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ABSTRAKT 

Diplomová práce je zaměřena na posouzení způsobů kontinuálního a bodového měření 

teploty oceli ponornými sondami v mezipánvi. Výsledná kvalita produkované oceli je 

ovlivněna fyzikálně-chemickými faktory, mezi něž patří zejména teplota taveniny. Znalost 

přesné teploty v mezipánvi je důležitá proto, aby mohla probíhat kontrola rychlosti lití až po 

nejvyšší stupeň bez toho, aby se objevily problémy s kvalitou produktu nebo protavením či 

zamrznutím oceli v mezipánvi. Způsoby měření teploty v procesu výroby oceli jsou neustále 

zdokonalovány s důrazem na rychlost, přesnost a jednoduchost. Cílem této diplomové práce 

bylo popsat vybrané způsoby kontinuálního měření teploty v mezipánvi a porovnat je 

s metodou bodového měření teploty. V závěru jsou zpracovány a zhodnoceny výsledky 

provedeného zkušebního kontinuálního měření teploty v mezipánvi.  

 

Klíčová slova: kontinuální měření, teplota, tekutá ocel 

ABSTRACT 

The diploma thesis is focused on the continuous and spot measurements assessment of 

steel temperature in the tundish. The final quality of produced steel is affected by 

physicochemical factors, notably the melt temperature. The knowledge of the precise 

temperature in the tundish is important therefore to be able to control how casting speed up to 

the maximum level without product quality problems or freeze steel in the tundish. 

Temperature measuring methods are constantly being improved with the emphasis on speed, 

accuracy and simplicity in the steel production process. The aim of this thesis was to describe 

selected methods of continuous temperature measurements in tundish and compare them with 

spot temperature measurement method. In conclusion, there are results of the testing 

continuous temperature measurement in tundish processed and evaluated. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

Označení Popis 

TŽ, a.s. Třinecké železárny, a.s. 

MP Mezipánev  

LD Kyslíkový konvertor typu LD (Linz-Donawitz) 

SHIP Stanice homogenizace inertním plynem 

LF Pánvová pec typu LF (Ladle Furnace) 

RH Vakuovací stanice typu RH (Ruhrstahl Heraeus) 

ZPO Zařízení plynulého odlévání 

IR-UT Zařízení pro chemický ohřev 

SUBLANCE Automat pro měření a odběr vzorků 

LP Licí pánev  

mV Milivolt  
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ÚVOD 

Výroba oceli, jako nenahraditelného konstrukčního materiálu, je v současné době 

doprovázena neustále se zvyšujícími požadavky na ekonomickou efektivnost výroby společně 

se zlepšenou jakostí vyráběné oceli. Chemické složení a stav teploty během zpracování oceli 

jsou jedním z nejdůležitějších faktorů, které ovlivňují výslednou kvalitu oceli vyráběné 

v integrovaných hutních provozech, ke kterým patří mimo jiné i Třinecké železárny a.s., kde 

se ocel vyrábí již od 19. století. 

Vzhledem k neustále se zvyšujícím požadavkům na kvalitu jsou moderní způsoby 

v celém procesu výroby rovněž implementovány v TŽ, a.s. Moderní způsob kontinuálního 

měření teploty oceli by mezi ně mohl patřit. Sonda pro kontinuální měření v mezipánvi 

pomáhá potlačit problémy u odlévání oceli, které se mohou objevit u stoupající nebo klesající 

teploty tekutého kovu a které mohou být zachyceny při klasickém bodovém měření pomocí 

ponorných termosond se zpožděním, což může vést k zamrznutí licích proudů nebo průvalům 

a tím k ekonomickým ztrátám při výrobě. K zabránění tohoto problému vede instalace 

kontinuálního měření teploty v mezipánvi, kde je možno teplotu oceli vzít na vědomí, jako na 

posledním místě výrobního procesu před tvorbou kontislitku a účinným opatřením odlévání 

ovlivnit.     

Cílem této diplomové práce v její teoretické části bylo porovnat způsoby bodového  

a kontinuálního měření teploty oceli v mezipánvi. Je zde vysvětlena jak aplikace přesného  

a spolehlivého systému kontinuálního měření teploty, které napomáhá zdokonalit termální 

modely a které zvyšuje kvalitu a produktivitu během lití, tak dosud v praxi prováděné bodové 

měření. V experimentální části bylo cílem provést rozbor naměřených hodnot získaných 

z bodového a kontinuálního měření v mezipánvi na ZPO č.2 v TŽ, a.s. s cílem ověřit výhody 

či nevýhody kontinuálního měření teploty oceli.  
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1 ZÁKLADNÍ POPIS METOD MĚŘENÍ TEPLOTY OCELI  

K průmyslovému měření teplot materiálů se používají různé principiálně odlišné 

metody. V procesu výroby oceli se však jedná o kov s teplotou přesahující 1500°C  

a specifické podmínky dané samotným procesem výroby a odlévání oceli. Dlouhodobý vývoj 

vedl k poznání, že pro ocelářskou praxi jsou nejvhodnější měřící sondy založené na použití 

termočlánků složených z platiny a rhodia. Právě takové termočlánky poskytují dostatečně 

rychlou a přesnou informaci o teplotě v daném průběhu výrobního procesu a vytvářejí tak 

jeden ze základních předpokladů dosažení vysoké jakosti a ekonomické efektivnosti výroby 

oceli. Nadměrné přehřátí oceli má vždy negativní vliv na vnitřní čistotu oceli a úkolem měření 

teploty je právě vyloučení takových případů s dosažením optimální požadované teploty [1, 2]. 

1.1 Měření teploty oceli termočlánky  

Termočlánek je tvořen dvojicí elektricky vodivých materiálů různého chemického 

složení. Je-li spoj těchto drátů (teplý konec termočlánku) zahřát na teplotu vyšší, než je 

teplota opačného konce drátů (studený konec) vzniká elektromotorická síla. To znamená, že  

v obvodu složeném ze dvou na konci spojených kovů z různých materiálů vzniká 

elektromotorické napětí. Jestliže spojené konce, které se vkládají do měřeného média, jsou 

nazývány měřící spoje, volné konce, na kterých měříme termoelektrické napětí, se nazývají 

srovnávací spoje. Jednoduché schéma funkčního obvodu je zobrazeno a vyznačeno  

na obr. 1. Termoelektrické napětí Ut, jehož hodnota je rovna rozdílu teploty tm v místě 

měřícího spoje, označováno jako teplý konec, a teploty to v místě srovnávacích spojů (tzv. 

studený konec), se přivádí kompenzačním vedením a měděným vedením na příslušný měřicí 

přístroj. Srovnávací spoje je třeba udržovat na známé a konstantní teplotě (tzv. vztažná 

teplota) tak, aby každé hodnotě termoelektrického napětí bylo možné přiřadit určitou teplotu 

[3, 4, 5]. 

 

Obr. 1 Schéma obvodu termočlánku [4]  
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Jelikož jsou moderní termočlánky často vyrobeny z poměrně drahých kovů, pro 

spojení samotného teplého spoje se zbytkem snímače se používá tzv. kompenzační vedení. 

Jeho materiál nesmí do obvodu zanášet žádné parazitní termoelektrické napětí. V ideálním 

případě je použit stejný materiál jako u jedné z částí termočlánku, jinak je vedení tvořeno 

např. měděným vodičem. V praxi existuje velké množství provedení samotného snímače. 

Termočlánky se pro své miniaturní rozměry prosazují v oblastech, kde je třeba měřit teplotu 

bodově. Bez zvláštních ochranných prvků je tedy lze použít i pro měření teploty proudících 

plynů či tekutin. Nejběžnější konstrukce čidel jsou zobrazeny na obr. 2. 

 

Obr. 2 Typy provedení termočlánků [6] 

Poslední vývoj v této oblasti, jakož i nové standardy a algoritmy, pomohly výrazně 

rozšířit dosahovaný teplotní rozsah i výslednou přesnost. V praxi je tak nyní možné dosáhnout 

přesnosti lepší než ± 0,1°C ve velmi širokém rozsahu od -270°C až do 1750°C. Termočlánek 

je tvořen dvojicí elektricky vodivých materiálů různého chemického složení. 

Termočlánek bývá obvykle vyroben z tenkých vodičů o průměru 0,1 - 0,5 mm, které jsou na 

konci svařené a uložené v keramické trubici. Materiál na výrobu termoelektrických článků má 

vykazovat pokud možno velký a lineární přírůstek termoelektrického napětí v závislosti na 

teplotě, stabilitu údaje při dlouhodobém provozu a odolnost proti chemickým a mechanickým 

vlivům. Dvojice materiálů pro vytvoření termočlánků jsou normalizovány. Materiál na výrobu 

termočlánků je volen z hlediska požadovaného rozsahu teplot a požadované přesnosti měření. 

Důležitá je též časová stálost, popř. střední doba životnosti snímače. Stálost charakteristiky 

má být s časem neproměnná. Tato podmínka se dá obzvlášť za vyšších teplot těžko dodržet. 

Dochází k rekrystalizaci v místě spoje, popř. ke stárnutí. Snímače se pak musí obnovovat  

a pravidelně kalibrovat [4, 7]. 

Označení jednotlivých termočlánků se provádí velkými písmeny. Pro všeobecné 

použití v průmyslu je určen termočlánek typu J (železo/měďnikl) pro rozsah teplot od -270 do 

+600 °C. Pro vyšší teploty se používá termoelektrický článek typu K (niklchrom/niklhliník) 

v rozsahu od -50 do 1000 °C. Termoelektrický článek typu S (PtRh10/Pt) se používá při 

trvalém měření v rozsahu od 0 do +1300°C.  Termočlánek typu B (PtRh30/Pt6) se používá pro 
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měření vyšších teplot, tj. až +1700°C. Přehled vlastností vybraných termočlánků je uveden 

v tab. 1, hodnoty termoelektrických napětí jsou zřejmé z charakteristik na obr. 3. 

Tab. 1 Vlastnosti termočlánků a jejich charakteristika   

Označení 

termočlánku 
J K S B 

Složení větve + Fe NiCr PtRh10/ PtRh30 

Složení větve - CuNi NiAl Pt PtRh6 

Použitelnost trvale 
-200°C až  

+600°C  

-200°C až  

+1000°C  

0°C až  

+1300°C    

0°C až  

+1700°C    

Použitelnost 

krátkodobě 
+900°C +1300°C +1800°C +1950°C 

Termoelektrické 

napětí 

(mV/100 °C) 

5,37 4,8 0,64 0,86 

Odolnost v 

oxidačním 

prostředí 

malá velká velká velká 

Odolnost v 

redukčním 

prostředí 

velká malá malá malá 

 

Obr. 3 Statické charakteristiky termočlánků [5] 

Termočlánky jsou použity v různých aplikacích pro měření teploty až do +2500°C. 

Často používaným termočlánkem je typ K, skládající se z chromelu a alumelu. Chromel®  

a Alumel® jsou obchodní jména slitiny niklu s obsahem chromu a hliníku, manganu  

a křemíku, s měřicím rozsahem od -200°C do +1300°C [8]. 
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Pro vyšší teploty v rozmezí od 1500°C do 1800°C se používají termoelektrické články 

typu S a B. Termoelektrický článek typu S dosáhl největšího rozšíření zejména v ocelářském 

průmyslu při měření teplot oceli v celém procesu výroby zejména při použití sond pro bodové 

měření teploty. Pro kontinuální způsob měření teploty, kde je důležitá dlouhodobá stálost za 

vyšších teplot nad 1500°C, se používá termočlánek typu B. Pro správnou funkci je důležitá 

stálost složení slitin kladné (+) a záporné (-) větve. Kladná větev je vyrobena ze slitiny platiny 

a rhodia a záporná z čisté platiny, kdy především čistota záporné platinové větve je velmi 

důležitá. Mezi v praxi ověřené výhody platino-rhodiové slitiny jako materiálu termočlánku 

patří vysoký bod tání (1769°C pro platinu, 1960°C pro rhodium), dlouhodobá přesnost 

přenosu signálu, odolnost proti chemickému působení, snadnost výroby předslitiny  

a jednoduchá výroba drátu. V ocelářských podmínkách, které vyžadují delší měření teploty 

nad 1500°C a vyšší, se dává přednost termočlánku typu B. Výrobci termočlánku garantují 

přesnost signálu v určených mezích - obecně ± 2,5°C pro typ termočlánku B. Čistá měď nebo 

náhrada mědi v prodlužovacím kabelu slouží k zajištění toho, že studený spoj zůstane 

relativně chladný, kabel z čisté mědi zajistí, aby studený spoj termočlánku se neohříval a tím 

pádem se snížily výdaje přenosu signálu, energetické náklady (výdaje) jsou tím pádem nižší. 

Mezi další výhody výše uvedených termočlánků patří [13]: 

 Teplotní rozsah: v závislosti na použitém kovu termočlánku. Termočlánek je schopen 

měřit teplotu v rozmezí -270° C do +2500 °C. 

  Velikost a robustnost: termočlánky jsou malé a přesto robustní zařízení, která jsou 

imunní na otřesy a vibrace a jsou vhodná pro použití v náročném prostředí. 

 Rychlá reakce: protože jsou termočlánky (zejména jejich měřící část) malé a mají 

nízkou tepelnou kapacitu, mohou rychle reagovat na teplotní změny. Termočlánek  

(v závislosti na jeho rozměrech) může reagovat na rychle se měnící teplotu během 

několika desetin sekundy [8]. 

Při trvalém používání při teplotě 1200°C se však obě větve termoelektrického článku 

rozpadají. Snímač se musí pečlivě chránit před redukčním prostředím, před parami kovů  

a zvlášť před působením křemíku, který lehce difunduje do materiálu termoelektrického 

článku a mění jeho složení a tím i jeho charakteristiku, na což se nesmí zapomenout při volbě 

materiálu izolace pro měřící spoj termoelektrického článku. Na obr. 4 je graficky naznačen 

vliv přísady rhodia na termoelektrické napětí článku typu B při složení drátu PtRh-Pt[4]. 
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Obr. 4 Vliv přísady rhodia na charakteristiku termoelektrického článku PtRh-Pt  [4] 

Při vyšších teplotách a delší době používání se též stává, že rhodium ze slitinové větve 

(např. PtRh 10) difunduje v místě spoje do čisté platiny, čímž se podstatně a nevratně změní 

charakteristika snímače. Aby se potlačil uvedený jev a aby se zvětšila stabilita snímače, byl 

vyvinut termoelektrický článek s oběma větvemi slitinovými s různým procentem druhé 

složky. Tím se zmenší možnost přecházení rhodiové složky z jedné větve do druhé. V tab. 2 

jsou uvedena termoelektrická napětí některých termoelektrických dvojic platinové řady [4]. 

