystalizátoru viz obr. 9.1 a výkres č. 0-FS08-00-00, 

KRYSTALIZÁTOROVÝ BLOK. Všechny jeho hlavní části jsou vyrobeny z materiálu 

42 3004, jedná se o měď o čistotě 99,75 % vhodnou ke svařování. 

 

 

obr. 9.1. Částečný řez laboratorním vertikálním krystalizátorem obdélníkového průřezu 
25x10 mm 

Vnější část krystalizátoru  (poz. 3), je vyrobena za pomocí třískového 

obrábění. Jeho vnitřní část tvoří rozváděcí a sběrný kanálek. Ty mají za úkol přivést a 

odvést chladící vodu k a od jednotlivých chladících kanálků umístěných ve vnitřní části 

krystalizátoru (poz. 4). 

V horní a vnitřní části má vnější část krystalizátoru zhotoveny drážky pro těsnící 

O – kroužky (poz. 19 a 20), ty slouží k utěsnění dělících spár laboratorního 

krystalizátoru. 

Po obvodu vnější části krystalizátoru jsou zhotoveny čtyři otvory s metrickým 

závitem M18x1,5 sloužící k připojení redukce (poz. 13) a následně hadice 

s koncovkami. Dva otvory složí jako vstup chladící vody do krystalizátoru a dva jako 

výstup chladící vody z krystalizátoru. 

Celý laboratorní vertikální krystalizátor je pomocí vnější části krystalizátoru 

elektricky odizolován pomocí izolace krystalizátoru (poz. 8), která je vyrobena z teflonu 

(PTFE) o teplotní odolnosti do 260°C . Vnější část a izolace krystalizátoru mají na svém 

okraji vybrání, které s pomocí kolíku (poz. 11) zabraňuje chybné montáži krystalizátoru. 



JABLONSKÝ, D. Konstrukční parametry plazmových pecí pro výrobu speciálních slitin. Ostrava, Katedra 
výrobních strojů a konstruování. VŠB – TU Ostrava. 2010. 81 s. 

 43 

Vnit řní část krystalizátoru  (poz. 4) je konstrukčně řešena jako vyměnitelná 

část celého vertikálního laboratorního krystalizátoru. Její záměnou získáme možnost 

přetavovat tři různé typy kontislitků, obdélníkový průřez 25x10 mm, čtvercový průřez 

30x30 mm a kruhový průřez ∅ 35 mm. 

Chladící kanálky vyfrézované po obvodu vnitřní části krystalizátoru mají přesně 

definován svůj průřez. Jejich úkolem je odvést přebytečné teplo z horní části a funkční 

stěny krystalizátoru. Jejich počet je závislý na typu krystalizátoru. Vnitřní část 

krystalizátoru obdélníkového průřezu 25x10 mm má zhotoveno 6 chladících kanálků, 

čtvercový průřez 30x30 mm má 12, a kruhový průřez ∅ 35 mm má 10 chladících 

kanálků. 

V horní části chladících kanálků je po obvodu zhotovena drážka široká 3 mm, 

která zasahuje do všech chladících kanálků a slouží k dokonalému odvzdušnění při 

rozběhu čerpadla chladící vody. Drážka je v určitém místě svedena do díry o průměru 

3 mm, která dále pokračuje přes vnější část krystalizátoru (poz. 3) do odvzdušňovací 

trubky (poz. 15) a dále ven z krystalizátorového bloku. Dělící rovina mezi vnitřní a 

vnější částí krystalizátoru je v místě díry utěsněna O – kroužkem (poz. 21) a 

soustřednost obou děr zajišťuje vodící trubička (poz. 6). 

Celý vertikální laboratorní krystalizátor je sešroubován osmi šrouby M6x90 

(poz. 24), pro které jsou po obvodě vnitřní části krystalizátoru zhotoveny díry se 

zahloubením pro válcovou hlavu šroubu. Jednotlivá zahloubení jsou na povrchu 

uzavřeny krytkami šroubů (poz. 7) z důvodu tepelného odstínění hlavy šroubu. Šrouby 

procházejí skrz vnitřní a vnější část krystalizátoru (poz. 3 a 4), izolaci krystalizátoru 

(poz. 8) a od komory krystalizátoru (poz. 1) jsou elektricky odizolovány pomocí izolací 

šroubů (poz. 9). Poté následuje podložka a matice M6 (poz. 27 a 25), která vyvozuje 

stažení všech tří částí krystalizátoru dohromady. 

Správné natočení vnitřní části krystalizátoru vůči cloně a vnější části 

krystalizátoru zabezpečuje kolík (poz. 22). 

Clona krystalizátoru  (poz. 5), je vložena mezi vnější a vnitřní část 

krystalizátoru, jejím úkolem je usměrnit tok chladící vody z rozváděcího kanálku přes 

chladící kanálky do sběrného kanálku. Každý typ vnitřní části krystalizátoru má svou 

clonu krystalizátoru. 

