
 

 

 

 



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

ABSTRAKT 

V diplomové práci je ukázán postup při návrhu teplotního modelu a modelu proudění 

oceli pro zařízení plynulého odlévání v prostředí ProCast. Jsou rozebrány základní rovnice 

přenosu tepla v oblasti primárního, sekundárního a terciárního chlazení. Pro jednotlivé zóny 

chlazení byly navrţeny okrajové podmínky. Na teplotním modelu předlitku pravoúhlého 

průřezu (sochoru) o rozměrech 150 x 150 mm byl vyhodnocen vliv změny licí rychlosti na 

povrchovou teplotu a metalurgickou délku u šesti simulačních úloh. Dosaţené výsledky 

poslouţí k verifikaci a ověření modelu. 
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ABSTRAKT 

The thesis deals with the design process model of temperature and flow model for 

steel continuous casting machine in the environment ProCast. There are described 

fundamental equations of heat transfer in primary, secondary and tertiary cooling. Boundary 

conditions have been proposed for each cooling zone. Influence of changes in casting speed 

on surface temperature and the metallurgical length for the six simulation exercises was 

evaluated on thermal model for rectangular cross-section billet with dimensions of 

150 x 150 mm. Achievements will be used for verification and validation of the model. 
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SEZNAM POUŽITÝCH VELIČIN 

Název Značka Jednotka 

součinitel teplotní vodivosti a m
2
.s

-1
 

měrná tepelná kapacita c J.kg
-1

.K
-1

 

součinitel sálání absolutně černého tělesa C0 W.m
-2

.K
-4

 

tíhové zrychlení g m.s
-2

 

měrné skupenské teplo l J.kg
-1

 

délka l m 

hmotnost m kg 

teplo Q J 

hustota tepelného toku q W.m
-2

 

celkový tepelný odpor Rc m
2
.K.W

-1
 

plocha S m
2
 

tloušťka, šířka s m 

Celsiova teplota t °C 

termodynamická teplota T K 

teplota likvidu tl °C 

teplota okolí to °C 

teplota povrchu tp °C 

teplota solidu ts °C 

rychlost v m.s
-1

 

teplotní rozdíl t °C 

celkový součinitel přestupu tepla c W.m
-2

.K
-1

 

součinitel přestupu tepla konvekcí k W.m
-2

.K
-1

 

součinitel přestupu tepla sáláním  s W.m
-2

.K
-1

 

součinitel objemové roztaţnosti K
-1

 

pohltivost A 1 

koeficient tvaru 1 

dynamická viskozita Pa.s 

součinitel tepelné vodivosti W.m
-1

.K
-1

 

kinematická viskozita m
2
.s

-1
 

hustota kg.m
-3

 

čas s 
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1   ÚVOD 

ProCast je slévárenský simulační software slouţící k numerickému řešení úloh, 

přičemţ vyuţívá metodu konečných prvků (FEM). 

Software umoţňuje definovat a stanovit technologické podmínky pro výrobu odlitku 

při gravitačním lití do pískových forem, nízkotlaké a vysokotlaké lití do trvalých forem, lití 

do skořepinových forem, do forem na vytavitelný a vypařitelný model. Dále umoţňuje 

simulaci při lití ve vakuu, odstředivé lití a kontinuální lití. V diplomové práci je vyuţití 

programu zaměřeno na kontinuální lití oceli. 

Plynulé odlévání oceli je moderní a progresivní technologie výroby oceli, jejímţ 

produktem je předlitek jako polotovar k dalšímu zpracování. Do roku 1950 byla ocel odlévána 

do stacionárních forem (kokil) a produktem byly ingoty. Protoţe plynulé odlévání přineslo 

zvýšení kvality, produktivity a celkové efektivnosti, stalo se hlavní technologií výroby oceli.  

Technologie plynulého odlévání zahrnuje sloţité tepelné procesy, jejichţ znalost je 

předpokladem kvalitní a bezporuchové výroby. Z tepelně technického hlediska je výroba 

kvalitního předlitku ovlivněna zejména způsobem chlazení, rychlostí lití, přehřátím oceli, 

geometrií průřezu a jakostí odlévané oceli. Komplikovanost dějů a zejména současné 

působení mnoha faktorů na proces lití však ztěţuje modelová řešení [16]. 

V teoretické části se diplomová práce zabývá popisem funkce a rozborem tepelných 

dějů v primární, sekundární a terciární oblastí chlazení na zařízení plynulého odlévání (ZPO). 

Dále je věnována pozornost numerickým metodám a jsou rozebrány jednotlivé podmínky 

jednoznačnosti pro návrh modelu.  

Cílem předloţené práce je naznačit postup při návrhu teplotního modelu a modelu 

proudění oceli pro ZPO v prostředí ProCast. 

Na teplotním modelu předlitku pravoúhlého průřezu o rozměrech 150 x 150 mm byl 

vyhodnocen vliv změny licí rychlosti na povrchovou teplotu a metalurgickou délku u šesti 

simulačních úloh. 

Studium podmínek chlazení a následné poznání kinetiky teplotního pole předlitku je u 

ZPO jedním ze základních předpokladů pro racionální řízení technologie odlévání. 