Tab. 2 Termoelektrická napětí vybraných termoelektrických dvojic platinové řady [4] 
 

Teplota 

[°C] 

Termoelektrické napětí mV 

PtRh10/Pt 

S 

PtRh30 PtRh6 

B 

PtRh13/Pt 

R 

0 0 0 0 

100 0,643 0,055 0,645 

200 0,436 0,161 1,465 

300 2,316 0,418 2,395 

400 3,251 0,790 3,399 

500 4,221 1,245 4,455 

600 5,224 1,796 5,563 

700 6,260 2,441 6,720 

800 7,329 3,163 7,924 

900 8,432 3,964 9,475 

1 000 9,570 4,840 10,471 

1 100 10,741 5,792 11,817 

1 200 11,935 6,811 13,192 

1 300 13,138 7,890 14,582 

1 400 14,337 9,000 15,969 

1 500 15,531 10,130 17,356 

1 600 16,716 11,260 18,728 

1 700 - 12,391 20,090 

1 800 - 13,520 - 
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Termoelektrické články k měření vyšších teplot jsou většinou tvořeny z prvků nebo 

slitin molybdenu, wolframu, rhenia a tantalu. Termoelektrický článek wolfram-rhenium  

(do 2200°C) se vyznačuje velkou hodnotou termoelektrického napětí. Určitou nevýhodou je 

křehkost jeho materiálu.  

Pro měření v inertním plynu nebo ve vakuu je nejvhodnější termoelektrický článek  

W-Ir, který má velkou citlivost. Používá se do teplot 2500°C. V redukční atmosféře se jím 

smí měřit pouze krátkodobě. Výhodou je, že v oblasti přes 1000°C je jeho charakteristika 

téměř lineární. Termoelektrický článek W-WRe se používá pro nepřetržité měření do 2500°C 

a krátkodobě do 2800°C v redukční nebo inertní atmosféře [4]. 

Použitelnost termoelektrických článků W-Mo, Ir-IrRh, Ir-Re, Re-W a dalších bývá 

v mnoha případech v provozních podmínkách nad 1800°C z různých příčin omezena, např. 

pro nevyhovující stálost, nezbytnost použití ochranného plynu apod. [4]. Přes všechny tyto 

vlastnosti mají termočlánky své v praxi ocenitelné přednosti, mezi něž patří [8]: 

 velmi vysoký teplotní rozsah, 

 rychlá odezva, 

 extrémně vysoká odolnost vůči vibracím, 

 dlouhá životnost, 

 robustní design. 

Vzhledem k technologii výroby a testování používání jednotlivých termočlánků 

dochází neustále k jejich zdokonalování, přesto nejsou některé oblasti zcela vyřešeny  

a termočlánky mají i své nevýhody, mezi něž patří [8]: 

 Potřeba převodu a zpracování signálu: z podstaty funkce termočlánku plyne nutnost 

převedení termonapětí na konkrétní hodnotu teploty, což může být zatíženo jistou chybou 

(algoritmus, nelinearita, vzorkování) 

 Nepřesnost a chyba měření: měření teploty termočlánkem je pouze tak přesné, jak 

přesně definovaná a stálá je teplota v místě referenčního spojení. Teplota bývá obvykle 

měřena v rámci chyby 1 až 2°C. 

 Náchylnost ke korozi: vzhledem k tomu, že termočlánky se skládají z dvou různých 

kovů, v některých prostředích může dojít k jejich korozi a toto může mít za následek zhoršení 

přesnosti měření. Proto zejména měřící konce potřebují ochranu a údržbu během provozu. 

Tato nevýhoda je eliminována případným opláštěním. 

 Citlivost a šum: při měření změny signálu na úrovni mikrovoltů může být problémem 

přítomnost elektrického a magnetického pole. Tato situace může být eliminována použitím 
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stíněných kabelů. Měřicí přístroj by měl také obsahovat možnost filtrace a potlačení signálu 

(buď v hardwaru nebo softwaru), se silným odmítnutím frekvencí 50 Hz/60 Hz a jejich 

harmonických násobků [8]. 

1.2 Aplikace termočlánků v hutním průmyslu 

V hutním průmyslu, vzhledem k nutnosti a potřebě měření v rozsahu vysokých teplot 

nad 1500 °C, je nevhodnějším a také nejpoužívanějším způsobem měření teploty pomocí 

termočlánku zabudovaného do sondy, která se ponoří do taveniny. Měření teploty oceli 

ponornými sondami je používáno dvěma způsoby, a to ručním (bodovým) způsobem  

a poloautomatickým způsobem měření teploty oceli. Mezi renomované výrobce ponorných 

sond používaných v České republice pro měření teploty oceli patří tito výrobci: 

 TERMOSONDY Kladno, 

 HERAEUS  ELECTRO – NITE. 

Sondy pro měření teploty tekuté oceli jsou vyráběny v různých variantách. Základní 

rozdělení je podle možnosti použití, což je závislé na typu zabudovaného termočlánku [9]. 

Podstatou je kombinace platiny a rhodia v různých obsazích. Různé typy ponorných sond dle 

použitého termočlánku jsou uvedeny v tab. 3. 

Tab. 3 Typy ponorných sond dle použitého termočlánku [9]  

 

Typ sondy Vodič + Vodič - Teplotní rozmezí 

S PtRh10% Pt od -50 °C do +1700°C 

R PtRh13% Pt od -50 °C do +1767°C 

B PtRh30% PtRh6% od 0 °C do +1820°C 

 

Jedním z nejpřesnějších způsobů měření teplot taveniny ale i odlitků je měření teploty 

pomocí ponorných nebo dotykových čidel na bázi termočlánků. V oblasti slévárenství 

železných a neželezných kovů, kde se teploty různých slitin pohybují v rozmezí od 300°C do 

1700°C, se dají s úspěchem používat u měřících sond termočlánky typu S nebo R, určené pro 

měření teplot do 1767 °C. Pro měření teplot do 1820°C lze použít termočlánky typu B [9, 10]. 

Termočlánky typu S a B. Tyto dva druhy termočlánků jsou si velmi podobné. Oba jsou na 

bázi platiny a rhodia. Liší se pouze vzájemným poměrem uvedených prvků a výší teploty, 

kterou jsou schopny měřit. Sondy s použitým termočlánkem typu S jsou nejčastěji 

používanými čidly v ocelářství pro měření teploty tavenin kovů nad 900°C. Tyto sondy se 

vyrábějí v provedení pro jednorázové měření, aplikované především v ocelárenském 

průmyslu ve velkých a těžko dostupných agregátech, anebo v provedení pro opakované 

měření, které je vhodné pro menší slévárenské agregáty s lepším přístupem k tavenině, 



9 

SAMEK, A. Kontinuální měření teploty oceli v mezipánvi.  
Diplomová práce, VŠB-TU Ostrava, FMMI, 2013. 

možností odstranění strusky z povrchu taveniny a s teplotou lázně do 1500°C. Uvedená 

hodnota však není podmínkou, pouze při vyšší teplotě může poklesnout počet možných 

měření jednou sondou. Termočlánek typu B je v současné době instalován do sond pro měření 

teploty kontinuálně, tj. nepřetržitě několik hodin. Vzhledem k vysokému podílu Pt a Rh je 

termočlánek typu B používán pro měření teploty oceli v celém průběhu výrobního cyklu, 

nejčastěji však v mezipánvi kontinuálním způsobem měření teploty. Dlouhodobý vývoj 

technologie kontinuálního měření teploty je doprovázen testováním odlišných způsobů 

umístění termočlánků v ochranných trubicích v různých místech v mezipánvi [10]. 

Teplotní sondy společnosti Termosondy Kladno, spol. s.r.o. jsou vyráběny pro měření 

teploty taveniny a jsou určeny pro krátkodobé měření teplot roztavených kovů, a to pro 

jednorázové i opakované měření dle typu sondy. Sondy jsou vyráběny ve dvou základních 

typových provedeních, a to jako teplotní sondy typu TERM a teplotní sondy typu 

POLITERM, viz obr. 5. Standardně se vyrábějí a dodávají teplotní sondy POLITERM, 

určené pro rychlé a přesné měření teplot roztavených kovů (příp. dalších tavenin). Čas měření 

je do 6 sec. Sondy TERM i POLITERM jsou určeny pro systém, který se sestává z vlastní 

sondy a měřící tyče, na jejímž konci je nasazen konektor spojující po nasazení sondy pomocí 

kabelu měřící hlavici s vyhodnocovacím přístrojem. Standardní osazení je termočlánkem S 

(PtRh10%-Pt). Je možno použít i R (PtRh13%-Pt) nebo B (PtRh30% - PtRh6%). Jediný 

rozdíl mezi sondami TERM a POLITERM je pouze ve vnějším průměru, což ale nemá vliv na 

velikost a průměr používaných měřících tyčí - viz tab. 4 [11, 12]. 

                           

Obr. 5 Sondy typu TERM a POLITERM [11, 12] 

Termosondy typu POLITERM jsou vyráběny v několika modifikacích umožňujících 

široký rozsah použití v ocelářské výrobě, slévárenství a sklářské výrobě [11, 12].  

POLITERM N, NAl je určen k měření teplot roztavených kovů v uzavřených výrobních 

agregátech, se zhoršeným přístupem k měřené lázni. Je možné ho používat k měření tavenin 

TERM POLITERM 
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pokrytých struskou. Je opatřen ocelovým (respektive Al) ochranným krytem čidla 

(kloboučkem).  

POLITERM SK, SKAl, SKP je modifikace Politermu N s ochranným ocelovým, hliníkovým 

nebo papírovým kloboukem pro měření teploty v otevřených agregátech, kde je tavenina 

pokryta struskou (indukční pece, pánve, mezipánve). Vyznačuje se vynikající ochranou proti 

rozstřiku, která je dána použitím speciálního ochranného materiálu umístěného v čelní části 

sondy [11, 12]. 

POLITERM S je určen k měření teplot roztavených kovových i nekovových materiálů. 

Vyznačuje se vynikající ochranou proti rozstřiku, která je dána použitím speciálního 

ochranného materiálu umístěného v čelní části sondy. Termosonda S je bez ochranného 

klobouku a je určena pro měření teplot v licích proudech a v lázních bez strusky opatřená 

ochrannou vrstvou. Maximální doba ponoru je 8 sec.  

Způsob měření je velice jednoduchý a spočívá v těchto úkonech: sondu je třeba tahem 

nasadit na měřící tyč tak, aby měla kontakt. Po nasazení je třeba provést kontrolu měřícího 

obvodu. Při měření se sonda ponoří do taveniny. Hloubka ponoru je dána konstrukcí sondy  

a typem agregátu, v němž se měří. U sond typu S a SK se potápí pouze část. Technická data 

jsou uvedena v tab. 4 [11, 12]. 

Tab. 4 Základní parametry výše uvedených teplotních sond [11, 12]  

Označení termočlánku 

Parametry Politerm N 
Politerm 

Nal 
Politerm SK 

Politerm 

SKAl SKP 
Politerm S 

Délka [mm] 500 – 1500 500 – 1500 150 – 1000 150 – 1000 150 – 1000 

Vnitřní 

průměr [mm] 
24 24 24 24 24 

Vnější 

průměr[mm] 
37 37 52 52 52 

Hmotnost [g] 280 – 750 280 – 750 200 – 400 200 – 400 200 – 400 

Typ 

termočlánku 

 

S 

R 

B 

S 

R 

B 

S 

R 

B 

S 

R 

B 

S 

R 

B 

Přesnost při 

1554 °C 
0 ÷ + 3 0 ÷ + 3 0 ÷ + 3 0 ÷ + 3 0 ÷ + 3 

Měřící rozsah 

°C 
1450 – 1700 700 – 1500 1450 – 1700 700 – 1580 0 - 1700 

Pro přesné měření teplot tavenin je nutná nejen vysoká kvalita měřících čidel, ale 

celého měřicího řetězce. Ten sestává z měřící sondy, z měřicí tyče opatřené kompenzačním 

vedením a kompenzovaným konektorem, zajišťujícím bezvadné spojení se sondou,  

z propojovacího kompenzačního kabelu a z měřicího přístroje, který je schopen velice přesný 



11 

SAMEK, A. Kontinuální měření teploty oceli v mezipánvi.  
Diplomová práce, VŠB-TU Ostrava, FMMI, 2013. 

signál ze sondy vyhodnotit. Nachází-li se v tomto měřícím řetězci jakákoliv chyba, je celé 

měření do jisté míry znehodnoceno. 

 Společnost Heraeus ELECTRO – NITE je jedním z největších světových výrobců různých 

druhů sond pro měření teploty taveniny, stanovení aktivity kyslíku, vodíku i dusíku, dále pak 

sond pro odběr strusky a sond pro stanovení obsahu uhlíku v oceli.  

Sondy pro měření teploty jsou vyráběny podle způsobu měření teploty, a to 

jednorázově (bodově) nebo kontinuálně. Pro bodové měření se vyrábí sonda s názvem 

POSITHERM. Na obr. 6a je znázorněno umístění termočlánku v sondě a obr. 6b znázorňuje 

detail samotného termočlánku [9]. 

 
 

Obr. 6a Termočlánek POSITHERM v sondě 

[9]. 

Obr. 6b Detail termočlánku POSITHERM 

[9]. 

POSITHERM termočlánky jsou kalibrované na sondy typu R, S, B s teplotní 

přesností 0 až + 3°C při 1554°C. Samotné měření je jednoduché, spočívá pouze v nasazení 

sondy POSITHERM na měřící tyč, která zajišťuje ochranu přenosových kabelů napojených 

na snímač teploty. Měřící sonda musí být zanořena do lázně do hloubky 20 – 30 cm a do 6sec 

je teplota změřena a zobrazena na digitálním displeji vyhodnocovací jednotky. Ukončení 

měření je obsluze oznamováno zvukovým signálem. Pro snímání teploty z malých tavicích 

pecí a mezipánví je doporučeno použití digitálního snímacího přístroje DIGILANCE III, který 

je díky své přenosnosti a možnosti ukládání teploty přímo v přístroji jeden z nejlepších  

a nejpoužívanějších digitálních snímačů používaných v ocelárnách [9]. 