V lit. [17] byl proveden výpočet min. tloušťky stěny laboratorního krystalizátoru a 

dovolený vnitřní přetlak při teplotě 250°C . Při vnitřním průměru skořepiny 83 mm a 

tloušťce stěny 4 mm je dovolený vnitřní přetlak 3,43 MPa. Navrhovaný laboratorní 

vertikální krystalizátor má při srovnatelných rozměrech robustnější konstrukci (min. 

tloušťka stěny 8 mm) tzn., že navržený krystalizátor vyhovuje. 
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10. Krystalizátorový blok – konstruk ční proces 

Konstrukce krystalizátorového bloku musí vyhovět řadě požadavků a podmínek, 

jež lze uspořádat do požadavkového listu viz tab. 10.1, který lze členit do následujících 

skupin: 

 

Technologické 

Přetavované slitiny Ti a jeho slitiny 

Max. výkon plazmového hořáku 60 kW 

Umístění plazmového hořáku v ose krystalizátorového bloku, 

nad krystalizátorem 

Průměrná teplota kontislitku na výstupu z 

krystalizátoru 

1670°C  

Požadované průřezy kontislitku obdélník 25x10 mm 

kruh ∅ 35 mm 

čtverec 30x30 mm 

  

Fyzikální 

Max. teplota povrchu vnější stěny 

krystalizátorového bloku 

80°C  

Elektrická Izolace krystalizátoru od 

komory krystalizátoru 

musí být splněna 

  

Technické 

Materiál komory krystalizátoru nerez ocel 

Tlak vody v chladícím systému 0,5 MPa 

Teplota chladící vody na vstupu do 

komory krystalizátoru 

cca 20°C  

Max. teplota chladící vody na výstupu 

z komory krystalizátoru 

40°C  

Uchycení krystalizátorového bloku 

k plazmové peci (těsnost spoje) 

musí umožnit 

Uchycení krystalizátoru v komoře 

krystalizátoru 

musí umožnit 

Přívod a odvod chladící vody ke 

krystalizátoru 

musí umožnit 
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Výška krystalizátorového bloku minimální 

  

Výroba 

Kusová  

tab. 10.1. Požadavky na krystalizátorový blok (požadavkový list) 
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11. Ostatní výpo čty 

Do této kapitoly jsou zařazeny výpočty, které nesouvisejí s tepelným výpočtem 

vertikálního laboratorního krystalizátoru, nicméně jsou důležité pro celkovou funkci 

krystalizátorového bloku. 

 

 

11.1. Výpočet chlazení komory krystalizátoru 

Komora krystalizátoru, v níž je umístěn krystalizátor je tepelně zatěžována 

radiací taveniny do prostoru komory pece, radiací plazmového oblouku a prouděním 

inertního plynu kolem vnitřní stěny komory krystalizátoru. 

Porovnáním tepelných bilancí plazmových pecí viz kap. 6.1 lze zjistit, že komory 

plazmových pecí jsou tepelně zatěžovány v rozmezí cca 3 až 10 % z celkového 

příkonu, tj. příkonu plazmového hořáku. 

Výpočet je proveden pro plazmový hořák o max. příkonu 60 kW, teplotu chladící 

vody na vstupu do komory krystalizátoru 20°C  a oteplení chladící vody o 5°C . 

 

Požadovaný výkon chladícího systému komory krystalizátoru: 

 

WkW,,PPk 60006106010 ==⋅=⋅=  (11-1) 

 

kde: P  - příkon plazmového hořáku [W]. 

 

Hmotnostní tok chladící vody: 

 

vpvvk tcmP ∆⋅⋅′=  

( )
12870

20254184
6000 −⋅=

−⋅
=

⋅
=′ skg,

tc
P

m
vpv

k
v ∆

 (11-2) 

 

- kde: vm′  - hmotnostní tok chladící vody [kg⋅s-1] 

 pvc  - měrná tepelná kapacita vody při 25°C  [J⋅kg-1⋅K-1] 

 vt∆  - oteplení chladící vody [°C ] 

 

Vypočtený hmotnostní tok chladící vody je teoretický maximální. Pro nižší 

příkony plazmového hořáku je nutné průtok snížit pomocí regulačního ventilu 
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umístěném v chladícím okruhu komory krystalizátoru. Optimální průtok chladící vody 

komorou krystalizátoru bude možno nastavit podle rozdílů teplot na vstupu a výstupu 

z komory krystalizátoru viz kap. 13. 

 

 

11.2. Výpočet šroub ů vertikálního laboratorního krystalizátoru 

Pro dimenzování šroubů, které stahují všechny tři části krystalizátoru 

dohromady a zároveň celý krystalizátor uchycují ke komoře krystalizátoru je nutné znát 

síly F1 a F2. Tyto síly vyvozuje tlak chladící vody v rozváděcím kanálku krystalizátoru 

(0,5 MPa) na vnitřní část krystalizátoru. Zavedení sil F1 a F2 zobrazuje obr. 11.1. 