Důsledkem pak jsou materiálové i energetické úspory a vyšší kvalita produkce.  
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2   TECHNOLOGIE PLYNULÉHO ODLÉVÁNÍ OCELI 

Při odlévání oceli na ZPO je nejprve zpracovaná ocel přivezena v licí pánvi ze zařízení 

sekundární metalurgie a umístěna na ZPO do licího stojanu, který umoţňuje manipulaci 

s licími pánvemi za účelem nepřetrţitého doplňování mezipánve. Mezipánev je další částí 

ZPO a slouţí k rozdělení oceli na jednotlivé licí proudy, které přivádějí tekutou ocel do vodou 

chlazeného krystalizátoru, jenţ představuje primární zónu chlazení. Krystalizátor je tvořen 

měděným pláštěm a slouţí jako kokila. V krystalizátoru ztuhne povrchová vrstva oceli, 

zatímco ve středu zůstává tekuté jádro. Dále postupuje předlitek do zóny sekundárního 

chlazení, kde je ochlazován takovou intenzitou, aby byl na konci této zóny utuhlý po celém 

průřezu. Pohyb předlitku je zajištěn taţnými válečky. Předposlední technologický krok 

představuje dělení předlitku na konci terciární zóny chlazení na poţadované délky pro 

následné zpracování na válcovně [3], [4], [6]. 

Princip plynulého odlévání lze tedy definovat jako technologický postup, při kterém je 

tekutá ocel průběţně zpracována na předlitek, který můţe mít různé tvary dle poţadavků pro 

následné tváření. Dle průřezu předlitku dělíme ZPO na bramová, bloková a sochorová. 

Zařízení plynulého odlévání lze dále dle konstrukčního vývoje rozdělit na 

 vertikální ZPO, 

 radiální ZPO, 

 horizontální ZPO. 

V České republice jsou provozovány výhradně radiální ZPO, a proto zde bude popsán 

pouze tento typ. 

Radiální ZPO je charakteristické umístěním hlavních částí licího stroje podél tzv. 

licího oblouku, ve kterém je veden předlitek. Tento typ lze rozdělit na 

 radiální ZPO s rovným krystalizátorem, 

 radiální ZPO se zakřiveným krystalizátorem. 

První typ ZPO je charakteristický tím, ţe tuhnutí předlitku začíná v rovném 

krystalizátoru, poté pokračuje do navazující vertikální části, kde získá dostatečně silnou 

tloušťku stěn a následně postupuje do ohýbací zóny, kde je deformován do zakřiveného tvaru. 

Další tvarová deformace předlitku neboli rovnání, nastává při přechodu do horizontální části 

dráhy [4]. 

U druhého typu dochází k počátku tuhnutí v zakřiveném krystalizátoru, přičemţ 

předlitek v navazující části sestupné dráhy o shodném poloměru nepodléhá tvarové 

deformaci, která nastává aţ při přechodu do horizontální části dráhy [4]. 

Metalurgická délka, tedy délka tekutého jádra od hladiny do místa úplného ztuhnutí 

v celém průřezu předlitku je rozdělena mezi sestupnou zakřivenou a horizontální dráhou dle 

modifikace radiálního ZPO. Tohoto parametru se vyuţívá pro zvyšování licích výkonů, a to 

zvýšením licích rychlostí [4]. 

Licí rychlost lze definovat jako rychlost, kterou předlitek opouští krystalizátor. Její 

hodnota závisí především na příčném průřezu a rozměrech předlitku, druhu oceli, rychlosti 

odvodu tepla z předlitku do okolního prostředí a na pevnosti utuhlé kůry na dráze tuhnutí [3]. 

Jak jiţ bylo uvedeno, zařízení plynulého odlévání se skládá z několika konstrukčních 

uzlů, které na sebe navazují a plní rozdílné funkce. Dále je pozornost zaměřena na detailnější 

popis primární, sekundární a terciární zóny chlazení. 
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Primární oblast chlazení je charakterizována především krystalizátorem, jenţ zajišťuje 

prvotní chlazení tekuté oceli. Tento proces je spojený se vznikem pevné vnější kůry, přičemţ 

ve středu předlitku se nachází tekuté jádro. Právě proto musí být vzniklá vnější kůra předlitku 

dostatečně silná, aby odolala působení ferostatického tlaku, mechanickým napětím a 

deformacím po výstupu z krystalizátoru [3]. 

Hlavním materiálem pro výrobu krystalizátoru je měď, protoţe tento materiál 

vykazuje vysokou tepelnou vodivost. Jsou vyuţívány i slitiny na bázi např. Cu-Ag, Cu-Cr, 

Cu-Zr, atd. Tyto slitiny vykazují vyšší ţivotnost neţ krystalizátory z čisté mědi [4]. 

Dle konstrukce lze rozdělit krystalizátory na tři základní typy, a to na blokové, 

trubkové a deskové, přičemţ nelze opomenout zvláštní skupinu tzv. zakřivených 

krystalizátorů [4]. 

Hlavní funkcí krystalizátoru je tedy zajistit ztuhnutí povrchové skořepiny takové 

tloušťky a pevnosti, aby udrţela obsah tekutého jádra při vstupu proudu do sekundární zóny 

chlazení. Klíčovými prvky jsou tvar, tloušťka skořepiny, stejná teplota skořepiny při posuvu, 

a to vše bez vnitřních i povrchových vad s minimální pórovitostí a s malým počtem 

nekovových vměstků [17]. 

U sochorového plynulého lití se pouţívají trubkové krystalizátory. Krystalizátor je 

chlazen vodou, která omývá celý vnější povrch trubkové vloţky. Hladina oceli v 

krystalizátoru je pokryta souvislou vrstvou licího prášku, který se taví a stéká po stěnách 

krystalizátoru. Dvě hlavní funkce licího prášku jsou krytí hladiny před oxidací a mazání 

styčných ploch na povrchu vzniklé licí kůry a na pracovní stěně krystalizátoru [17]. 