Vzhledem k vývoji a novému trendu měření teploty kontinuálně reagovala společnost 

Heraeus Electro – Nite a vyvinula sondy pro kontinuální měření určené zejména pro měření 

teploty oceli v mezipánvi. Princip je stejný jako u termočlánku POSITHERM s tím rozdílem, 

že termočlánek je uložen v keramické ochranné trubici, která zaručuje ochranu termočlánku 

před působením tekutého kovu a mezipánvové strusky. Tato ochrana musí být natolik 

důkladná, aby zajistila kontinuální měření po dobu až 10 a více hodin. Z tohoto důvodu je 

výroba ochranných trubic založena na metodě izostatického lisování kvalitních žáruvzdorných 

materiálů na bázi Zr a Al2O3 [9].  
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2 KONTINUÁLNÍ MĚŘENÍ TEPLOTY 

Nedílnou, a pro konečný výsledek celého procesu výroby oceli velmi významnou fází 

je odlévání, v posledních desetiletích pak kontinuální lití oceli. Zařízení plynulého odlévání  

i používané technologie lití se neustále zdokonalují s cílem dosahovat většího výkonu a vyšší 

kvality produktu. Vnitřní a povrchová kvalita kontislitku je do značné míry ovlivňována 

rychlostí lití, která by měla odpovídat přehřátí odlévané oceli nad likvidem. Odchylka 

skutečné rychlosti lití od optimální, tedy od rychlosti odpovídající přehřátí, a to v obou 

směrech může způsobit jak ekonomické, tak i kvalitativní ztráty.  

Přesné měření teploty oceli v mezipánvi a předchozí dosažení požadované teploty 

oceli v licí pánvi při dodání na licí stroj jsou důležitými faktory, které rozhodují o průběhu lití 

dané tavby i úspěšnosti sekvenčního lití. Přesná a včasná informace o teplotě oceli v MP resp. 

o stupni přehřátí nad likvidem je podmínkou odpovídající regulace rychlosti lití, jež pak 

eliminuje případný výskyt poruch při lití. Z uvedeného je zřejmé, že pro praxi licího stroje 

požadavek poskytnutí včasné informace o teplotě a jejich případných změnách splňuje 

kontinuální měření teploty. 

Kontinuální měření teploty oceli v mezipánvi ve srovnání s měření bodovým, 

prováděným ručně pánvařem ZPO, zlepšuje zásadním způsobem podmínky bezpečné práce, 

protože zcela odstraňuje pobyt obsluhy v blízkosti případného rozstřiku kovu při měření. 

Kromě toho tento způsob měření poskytuje dále tyto výhody [13]: 

 včasné varování možného protržení licí kůry (průval) nebo zamrznutí, 

 úspora pracovních sil, 

 zvýšení produktivity, 

 lepší modelování průběhu lití, 

 úspora nákladů, 

 lepší plánování,  

 ovládání a řízení ohřevu mezipánve. 

Včasné varování možného protržení kůry nebo naopak zamrznutí výlevky mezipánve 

dokumentuje obr. 7, který ukazuje typický průběh teploty naměřené v mezipánvi u jednoho 

proudu dvouproudého bramového licího stroje během lití tavby. Když se ocel z nové pánve 

začíná nalévat do mezipánve, teplota může růst rychle. Obvykle je teplota oceli z prvního 

měření požadována brzy po začátku lití. Pokud se další měření teploty neprovádí dostatečně 

brzy, nebo jestliže je získána chybná hodnota, mohou být přijata rozhodnutí založená na 
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teplotě, která je skutečně nižší než aktuální teplota oceli. Tato situace by mohla způsobit 

protržení kůry slitku [13]. 

 

Obr. 7 Typický průběh teploty oceli v mezipánvi během lití [13] 

V průběhu lití tavby pak teplota oceli v mezipánvi klesá (viz obr. 7). Sledování 

rychlosti změny teploty může včas varovat před příliš velkým poklesem teploty v závěru lití, 

kdy nedostatečné přehřátí oceli by vedlo k zamrznutí licích proudů. Včas uplatněné 

odpovídající zvýšení licí rychlosti by tomu mohlo zabránit.  

Úspora práce. Za měření teploty, ale i odběr vzorků a spojení pánve s mezipánví je 

zodpovědný pánvař. Pokud je hmotnost oceli v mezipánvi kontrolována automaticky, teplota 

je měřena kontinuálně a vzorky kovu jsou odebírány z krystalizátoru, pak práce pánvaře na 

plošině ovládání pánve je pouze příležitostná (jen při výměně pánví) a pracovní místo pánvaře 

může být zrušeno [13]. 

Vylepšené modelování lití. V mnoha ocelárnách, které používají kontinuální měření teploty 

k simulování tepelných ztrát v mezipánvi během lití taveb, byly vyvinuty specifické modely 

lití jednotlivých značek oceli. Takové modely umožňují lepší řízení teploty oceli v pánvi 

požadované při dodání na licí stroj [13]. 

Úspory nákladů. Plynulé měření teploty je ve srovnání s jednorázovými sondami z hlediska 

nákladovosti konkurenceschopné už při krátkých sekvencích (3-4 tavby). V nákladech připadá 

asi 60% na ochrannou trubici a 40% na samotnou sondu. V případě používání mechanických 

manipulátorů je podíl nákladů na sondu ještě nižší, výjimečně méně než 25%. V praxi 

některých oceláren jsou ochranné trubice používány i opakovaně, pro více sekvencí  

a celkové náklady se tím dále snižují [13]. 

Zlepšené plánování. Kontinuální měření teploty je významným faktorem kooperace 

jednotlivých fází přípravy oceli pro licí stroj. Jestliže se vyskytnou plánované nebo  

i neplánované prostoje v dodávce tekutého kovu na licí stroj, je možno teplotní profil právě 

odlévané tavby použít ke stanovení licí rychlosti, která i při takových podmínkách umožní 
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pokračování v lití sekvence bez přerušení. Pokud je naopak podle modelu lití za daných 

podmínek přerušení nevyhnutelné, pak může být mezipánev před přerušením lití sekvence 

alespoň vyprázdněna s minimalizací ztrát výtěžku [13]. 

Ovládání teploty mezipánve. Mnohá vysoce výkonná ZPO se potýkají s dilematem řízení 

licího stroje. Snížení licí rychlosti odpovídající nadměrnému přehřátí podporuje podmínky 

pro tvorbu centrální segregace. Naopak vysoká rychlost lití, jež je v souladu s případným 

nízkým stupněm přehřátí, vytváří tendenci k průniku vměstků s negativním vlivem na 

konečnou kvalitu vývalku. Udržování přehřátí oceli v optimálním rozmezí po celou dobu lití 

je obtížné. Proto se, zejména v Asii, rozšířilo udržování konstantní teploty v mezipánvi 

plazmovým nebo indukčním ohřevem. Není vyloučeno další šíření této metody. V takových 

případech je kontinuální měření teploty nezbytností. Topný výkon příhřevu oceli v mezipánvi 

je regulován v systému s kontinuálním měřením tak, že teplota oceli se udržuje ve 

stanoveném rozmezí [13]. 

Kontinuální měření teploty prošlo dlouholetým vývojem a do dnešního dne bylo 

vyvinuto mnoho systémů, ale pouze některé jsou dodnes používané. Mezi nejčastěji testované 

a používané způsoby kontinuálního měření teploty oceli v mezipánvi patří: 

 Contitherm,  

 Accumetrix, 

 CasTemp, 

 Contilance.  

2.1 Měření teploty oceli systémem Contitherm  

Měřením teploty oceli v mezipánvi systémem Contitherm se zabývali autoři [15] ze 

společnosti Heraeus Electro-Nite. Tento systém byl původně vyvinut pro kontinuální měření 

teploty ve slévárenských pecích pro přípravu kovů pro tlakové lití. Základem je Pt-Rh 

termočlánek napevno (nerozebíratelně) zabudovaný do masívního pouzdra zhotoveného 

z grafitického korundu. Masívní senzor Contitherm ponořený do tekutého kovu přes hranici 

kov-struska v závislosti na konkrétní aplikaci má životnost od několika hodin až po několik 

dnů (platí pro slévárny apod.). 

Sondy Contitherm byly následně ověřovány v podmínkách ZPO různých oceláren. 

Systém Contitherm se v praxi osvědčil zejména tím, že i při měření teploty kovu v mezipánvi 

bylo dosahováno odpovídající přesnosti získaných hodnot při dostatečně dlouhé životnosti 
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sondy nezbytné při sekvenčním lití oceli. Systém je i dnes zaveden v ocelárnách, které pracují 

s velkou hmotností taveb (cca 300t) a rozměrnými mezipánvemi [15, 16]. 

Určitou nevýhodou systému Contitherm je masivnost a tomu odpovídající větší 

hmotnost sondy. Kromě potíží při ručních manipulacích se sondami tento systém vyžaduje 

poměrně robustní manipulátor, který nemůže být bez závažných konstrukčních úprav na 

plošině licího stroje používán na méně rozměrných ZPO. S tím souvisí i umístění měřící 

sondy v mezipánvi, které je často v oblasti příliš blízké vstupu oceli z licí pánve do 

mezipánve. Takto měřená teplota se může významně lišit od teploty oceli v okolí výlevek 

mezipánve. Typické umístění sondy Contitherm je patrné na obr. 8.   

Další nevýhodou tohoto systému je používání jednolité, nerozebíratelné sondy. Sonda 

může být použita při nízkém opotřebení žáromateriálu ochranného pláště i opakovaně, avšak 

v praxi je vyřazována nejen v důsledku opotřebení keramické ochrany, ale i poměrně často 

v důsledku nepřesného měření samotného termočlánku. S tím je spojena určitá míra 

provozních nákladů, které v ocelářské praxi hrají významnou roli [15, 16]. 

 

Obr. 8 Typické umístění sondy Contitherm v mezipánvi vedle stínící trubice LP [15] 

2.2 Měření teploty oceli systémem Accumetrix  

Výše uvedené nedostatky vedly ve společnosti Vesuvius k vývoji nového systému 

nazvaného Accumetrix. Tento systém byl do praxe oceláren zaváděn od roku 1987, jak 

uvádějí autoři článku [13].  

Accumetrix je dvoudílný systém měření teploty, který zahrnuje opakovaně 

použitelnou sondu obsahující termočlánek typu B v molybdenovém plášti, která je uložena 

v oddělené vnější ochranné trubici z izostaticky lisovaného grafitického korundu. Délka 

sondy odpovídá dané vnější ochranné trubici, jak je znázorněno na obr. 9 [13]. 

Contitherm 
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Obr. 9 Sonda Accumetrix s ochrannou grafitovou trubicí [13] 

Vnější ochranná trubice je navržena tak, aby vydržela alespoň jednu mezipánvovou 

sekvenci, může však být použita pro více sekvencí, pokud to umožní podmínky. Respektování 

změn v provozování licích strojů, jako jsou delší trvání sekvencí, agresivní krycí prášky, 

praxe malých (nízkých) mezipánví a jiné inovace si vyžádaly vylepšení ochranných trubic. 

Základní typy trubic jsou znázorněny na obr. 10. 

 

 

   

a) grafitický korund b) sonda se struskovým límcem c) sonda pro časté vytahování  

Obr. 10 Typy vnějších ochranných trubic pro sondu Accumetrix [13]   

Ochranná trubice na obr. 10 a je vyrobena ze standardního grafitického korundu. Na 

obr. 10 b je ochranná trubice, která má struskový límec, který je odolný vůči bazickým 

struskám a/nebo vůči struskám s vysokým obsahem FeO + MnO, a je vyrobena buď 

z grafitového magnezitu, nebo z grafitického oxidu Zr. Trubice na obr. 10 c byla vyvinuta pro 

praxi zahrnující časté snížení obsahu mezipánve, nutné pro změny odlévané jakosti oceli. 

Spodní část je zirkoniová nebo magnezito-grafitová připojená k horní části ze standardního 

grafitického korundu [13].  

Vzhledem k tomu, že velké množství oceláren po celém světě má různé uspořádání 

výrobních agregátů, bylo nutné vyvinout zařízení, které bylo možné umístit na plošině 

mezipánve a zajistit tak jednoduchou manipulaci pro zanoření a vynoření sondy. Ve většině 
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případů lze manipulátor Accumetrix snadno včlenit do stávajícího zařízení ocelárny s pouze 

malými změnami v provozních postupech. Na obr. 11 je zobrazen kloubový manipulátor 

Accumetrix, vyráběný v manuální, pneumatické, hydraulické nebo elektricky poháněné verzi 

[13].  

 

Obr. 11 Způsob instalace manipulátoru Accumetrix na plošině vedle mezipánve [13] 

Mechanický manipulační systém kromě odstranění potřeby obsluhy stát na horkém 

krytu mezipánve poskytuje ještě následující výhody [13]: 

 eliminace rizika náhodného poranění horkou sondou, 

 možnost znovu použít kompletní sestavu, kdy je to vhodné,  

 na velmi dlouhých sekvencích, kde je ochranná trubka zamrzlá ve strusce, může být 

sonda vyňata z ochranné trubice pomocí uvolňovacího mechanismu. 

Ať je instalace mechanická nebo manuální, je zajištěno vyhnutí se nebezpečí poranění 

ze stříkající horké oceli při měření teploty. Na konci mezipánvové kampaně může být horká 

sonda vyňata z ochranné trubice před odjetím vozu. Při použití manipulátoru jsou sonda  

a trubice odstraněny z mezipánve společně. Sonda je později vyňata z ochranné trubice, aby 

bylo možno ochrannou trubici vyměnit. Přenos signálu může být trvale veden prostřednictvím 

napájecího kabelu, nebo připojen ručně pokaždé, když je mezipánev přesunuta do polohy 

odlévání. Možným nedostatkem zůstává i nadále skutečnost, že měření teploty je prováděno 

v oblasti, která je dosti vzdálena od výlevek, tedy od místa výtoku oceli z mezipánve.  