 

 

obr. 11.1. Průřez rozváděcího kanálku krystalizátoru 

Síla F1 a F2 od tlaku chladící vody: 

 

N,,,SpF v 8128110525631050 66
11 =⋅⋅⋅=⋅= −  (11-3) 

N,,SpF v 1316109226311050 66
22 =⋅⋅⋅=⋅= −  (11-4) 

 

- kde: vp  - tlak chladící vody v rozváděcím kanálku krystalizátoru [Pa] 

            1S  - horizontální plocha mezikruží v rozváděcím kanálku krystalizátoru 

[m2] 

 2S  - šikmá plocha mezikruží v rozváděcím kanálku krystalizátoru [m2] 

 

Plochy S1 a S2 jsou odečteny z výkresů č. 0-FS08-00-00 a 2-FS08-00-01. 
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Síla od tlaku chladící vody F2 sklopená do svislého směru: 

2

230
F

F
cos y=°  (11-5) 

N,coscosFF y 711393013163022 =°⋅=°⋅=  

 

Celková síla vyvozená tlakem vody v rozváděcím kanálku krystalizátoru: 

 

N,,,FFF yc 52421711398128121 =+=+=  (11-6) 

 

Kontrolní výpočet pevnosti šroubu M6x90 je proveden pomocí programu 

Autodesk Inventor 9, kde je zadána max. axiální síla 2421,5 N, viz obr. 11.2. 

 

 

obr. 11.2. Dialogové okno kontrolního výpočtu šroubového spoje 

Z obr. 11.2. je patrné, že pevnostní kontrola šroubového spoje vyhovuje. Zpráva 

kontrolního výpočtu šroubového spoje vygenerována programem Autodesk Inventor 9 

je uvedena V příloze č. 8 – Kontrolní výpočet šroubového spoje M6. 
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12. Konstruk ční provedení krystalizátorového bloku 

Krystalizátorový blok tvoří dvě hlavní části, laboratorní vertikální krystalizátor a 

komora krystalizátoru viz obr. 12.1. a výkres č. 0-FS08-00-00, KRYSTALIZÁTOROVÝ 

BLOK. Komora krystalizátoru je vyrobena z materiálu 17 240, jedná se o 

korozivzdornou austenitickou ocel se zaručenou svařitelností. Konstrukční provedení 

laboratorního vertikálního krystalizátoru je popsáno v kap. 9. 

 

 

obr. 12.1. Částečný řez krystalizátorovým blokem s laboratorním vertikálním krystalizátorem 
obdélníkového průřezu 25x10 mm 

Komora krystalizátoru  je vyrobena jako svařenec a dodatečně obrobena viz 

výkres č. 0-FS08-01-00. Vnější a vnitřní stěnu komory krystalizátoru (pozice 2 a 3) tvoří 

plech o tloušťce 5 mm, mezera mezi plechy silná 5 mm slouží pro odvod přebytečného 

tepla pomocí chladící vody. Průtok chladící vody komorou krystalizátoru je usměrněn 

pomocí drátů o průměru 5 mm (pozice 14, 15 a 16) přistehovaných na stěnu komory 

krystalizátoru. Napojení chladící vody pro chlazení pláště komory krystalizátoru je 

provedeno trubkou 26,9 x 2,6 zakončenou trubkovým kuželovým závitem R ¾´´. 

Teplota vnějšího povrchu stěny komory krystalizátoru nesmí překročit 80°C .  

Horní a spodní část komory krystalizátoru tvoří příruby (pozice 1), které slouží 

k uchycení krystalizátorového bloku k hořákové a tažné sekci plazmové pece. 

Uchycení je realizováno šroubovým spojem (M16) a těsnost spoje musí zabezpečit 

těsnění vložené mezi příruby. Těsnění přírub musí odolat vysokým teplotám. V lit. [18] 

byla naměřena teplota inertního plynu na výstupu z komory pece 175°C , proto těsnění 

přírub musí odolat min. této teplotě. Jako materiál těsnění doporučuji teflon. 
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Uvnitř komory krystalizátoru je vodou chlazená příčka, která slouží k uchycení 

laboratorního vertikálního krystalizátoru ke komoře pece. Chlazená příčka je tvořena 

dvěma plechy tloušťky 3 mm (pozice 5), mezera mezi plechy je o tloušťce 5 mm. 

Průtok chladící vody příčkou je opět usměrněn pomocí drátů o průměru 5 mm (pozice 

7, 8 a 9) přistehovaných k plechu o tloušťce 3 mm. Napojení chladící vody pro chlazení 

příčky komory krystalizátoru je provedeno trubkou 26,9 x 2,6 zakončenou trubkovým 

kuželovým závitem R ¾´´. Nechlazenou část příčky tvoří kruhový plech o tloušťce 8 

mm (pozice 4), který je tvarově uzpůsoben pro uchycení a odizolování krystalizátoru od 

komory krystalizátoru. Konstrukční provedení uchycení krystalizátoru ke komoře 

krystalizátoru je popsáno v kap. 9. 