Odvod tepla z oceli v krystalizátoru je nejdůleţitějším dějem při plynulém lití. 

Dostatečně intenzivní a rovnoměrný odvod tepla je nezbytný pro dosaţení dobré kvality 

povrchu a vyvarování se průvalu. V krystalizátoru se z předlitku odvádí za jednotku času z 

celého ZPO relativně největší mnoţství veškerého tepla, a to 10 aţ 30 % [17]. 

Sekundární oblast chlazení se nachází mezi krystalizátorem a terciární zónou chlazení. 

V této zóně je předlitek ostřikován chladicím médiem. Správný způsob chlazení v sekundární 

oblasti je velmi důleţitý, neboť ovlivňuje kvalitu předlitku z hlediska vzniku vnitřních i 

povrchových vad a zonální segregace. Jak jiţ bylo uvedeno, předlitek, který vzniká 

v krystalizátoru, je charakteristický postupnou tvorbou povrchové kůry, přičemţ opouští 

krystalizátor s tekutým jádrem. Po opuštění krystalizátoru je namáhán vlivem ferostatického 

tlaku s kombinací taţné, ohýbací a gravitační síly, coţ vyvolává mechanická napětí a 

deformace. Nerovnoměrné ochlazování toto můţe umocnit dodatečným vytvářením lokálních 

oblastí ohřevu nebo ochlazení. Takto vznikající tepelná a mechanická pnutí jsou iniciací 

různých vad [8]. 

Optimální a účinné sekundární chlazení musí splňovat následující poţadavky 

 rovnoměrnost chlazení povrchu předlitku, 

 intenzivní chlazení, 

 krátká doba kontaktu neodpařené vody s předlitkem, 

 regulovatelnost intenzity ostřiku. 

V sekundární zóně chlazení se na ZPO pouţívají dva základní typy chladicích 

systémů, a to jednosloţkové nebo dvousloţkové. 

Způsob chlazení, kdy je k ostřiku předlitku jako chladicí médium pouţívána voda, 

představují jednosloţkové chladicí systémy. 
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Chladicí kapalina je v tomto systému mechanicky (rozsekáváním paprsku, 

ultrazvukem apod.) nebo tlakově rozstřikována ve formě malých kapek na povrch předlitku. 

Trysky pouţívané k rozstřiku vody se mezi sebou odlišují tvarem ostřikové plochy, 

která můţe být eliptická, kruhová, plochá, nebo ve tvaru mezikruţí [3]. Hlavně mnoţstvím 

vody a tvarem ostřikové plochy lze ovlivnit chlazení povrchu předlitku. 

Druhý systém chlazení představují dvousloţkové chladicí systémy. U trysek pro 

dvousloţkové (vodovzdušné) chlazení nastává směšování vzduchu a vody. Směs vzduchu a 

vody se vytváří uvnitř trysky a vychází přes účelně vytvarované otvory trysek. Vodní paprsek 

ve formě mikroskopických kapiček je veden kolmo na povrch chlazeného předlitku. Dochází 

k odpaření kapaliny a na povrchu nenastává nekontrolovatelné stékání neodpařené vody [3]. 

Systém vodovzdušného chlazení odstraňuje nedostatky dosud pouţívaných jednosloţkových 

trysek a k dalším přednostem a výhodám patří 

 rovnoměrnost chlazení povrchu předlitku po šířce, 

 krátká doba setrvání vody na povrchu předlitku. 

V této oblasti se uplatňuje přenos tepla vedením, konvekcí a radiací. 

Terciární zóna chlazení představuje oblast, kdy je důleţité udrţet tvar předlitku a 

převést ho z vertikálního směru do horizontální roviny. Rovnání ztuhlé skořepiny způsobuje 

na vnějším oblouku tlak a na vnitřním tah. Výsledné napětí je závislé na poloměru oblouku a 

mechanických vlastnostech. Jestliţe napětí na vnitřním a vnějším rádiusu je příliš velké, 

mohou vznikat povrchové trhliny a jiné vady, které mají vliv na kvalitu polotovaru. Tato 

napjatost je obvykle minimalizována pouţitím co největšího rovnacího oblouku [17]. U 

sochorového ZPO rovnání a zároveň taţení předlitku zajišťuje rovnací a taţná stolice [4]. 

Po narovnání je předlitek dopravován po válečkové trati k dělicímu stroji zařízení, 

který řeţe předlitek na poţadované délky. Kaţdý kus je poté označen značkovacím zařízením. 

Řezání je uskutečňováno mechanicky nebo kyslíkovým hořákem [6]. 

V závislosti na tvaru nebo způsobu budoucího pouţití jsou výsledné produkty 

skladovány na chladicích roštech nebo tzv. horkou cestou dopravovány ke konečnému 

válcování. I při horké cestě musí být znovu ohřívány, aby se pro válcování dosáhlo 

optimálních tepelně-mechanických vlastností [4]. 

Teplo obsaţené v předlitku je odváděno do okolního prostředí převáţně sáláním 

a v menší míře přirozenou konvekcí, dále pak vedením do vodících, taţných a rovnacích 

válců a chladícího loţe. 
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3   ZÁKLADNÍ ROVNICE PŘENOSU TEPLA V OBLASTI 

PLYNULÉHO ODLÉVÁNÍ OCELI 

Sdílení tepla v krystalizátoru (primární oblast chlazení) a v oblasti vodního či 

vodovzdušného chlazení (sekundární oblast chlazení) patří k hlavním procesům, které 

podmiňují vysokou kvalitu produkce a výrobnost soudobých zařízení pro plynulé odlévání 

oceli. Krystalizátor je sice základní částí licího stroje, která má zásadní a prvotní vliv na 

činnost celého ZPO, ovšem pominout nelze ani význam sekundární oblasti chlazení, ve které 

je teplo z povrchu předlitku po výstupu z krystalizátoru odváděno intenzivním působením 

chladicího média [2]. 