2.3 Měření teploty oceli systémem CasTemp  

Společnost Heraeus Electro-Nite vyvinula nový způsob kontinuálního měření teploty 

umístěného ve vyzdívce mezipánve tzv. CasTemp, což je označení pro senzor ponořený skrz 

stěnu mezipánve, který může být umístěn na různých místech - u dna nebo u stěny mezipánve, 
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v blízkosti ústí výlevky, viz obr. 12. Detail řezu mezipánví a umístění bloku ve dně a stěně 

mezipánve je zobrazen na obr. 13 [15]. 

 
 

Obr. 12 Ukázka možností umístění sondy CasTemp [17] 

 

 
 

Obr. 13 Řez mezipánví se zabudovaným senzorem [17] 

CasTemp systém se skládá ze senzoru na jedno použití, který je vyměněn po každé licí 

sekvenci a je umístěn skrz stěnu mezipánve v keramickém bloku. Detail keramického bloku je 

zobrazen na obr. 14, který zobrazuje senzor CasTemp namontovaný skrz spodní části 

mezipánve [17]. 

 

Obr. 14 Keramický blok se sondou CasTemp [17] 
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Senzor je upevněn v keramickém bloku nepřilnavou, zapouštěcí maltou. Spoj mezi 

senzorem a blokem je pevný, ale zároveň umožňuje vyjmutí senzoru bezprostředně po 

odstranění zbytku oceli z mezipánve bez poškození keramického bloku. Tato situace je 

zobrazena na obr. 15. Senzor je po uložení do keramického bloku zajištěn ocelovým 

prstencem, který je přišroubován k ocelovému plášti mezipánve [17]. 

 

Obr. 15 Senzor CasTemp zabudovaný v mezipánvi [17] 

Na obr. 16 jsou znázorněny teploty na povrchu sondy zabudované v mezipánvi [15].  

 

Obr. 16 Teplotní profil při použití sondy CasTemp [15] 

Všechny senzory typu CasTemp využívají termočlánky typu B. Tyto termočlánky jsou 

kalibrovány s přesností ± 1,0°C při 1554°C. Korundo-grafitový obal sondy je izostaticky 

lisovaný a jeho tepelná vodivost je ve vztahu k tepelné vodivosti vyzdívky a žáruvzdorné 

hmoty. Tloušťka stěny obalu v úrovni teplého spoje termočlánku je velice zúžená – tím se 

zajistí nízká časová prodleva – ke změření přesné teploty oceli v předehřáté mezipánvi je 

potřeba cca 3 min. viz obr. 17. 
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Obr.17 CasTemp systém – senzory [15] 

Správné umístění sondy CasTemp v mezipánvi je důležité pro dosažení přesné 

reprodukovatelné teploty. Pozice senzoru v blízkosti ústí výlevky umožňuje přesné měření 

teploty roztavené oceli v reálném čase. Nejlepší umístění je min. 200 mm nad hranou 

vyzdívky dna a boční stěny mezipánve. Na obr. 18 a je vnější upínací zařízení s horko-

pásmovým spojovacím kabelem. Na obr. 18 b je zobrazena měřící část senzoru po  

12 hodinové sekvenci měření teploty v mezipánvi. 

  

Obr. 18 a Instalace upínacího zařízení pod 

mezipánví [15] 

Obr. 18 b CasTemp senzor po 12 hodinách 

měření [15] 

Graf na obr. 19 zobrazuje dvě sekvence, při kterých byl “shora umístěný” Contitherm 

porovnán se senzorem CasTemp a Positherm. Graf zobrazuje srovnání naměřených teplot 

systémy CasTemp, Contitherm a Positherm. Za běžných podmínek lití v mezipánvi vykazují 

tyto tři senzory velmi podobné výsledky. Během první sekvence, při nízké hladině oceli  

v mezipánvi a po výměně licí pánve při nízké hmotnosti mezipánve se Contitherm senzor 

pokryje struskou z mezipánve a pak měřená teplota není přesná. Oproti tomu CasTemp senzor 

není nijak ovlivněn a naměří stejné teploty jako bodové měření teploty [17].  
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Obr. 19 Srovnání systémů pro kontinuální měření teplot [15] 

Na obr. 20 je vidět přerušení lití z důvodu neočekávaného poklesu teploty oceli. 

CasTemp data obsluze ukazují, že ocel začíná chladnout v mezipánvi přibližně 30 min. před 

koncem lití, zatímco čtvercové body z měření ponorných sond neposkytují přesný popis již 

vzniklého problému. Tohoto výsledku bylo dosaženo během prvního testování na 

dvouproudém bramovém licím stroji, a tak nebylo možno provést preventivní měření, aby se 

zabránilo následnému zamrznutí. Možné činnosti s těmito novými údaji by byly [15]: 

 dodávat údaje na stanoviště přípravy oceli v reálném čase a umožnit tak obsluze, aby 

byla plně obeznámena s problémy licího stroje, 

 zvýšit rychlost lití a maximalizovat tak výtěžek a průběh tavby, 

 minimalizovat hmotnost oceli v mezipánvi při výměně licí pánve (a umožnit nové horké 

oceli, aby naplnila celou mezipánev) a tím dát nejlepší šanci úspěšné výměně LP, 

v nejhorším případě alespoň minimalizovat množství ztuhlého materiálu, pokud již 

nemůže být zabráněno zamrznutí, 

 připravit další mezipánev, jestliže je možné pokračovat v lití i tehdy, když nemůže být 

zabráněno zamrznutí proudu. 
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Obr. 20 Přerušení lití z důvodu nízké teploty [15] 

S teplotou oceli získanou v reálném čase blízko výlevky mezipánve dostupnou po 

celou dobu lití poskytuje systém CasTemp přesnou informaci o tendencích vývoje teploty 

během lití s možností okamžitě reagovat. Umístění senzoru ve vyzdívce bez potřeby zavádění 

do tekutého kovu přes rozhraní kov-struska poskytuje další výhody [15]:  

 minimalizace či zabránění protavení sondy způsobené struskou,  

 rychlost lití může být nastavena či upravena v závislosti na teplotě, 

 výkon licího stroje může být zvýšen díky zvýšené rychlosti lití v závislosti na teplotě  

a značce oceli, 

 prevence zamrznutí licího proudu, 

 minimalizace případu odmítnutí další licí pánve způsobené zamrzáním licích proudů, je 

možné naplánovat zastavení lití, 

 optimalizace doby předehřevu mezipánve, 

 zvýšení sekvenčnosti (počtu taveb v sekvenci), 

 snížení stavu obsluhy, 

 nehrozí rozstřik oceli během měření, větší bezpečnost. 

2.4 Systém kontinuálního měření teploty Contilance  

Pro kontinuální měření teploty v mezipánvi byl společností Heraeus Electro-Nite 

vyvinut systém Contilance, který principiálně vychází ze  systému Contitherm. Jedná se  
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o sondu instalovanou shora do mezipánve, nasazenou na měřicí tyč, která je položena na 

plošině mezipánve, jak je zobrazeno na obr. 21 [17]. 

 

Obr. 21 Model systému Contilance v mezipánvi [17]  

Systém kontinuálního měření teploty Contilance je ručně ovládaný kontinuální snímač 

teploty taveniny, který je zanořován do mezipánve pomocí plynem chlazené ocelové trubkové 

konstrukce, viz obr. 22. Sonda Contilance je přichycena na jednoduchém držáku, který 

umožňuje nástavci otáčet se a naklánět nahoru a dolů pro jednoduchou manipulaci  

v mezipánvi. Díky tomu může být sonda snadno vyjmuta z mezipánve a znovu použita. 

Systém Contilance umožňuje měřit teplotu po dobu několika hodin za předpokladu, že bude 

přesně dodržen postup pro provádění měření. Může být použit na krátké sekvence lití, ale také 

na dlouhé sekvence okolo 20 hodin, typické pro sochorové lití. Senzor může být častokrát 

znovu použit. Contilance s označením 650 se zahnutým koncem pod úhlem 70° je 

nejvhodnější pro otevřené mezipánve kryté licím práškem. Contilance 900 má konec zahnutý 

pod úhlem 90°, což je nejpoužívanější pro kryté mezipánve [18].  

 

Obr. 22 Zařízení Contilance [17] 

Systém měření teploty Contilance v provozních podmínkách zahrnuje:   

 Vyměnitelný termočlánek opláštěný grafitickým korundem. Z důvodu jednodušší 

manipulace je doporučeno použití co nejkratší ponorné tyče. 

 Přívod vzduchu a kabely přenášející signál. Chlazení vzduchem s vlhkostním filtrem 

se používá pro chlazení tyče, konektoru a k udržování termoelektrické stability. 
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 Heraeus Electro-Nite dvoukanálový Conti-Lab E monitorovací přístroj.  

 Výstupní počítač v řídící místnosti ZPO. 

Inovace celého systému Contilance byla vyvolána potřebou eliminovat úpravu 

mezipánví, tj. nutnost zabudovávat termočlánek pevně do vyzdívky a také zajistit rychlejší  

a jednodušší manipulaci se sondou, což zajišťuje mobilitu systému. Je možno jednoduše 

měnit místa měření dle potřeby, případně se přizpůsobit provozním podmínkám a volnému 

prostoru na plošině mezipánve. Dále se vycházelo z prakticky prováděného měření teploty 

oceli ručním způsobem, jehož jednoduchost spočívá v pouhém nasazení sondy na měřící tyč, 

ponoření sondy do lázně a naměřená teplota je za dobu 6sec vidět na zobrazovací jednotce. 

Všechny tyto aspekty vedou k jednoduchosti měření, dosažení téměř vždy fixní hloubky při 

měření, vyšší bezpečnosti obsluhy a také nižším provozním nákladům. Srovnání nákladů 

jednotlivých způsobů kontinuálního měření teploty je uvedeno v tab. 5 [17].  

Tab. 5 Porovnání nákladů na pořízení jednotlivých systémů kontinuálního měření teploty [17] 

Systém měření 
Čas odezvy při 

teplotě 1550°C 
Přesnost °C Pořizovací náklady 

Náklady na 1t 

odlévané oceli 

Accumetrix  4,5 min 2°C 3,000 – 30,000 € * 0,05€ 

Contilance 1,5 min 1°C 2,000 € 0,06 € 

CasTemp 1,5 min 1°C 1,000 € 0,09 € 

Poznámka: * velikost pořizovacích nákladů u systému Accumetrix závisí na zvolené variantě 

manuálního zavádění nebo pomocí automatického zařízení. 
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3 SHRNUTÍ LITERÁRNÍCH POZNATKŮ 

Vyspělí provozovatelé zařízení plynulého odlévání již před více než 20 lety dospěli 

k závěru, že požadavky ekonomické efektivnosti výroby oceli a stále rostoucí nároky na 

jakost si vyžadují nejen co nejpřesnější, skutečnému tepelnému stavu oceli odpovídající 

stanovení teploty, ale i průběžnou informaci o teplotě během lití tavby včetně možnosti 

predikovat teplotu dané tavby v závěru lití. K tomu byly v některých ocelárnách postupně 

testovány a zaváděny systémy kontinuálního měření teploty v mezipánvi, které jsou popsány 

v předchozí kapitole. Z provedeného rozboru literárních údajů o problematice kontinuálního 

měření teploty oceli v mezipánvi vyplývají tyto závěry: 

1. Pro měření teploty v ocelářském průmyslu se používají různé typy termočlánků. 

Nejčastěji používaným termočlánkem je termočlánek typu S pro bodové měření a pro 

kontinuální se nejčastěji používá termočlánek typu B. Vzhledem k širokému rozsahu 

měřených teplot a stálosti měření při teplotách okolo 1550°C se jeví jako nejvhodnější. Tyto 

termočlánky jsou většinou zabudované v ochranné trubici z pevného žáromateriálu a použity 

v různých systémech kontinuálního měření teploty. 

2. Jedním z prvních, v praxi používaných je systém Contitherm. Jedná se o masívní 

sondu sestávající z termočlánku pevně zabudovaného do ochranného keramického pláště 

zaváděného do oceli v mezipánvi přes rozhraní ocel-struska. Sonda Contitherm vyžaduje 

poměrně robustní manipulátor, který v mnoha ocelárnách nebylo možné zabudovat bez 

rozsáhlých úprav na licím stroji. Z důvodu nedostatku prostoru při použití tohoto rozměrného 

manipulátoru je sonda často umístěna příliš blízko vtoku oceli do mezipánve a měřené 

hodnoty jsou tím ovlivňovány. Při poklesu hladiny oceli v mezipánvi může struska trvale 

ulpět na povrchu ochranného pláště a v dalším průběhu sekvence pak sonda neměří přesně. 

Tento systém používají zejména ocelárny s velkou hmotností tavby a rozměrnými 

mezipánvemi.    

3. Široce rozšířeným systémem kontinuálního měření s různým provedením přístrojové 

infrastruktury, které je možno přizpůsobit konkrétním podmínkám jednotlivých strojů, se stal 

systém Accumetrix. Ten vychází ze stejného způsobu zavádění sondy do kovu, avšak 

manipulace se sondou jsou prováděny snadno obsluhovaným nebo automatizovaným 

mechanickým systémem. Značná vylepšení v konstrukci vnějších ochranných trubic pak 

umožňují spolehlivé měření i během dlouhých sekvencí. Manipulátor umožňuje operativní 

vyzdvižení sondy z oceli při poklesu hladiny v mezipánvi nebo i výměnu poškozeného obalu 

sondy s pokračováním v měření. Pozicování sondy v mezipánvi má proti systému Contitherm 
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větší variabilitu, stále však Accumetrix měří teplotu oceli v dosti velké vzdálenosti od 

výlevky mezipánve. Jistou nevýhodou je poměrně vysoká pořizovací cena zařízení daná 

náročným strojním a elektrovybavením. 

4. Měření teploty oceli v místech vzdálených výtokovým otvorům může být zdrojem 

nepřesných hodnot teploty pro řízení licího stroje, zejména při používání rozměrných, 

hlubokých mezipánví a v případech mimořádně náročných na minimalizaci stupně přehřátí. 

To byl impulz pro firmu Heraeus Electro-Nite, která vyvinula systém CasTemp. Základní 

předností je umístění senzoru v blízkosti výlevky mezipánve, takže získané hodnoty 

reprezentují teplotu oceli vytékající do krystalizátoru. Senzor není nijak ovlivňován struskou, 

přenosové kabely jsou dobře chráněny a přístup obsluhy k zařízení během měření (lití tavby) 

je prakticky vyloučen. Systém CasTemp je použitelný ve všech ocelárnách, protože po 

zabudování senzoru skrz vyzdívky mezipánve nevyžaduje prakticky žádná prostorově náročná 

opatření. Jistou nevýhodou mohou být obavy z protavení mezipánve v místě zabudování 

keramického bloku se sondou, to však lze spolehlivě eliminovat používáním kvalitních 

žáromateriálů a dobrou přípravou mezipánve. Otázkou jsou provozní náklady tohoto systému, 

které jsou zřejmě vyšší než u shora popsaných systémů. 