Komora krystalizátoru je konstrukčně navržena tak, aby bylo možné skrz ni 

v dostatečném množství přivést a odvést chladící vodu pro laboratorní vertikální 

krystalizátor viz výkres č. 0-FS08-00-00, KRYSTALIZÁTOROVÝ BLOK. Chladící voda 

pro krystalizátor je přiváděna pomocí hadice, typ ESSEN o vnitřním průměru 13 mm. 

Hadice je odolná působení vysokých vnějších teplot až do 375°C. Katalogový list 

použité hadice je uveden v příloze č. 9 – Katalogový list hadice ESSEN [19]. Hadice je 

na straně krystalizátoru zakončena koncovkou s okem Banjo typ RS (pozice 32) a 

k redukci krystalizátoru (pozice 13) je přišroubována průtokovým šroubem M18 x 1,5 

(pozice 31). 

Průchod hadice (pozice 32) komorou krystalizátoru (pozice 1) je hermeticky 

utěsněn pomocí kabelové vývodky SKINDICHT SHV-M32x1,5 (pozice 29). Kabelovou 

vývodkou SKINDICHT SHV-M12x1,5 (pozice 30) je utěsněn i průchod odvzdušňovací 

trubky (pozice 15) komorou krystalizátoru (pozice 1), jen s tím rozdílem, že 

odvzdušňovací trubka je od komory krystalizátoru ještě elektricky odizolována pomocí 

izolace trubky (pozice 10). Jako ochrana před zasažením elektrickým proudem slouží 

krytka odvzdušnění (pozice 17). Katalogový list kabelových vývodek je uveden v 

příloze č. 10 – Katalogový list kabelových vývodek SKINDICHT [20]. 

Ve spodní části krystalizátorového bloku je umístěna tepelná izolace (pozice 

12) sloužící jako tepelný štít chránící spodní část laboratorního vertikálního 

krystalizátoru (pozice 3), izolaci krystalizátoru a šroubů (pozice 8 a 9), příčku komory 

krystalizátoru (pozice 1) a šrouby M6x90 (pozice 24). Tepelná izolace je vyrobena ze 

SIBRALU jako tvarovka a je prostrčena skrz šrouby M6x90 (pozice 24) a dotažena 

přes podložky 6,4 maticemi M6 (pozice 26 a 27). Vnitřní průměr tvarovky Ø 45 mm je 

dostatečný pro průchod všech tří typů kontislitků, obdélníkový průřez 25x10 mm, 

čtvercový průřez 30x30 mm a kruhový průřez ∅ 35 mm. 
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13. Schéma chladícího okruhu krystalizátorového blo ku 

Schéma chladícího okruhu krystalizátorového bloku je zobrazeno na obr. 13.1., 

jedná se o otevřený chladící okruh kde je jako chladící kapalina použita pitná voda. 

Chladící voda je z nádrže dopravována pomocí čerpadla do rozdělovače, odtud 

je rozváděna k jednotlivým chladícím okruhům (místům napojení) krystalizátorového 

bloku. Krystalizátorový blok má tři samostatné chladící okruhy a to chladící okruh 

laboratorního vertikálního krystalizátoru, chladící okruh pláště komory krystalizátoru a 

chladící okruh příčky komory krystalizátoru. Z krystalizátorového bloku je oteplená 

chladící voda dopravována zpět do nádrže. Každý chladící okruh má vyústění oteplené 

vody nad hladinu vody v nádrži z důvodu snadné kontroly průtoku chladící vody. 

Pro spolehlivý provoz laboratorní plazmové pece je nutné chladící okruh 

laboratorního vertikálního krystalizátoru odvzdušnit. K tomuto účelu slouží vývod 

z krystalizátorového bloku 1C, který je přes kulový kohout zaústěn do nádrže. 

Uzavírací klapky umístěné před a za čerpadlo slouží k uzavření potrubí a 

zamezení úniku chladící vody z okruhu při výměně nebo opravě čerpadla. 

Úloha filtru umístěného za čerpadlem je zachycení náhodných nečistot, které se 

mohou do chladícího okruhu laboratorní plazmové pece dostat. 

Kulové kohouty umístěné za rozdělovačem slouží k případnému odstavení 

jednotlivých chladících okruhů plazmové pece. 

Regulační ventily umístěné za kulovými kohouty slouží k regulaci množství 

chladící vody jednotlivými chladícími okruhy. Správné nastavení průtoku se provádí na 

základě teploty chladící vody na výstupu z jednotlivých okruhů. Teploměry jsou 

umístěny v každé větvi chladícího okruhu za krystalizátorový blokem. 

Pro kontrolu množství, teploty a tlaku dopravované chladící vody k laboratorní 

plazmové peci jsou za čerpadlem umístěny průtokoměr, teploměr a manometr. Pro 

kontrolu tlaku a průtoku v chladícím okruhu laboratorního vertikálního krystalizátoru je 

před vstupem a za výstupem z krystalizárou umístěn manometr. 