Tvar a rozměr odlévaného předlitku určuje vloţka krystalizátoru. Krystalizátor je 

charakterizován především svou geometrií, která je dána příčným řezem, konicitou a délkou. 

Jmenovitý rozměr předlitku za studena a smrštění určuje rozměr krystalizátoru v horní části. 

Spodní rozměry jsou výsledkem průměrných hodnot smrštění plynule odlévané oceli 

v krystalizátoru o zvoleném úkosu [14]. 

K zajištění dobrého kontaktu tuhnoucího a chladnoucího předlitku s krystalizátorem je 

zapotřebí, aby průřez na dolní hraně krystalizátoru byl menší neţ průřez vstupní. Konicita 

krystalizátoru dovoluje kompenzovat smrštění oceli. V průběhu tuhnutí tvořícího se předlitku 

dochází vlivem smrštění k odtahování kůry od stěn krystalizátoru a tím ke zhoršenému 

odvodu tepla. Volba úkosu je závislá na jakosti oceli a rychlosti odlévání, coţ jsou faktory 

rozhodující o zúţení spodního průřezu krystalizátoru. U sochorových a blokových ZPO se 

konicita pohybuje v rozmezí od 0,4 do 0,9 %. Zúţení spodního průřezu krystalizátoru 

zabraňuje tvorbě trhlin v rozích předlitku [2]. 

Mezi základní rovnice popisující přenos tepla a proudění v oblasti plynulého odlévání 

oceli patří 

 Rovnice kontinuity, 

 Bernoulliho rovnice, 

 Pohybová rovnice Navierova-Stokesova, 

 Fourierova-Kirchhoffova rovnice. 

Problematika a podrobné odvození uvedených rovnic je popsána v literárních zdrojích 

[1] a [10]. Stěţejní částí této kapitoly je především popis a hodnocení tepelných poměrů při 

přestupu tepla v primární, sekundární a terciární oblasti chlazení. Popis vychází z práce autorů 

[3], [4], [5] a především [15]. 

3.1   Přestup tepla v pásmu primárního chlazení 

V primární oblasti chlazení přestupuje teplo od fronty tuhnutí (tj. od vnitřní strany licí 

kůry) přes kůru, mezerou mezi kůrou a stěnou krystalizátoru, vlastní stěnou krystalizátoru aţ 

do chladící vody. Celkový tepelný odpor lze vyjádřit vztahem 

2k

k

10

0
c

11 ss
R      (W

-1
.m

-2
.K) (1) 
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kde s0 je tloušťka licí kůry (oceli)  (m), 

 λ0 - průměrný součinitel tepelné vodivosti ztuhlé kůry předlitku  (W.m
-1

.K
-1

), 

 α1 - součinitel přestupu tepla mezi kůrou předlitku a vnitřní stěnou krystalizátoru 

   (W.m
-2

.K
-1

), 

 α2 - součinitel přestupu tepla mezi stěnou kokily a chladící vodou  (W.m
-2

.K
-1

), 

 sk - tloušťka stěny krystalizátoru  (m) 

 λk - součinitel tepelné vodivosti stěny krystalizátoru  (W.m
-1

.K
-1

) [15]. 

Krystalizátor je moţné po výšce rozdělit na tři zóny podle charakteru odvodu tepla, 

daného interakcí kůry s povrchem kokily. První zóna je charakteristická dobrým kontaktem 

poměrně slabé kůry se stěnou, který je zajištěn tlakem tekuté oceli, působícím na plastickou 

licí kůru. Mezi licí kůrou a stěnou krystalizátoru je obvykle souvislá vrstva licího prášku [15]. 

Druhá zóna se vyznačuje střídavým dotekem licí kůry se stěnou krystalizátoru. Kůra 

má jiţ větší tuhost, ale nevydrţí trvale odolávat působení ferostatického tlaku. Zároveň je 

vystavena střídavému smrštění a reohřevu, čímţ je vyvoláno její dynamické namáhání. 

Ve druhé zóně vzniká na přechodnou dobu plynová mezera mezi kůrou a stěnou 

krystalizátoru [15]. 

Třetí zóna se nachází ve spodní části krystalizátoru a je charakteristická relativně 

pevnější licí kůrou, která jiţ odolává ferostatickému tlaku a vlivem smrštění dochází k jejímu 

trvalému odtrţení od stěn krystalizátoru. Mezi licí kůrou a stěnou vzniká stabilní plynová 

mezera, výrazně omezující odvod tepla [15]. 

Pro hustotu tepelného toku v oblasti primárního chlazení platí vztah 

1

2k

k

10

0
vt

11
)(

ss
ttq      (W.m

-2
) (2) 

kde tt je teplota tuhnutí oceli  (°C), 

 tv - průměrná teplota chladící vody  (°C) [15]. 

Za teplotu tuhnutí můţe být při zjednodušených úvahách pokládána střední teplota 

mezi teplotou likvidu a solidu 

)(
2

1
slt ttt      (°C) (3) 

kde tl je teplota likvidu oceli  (°C), 

 ts - teplota solidu oceli  (°C) [15]. 

Teoretické propočty hustot tepelného toku v jednotlivých částech krystalizátoru 

naráţejí na neznalost součinitelů přestupu tepla, které je nutno stanovit převáţně měřením. 