5. Firma Heraeus Electro-Nite v zájmu snížení pořizovacích nákladů vyvinula systém 

Contilance, který prakticky zachovává přednosti systému Accumetrix, přičemž pro 

manipulace se sondou a vedení signálu využívá jen poměrně jednoduchou trubkovou 

konstrukci, která prakticky zajišťuje podstatu činností manipulátoru Accumetrix a neklade 

příliš vysoké nároky na provozní údržbu. Z toho vyplývá závěr, že toto mechanicky 

jednoduché, prostorově ne příliš náročné zařízení je vhodné pro licí stroje, kde není nutno 

striktně vyžadovat měření teploty oceli v mezipánvi v blízkém okolí výlevky (výtoku oceli).  

6. Systém kontinuálního měření teploty Contilance představuje vhodnou volbu pro 

podmínky zařízení plynulého odlévání ocelárny TŽ, a.s. Proto bylo rozhodnuto v praxi ověřit 

právě tento typ zařízení kontinuálního měření teploty v mezipánvi. Je předpoklad, že při 

poměrně nízkých pořizovacích nákladech může být získán provozně spolehlivý systém 

poskytující dostatečně přesná data.  
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4 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST  

Cílem experimentální části diplomové práce je porovnat vybraný systém 

kontinuálního měření teploty Contilance se systémem ručního (bodového) měření teploty 

oceli v mezipánvi na ZPO č.2 v TŽ a.s. Vlastní experimenty byly realizovány při výrobě 

nízkouhlíkatých, středně uhlíkatých a vysokouhlíkatých ocelí. 

4.1 Charakteristika ZPO č.2 

Zařízení plynulého odlévání č. 2 (ZPO č.2) bylo v TŽ a.s. instalováno s cílem 

optimalizovat proces přípravy vsázky pro finální tratě. V době pořízení tohoto zařízení se 

jednalo o sortiment betonářských a konstrukčních oceli v případě kontijemné tratě a široký 

sortiment ocelového drátu pro kontidrátovou trať. Původně byly pro celý rozsah produkce 

používány krystalizátory kv. 108, 130, 150 a 200 mm. V současné době, po realizaci řady 

opatření na úseku válcoven, je používán pouze rozměr kv. 150 mm. 

Jedná se o osmiproudé sochorové ZPO, které pracuje se dvěma mezipánvemi  

s hmotností oceli až 17 tun. Mezipánve nejsou vybaveny víky, k ochraně a tepelné izolaci 

hladiny kovu slouží zásyp z rýžových plev s případnou přísadou speciální strusky. Licí 

rychlost je regulována zátkovými tyčemi. Původnímu sortimentu odlévaných ocelí 

vyhovovalo volné lití bez ochrany oceli na vstupu do krystalizátoru, současný výrobní 

program v téměř celém svém rozsahu vyžaduje tzv. zakryté lití s ponornými výlevkami.  

Licí stroj je vybaven otočným licím stojanem se dvěmi nezávisle ovládanými rameny. 

Dělení kontislitku na délky podle požadavku válcoven se provádí kyslíkovými hořáky, tzv. 

paličkami. Součástí ZPO č.2 je rozsáhlý krokující chladící rošt, který zajišťuje řízené chlazení 

bez deformace dlouhých odlitků jejich obracením o 90° při každém kroku. Po ochlazení na 

potřebnou teplotu jsou kontislitky nakládány magnetovým jeřábem na železniční vozy a 

expedovány na válcovny. 

Současný sortiment tvořící naprostou většinu produkce ZPO č.2 zahrnuje zejména: 

 polouklidněné oceli s řízeným obsahem kyslíku, 

 oceli pro spojovací součásti, zejména šrouby, 

 konstrukční oceli s garantovaným obsahem síry, 

 oceli pro výrobu svařovacího drátu, 

 kompletní rozsah ocelí pro výrobu ocelových drátů s obsahem C až 0,90%.  

Na ZPO č.2 se používají sondy firmy Heraeus Electro-Nite, které zajišťují nejen odběr 

vzorku oceli a stanovení teploty lázně, ale případně i parametry kyslíku rozpuštěného v oceli.  
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4.2 Měření teplot oceli v jednotlivých výrobních uzlech konvertorové 

ocelárny TŽ a.s. 

Základní fáze výroby oceli probíhá v kyslíkovém shora dmýchaném konvertoru 

s cílem převést suroviny, tj. surové železo, železný odpad a struskotvorné přísady, na taveninu 

s požadovaným obsahem C, P, S a případně dalších prvků s požadovanou teplotou, která je 

nezbytná pro zahájení dalšího zpracování kovu v licí pánvi, a to bez nadměrného přehřátí, jež 

by vedlo k přeoxidování oceli a vysokým obsahům plynů. K tomu jsou k dispozici následující 

zařízení: 

 stanoviště homogenizace inertním plynem (SHIP), 

 chemický ohřev (IR-UT), 

 2 pánvové pece (LF), 

 2 vakuovací stanice (RH). 

Pro výrobu různých ocelí jsou používány různé technologické postupy v závislosti na 

vyráběné značce oceli. Schéma technologie výroby oceli je uvedeno na obr. 23 Ve 

výjimečných případech méně náročného sortimentu je dostačující pouhé zpracování na 

stanovišti chemického ohřevu (IR-UT). Přednost však má použití pánvové pece (LF), která 

svými technickými možnostmi poskytuje vyšší spolehlivost dosažení požadovaných hodnot 

teploty, chemického složení a vnitřní čistoty oceli. Na vakuovací stanici (RH) je ocel 

zpracována, pokud to vyžadují technologické předpisy s ohledem na obsah plynů. Každá 

tavba bez ohledu na následnou variantu sekundární metalurgie však po naplnění licí pánve je 

tepelně a chemicky homogenizována inertním plynem (argon), který je do kovu přiváděn ve 

stanoveném objemu dmyšným elementem zabudovaným ve vyzdívce dna LP [19]. 

 

Obr. 23: Schéma technologického toku výroby oceli se zaměřením na měření teploty 
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Předehřev licích pánví a předepsaný postup na stanicích sekundární metalurgie  

zajišťují v systému licí pánev – v ní obsažená ocel dosažení tepelného stavu, který umožňuje 

odlití tavby klasicky do kokil (jen malá část výroby speciálních značek) nebo na dvou 

zařízeních plynulého odlévání (ZPO č.1 a č.2) [19].  

Pro řízení výroby je ve všech technologických uzlech ocelárny měřena teplota kovu  

a podle potřeby jsou také odebírány vzorky oceli i strusky a zjišťovány hodnoty obsahu 

vodíku a dusíku a aktivita kyslíku. Veškerá měření teplot v kovových taveninách se provádí 

pomocí sond. Sondy jsou složeny z nosného papírového obalu se zabudovanými čidly  

a napojeny na vnitřní konektor pro vodivé spojení s měřící tyčí (rovnou, lomenou, koncovkou 

Sublance) a vyhodnocovací jednotkou [19]. 

První měření teploty v technologickém toku je měření teploty surového železa na 

stanovišti odsíření surového železa. Měření je prováděno automatickým manipulátorem před 

injektáží odsiřovací směsi a po ní. Údaje o teplotě surového železa jsou přenášeny do řídícího 

počítače a jsou použity pro výpočet parametrů tavby v konvertoru [19]. 

O měření teploty v konvertoru se rozhoduje podle technologie výroby oceli. Měření se 

provádí pomocí zařízení Sublance, ale v případě její poruchy je možno měřit ručně lomenou 

měřící tyčí. Sublance je běžně ovládána z pultu operátora konvertoru (automatický režim). 

K dispozici je však i počítačový režim při používání dynamického modelu řízení procesu a 

ruční režim z místa zařízení při opravách nebo poruchách zařízení Sublance. Hloubku 

zanoření sondy volí operátor podle údajů o úrovni hladiny kovu v konvertoru tak, aby ponor 

byl maximálně 800 mm. První měření teploty se provádí vždy po hlavním foukání, tj. po 

nafoukání vypočteného množství kyslíku nebo po operativním přerušení foukání. Naměřená 

hodnota se zobrazí na displeji operátora a přenese se do řídícího počítače. V optimálním 

případě je dostatečné toto jediné měření, další měření teploty je prováděno po 2. foukání. 

Z hlediska tepelného vedení tavby v konvertoru je cílem dosažení stanoveného rozmezí teplot 

taveniny (±5°C), jež zaručuje úspěšný průběh prvotní dezoxidace v LP během odpichu, 

homogenizace inertním plynem a zahájení zpracování na IR-UT nebo LF [20]. 

V LP se první měření teploty provádí na stanovišti homogenizace inertním plynem 

(SHIP), a to ručně při sníženém průtoku argonu tak, aby nedocházelo k obnažování hladiny 

oceli, ale aby nedošlo k poškození sondy ztuhlou struskou. Sondu na rovné měřící tyči 

obsluha zasune do hloubky cca 300 mm. Naměřené hodnoty jsou zobrazovány na displeji 

vyhodnocovací jednotky v místě obsluhy, ve velínu SHIP a současně jsou přenášeny do 

řídícího počítače [19]. 
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Na stanovišti chemického ohřevu (IR-UT) se měření teploty provádí po ukončení 

dmýchání argonu, a to buď pomocí manipulátoru, nebo ručně. V obou případech se zjištěná 

data zobrazí na displeji ve velínu IR-UT a automaticky jsou přenášena do řídícího počítače. 

Měření se provádí po fázích chemického ohřevu s cílem dosažení stanoveného rozmezí 

teploty garantujícího úspěšné odlévání nebo další zpracování tavby. 

Na pánvových pecích (LF) je možno měřit opět pomocí manipulátoru ovládaného 

z panelu v místě měření nebo ručně měřící tyčí. Údaje jsou zobrazeny na displeji 

vyhodnocovací jednotky ve velínu i v místě měření, automaticky jsou přenášeny do řídícího 

počítače. O jednotlivých měřeních rozhoduje tavič LF podle průběhu různých fází zpracování 

dané tavby, tedy po dohřevu resp. dohřevech, dolegování, tvorbě strusky v LP a rafinaci oceli. 

Cílem je dosažení rozmezí teplot (± 5°C) stanovených pro lití tavby nebo vakuování. Pro  

1. tavbu v sekvenci na ZPO je pro danou značku stanovena tzv. cílová teplota, pro každou 

další tavbu v sekvenci se stanovuje finální teplota na pánvové peci LF v závislosti na přehřátí 

tavby právě na ZPO odlévané [19]. 

Na vakuovací stanici RH č.1 se měří pouze ručně rovnou měřící tyčí se zanořením 

sondy cca 300 mm pod hladinu oceli v pánvi. Na stanici RH č.2 je možno měřit ručně nebo 

pomocí manipulátoru. O frekvenci měření rozhoduje tavič vakuovací stanice. Údaje se 

zobrazují na displeji ve velínu, informačně v místě ručního měření a automaticky jsou 

přenášeny do řídícího počítače. Cílem je zjištění finální teploty, která buď vyhovuje předání 

tavby na ZPO nebo vyžaduje ještě následný dohřev dané tavby na pánvové peci LF.  

První měření teploty oceli v mezipánvi (MP) u 1. tavby v sekvenci se provádí po  

10 minutách od začátku plnění MP vždy 2x po sobě. U dalších taveb v sekvenci pak rovněž 

po 10 minutách od otevření šoupátkového uzávěru licí pánve, ale už jen 1x. Následná měření 

se provádějí po 10-14 minutách. V případě rozdílu více než ± 5°C proti předchozímu měření 

se vždy provede upřesňující měření. Při poklesu přehřátí oceli v MP pod 25°C nad teplotou 

likvidu dává předák pokyn k měření po 8-12 minutách. Poslední měření nastává v době, kdy 

je v licí pánvi zbytek oceli cca 20 t. Naměřené hodnoty jsou zobrazovány na velkoplošném 

displeji na plošině odlévačů, na displeji v řídící kabině ZPO č.1 a jsou přenášeny do řídícího 

počítače [19]. 

Blokové zařízení plynulého odlévání (ZPO č.1) používá jednu mezipánev  

s 5 výtokovými uzly (výlevkami). Měření provádí odlévač, který pracuje podle předepsaného 

postupu nebo podle příkazu předáka ZPO č.1 k dodatečnému měření. K měření používá 

rovnou měřící tyč a sondy s protirozstřikovou ochranou. Měřícím místem je prostor mezi  

1. a 2. licím proudem, v případě odstavení jednoho z těchto proudů je pak tímto místem 
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prostor u 2. licího proudu. Měřící tyč s nasazenou sondou se zanořuje do hloubky cca 250 mm 

tak, aby horní část protirozstřikové ochrany nebyla ponořena pod hladinu krycí strusky [19]. 

Sochorové zařízení plynulého odlévání (ZPO č.2) používá dvě mezipánve, a to A a B 

vždy se 4 výtokovými otvory. K měření se používá lomená měřící tyč a sondy 

s protirozstřikovou ochranou. Opět je stanoven postup, dodatečná měření řídí předák ZPO č.2. 

Hloubka zanoření sondy je opět cca 250 mm. Měřícím místem pro mezipánev A je prostor 

mezi 1. a 2. licím proudem, pro MP B pak mezi 7. a 8. proudem. To platí pro lití všemi 8 

proudy. V případě lití menším počtem proudů se měří vždy mezi dvěma krajními licími 

proudy. První měření u 1. tavby v sekvenci u taveb odlévaných volným litím se provádí po 10 

minutách od začátku plnění MP 2x po sobě v každé mezipánvi. U taveb odlévaných zakrytým 

litím se provádí měření po naplnění mezipánve. Další měření se pak provádí po 25, 40 a 55 

minutách a poslední v době, kdy v LP zbývá cca 20 tun oceli. U dalších taveb v sekvenci se 

podle stejného harmonogramu měří teplota pouze v mezipánvi A v případě tzv. symetrického 

lití (stejný počet licích proudů na obou MP). V případě nesymetrického lití se měří v MP 

s menším počtem licích proudů. V případě teplotního rozdílu vůči předchozímu měření více 

než ± 5°C se provádí upřesňující měření. Pokud přehřátí oceli v MP klesne pod 30°C nad 

likvidem, provede se kontrolní měření teploty i v druhé mezipánvi a následná měření jsou po 

10 minutách. Zobrazování a ukládání měřených údajů je obdobné jako u ZPO č.1 [19]. 