V chladícím okruhu krystalizátorového bloku není uvažováno s chladičem 

oteplené chladící vody proto, že se nepředpokládá kontinuální provoz laboratorní 

plazmové pece. Při četnějším používání zařízení nebo vysoké teplotě chladící vody, lze 

snadno chladič oteplené chladící vody do okruhu doplnit např. tak, že ke stávajícímu 

chladícímu okruhu krystalizátorového bloku se doplní samostatný chladící okruh 

sestávající se z čerpadla a chladiče. Čerpadlo bude chladící vodu nasávanou z nádrže 

dopravovat přes chladič zpět do nádrže, tím dojde ke snížení teploty chladící vody 

v nádrži. 
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obr. 13.1. Schéma chladícího okruhu krystalizátorového bloku 
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14. Postup montáže 

Postup montáže uvedený v této kapitole se odkazuje na výkres č. 0-FS08-00-00 

KRYSTALIZÁTOROVÝ BLOK. Při montáži je nutné si počínat obezřetně a jednotlivé 

části krystalizátorového bloku sestavovat bez použití hrubé síly. Krystalizátorový blok je 

navržen tak, aby jej bylo možno smontovat tlakem vyvinutým rukou nebo za použití 

gumového kladiva. 

 

Do vnější části krystalizátoru (pozice 3) umístíme těsnící O - kroužky 117x3 mm 

a 59x3 mm (pozice 19 a 20) a do horní části zalisujeme vodící trubičku Ø 4 mm (pozice 

6). Vodící trubička musí přesahovat max. 3 mm nad těsnící rovinou vnější části 

krystalizátoru. Do vnější části krystalizátoru vložíme clonu krystalizátoru (pozice 5), 

jejíž přesná poloha je aretována kolíkem Ø 2 mm (pozice 22) zalisovaným do clony 

krystalizátoru. Ke každému typu vnitřní části krystalizátoru náleží příslušná clona 

krystalizátoru. Pozor, při montáži nesprávné clony krystalizátoru hrozí zničení celého 

laboratorního vertikálního krystalizátoru! Před vložením vnitřní části krystalizátoru 

(pozice 4) je nutné do ní zalisovat kolík Ø 2 mm (pozice 22) zajišťující správnou polohu 

a vložit těsnící O – kroužek 4x1,5 mm (pozice 21) do drážky zajišťující těsnost 

odvzdušňovacího kanálku. Takto připravený kompletní krystalizátor je možné 

přišroubovat do komory krystalizátoru (pozice 1). 

Do komory krystalizátoru (pozice 1) vložíme izolaci krystalizátoru (pozice 8) jejíž 

správná poloha je zabezpečena vybráním v komoře krystalizátoru a kolíkem Ø 8 mm 

(pozice 11). Na izolaci krystalizátoru vložíme zkompletovaný laboratorní krystalizátor 

jehož správná poloha je zabezpečena vybráním v izolaci krystalizátoru a kolíkem Ø 8 

mm (pozice 11). Do otvorů po obvodu krystalizátoru vložíme šrouby M6x90 (pozice 24) 

a z opačné strany šroubu vložíme izolaci šroubu (pozice 9), podložku 6,4 (pozice 27) a 

matici M6 (pozice 25), kterou utáhneme předepsaným momentem 1,2 N⋅m. Do otvorů 

po obvodu krystalizátoru ještě vložíme krytky šroubů Ø 14 mm (pozice 7), jež chrání 

šrouby před sálavým teplem. 

Do komory krystalizátoru našroubujeme kabelové vývodky (pozice 29) a do 

vnější části krystalizátoru našroubujeme redukci (pozice 13). Šroubové spoje u nichž je 

požadována těsnost utěsníme teflonovou páskou (pozice 34). Hadici, na jejímž jednom 

konci je zalisována koncovka s okem Banjo (pozice 32) protáhneme kabelovou 

vývodkou. Konec hadice, na níž je koncovka přišroubujeme pomocí průtokového 

šroubu M18x1,5 (pozice 31) k redukci. Tento šroubový spoj je nutné utěsnit dvěma 

těsnícími kroužky 18x24x1 mm (pozice 28). Těsnost mezi hadicí a kabelovou vývodkou 

zajistíme dotažením přítlačné matice kabelové vývodky. 
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Do komory krystalizátoru našroubujeme izolaci trubky (pozice 10) a do ní 

zašroubujeme kabelovou vývodku (pozice 30). Do vnější části krystalizátoru 

našroubujeme hrdlo přímé geR 1/8´´ (pozice 23). Veškeré šroubové spoje je nutné 

utěsnit teflonovou páskou (pozice 34). Odvzdušňovací trubku (pozice 15) protáhneme 

kabelovou vývodkou a namontujeme na přímé hrdlo geR. Těsnost mezi odvzdušňovací 

trubkou a kabelovou vývodkou zajistíme dotažením přítlačné matice kabelové vývodky. 

Proti možnému zasažení el. proudem slouží krytka odvzdušnění (pozice 17), kterou 

nasuneme lehkým tlakem na odvzdušňovací trubku a izolaci trubky. Krytka bude ve 

své poloze přidržována hadicí, která bude nasunuta na odvzdušňovací trubku. 