Ze vztahu (2) je patrné, ţe změna kaţdého ze členů celkového tepelného odporu 

způsobí změnu hustoty tepelného toku. To se projeví změnou rozloţení teplot mezi frontou 

tuhnutí a chladicí vodou [15]. 

V následujících odstavcích je proveden rozbor vlivů parametrů na jednotlivé sloţky 

tepelného odporu, na hustotu tepelného toku, teplotní pole v licí kůře a ve stěně krystalizátoru. 
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3.1.1   Přestup tepla licí kůrou 

V licí kůře, pokud se neuvaţuje roh a jeho blízké okolí, je přenos tepla přibliţně 

jednorozměrný ve směru normálovém, tj. kolmém na vnější plochu. Tepelný tok v podélném 

směru je vůči normálovému tepelnému toku zanedbatelný. Hustotu tepelného toku 

v normálovém směru můţeme vyjádřit vztahem 

)( pt

0

0 tt
s

q      (W.m
-2

) (4) 

kde tp je teplota povrchu předlitku  (°C) [15]. 

Hodnoty součinitele tepelné vodivosti oceli jsou závislé na teplotě a chemickém 

sloţení oceli. Ze vztahu (4) vyplývá, ţe změna tloušťky licí kůry ovlivní hustotu tepelného 

toku, a tím i teplotu povrchu předlitku. Teplotní změny negativně působí na licí kůru, kde 

vyvolávají tepelná pnutí, která mohou vést aţ k porušení celistvosti kůry. Důleţitou roli hraje 

velikost a rychlost těchto teplotních změn, které se projevují jako teplotní fluktace [15]. 

3.1.2   Přestup tepla mezi povrchem předlitku a stěnou krystalizátoru 

Způsoby sdílení tepla na rozhraní povrch předlitku – vnitřní stěna krystalizátoru jsou 

různé podle jednotlivých zón v krystalizátoru. V první zóně je mezi kůrou a stěnou vrstva 

licího prášku, přestup tepla je intenzivnější neţ ve druhé a třetí zóně, kde se kontakt 

uskutečňuje přes vrstvu licího prášku a přes vznikající a rostoucí plynovou mezeru [15]. 

Tepelná vodivost licího prášku závisí na jeho teplotě a chemickém sloţení. Tloušťka 

jeho vrstvy záleţí na rovnoměrnosti dávkování licího prášku, proto je ţádoucí v provozu 

pouţívat automatické dávkovače [15]. 

Součinitel přestupu tepla z povrchu předlitku na vnitřní stěnu krystalizátoru závisí 

především na 

 povrchové teplotě předlitku, 

 tloušťce vrstvy licího prášku, 

 tepelné vodivosti vrstvy licího prášku, 

 tloušťce mezery vyplněné plynem [15]. 

Pokud se předpokládá, ţe licí prášek je převáţně usazen na povrchu předlitku, je 

hustota tepelného toku přes vrstvu licího prášku daná rovnicí 

)( dp

d

d tt
s

q      (W.m
-2

) (5) 

kde d je součinitel tepelné vodivosti licího prášku  (W.m
-1

.K
-1

), 

 sd - tloušťka vrstvy licího prášku  (m), 

 td - vnější teplota vrstvy licího prášku  (°C) [15]. 

Pro druhou a třetí zónu se rovnice (5) komplikuje vznikem plynové mezery mezi 

utuhlou kůrou a vnitřním povrchem krystalizátoru. V plynové mezeře se sdílení tepla realizuje 

asi ze 75 % vedením a z 25 % sáláním. 
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Hustotu tepelného toku mezerou vyjadřuje rovnice 

)(
100100

C)( 1def

4

1

4

d
01d

m

m tt
TT

tt
s

q      (W.m
-2

) (6) 

kde m je součinitel tepelné vodivosti plynové mezery  (W.m
-1

.K
-1

),

 sm - střední hodnota tloušťky plynové mezery  (m), 

 t1 - teplota vnitřního (pracovního) povrchu stěny krystalizátoru  (°C), 

 C0 - součinitel sálání absolutně černého tělesa  (W.m
-2

.K
-4

), 

  - sloţený součinitel poměrné pohltivosti rovnoběţných povrchů  (1), 

- termodynamická teplota vnitřního povrchu stěny krystalizátoru  (K), 

d - termodynamická teplota vnějšího povrchu vrstvy licího prášku  (K), 

ef - efektivní součinitel přestupu tepla od vrstvy licího prášku k vnitřnímu povrchu 

stěny krystalizátoru přes plynovou mezeru  (W.m
-2

.K
-1

) [15]. 

Hustota tepelného toku z povrchu předlitku přes vrstvu licího prášku a přes plynovou 

mezeru na vnitřní stěnu krystalizátoru je pak dána vztahem 

1

efd

d

1p

1
)(

s
ttq      (W.m

-2
) (7) 

Po dosazení za ef se hustota tepelného toku rovná 

1

1d

4

1

4

d
0

m

m

d

d

1p

100100
C

tt

TT

s

s

tt
q      (W.m

-2
) (8) 

Největší část tepelného odporu tvoří plynová mezera, která sniţuje odvod tepla 3 aţ 5 

krát. Na velikost tepelného odporu plynové mezery má značný vliv sloţení plynu. Bylo 

zjištěno, ţe plynová mezera obsahuje především CO2, O2, CO, N2 a H2. Z jednotlivých sloţek 

plynné směsi má největší význam obsah H2, jelikoţ jeho tepelná vodivost je asi 8 krát vyšší 

neţ tepelná vodivost ostatních plynů [15]. 