Rozsah teplot měřených v hutních provozech je velmi široký a nelze jej překlenout 

univerzálním měřičem, který by navíc splňoval rozmanité provozní požadavky, které jsou 

dány různým fyzikálním stavem měřených objektů, značným rozsahem měřených teplot, 

mnohdy nesnadným přístupem k objektu apod. Přes tyto specifické náležitosti je pro měření 

teploty oceli používáno termočlánků, a to bodově nebo kontinuálně [3]. 

4.3 Ruční měření teploty  

Ruční neboli bodové měření teploty oceli je dlouhodobě používaný způsob měření 

teploty oceli nejen v pánvi a mezipánvi, ale také na dalších místech v celém procesu výroby. 

Měření teploty v mezipánvi je posledním místem, kde lze před konečným odléváním teplotu 

vzít na vědomí a učinit aktivní opatření.   

Dlouhodobý vývoj přinesl značná vylepšení zejména ve způsobu výroby a kvalitě 

sond. Ruční měření teploty je samozřejmě závislé na obsluze a pracovních podmínkách 

jednotlivých stanovišť, přesto se dá konstatovat, že právě na této ocelárně se při tomto 

způsobu stanovování teplot dosahuje spolehlivých a dostatečně přesných hodnot.  
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Pro ruční měření teploty oceli jsou používané různé typy sond se zabudovaným 

termočlánkem typu S. Tento typ termočlánku je obsažen v sondě POSITHERM, která je 

složena z ochranného papírového obalu, který během změření teploty oceli chrání měřící tyč. 

V TŽ, a.s. je na stanovištích ZPO prováděno ruční měření teploty za použití sondy 

POSITHERM. Celý proces měření je prováděný předepsaným způsobem, který zahrnuje tyto 

úkony: 

 nasazení sondy na ponornou tyč, viz obr. 24 

 ponoření do taveniny v mezipánvi, viz obr. 25 

 změření teploty zařízením, viz obr. 26 

 vytažení tyče z taveniny. 

  

Obr. 24 Nasazení sondy POSITHERM na 

ponornou tyč 

Obr. 25 Ponoření sondy do oceli 

 

 

Obr. 26 Změření a zobrazení teploty na zobrazovací jednotce 

Měření se provádí podle přesně stanoveného schématu, který je založen na měření 

teploty vždy po maximálně 15 minutách lití anebo, v případech vysokých licích rychlostí, 
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vždy po odlití 30 tun oceli z licí pánve. Získaná teplota je přenášena do řídící kabiny  

a automaticky zobrazována na displeji. Záznam uchovává čas jednotlivých měření, získané 

hodnoty teploty, přehřátí oceli a aktuální hmotnost oceli v mezipánvi i licí pánvi.  

Ruční měření teploty ponornou sondou je způsob, který je jednoduchý, operativní  

a jeho největší předností je rychlé získání teploty v dané požadované fázi vedení tavby za 

přijatelných nákladů. Nedostatkem je možnost ohrožení obsluhy rozstřikem oceli při ponoření 

sondy. Samotná obsluha se pak může dopustit chyb nesprávným nasazením termočlánku  

na ponornou tyč s případnou ztrátou sondy nebo nesprávným ponořením sondy se špatným 

sklonem, případně hloubkou ponoru. Tyto nedostatky jsou do značné míry eliminovány  

na některých stanovištích ocelárny používáním manipulátorů. Optimální je vždy průběžná 

informace o parametrech výrobního procesu, tedy i o teplotě kovu, avšak současný stav 

technologie i technologického zařízení to prakticky umožňuje až v poslední fázi procesu, 

během lití na ZPO.   

4.4 Kontinuální měření teploty v mezipánvi  

Praxe ručního měření teploty oceli v mezipánvích ZPO č.2 v TŽ, a.s. doposud 

poskytuje údaje potřebné pro dosahování požadované kvality a ekonomické efektivnosti. 

Dokladem toho jsou konkrétní provozní výsledky obou ZPO s nízkým výskytem průvalů 

licích proudů a vysokou sekvenčností. Přesto v dlouhodobém plánu technického  

a technologického rozvoje ocelárny se počítá s budoucím provozním využíváním 

kontinuálních měření teploty v mezipánvích. K budoucí realizaci tohoto záměru již byla 

provedena pokusná měření. 

Pro ověřovací kontinuální měření teploty v mezipánvi byl použit systém Contilance, 

což je způsob kontinuálního měření teploty vyvinutý společnosti Heraeus Electro-Nite. 

Systém kontinuálního měření Contilance je ručně ovládaný systém kontinuálního snímání 

teploty taveniny, který je zanořován do mezipánve manuálně ovládanou, vzduchem chlazenou 

tyčí. Sonda je nasazena na jednoduché měřicí tyči, která umožňuj pohyb sondy  

a tím posun sondy v mezipánvi nahoru a dolů. Systém je navržen tak, že po ponoření sondy 

do ocelové lázně je udržován konstantní ponor sondy. Kromě toho může být sonda snadno 

vyměněna. Systém Contilance umožňuje měřit teplotu po dobu několika hodin za 

předpokladu, že bude přesně dodržen postup pro provádění měření. Postup pro správné 

zapojení všech částí systému Contilance je následující: 

1) Nasazení senzoru na tyč tak, aby drážka snímače byla v jedné rovině s hlavou trubice. 

2) Nastavení tlaku chladícího vzduchu sondy tak, aby bylo dosaženo průtoku 100 až 400 l/min 
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3) Ponoření senzoru ve středu mezipánve v prostoru mezi zátkovými tyčemi. Doporučená 

hloubka ponoru je 250 – 400 mm viz obr. 27. 

4) Je třeba rozhodnout, zda senzor bude „plavat“ nebo bude zafixován. Jestliže senzor 

„plave“, je potřebné: 

 chránit trubku před pádem do mezipánve použitím fixní podpěry pod trubkou před 

otočným čepem,  

 omezit maximum průtoku vzduchu a mít dostupný systém otevření a uzavření.  

5) Připojení přívodu vzduchu a datového kabelu (viz obr. 28) 

6) Sledování hladiny lázně a teploty hlavy tyče a nastavení průtoku chladícího vzduchu tak, 

aby byla udržována teplota hlavy během lití 50 - 150 °C. 

  

 
Obr. 27 Umístění senzoru v mezipánvi   

  
Obr. 28a Připojení datového kabelu Obr. 28b Přívod chladícího vzduchu  

 

Při výměně mezipánve dochází k nutnému vytažení zařízení Contilance z mezipánve 

viz obr. 29. Při tomto úkonu dochází ke chladnutí sondy vlivem okolního vzduchu, což se 

projevuje na zobrazovací jednotce viz obr. 30. Při poklesu teploty pod 600°C dochází ke 

hlášení chyby na zobrazovací jednotce viz obr. 31.  
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Obr. 29 Sonda Contilance po vytažení z mezipánve při výměně MP 

  

Obr. 30 Klesající teplota vlivem vytažení 

sondy z lázně 

Obr. 31 Chyba na zobrazovací jednotce 

 

4.5 Zkušební měření teploty oceli v mezipánvi na ZPO č.2 

Zkušební kontinuální měření teploty oceli v mezipánvi na provoze ZPO č.2 bylo 

provedeno v mezipánvích A i B. Tyto mezipánve mají průměrnou hmotnost 9 – 13 tun oceli 

v celém průběhu odlévání. Ocel v mezipánvi průměrně dosahovala 400 – 600 mm. Model 

mezipánve v měřítku 1:3 je uveden na obr. 32. Sondy Contilance mají garantovanou přesnost 

měření cca 10-12 hodin. Přesto, v některých případech byla zjišťována maximální doba, po 

kterou je schopna sonda měřit teplotu oceli bez výrazných odchylek od bodového měření 

teploty oceli.   



36 

SAMEK, A. Kontinuální měření teploty oceli v mezipánvi.  
Diplomová práce, VŠB-TU Ostrava, FMMI, 2013. 

 

Obr. 32 Model mezipánve ZPO č.2 v TŽ, a.s. v měřítku 1 : 3 

Zkušební měření systémem Contilance i bodové měření teploty bylo provedeno mezi 

1. a 2 licím proudem, jak je uvedeno na obr. 33. V průběhu měření byla sonda Contilance 

ponořena v hloubce cca 400 mm a ruční odběr byl prováděn z hloubky cca  

150 – 200 mm. 

 

Obr. 33 Model mezipánve s označením místa provádění měření 

Vzhledem k rozsahu velkého počtu odlévaných značek a dlouhodobosti testování 

zkušebního provozu systému Contilance jsem se účastnil měření pouze vybraných značek 

oceli. V tab. 5 jsou uvedena data, která se vážou ke zkušebním  měřením nízkouhlíkaté oceli 

s obsahem uhlíku do 0,2%. V tab. 6 jsou data z měření k vybraným středně uhlíkatým ocelím 

s obsahem uhlíku od 0,21 do 0,55%. Tab. 7 obsahuje data některých vysokouhlíkatých ocelí 

s obsahem uhlíku v rozmezí od 0,56 do 0,9%. Na následujících obrázcích jsou vidět 

jednotlivé grafy k provedeným měřením kontinuálního a bodového měření teploty. 

1. proud 

Obr. X 

Obr. X 

Obr. X 

 

2. proud 

Obr. 

X 

Obr. 

X 

Obr. 

X 

 

3. proud 

Obr. 

X 

Obr. 

X 

Obr. 

X 

 

4. proud 

Obr. X 

Obr. X 

Obr. X 

 

Místo měření:  

 Contilance 

 Bodové měření 
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Tab. 5 Data k provedeným měřením teploty nízkouhlíkatých ocelí  

Obr. č.  

 

Teplota 

likvidu 

Obsah C 
Doba měření 

(hod) 
Použití oceli 

Cmin Cmax 

34 1530°C 0 0,01 5 hod Výroba drátu   

35 1510°C 0,16 0,2 7 hod Konstrukční ocel 

36 1511°C 0,07 0,09 7 hod Výroba elektrod 

38 1523°C 0 0,06 7 hod Výroba drátu 

 

Tab. 6 Data k provedeným měřením teploty středně uhlíkatých ocelí  

Obr. č.  
Teplota 

likvidu 

Obsah C Doba měření 

(hod) 
Použití oceli 

Cmin Cmax 

39 1484°C 0,35 0,37 7 hod Konstrukční ocel 

40 1488°C 0,58 0,62 7 hod Konstrukční ocel 

41 1488°C 0,38 0,45 6 hod Konstrukční ocel 

42 1478°C 0,5 0,55 7 hod Konstrukční ocel 

 

Tab. 7 Data k provedeným měřením teploty vysoko uhlíkatých ocelí  

Obr. č.  
Teplota 

likvidu 

Obsah C Doba měření 

(hod) 
Použití oceli 

Cmin Cmax 

43 1474°C 0,58 0,62 7 hod Výroba pružin 

44 1466°C 0,71 0,75 7 hod Výroba drátu do lan 

45 1466°C 0,62 0,8 6 hod Ocel na kolejnice 

46 1466°C 0,71 0,75 7 hod Výroba drátu do lan 

Celkem dále uvádím 12 grafů obr. 34 až obr. 46, které zachycují hodnoty získané 

bodovým a kontinuálním měřením výše uvedených sekvencí. První 4 grafy zahrnují (obr. 34 

až obr. 38) nízkouhlíkaté oceli, další 4 grafy (obr. 39 až obr. 42) oceli středně uhlíkaté a 

poslední 4 grafy (obr. 43 až obr. 46)  se týkají vysokouhlíkatých ocelí. Jednotlivé začátky a 

konce taveb jsou v grafech vyznačeny čarou.  
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Na obr. 34 je graf znázorňující kontinuální a bodové měření teploty oceli v mezipánvi 

během odlévání 7 taveb nízkouhlíkaté oceli určené pro výrobu drátu. Teplota likvidu této 

sekvence činila 1530°C a výsledná ocel měla mít obsah uhlíku v rozmezí od 0 do 0.06%. 

Rozdíly mezi hodnotami kontinuálního měření a teplotami zjišťovanými bodovým měřením 

se v daných okamžicích pohybují v rozmezí od +6°C do -2°C. Přitom je možno konstatovat, 

že průběh teplot podle kontinuálního měření je bez zjevných vysokých odchylek od bodového 

měření. Z grafu je patrné, že křivka kontinuálního měření teploty vykazuje od 5 tavby velice 

rozkolísaný průběh. To bylo způsobeno pravděpodobně tím, že při dané sekvenci se testovala 

maximální životnost sondy. Na začátku této sekvence již sonda měřila jiné značky oceli cca 

13 hodin, což při konci životnosti (cca po 20 hodinách měření) může vést k rozkolísání 

měřených teplot nebo  nepřesně naměřeným údajům.  

Z toho je možno vyvodit závěr, že bodové měření u této sekvence bylo optimální, tj. 

s malými odchylkami od kontinuálního i přesto, že sonda byla již používána nad dobu 

životnosti.  

 

Obr. 34 Graf kontinuálního a bodového měření teploty nízkouhlíkaté oceli  
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Na obr. 35 je graf znázorňující kontinuální a bodové měření teploty oceli v mezipánvi 

během odlévání 7 taveb nízkouhlíkaté oceli určené pro další zpracování jako konstrukční ocel. 

Teplota likvidu této sekvence činila 1510°C a výsledná ocel se pohybuje v rozmezí obsahu 

uhlíku od 0,16 do 0,2%. Rozdíly mezi hodnotami kontinuálního měření a teplotami 

zjišťovanými bodovým měřením se v daných okamžicích pohybují v rozmezí od +4°C do  

-4°C. Přitom je možno konstatovat, že průběh teplot podle kontinuálního měření je opět bez 

zjevných vysokých odchylek od bodového měření. Z grafu je patrné, že teploty získané 

bodovým způsobem ve výše uvedeném rozmezí kopírují křivku kontinuálního měření teploty. 