Tepelná izolace (pozice 12) složí jako ochrana proti sálavému teplu od 

kontislitku. Je uchycena pomocí šroubů M6x90 (pozice 24) a zajištěna podložkou 6,4 

(pozice 27) a maticí M6 (pozice 26). Při montáži je nutné dát pozor na správnou polohu 

izolace. Výřez v izolaci je určen pro odvzdušňovací trubku (pozice 15). 
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15. Postup se řízení a uvedení do provozu 

Krystalizátorový blok nepotřebuje před uvedením do provozu žádné 

mechanické seřízení. Následující postup uvádí kroky, které je nutné provést na 

zařízení před uvedením do provozu: 

 

1. Při prvním uvedení do provozu a po každé výměně vnitřní části 

krystalizátoru a clony krystalizátoru je nutné provést kontrolu těsnosti 

všech chladících okruhů laboratorní plazmové pece. Kontrola se provádí 

při tlaku max. 1 MPa. 

2. Provede se kontrola průtoku každého chladícího okruhu. Jednotlivé 

chladící okruhy jsou vyvedeny nad hladinu vody v nádrži, proto je kontrola 

velmi jednoduchá. 

3. Provede se důkladné odvzdušnění chladícího okruhu laboratorního 

vertikálního krystalizátoru. K tomuto účelu je krystalizátorový blok vybaven 

odvzdušňovacím okruhem, který se dá v případě potřeby uzavřít kulovým 

kohoutem, viz. obr. 13.1. 

4. Provede se kontrola velikosti otevření regulačních ventilů jednotlivých 

chladících okruhů laboratorní plazmové pece. Při prvním uvedení do 

provozu je nutné regulační ventily nechat úplně otevřeny a při začátku 

procesu tavby seřídíme požadovaný průtok chladící vody jednotlivými 

chladícími okruhy pomocí postupného škrcení. Správný průtok lze určit 

pomocí teploměrů umístěných na výstupech jednotlivých chladících 

okruhů z krystalizátorového bloku. 

5. Po provedení všech předchozích kroků je krystalizátorový blok připraven 

k procesu tavení. 
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16. Návrh bezpe čnostních opat ření 

Při provozu laboratorní plazmové pece mohou nastat některé situace, které se 

nedají předpokládat a nebo může dojít k poruše některé části zařízení. Proto je nutné 

navrhnout bezpečnostní opatření, které musí být realizovány při stavbě laboratorní 

plazmové pece. Tato opatření musí zajistit bezpečnost obsluhy a zároveň chránit 

zařízení před zničením. 

 

Navrhované bezpečnostní opatření jsou následující [21]: 

 

• Vertikální laboratorní krystalizátor musí být intenzivně chlazen vodou, aby 

nedošlo k jeho natavení. Max. teplota funkční stěny laboratorního 

vertikálního krystalizátoru je 300°C . 

• Teplota chladící vody na výstupu z laboratorního vertikálního krystalizátoru 

musí být monitorována, při teplotě nad 40°C  se musí snížit výkon 

plazmového hořáku a pokud je teplota chladící vody stále vysoká, musí se 

proces tavby automaticky zastavit. 

• Ztráta průtoku chladící vody musí okamžitě automaticky zastavit proces 

tavení, to je zajištěno měřením tlaku vody na výstupu z laboratorního 

vertikálního krystalizátoru. Při poklesu tlaku pod přípustnou mez plazmový 

oblouk automaticky zhasne. 

• Při potížích během procesu tavení se musí dát okamžitě zastavit tažení 

kontislitku z krystalizátoru (stop tlačítko), aby nedošlo k průvalu tekuté 

slitiny do komory pece. 

• Plazmový hořák se musí dát kdykoliv vypnout stlačením stop tlačítka. 

• Přetlak inertního plynu v komoře plazmové pece musí být monitorován a při 

jeho poklesu pod stanovenou mez se musí rozsvítit a zaznít varovný signál, 

hrozí znehodnocení přetavovaného kontislitku. 
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17. Závěr 

Disertační práce se zabývá současným stavem technologie plazmových pecí 

pro výrobu speciálních slitin. Pro potřebu Katedry neželezných kovů, rafinace a 

recyklace VŠB – TU Ostrava je navržen kovový, vodou chlazený laboratorní vertikální 

krystalizátor pro laboratorní plazmovou pec. 

 

Předložená disertační práce prokázala, že: 

 

1. Je možné konstrukčně navrhnout laboratorní vertikální krystalizátor, u kterého 

pouhou výměnou některých částí změníme jeho průřez. Konstrukční návrh je 

proveden pro laboratorní vertikálních krystalizátor obdélníkového průřezu 25x10 

mm, čtvercového průřezu 30x30 mm a kruhového průřezu o ∅ 35 mm. 

2. Konstrukční návrh krystalizátorového bloku je proveden s co nejmenší možnou 

zástavbovou výškou (145 mm), což umožňuje velmi snadnou implementaci do 

laboratorní plazmové pece. Další výhodou je možnost návaznosti dalších 

operací v přípravě laboratorních vzorků, jako jsou ohřev na tvářecí teplotu, 

tváření a tepelné zpracování. 