Tloušťka mezery, která nejvíce ovlivňuje tepelný odpor, závisí také na drsnosti 

povrchu předlitku, který má charakteristickou vrásčitou strukturu. Na hloubku, velikost a 

vzdálenost vrásek má vliv nejenom licí rychlost a frekvence oscilací krystalizátoru, ale i 

rozměry předlitku a poloměr ohybu krystalizátoru [15]. 

3.1.3   Přestup tepla měděnou formou 

Přestup tepla v krystalizátoru je jen velmi málo ovlivňován tloušťkou měděné stěny 

krystalizátoru. Vzhledem k vysoké hodnotě součinitele tepelné vodivosti mědi je velikost 

tepelného odporu stěny nízká. Předpokládáme-li stacionární tepelný tok, můţeme hustotu 

tepelného toku určit ze vztahu 
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)( 21

k

k tt
s

q      (W.m
-2

) (9) 

kde t2 je teplota vnějšího (chlazeného) povrchu stěny krystalizátoru  (°C) [15]. 

Pokud dojde ke změně hustoty tepelného toku q, způsobené např. nerovnoměrnou 

tloušťkou licí kůry, licího prášku nebo přítomností trhliny v kůře, změní se zároveň i teplotní 

pole stěny krystalizátoru [15]. 

3.1.4   Přestup tepla do chladicí vody 

Hustota tepelného toku ze stěny krystalizátoru do chladicí vody je dána vztahem 

)( v22 ttq      (W.m
-2

) (10) 

Je-li teplota chladicí vody taková, ţe nedochází ke vzniku páry, je moţné součinitel 

přestupu tepla stanovit z kriteriální rovnice 

4,08,0023,0 PrReNu      (1) (11) 

Vedle podobnostních čísel Nu, Re, Pr se v rovnici (11) vyskytuje i opravný součinitel 

na teplotu stěny  pro který platí 

11,0

2

v
     (1) (12) 

kde v je dynamická viskozita vody při teplotě tv  (Pa.s), 

 2 - dynamická viskozita vody při teplotě povrchu t2  (Pa.s) [13]. 

Hodnotu součinitele nelze předem určit, neboť teplota na povrchu stěny není před 

výpočtem známa. Hodnota opravného součinitele se proto vypočítává pro kaţdý bod na 

povrchu stěny aţ v průběhu řešení. Závislost dynamické viskozity na termodynamické teplotě 

je tabelována, pro vyuţití v numerických modelech je moţné s výhodou pouţít regresní 

závislost na termodynamické teplotě T ve tvaru 

)(10 Tf      (Pa.s) (13) 

3.2   Přestup tepla v pásmu sekundárního chlazení 

Teplo odváděné z povrchu předlitku v sekundárním pásmu se skládá tedy ze tří sloţek: 

1. V místech přímo chlazených vodou se teplo spotřebuje na ohřev vody a její 

částečné odpaření. 

2. Na nesmáčeném povrchu se sdílí teplo sáláním a konvekcí. 

3. V místech styku povrchu předlitku s vodícími válci se odvádí teplo vedením [5]. 

Pro průběh tuhnutí jsou rozhodující především první dvě sloţky [5]. 
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Vzhledem k vysokým teplotám je přestup tepla z předlitku v sekundární oblasti velmi 

sloţitý, neboť při ostřiku chladící vodou nastává Leindenfrostův jev. Obecně lze teplo 

odváděné chladící vodou z povrchu předlitku určit z Newtonovy rovnice 

SttQ )( vpc
     (J) (14) 

kde c je celkový součinitel přestupu tepla z povrchu předlitku  (W.m
-2

.K
-1

), 

 tp - teplota povrchu předlitku  (°C), 

 tv - teplota chladicí vody  (°C), 

 S - plocha chlazeného povrchu  (m
2
), 

  - doba ostřiku  (°C) [3]. 

Základním problémem je určení součinitele přestupu tepla. Obecně je moţné 

součinitel přestupu tepla stanovit jako funkci těchto proměnných: 

),,,,,,,,,( 321pv lllctvf      (W.m
-2

.K
-1

) (15) 

kde  je součinitel přestupu tepla z povrchu předlitku  (W.m
-2

.K
-1

), 

 v - rychlost proudu chladicí vody  (m.s
-1

), 

 tv - teplota chladicí vody  (°C), 

  - měrná tepelná vodivost chladící vody  (W.m
-1

.K
-1

), 

 - hustota chladicí vody  (kg.m
-3

), 

 - dynamická viskozita chladicí vody  (Pa.s), 

l1, l2, l3 - rozměry povrchu předlitku  (m), 

  - tvar předlitku  (1) [3]. 

Hustotu vnějšího tepelného toku v sekundární oblasti chlazení předlitku je moţné 

stanovit ze vztahu 

)( vpcII ttq      (W.m
-2

) (16) 

Problém řešení rovnice (16) spočívá ve stanovení celkového součinitele c, který 

vyjadřuje dílčí vlivy odvodu tepla tlakovou vodou, odvod tepla sáláním a konvekcí [3]. 

Hodnotu c je moţno formálně vyjádřit 

ksvc      (W.m
-2

.K
-1

) (17) 

kde v je součinitel přestupu tepla ostřikem chladicí vodou  (W.m
-2

.K
-1

), 

 s - součinitel přestupu tepla sáláním  (W.m
-2

.K
-1

), 

k - součinitel přestupu tepla konvekcí  (W.m
-2

.K
-1

) [3]. 