V deseti případech z celkových 22 vzorků bodového měření je teplota pod křivkou 

kontinuálního měření. To mohlo být způsobeno pravděpodobně tím, že bodové měření je 

prováděno obsluhou na plošině mezipánve a ne vždy byla sonda pro ruční měření ponořena 

do požadované hloubky, jak je uvedeno v předpisu pro měření. 

 

Obr. 35 Graf kontinuálního a bodového měření teploty nízkouhlíkaté oceli 
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Na obr. 36 je graf znázorňující kontinuální a bodové měření teploty oceli v mezipánvi 

během odlévání 8 taveb nízkouhlíkaté oceli určené pro výrobu drátu do elektrod. Teplota 

likvidu této sekvence činila 1511°C. Výsledná ocel měla mít, kromě dalších prvků, obsah 

uhlíku v rozmezí od 0,07 do 0,09%. Rozdíly mezi hodnotami kontinuálního měření  

a teplotami zjišťovanými bodovým měřením se v daných okamžicích pohybují v rozmezí od 

+5°C do -6°C. Přitom je možno konstatovat, že průběh teplot podle kontinuálního měření je 

v přijatelných mezích bez vysokých odchylek oproti bodovému měření. Z grafu je patrné, že 

teploty získané bodovým způsobem ve výše uvedeném rozmezí kopírují křivku kontinuálního 

měření teploty. Prodleva, cca 1 hod, u 5. tavby byla způsobena propálením sondy 

kontinuálního měření Contilance, viz obr. 37 a musela být následně vyměněna obsluhou. To 

bylo způsobeno pravděpodobně tím, že mohlo dojít k poškození při ruční manipulací se 

sondou, protože v té době sonda měřila pouze cca 2 hodiny. U této tavby není možno 

porovnat teplotu s křivkou kontinuálního měření. Následující tavba byla téměř o 20°C 

přehřátá v porovnání s ostatními tavbami, což mohlo být způsobeno pravděpodobně pokynem 

taviče, který poté musel zpomalit licí rychlost, a proto byla  tato tavba odlévána téměř  

2 hodiny.  Další průběh teplot bodového měření vykazuje střídavě zápornou i kladnou 

odchylku od kontinuálního.  

Z toho je možno vyvodit závěr, že bodové měření u této sekvence sice není 

doprovázeno vysokým rozdílem teplot, ale zvyšuje se zde pravděpodobnost častějších chyb 

způsobených lidským faktorem a to z důvodu pravděpodobného nesprávného dodržení 

postupu a ponoření sondy do lázně při bodovém měření teploty. Na druhé straně je vidět také 

důležitost okamžitého získávání hodnot teplot. Přestože došlo k neočekávané poruše zařízení 

kontinuálního měření teploty a téměř k okamžitému odstranění této poruchy, prodleva cca 1 

hod je v případě odlévání značek s nižším počtem sekvencí dosti znatelná.  
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Obr. 36 Graf kontinuálního a bodového měření teploty nízkouhlíkaté oceli 

 

 

Obr. 37 Propálená ochranná trubice sondy Contilance po 2 hodinách měření 
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Na obr. 38 je graf znázorňující kontinuální a bodové měření teploty oceli v mezipánvi 

během odlévání 7 taveb nízkouhlíkaté oceli určené pro výrobu drátu. Teplota likvidu této 

sekvence činila 1523°C a výsledná ocel měla mít obsah uhlíku v rozmezí od 0 do 0,06%. 

Kontinuální měření teploty vykazují v krátkých časových intervalech značné kolísání hodnot, 

při čemž hodnoty zjišťované bodovým měřením se značně odchylují, a to v obou směrech  

v rozmezí +8°C až -8°C. Z grafu je patrné, že teploty získané bodovým způsobem ve výše 

uvedeném rozmezí sice kopírují křivku kontinuálního měření teploty, ale s většími 

odchylkami, než tomu bylo jiných nízkouhlíkatých ocelí. To bylo pravděpodobně způsobeno 

tím, že bodové měření teploty bylo prováděno obsluhou a tím mohlo dojít k ponoření sondy 

vždy do jiné hloubky oceli. Dále, viditelné rozkolísání kontinuálního měření mohlo být 

pravděpodobné způsobeno končící životností sondy. Sonda Contilance byla před začátkem 

této sekvence již použita pro 8 taveb jiné značky oceli.  

Z toho je možno vyvodit závěr, že je důležité dodržovat doporučenou dobu použití 

sondy pro kontinuální měření (cca 10-12 hodin) pro reprezentativní hodnoty měřených teplot 

oceli. Dále je důležité dodržovat přesnou hloubku ponoru při prováděném bodovém měření. 

 

Obr. 38 Graf kontinuálního a bodového měření teploty nízkouhlíkaté oceli 
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Následující 4 grafy budou zobrazovat porovnání teplot měřených bodově  

a kontinuálně u vybraných značek středně uhlíkatých ocelí.  

Graf na obr. 39 je záznamem měření teploty v mezipánvi během lití 6 taveb středně 

uhlíkaté oceli určené pro další zpracování jako konstrukční ocel. Pro danou sekvenci byla 

stanovena teplota likvidu 1484°C. Pro tuto ocel byly stanoveny obsahy uhlíku v rozmezí  

od 0,35 do 0,37%. Hodnoty teplot zjišťované bodovým měřením jsou s výjimkou jednoho 

měření u 3. tavby vždy na úrovni kontinuálního měření nebo nad ní (do +4°C). U této 

sekvence je viditelné poměrně vysoké přehřátí každé tavby (cca o 20°C), což bylo způsobeno 

tím, že tato značka oceli se záměrně odlévá s vyšším přehřátím.  

V případě této sekvence je možno vyslovit závěr, že oba způsoby měření poskytly  

(s minimálním rozdílem teplot) kvalitní informaci o teplotním stavu oceli během lití včetně 

záznamu poklesu teploty během jednotlivých taveb.  

 

Obr. 39 Graf kontinuálního a bodového měření teploty středně uhlíkaté oceli 
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Obr. 40 je záznamem měření teploty v mezipánvi během lití 6 taveb středně uhlíkaté 

konstrukční oceli. Pro danou sekvenci byla stanovena teplota likvidu 1488°C. Pro tuto ocel 

byly stanoveny obsahy uhlíku v rozmezí od 0,38 do 0,45%. U této sekvence jsou hodnoty 

získávané bodově v 10 případech pod křivkou kontinuálního měření v hodnotách do -4°C. 

Rozdíl až +6°C je zjištěn nad křivkou kontinuálního měření. Tyto rozdíly mohou být 

způsobeny obsluhou při provádění bodového měření a to tak, že jednorázová sonda byla 

pravděpodobně ponořena do menší, případně větší hloubky než je sonda kontinuální, která 

klesá a stoupá s hladinou oceli v průběhu plnění a vyprazdňování mezipánve. Výjimkou je 

první tavba v sekvenci, která je přehřátá více než ostatní tavby, což spolehlivě zaznamenaly 

oba způsoby měření a lití tavby tomu odpovídalo (doba lití téměř 2 hodiny). Toto přehřátí 

bylo způsobeno tím, že první tavba v sekvenci je vždy zahřátá na vyšší teplotu než ostatní. 

V tomto případě však teplota 1. tavby byla mimořádně vysoká a lití tomu odpovídalo (cca 1,5 

hod).  

V případě této sekvence je možno vyslovit závěr, že oba způsoby měření poskytly 

kvalitní informaci o teplotním stavu oceli během lití včetně záznamu poklesu teploty během 

jednotlivých taveb. Rozdíly získaných teplot jsou v přijatelném rozmezí -4°C až +6°C.  

 

Obr. 40 Graf kontinuálního a bodového měření teploty středně uhlíkaté oceli 
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Na obr. 41 je graf se záznamem měření teploty v mezipánvi během lití 6 taveb středně 

uhlíkaté konstrukční oceli. Pro danou sekvenci byla stanovena teplota likvidu 1488°C. Pro 

tuto ocel byly stanoveny obsahy uhlíku v rozmezí od 0,38 do 0,45%. Hodnoty zjišťované 

bodovým měřením jsou s výjimkou 3 případů z celkových 21 téměř totožné s křivkou 

vykreslenou hodnotami kontinuálního měření. U této sekvence jsou hodnoty získávané 

bodově v porovnání s křivkou kontinuálního měření v hodnotách s rozdílem +3 až -4°C. Tyto 

rozdíly jsou ojedinělé a v celé sekvenci by se dalo říct, že se jedná o zanedbatelné výjimky. 

První tavba v sekvenci je opět s vyšším přehřátím než ostatní tavby. Rozdíly teplot jsou ale 

minimální a byly spolehlivě zaznamenány oběma způsoby měření. U této sekvence je 

viditelné poměrně vysoké přehřátí každé tavby (cca 15°C), což mohlo být způsobeno 

pravděpodobně požadavkem vzhledem k typu odlévané oceli. První tavba má o 10°C větší 

přehřátí, což je pravděpodobně způsobeno tím, že před touto sekvencí byly lity tavby s větším 

přehřátím a požadavek na nižší teplotu oceli v licí pánvi byl dodán se zpožděním, což se 

projevilo také delší dobou lití cca o 15 minut než u ostatních taveb v sekvenci.  

V případě této sekvence je možno vyslovit závěr, že oba způsoby měření poskytly 

téměř totožné výsledky o teplotě oceli v mezipánvi, což se dá vysvětlit také dokonale 

zvládnutým předepsaným postupem pro bodové měření teploty prováděné obsluhou.  

 

Obr. 41 Graf kontinuálního a bodového měření teploty středně uhlíkaté oceli 
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Obr. 42 zaznamenává průběh teplot během odlévání sekvence 6 taveb středně uhlíkaté 

oceli s likvidem pro danou sekvenci 1478°C. Obsah uhlíku u této konstrukční oceli se 

pohyboval v rozmezí od 0,5 do 0,55%. U této sekvence je opět viditelný nárůst bodově 

naměřených teplot, které jsou v téměř polovině případů vyšší, než ukazuje kontinuální měření 

teploty. Rozdíly dosahují rozmezí od + 6°C do - 6°C. Na druhou stranu je třeba poukázat  

na 9 případů, které jsou téměř shodné.  

Ani v jednom případě není ovšem vidět žádný extrémní rozdíl, což je pozitivní zjištění 

pro vyslovení závěru, že oba způsoby měření poskytly podobné výsledky o průběhu teplot 

oceli v mezipánvi.  

Druhá, třetí i čtvrtá tavba byly dolévány s extrémně nízkým přehřátím a tento problém 

byl zvládnut maximální možnou rychlostí lití, která zabránila zamrznutí. Tavební teploty byly 

postupně zvyšovány. 

 

Obr. 42 Graf kontinuálního a bodového měření teploty středně uhlíkaté oceli 

 

Oceli s vyšším obsahem uhlíku, tj. v rozmezí od 0,56 do 0,9% C byly také podrobeny 

zkušebním kontinuálním měřením společně s bodovým měřením, což je možno vidět na  

obr. 43 až obr. 46. 
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Na obr. 43 je graf znázorňující kontinuální a bodové měření teploty oceli v mezipánvi 

během odlévání 7 taveb vysoko uhlíkaté oceli určené prvovýrobu pružin. Teplota likvidu této 

sekvence činila 1474°C a výsledná ocel měla mít obsah uhlíku v rozmezí od 0,58 do 0,62%. 

Rozdíly mezi hodnotami kontinuálního měření a teplotami zjišťovanými bodovým měřením 

se v daných okamžicích pohybují v rozmezí od +6°C do -6°C. Přitom je možno konstatovat, 

že průběh teplot podle kontinuálního měření je bez zjevných vysokých odchylek od bodového 

měření. Z grafu je patrné, že křivka kontinuálního měření teploty vykazuje u 1. tavby vysokou 

teplotu oproti dalším tavbám v sekvenci. To bylo způsobeno požadavkem vyšší teploty pro 1. 

tavbu v sekvenci, avšak v daném případě byla tavba přehřátá nadměrně. To vedlo k výrazné 

regulaci licí rychlosti a době lití o cca 20 minut delší. Oba způsoby měření teploty toto ovšem 

bez větších odchylek zaznamenaly.   

Z toho je možno vyvodit závěr, že bodové měření u této sekvence by se dalo 

považovat za optimální. U většiny taveb v sekvenci je vidět, že hodnoty bodového měření 

dosahují jak vyšších, tak nižších teplot než je u kontinuálního měření. Tyto odchylky lze 

považovat za přijatelné a mohly být způsobeny pravděpodobně obsluhou.  

 

Obr. 43 Graf kontinuálního a bodového měření teploty vysoko uhlíkaté oceli 
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Obr. 44 je graf znázorňující kontinuální a bodové měření teploty oceli v mezipánvi 

během odlévání 7 taveb vysoko uhlíkaté oceli určené pro výroby drátu do lan. Teplota likvidu 

této sekvence činila 1466°C. Vyrobená ocel měla mít obsah uhlíku v rozmezí od 0,71 do 

0,75%. Rozdíly mezi hodnotami kontinuálního měření a teplotami zjišťovanými bodovým 

měřením se v daných okamžicích pohybují v rozmezí od +4°C do -2°C. Přitom je možno 

konstatovat, že průběh teplot podle kontinuálního měření je bez zjevných vysokých odchylek 

od bodového měření. Z grafu je patrné, že teploty získané bodovým způsobem ve výše 

uvedeném rozmezí kopírují křivku kontinuálního měření teploty. Pouze v 6 případech došlo  

u bodového měření teploty k naměření nižší teploty než kontinuálním způsobem. Tyto 

odchylky jsou vzhledem k rozsahu naměřených teplot téměř zanedbatelné, protože většina 

teplot má téměř totožnou hodnotu. Rozdílná je opět první tavba v sekvenci, která byla 

přehřátá na vyšší teplotu z technologického důvodu. Trend nárůstu a poklesu teplot při 

odlévání je u všech taveb v sekvenci téměř shodný. 