3. Technologie plazmových pecí umožňuje získat kontislitek požadovaného 

průřezu s vysokým stupněm homogenity a čistoty. 

4. Pro návrh chladícího systému laboratorního vertikálního krystalizátoru lze 

vycházet z toho, že tepelné zatížení anody plazmové pece se pohybuje v 

rozmezí 47 až 72 % celkového příkonu plazmového hořáku. Na tuto úroveň 

zatížení je nutné nadimenzovat chladící systém krystalizátoru. 

5. Dimenzování chladícího systému laboratorního vertikálního krystalizátoru 

prokázalo, že pro max. příkon plazmového hořáku 60 kW je nutné omezit 

tažnou rychlost kontislitku čtvercového průřezu 30x30 mm na 2,8 mm⋅s-1, 

kruhového průřezu o ∅ 35 mm na 2,7 mm⋅s-1 a obdélníkového průřezu 25x10 

mm na 3 mm⋅s-1, viz obr. 6.2. 

6. Navržený chladící systém laboratorního vertikálního krystalizátoru vyhovuje 

všem třem požadovaným průřezům. Při změně průřezu krystalizátoru je nutné 

provést pouze změnu průtoku chladící vody, viz tab. 7.1. 

7. Modelování teplotních polí všech tří typů laboratorního vertikálního 

krystalizátoru prokázalo správnost návrhu jeho chladícího systému. 

Požadovaná podmínka max. teploty funkční stěny krystalizátoru na úrovni 250 

až 300°C byla spln ěna ve všech třech případech. Max. teplota funkční stěny 
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krystalizátoru obdélníkového průřezu 25x10 mm je 222°C , u čtvercového 

průřezu 30x30 mm je 253°C  a u kruhového průřezu o ∅ 35 mm je max. teplota 

funkční stěny na úrovni 244°C . 

8. Stavba nové laboratorní plazmové pece s kovovým vertikálním krystalizátorem 

umožní podstatné zvýšení produktivity výzkumných prací v oblasti nových 

materiálů Ti a jeho slitin. 

9. Práce byla realizována v rámci řešení výzkumného záměru MŠM 6198910013 

„Proces přípravy a vlastnosti vysoce čistých a strukturálně definovaných 

materiálů“. 

10. Dle výkresové dokumentace byly vyrobeny následující funkční vzorky: 

• Krystalizátor laboratorní plazmové vertikální pece (viz příloha č. 11) 

• Krystalizátorový blok laboratorní plazmové vertikální pece (viz příloha č. 12) 
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Příloha č. 1 – vybrané fyzikální vlastnosti titanu   [5], [13], [14], [15] 

 

t 

[°C ] 

ρ 

[kg⋅m-3] 

cp 

[J⋅kg-1⋅K-1] 

λ 

[W⋅m-1⋅K-1] 

α ⋅ 10-6 

[K-1] 

E 

[GPa] 

20 4507 523 21,5 8,5 106 

100 4497 545 20,4 8,8 103 

200 4483 575 19,5 9,1 96 

300 4468 599 19,1 9,3 87 

400 4451 618 19,0 9,4 78 

500 4433 634 19,1 9,6 65 

600 4414 650 19,5 9,7 55 

700 4393 669 20,0 9,8 50 

800 4371 693 20,7 10,0 45 

850  707    

850  620    

885 4350    41 

900 4347 609 21,4 10,1  

1000 4322 598 22,1 10,3  

1100 4296 598 22,9 10,4  

1200 4268 610 23,7 10,5  

1300 4239 634 24,5 10,7  

1400 4208 671 25,3 10,8  

1500 4176 719 26,1 11,0  

1600 4143 779 27,0 11,1  

1685 4110     

1700 4108 851 27,9 11,2  

1750 4090 892 28,4 11,3  

 

Teplota tavení:  1670°C  

Teplota varu: 3260°C  

Teplota transformace:   882°C  

Poisonovo číslo: 0,32 až 0,36 
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Příloha č. 2 – vybrané fyzikální vlastnosti vody   [16] 

 

t 

[°C ] 

ρ 

[kg⋅m-3] 

cp 

[J⋅kg-1⋅K-1] 

λ 

[W⋅m-1⋅K-1] 

η ⋅ 10-4 

[Pa⋅s] 

0 1000 4220 0,555 17,887 

10    13,061 

20 998 4183 0,598 10,046 

30    8,019 

40 992 4178 0,627 6,533 

50    5,497 

60 983 4191 0,651 4,701 

70    4,062 

80 972 4199 0,669 3,556 

90    3,146 

100 958 4216 0,682 2,821 

120 944 4233 0,685  

140 926 4258 0,684  

160 908 4283 0,680  

180 887 4396   

200 863 4501   

220 837 4605   

240 809 4731   

260 779 4982   

280 750 5234   

300 700 5694   

 

Teplota tuhnutí:      0°C  

Teplota varu: 100°C  
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Příloha č. 3 – vybrané fyzikální vlastnosti m ědi   [16] 