Stanovení součinitele přestupu tepla ostřikem chladicí vodou v je moţné vyjádřit 

bilanční rovnicí 

)(

)100(

)(

)()(

v1p

v1v

v1p

v1v2v
v

ttS

tclxm

ttS

ttcxlm
     (W.m

-2
.K

-1
) (18) 
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kde v je součinitel přestupu tepla ostřikem chladicí vodou  (W.m
-2

.K
-1

), 

 x - poměrné mnoţství vody přeměněné v páru  (1), 

 mp - mnoţství vzniklé páry  (kg.s
-1

), 

 mv - mnoţství chladicí vody v příslušné oblasti chlazení  (kg.s
-1

), 

 tv1, tv2 - počáteční a konečná teplota chladicí vody  (°C), 

 l - měrné skupenské teplo vypařování vody  (J.kg
-1

), 

 S - ochlazovaná plocha předlitku  (m
2
) [3]. 

Stanovení součinitele přestupu tepla sáláním s umoţňuje rovnice 

okp

4

ok

4

p

0

s

100100
C

tt

TT
A

     (W.m
-2

.K
-1

) (19) 

Stanovení součinitele přestupu tepla volnou konvekcí umoţňuje vztah platný pro 

svislou plochu 

4
okpk 56,2 tt      (W.m

-2
.K

-1
) (20) 

Určení celkového součinitele přestupu tepla umoţňuje srovnání hustot tepelných toků 

v povrchové vrstvě předlitku a v proudu chladícího média 

III qq      (W.m
-2

) (21) 

a platí 

)( 21I tt
s

q      (W.m
-2

) (22) 

kde qI je hustota tepelného toku v povrchové vrstvě předlitku v průběhu ostřiku  (W.m
-2

), 

 qII - hustota tepelného toku z povrchu předlitku do proudu chladicího média (W.m
-2

), 

  - měrná tepelná vodivost předlitku  (W.m
-1

.K
-1

), 

s - šířka vrstvy  (m), 

 t1, t2 - teploty jednotlivých vrstev předlitku [3]. 

Hustotu tepelného toku qII lze vypočítat ze vztahu (16). Potom lze napsat, ţe 

)()( vpc21 tttt
s

     (W.m
-2

) (23) 

z čehoţ 

vp

21

c

)(

tt

tt
s      (W.m

-2
.K

-1
) (24) 

Pro případ povrchové vrstvy předlitku platí 
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p1 tt      (°C) (25) 

Rovnice (22) platí pro stacionární vedení tepla rovinnou stěnou. Při určování c v dané 

konkrétní horizontální rovině předlitku a v daném časovém okamţiku lze pouţít vztah (24). 

K určení celkového součinitele přestupu tepla z hustoty tepelných toků je nutné určení 

teplot v prošetřované rovině předlitku, zjištění povrchových teplot v odpovídajících místech a 

zjištění okolní atmosféry. Uvedené veličiny musí být funkcí výškové souřadnice sekundární 

oblasti ZPO [3]. 

K dosaţení co největší hodnoty součinitele přestupu tepla je vhodné chladit povrch 

předlitku médiem ve formě velmi jemných kapiček, které se okamţitě po styku s horkým 

předlitkem odpaří, protoţe teplota kapaliny za stálého tlaku roste aţ do bodu varu. Dalším 

přiváděním tepla se teplota vody nemění a teplo se spotřebovává vypařením [3]. 

Platí 

lmtmcQ      (J) (26) 

kde c je měrná tepelná kapacita vody  (J.kg
-1

.K
-1

), 

 m - hmotnost vody  (kg), 

 ∆t - teplotní rozdíl bodu varu a teploty vstupující vody  (K), 

 l - měrné skupenské teplo vody  (J.kg
-1

) [3]. 

Skupenské výparné teplo vody je podstatně vyšší neţ teplo potřebné na zvýšení 

entalpie. Pro vodu při 0 °C má skupenské výparné teplo hodnotu 2 515,8 kJ.kg
-1

, při 100 °C 

2 263,8 kJ.kg
-1

. Této skutečnosti lze vyuţít i při chlazení plynule litých předlitků v sekundární 

oblasti [3]. 

Takový způsob rozstřiku chladící vody, kdy dochází k jejímu odpaření na povrchu 

předlitku, nejlépe zajišťují konstrukce trysek s velmi jemným rozprášením [3]. 

3.3   Přestup tepla v pásmu terciárního chlazení 

Po výstupu předlitku z pásma sekundárního chlazení dochází v pásmu terciárního 

chlazení ke sdílení tepla z povrchu předlitku sáláním a konvekcí. Je výhodné zahrnout oba 

uvedené způsoby sdílení tepla do jediného vztahu 

4

o

4

p

opk
100100

C)(
TT

Attq      (W.m
-2

) (27) 

kde tp je teplota povrchu předlitku  (°C), 

 to - teplota okolí  (°C), 

 C - součinitel sálání absolutně černého tělesa  (W.m
-2

.K
-4

), 

 A - pohltivost  (1), 

 Tp - termodynamická teplota povrchu předlitku  (K), 

 To - termodynamická teplota okolí  (K) [4]. 

Nazveme-li hustotu tepelného toku pro konvekci qk a pro sálání qs, platí pro celkovou 

hustotu tepelného toku vztah 
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sk qqq      (W.m
-2

) (28) 

Pro kombinovaný součinitel přenosu tepla α platí obdobně 

sk      (W.m
-2

.K
-1

) (29) 

kde α je celkový součinitel přestupu tepla  (W.m
-2

.K
-1

), 

 αk - součinitel přestupu tepla konvekcí  (W.m
-2

.K
-1

), 

 αs - součinitel přestupu tepla sáláním  (W.m
-2

.K
-1

) [4]. 