 

Obr. 44 Graf kontinuálního a bodového měření teploty vysoko uhlíkaté oceli 
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Obr. 45 je graf znázorňující kontinuální a bodové měření teploty oceli v mezipánvi 

během odlévání 7 taveb. Těchto 7 taveb vysoko uhlíkaté oceli posloužilo k dalšímu 

zpracování jako konstrukční ocel. Teplota likvidu této sekvence činila 1466°C. Vyrobená 

konstrukční ocel mohla mít obsah uhlíku v rozmezí od 0,62 do 0,8%. Rozdíly mezi 

hodnotami kontinuálního měření a teplotami zjišťovanými bodovým měřením se v daných 

okamžicích pohybují v rozmezí od +4°C do -8°C. Takovýto průběh teplot není v porovnání 

kontinuálního měření a bodového měření častý, nicméně extrém -8°C bylo naměřen pouze 

v jednom případě. Z grafu je patrné, že teploty získané bodovým způsobem ve výše 

uvedeném rozmezí kopírují křivku kontinuálního měření teploty s kladnými i zápornými 

odchylkami. U 4. tavby je patrné vysoké přehřátí s odpovídající rychlostí lití. Další tavba byla 

proto dodána s nízkou teplotou, která byla zřejmě ještě nižší než původně požadovaná. 

Situace byla řešena extrémně vysokou rychlostí lití této 5. tavby. Na jednotlivé typy měření to 

nemělo žádný vliv, protože oběma způsoby jsou teploty zachyceny s minimálními rozdíly. 

Z toho je možno vyvodit závěr, že bodové měření i kontinuální měření teplot oceli 

v mezipánvi poskytuje reálnou odezvu i přesto, že jsou jednotlivé tavby odlišně přehřáté. 

Rozdíly teplot u ručního měření oproti kontinuálnímu způsobu mohly být způsobeny 

obsluhou a nedodržením předepsané hloubky ponoru sondy pro bodové měření.  

 

Obr. 45 Graf kontinuálního a bodového měření teploty vysoko uhlíkaté oceli 



50 

SAMEK, A. Kontinuální měření teploty oceli v mezipánvi.  
Diplomová práce, VŠB-TU Ostrava, FMMI, 2013. 

Obr. 46 je záznamem měření teploty v mezipánvi během lití 7 taveb vysoko uhlíkaté 

oceli určené pro výrobu drátu do lan. Pro danou sekvenci tohoto druhu oceli byla stanovena 

teplota likvidu 1466°C. Obsah uhlíku se pohyboval v rozmezí od 0,71 do 0,75%. U této 

sekvence jsou hodnoty získávané bodově v 11 případech pod křivkou kontinuálního měření 

v hodnotách až do -8°C. Rozdíl +5°C je zjištěn nad křivkou kontinuálního měření pouze 

jednou, jinak jsou teploty s minimálními rozdíly mezi sebou. Tyto rozdíly mohou být 

způsobeny obsluhou při provádění bodového měření a to tak, že jednorázová sonda byla 

pravděpodobně ponořena do menší, případně větší hloubky než je sonda kontinuální. 

Výjimkou je první tavba v sekvenci, která je mírně přehřátá více než ostatní tavby, což 

spolehlivě zaznamenal pouze systém kontinuálního měření. Chybějící údaj bodového měření 

teploty mohl být způsobem nedorozuměním taviče a obsluhy na plošině mezipánve. 

V případě této sekvence je možno vyslovit závěr, že teplota získávána ručně je 

v přijatelné toleranci od kontinuálního měření, nicméně není schopna zejména u 3. a 4. tavby, 

vzhledem k četnosti použití, zachytit celkové průběhy teplot při odlévání.   

 

Obr. 46 Graf kontinuálního a bodového měření teploty vysoko uhlíkaté oceli 
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4.6 Diskuze výsledků experimentální části  

Data shrnující údaje získané z jednotlivých grafů, uvádí tab. 8. Celkem bylo odlito 81 

taveb se 6 až 8 tavbami v jednotlivých sekvencích. Průměrná doba na odlití těchto sekvencí 

činila 6 hod 29 minut. Při lití těchto taveb bylo provedeno celkem 253 bodových měření. 

Krajní hodnoty odchylek bodového měření od kontinuálního záznamu činilo -8 až +8 °C. 

Další posouzení bodově získaných hodnot vedl ke zjištění, že 31,6% těchto hodnot byla vyšší 

než záznam kontinuálního měření, 29,3% nižší a 39,1% bylo se záznamem kontinuálního 

měření prakticky totožné. Tyto odchylky byly pravděpodobně způsobeny tím, že zařízení 

Contilance je ponořeno v oceli ve stejné úrovni od hladiny a tudíž měří teplotu oceli neustále 

ve stejné hloubce od hladiny a je tedy pravděpodobné, že tyto hodnoty lépe reprezentují 

skutečnou teplotu oceli v mezipánvi. Kdežto bodové měření je odebíráno v pravidelných 

intervalech, kdy dochází ke změnám výšky hladiny oceli v mezipánvi při plnění  

a vyprazdňování. Jestliže vezmeme v úvahu, že kontinuální měření poskytlo hodnověrné 

záznamy, což garantuje výrobce tohoto zařízení, pak výše uvedené vede k závěru, že bodové 

měření v praxi vykazuje nedostatky, které se však neprojevují negativně v chodu licího stroje. 

Přesto by bylo vhodné standardizovat bodové měření s ohledem na množství oceli 

v mezipánvi, tzn. brát v úvahu časový interval odběru, ale také množství oceli v mezipánvi, 

kdy při rozdílu 4 tun - rozdíl mezi maximálním naplněním mezipánve (13 tun) a minimálním 

množství (9 tun) dochází právě k těmto odchylkám.  

Tab. 8 Data k provedeným měřením teploty bodově a Contilance  

Obr. Počet taveb Doba měření sondou 

Počet 

bodových 

měření 

Odchylky bodové od 

Contilance 

- + 

34 7 10 hod 6  min* 20 -2°C +6°C 

35 7 6 hod 56 min 22 -4°C +4°C 

36 8 2 hodiny + 4 hod 14 min** 21 -6°C +5°C 

38 7 6 hod 33 min*** 21 -8°C +8°C 

39 6 6 hod 9 min 20 -7°C +4°C 

40 6 6 hod 3 min 21 -4°C +6°C 

41 6 6 hod 2 min 21 -4°C +3°C 

42 6 6 hod 21 min 22 -6°C +6°C 

43 7 6 hod 55 min 22 -6°C +6°C 

44 7 7 hod 41 min 21 -2°C +4°C 

45 7 6 hod 28 min 22 -8°C +4°C 

46 7 6 hod 24 min 20 -8°C +5°C 

Celkem 81 77 hod 52 min 253 max -8°C max +8°C 

Poznámky: * sonda byla použita pro testování maximální doby životnosti. Při této sekvenci 

byla v provozu 23 hodin a 17 minut   
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** sonda po 2 hodinách měření propálena. Pro následující 4 hodiny v sekvenci 

byla použita nová sonda Contilance 

*** sonda byla použita pro dvě sekvence. Celková doba použití sondy činila 14 

hodin 53 minut, kdy byla opět testována maximální doba použití   

Oceláři by byli schopni, díky propracované technologii a možnostem ZPO dosahovat 

sekvenčnosti lití přes 10 taveb. Ocelárna TŽ však vyrábí velmi široký sortiment ocelí a její 

výrobní program se řídí denními požadavky válcoven. Ty respektují zakázky odběratelů při 

striktním úsilí minimalizovat zásoby hotových výrobků. Z tohoto důvodu se v běžné praxi 

objednávají sekvence v rozmezí 4-8 taveb. Proto byl proveden pokus o ověření maximální 

možné životnosti sond Contilance (trojnásobné použití jedné sondy), což se však negativně 

projevilo na záznamech dvou taveb viz obr. 34. 

Praktické ověření kontinuálního měření teploty oceli v mezipánvi ZPO č.2 prokázalo, 

že pro konkrétní podmínky tohoto sochorového licího stroje se čtyřmi výtoky z každé ze dvou 

mezipánví, je vyhovující měření s ponořováním měřící sondy přes rozhraní struska- kov. 

Z toho vyplývá závěr, že provozovatelé ZPO č.2 se nemusí zabývat možností případného 

ověřování provozně nákladnějšího systému CasTemp.  

V praktických podmínkách licí plošiny ZPO č.2 bylo ověřeno, že použití z hlediska 

provozu a údržby ne příliš náročného zařízení Contilance dostupného za příznivou pořizovací 

cenu, je pro podmínky tohoto licího stroje vhodné. Toto zařízení při jednoduché obsluze 

zaručuje potřebnou provozní spolehlivost.  

Údaje získané kontinuálním měřením teploty dostatečně korespondují s kontrolním 

měřením prováděným bodově, což je možno považovat za průkaz hodnověrnosti získaných 

hodnot a jejich použitelnosti pro řízení rychlosti lití. Pokud případný uživatel zařízení 

plynulého odlévání vykazuje velmi nízký počet průvalů nebo naopak zamrznutí licích proudů 

již při praxi bodového měření, pak přínos kontinuálního měření nemusí být znatelný. Pro 

takové provozovatele by mohly být zajímavé druhy ocelí, jež vyžadují odlévání s teplotou 

přehřátí nižší než 30°C nad likvidem. V případě konvertorové ocelárny TŽ, a.s. se jedná 

zejména o vysokouhlíkaté oceli.   
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5 ZÁVĚR 

Cílem této diplomové práce bylo posoudit bodové a kontinuální měření teploty oceli 

v mezipánvi. Pokusná měření byla provedena na konvertorové ocelárně TŽ, a.s. na ZPO č.2. 

V průběhu testování byly odlévány různé značky oceli s nízkým, středním a vysokým 

obsahem uhlíku. Z provedených pokusných měření je možno vyslovit tyto závěry:   

1. Přesto, že konvertorová ocelárna TŽ, a.s. využívá v praxi poměrně spolehlivý  

a relativně levný systém bodového měření teploty v mezipánvi, které zajišťuje dobré výkony 

licích strojů s minimem výskytu průvalů nebo případů zamrznutí licích proudů, je možno 

vyslovit závěr, že právě dosti jednoduché a v provozu nenáročné zařízení Contilance může 

být vhodné pro mezipánve daného provozu.  

2. Vybavení ocelárny na úseku sekundární metalurgie je skutečně bohaté a celková doba 

přípravy jednotlivých taveb pro kontinuální odlévání je dostatečně dlouhá. V běžné praxi této 

ocelárny přicházejí na ZPO jednotlivé tavby velmi dobře teplotně homogenizované s poměrně 

malými ztrátami tepla během lití. Přesto se mohou výjimečně vyskytnout případy 

nedostatečné izolace hladiny oceli v pánvi, nedostatků v přípravě licí pánve a mezipánve nebo 

případy náhlého selhání některého zařízení s nepříznivým dopadem na ztráty tepla během lití. 

Zejména s ohledem na možnost výskytu takovýchto výjimečných taveb lze předpokládat, že 

právě kontinuální měření teploty v mezipánvi by poskytlo mnohem rychlejší informaci  

o neobvykle rychlém poklesu teploty oceli a umožnilo by včasnou úpravu licí rychlosti.  

3. Pokusná měření s použitím zařízení Contilance v provozních podmínkách 

konvertorové ocelárny TŽ, a.s. prokázala, že tento typ dostatečně vyhovuje jak z hlediska 

spolehlivé funkčnosti, tak z hlediska požadované přesnosti získávaných hodnot. Systém 

Contilance zachytil u všech taveb v sekvencích předpokládaný trend nárůstu teploty při plnění 

mezipánve ocelí a v průběhu odlévání k poklesu teploty do doby, než byla přivezena nová licí 

pánev s ocelí, která způsobila opět nárůst teploty. Díky technologii provedení, že sonda je 

schopna klesat i stoupat s hladinou oceli v mezipánvi je zaručeno, že teplota oceli je vždy 

měřena ve stejné hloubce od hladiny oceli v mezipánvi. To ovšem souvisí se životností sondy, 

kdy výrobce zaručuje reprezentativní výsledky po dobu 10-12 hodin, což odpovídá zhruba  

2 sekvencím odlévání různých druhů ocelí. Překročení životnosti o několik hodin a použití 

k měření delší než je 12 hodin může vést k získávání nepřesných teplot a odlišnému trendu 

jednotlivých taveb, kdy dochází ke značně rozkolísanému průběhu křivky měřené teploty.  

4. Z jednotlivých grafů je patrné, že hodnoty kontinuálního měření v okamžicích 

bodového měření se liší mnohdy o různé hodnoty v obou směrech, ve výjimečných případech 
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extrémně až o 8°C. Přesto je možno konstatovat, že ve většině případů se průběh teplot 

stanovených bodově shoduje s trendem vykazovaným měřením kontinuálním. To podle mého 

názoru potvrzuje předpoklad, že kontinuální měření poskytuje nejen data bez jakékoliv časové 

ztráty, ale zřejmě i data, která lépe korespondují se skutečnou teplotou oceli v mezipánvi 

v celém průběhu odlévání, tj. při plnění mezipánve a vypouštění oceli do jednotlivých proudů 

ZPO.  

5. Při ručním měření, které je prováděno v pravidelných intervalech (cca 10-15 minut), 

může občas dojít k tomu, že ocel v mezipánvi může vykazovat tendenci stále nižší teploty, 

což v průběhu dvou měření v časovém úseku 20 minut nemusí být dostatečné k ověření, zda 

tomu tak opravdu je. Takovéto snižování teploty a neodpovídající zvýšení licí rychlosti může 

vést k zamrzání licích proudů. Zkušební kontinuální měření svým průběhem a výše uvedenou 

přesností dává předpoklady pro rychlejší reakci obsluhy s patřičným zvýšením rychlosti. To 

by navíc mělo pozitivní vliv na výkon licího stroje.  

6. Při dostatečné vysoké sekvenčnosti taveb by dokonce mohlo dojít i k určité úspoře 

nákladů na samotné měření. Je věcí rozhodnutí vedení ocelárny, zda zavedení kontinuálního 

měření do praxe této ocelárny bude spojeno i s případnou úsporou pracovních sil. Tuto 

záležitost nejsem schopen při své nulové praxi posoudit. V každém případě by Contilance 

znamenala zlepšení podmínek bezpečné práce pro obsluhu. 

7. Kontinuální měření teploty při nepřerušovaném poskytování informace o teplotě  

a trendu jejího vývoje umožňuje optimální regulaci rychlosti lití, což umožňuje případné 

zvýšení výkonu licího stroje. Tento fakt zřejmě nakonec bude nejvýznamnějším faktorem 

v procesu rozhodování provozovatelů ZPO o zavedení této metody do běžné praxe.  
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