 

t 

[°C ] 

ρ 

[kg⋅m-3] 

cp 

[J⋅kg-1⋅K-1] 

λ 

[W⋅m-1⋅K-1] 

α ⋅ 10-3 

[K-1] 

E 

[GPa] 

0  379 386,116   

20 8930 383   123 

100  396 379,138 0,0165  

200  406 373,323 0,0338  

300  416  0,0515  

400  427 364,019 0,0707  

500  439  0,0904  

600   353,552 0,1109  

700      

800  469    

1083 8020     

 

Teplota tavení:  1083°C  

Teplota varu: 2330°C  

Poisonovo číslo: 0,34 
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Příloha č. 4 – závislost hustoty tepelného toku na vzdálenos ti od hrany 

  krystalizátoru   [7], [8] 

 

 

 

Tepelný tok stěnou krystalizátoru pro různou výšku hladiny oceli v krystalizátoru [7] 

 

 

 

 

Závislost hustoty tepelného toku na poměrné výšce krystalizátoru [8] 
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Příloha č. 5 – vysí ťované modely laboratorních krystalizátor ů 

 

 

 
Vysíťovaný model vnitřní části laboratorního krystalizátoru čtvercového průřezu 30x30 mm 

 

 

 

 
Vysíťovaný model vnitřní části laboratorního krystalizátoru kruhového průřezu Ø35 mm 
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Příloha č. 6 –  výsledky tepelného výpo čtu laboratorního krystalizátoru 

čtvercového pr ůřezu 30x30  mm 

 

 
 

Vypočtené teplotní pole vnitřní části laboratorního krystalizátoru čtvercového průřezu 30x30 mm 

 

 

 

 
 

Horizontální řez vnitřní částí laboratorního krystalizátoru čtvercového průřezu 30x30 mm 
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Vertikální řez vnitřní částí laboratorního krystalizátoru čtvercového průřezu 30x30 mm 
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Příloha č. 7 –  výsledky tepelného výpo čtu laboratorního krystalizátoru 

kruhového pr ůřezu ∅∅∅∅ 35 mm 

 

 
 

Vypočtené teplotní pole vnitřní části laboratorního krystalizátoru kruhového průřezu Ø 35 mm 

 

 

 

 
 

Horizontální řez vnitřní částí laboratorního krystalizátoru kruhového průřezu Ø 35 mm 
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Vertikální řez vnitřní částí laboratorního krystalizátoru kruhového průřezu Ø 35 mm 
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Příloha č. 8 – Kontrolní výpo čet šroubového spoje M6 

 

----------------------------------------- 
10-25-2009  Šroubový spoj  (Verze 4.4.85) 
----------------------------------------- 
 
--- Scénáře 
Typ pevnostního výpočtu: Kontrolní výpočet - CSN 
 
--- Zatížení 
Koeficient těsnosti spoje y = 2 
Max. axiální síla Fa = 2421.5 N 
Činitel zavedení síly n = 0.75 
Max. tečná síla Ft = 0 N 
Souč. tření ve spoji f = 1 
 
--- Šroub 
Počet šroubů z = 8 
Průměr závitu d = 6 mm 
Stoupání závitu p = 1 mm 
Střední průměr šroubu ds = 5.35 mm 
Min. průměr šroubu dmin = 4.773 mm 
Materiál šroubu Vlastní 
Mez kluzu v tahu Re = 210 MPa 
Koeficient bezpečnosti ks = 2 
Dovolený tlak v závitu pd = 32.2 MPa 
Modul pružnosti E1 = 206000 MPa 
Souč. tření v závitu f1 = 0.2 
Souč. tření v dosedací ploše f2 = 0.25 
 
--- Součásti šroubového spoje 
 
 
--- Materiál(Vlastní) 
Celková šířka L = 66 mm 
Modul pružnosti E2 = 110000 MPa 
 
--- Výsledky výpo čtu 
Předepínací síla Fo = 649.77 N 
Max. pracovní síla Fmax = 908.06 N 
Utahovací moment Mu = 1.2 Nm 
Vypočtené napětí v tahu = 36.3149 MPa 
Vypočtené napětí v krutu = 56.2896 MPa 
Redukované napětí = 104.04 MPa 
Napětí od max. síly = 50.75 MPa 
Vypočtený tlak v závitu pv = 20.38 MPa 
Pevnostní kontrola - Vyhovuje 
 



JABLONSKÝ, D. Konstrukční parametry plazmových pecí pro výrobu speciálních slitin. Ostrava, Katedra 
výrobních strojů a konstruování. VŠB – TU Ostrava. 2010. 81 s. 

 75 

Příloha č. 9 – Katalogový list hadice ESSEN   [19] 
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Příloha č. 10 – Katalogový list kabelových vývodek SKINDICHT   [20] 
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Příloha č. 11 – Krystalizátor laboratorní plazmové vertikáln í pece 
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Příloha č. 12 – Krystalizátorový blok laboratorní plazmové v ertikální pece 
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