Kombinovaný součinitel přenosu tepla konvekcí a sáláním určíme ze vztahu 

)(

100100
C

op

4

o

4

p

k
tt

TT
A

     (W.m
-2

.K
-1

) (30) 

Pro stanovení součinitele přestupu tepla konvekcí αk je třeba vycházet z podmínek, za 

kterých dochází ke sdílení tepla konvekcí v pásmu terciárního chlazení. Jde v podstatě o 

volnou gravitační konvekci, pro niţ platí kriteriální rovnice  

n).(.C GrPrNu      (1) (31) 

kde Nu je Nusseltovo kritérium  (1), 

 Pr - Prandtlovo kritérium  (1), 

 Gr - Grashofovo kritérium  (1) [4]. 

Hodnoty součinitelů C a n v rovnici (31) stanovíme z níţe uvedené tab. 1. 

Tabulka 1  Hodnoty konstant C a n [5] 

Pr.Gr C n 

< 10
-3

 0,450 0 

1.10
-3

 - 5.10
2
 1,180 

8

1
 

5.10
2
 - 2.10

7
 0,540 

4

1
 

2.10
7
 - 1.10

13
 0,135 

3

1
 

Součin Pr.Gr  pro vzduch je vyšší neţ 2.10
7
 a proto platí podle tab. 1, ţe C = 0,135 a 

n = 1/3. 

Po dosazení těchto hodnot do rovnice (31) je 

3.135,0 Gr.PrNu      (1) (32) 
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Dosadíme-li do předchozího vztahu za 

3... gt
Gr      (1) (33) 

a za 

a
Pr      (1) (34) 

obdrţíme pro αk vztah 

3

vzdvzd

vzdk
.

..
135,0

a

tg
     (W.m

-2
.K

-1
) (35) 

kde β je součinitel objemové roztaţnosti vzduchu  (K
-1

), 

 λvzd - součinitel tepelné vodivosti vzduchu  (W.m
-1

.K
-1

), 

 avzd - součinitel teplotní vodivosti vzduchu  (m
2
.s

-1
), 

 vzd - kinematická viskozita vzduchu  (m
2
.s

-1
), 

 g - tíhové zrychlení  (m.s
-2

), 

 t - teplotní rozdíl mezi povrchem předlitku a okolním vzduchem  (°C) [5]. 

Z vypočtených hodnot s a k pro stejný teplotní rozdíl t je zřejmé, ţe hodnota s je 

aţ o dva řády vyšší, neţ hodnota součinitele k. Vyplývá to názorně z grafu na obr. 1. 

Zatímco hodnota k se v závislosti na teplotě povrchu předlitku nemění, zvyšuje se hodnota 

s s rostoucí teplotou povrchu předlitku velmi výrazně. Podíl tepla sdíleného konvekcí je 

menší neţ 10 % z celkového odvedeného tepla [5]. 

 

Obr. 1  Změna součinitelů sálání, konvekce a celkového součinitele při kombinovaném 

přenosu tepla [5] 
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V provozních podmínkách dochází v pásmu terciárního chlazení ve skutečnosti 

k velmi sloţité výměně tepla. Při analýze těchto konkrétních podmínek nestačí v řadě případů 

vypočítat teplotní ztráty podle předchozího postupu. Často je třeba počítat i se vzájemným 

ozařováním předlitku, hlavně po jejich dělení a chladnutí na roštech. Totéţ platí pro stanovení 

teplotních ztrát oceli v pánvích a mezipánvích s víkem, kde je nezbytné uvaţovat vzájemné 

ozařování víka a stěny nádoby. Sloţité podmínky přestupu tepla v těchto případech 

představují velmi náročné výpočtové modely, které musí vycházet z výsledků ověřovacích 

měření za provozních podmínek [4]. 
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4   MOŽNOSTI NUMERICKÉHO MODELOVÁNÍ ZPO 

Numerické metody, jejichţ podstata je zaloţena na diskreditaci proměnných, mají 

značné potenciální moţnosti uplatnění v podmínkách počítačového modelování. Je tomu tak 

zejména proto, ţe je pro ně typická opakovatelnost jednoduchých algebraických operací 

určitého typu, coţ odpovídá operačním vlastnostem počítačů. Numerické metody umoţňují 

získat řešení tepelné úlohy v konečném počtu diskrétních míst (uzlů) zvolené diferenční sítě, 

nebo sítě konečných prvků a to v celé oblasti či její povrchové části. Podle toho se numerické 

metody dělí na 

 Metody konečných diferencí (The Finite Differences Method – FDM), 

 Metody okrajových prvků (The Boundary Element Method – BEM), 

 Metody konečných prvků (The Finite Element Method - FEM) [16]. 

4.1   Metoda konečných diferencí 

Metoda konečných diferencí, téţ často označována jako metoda sítí je nejpouţívanější 

metodou k výpočtu teplotních polí. Podstata metody spočívá v náhradě původní derivace 

v diferenciální rovnici rozdíly stejného řádu, které odpovídají příslušné derivaci. Náhrada se 

provádí v diskrétních místech tvořených uzly sítě pokrývající řešenou oblast. Pouze v těchto 

uzlech se hledají dané teploty [1]. 

Metody konečných diferencí lze podle druhu zvoleného diferenčního výrazu rozdělit 

na 

 Explicitní, 

 Implicitní, 

 Kombinované (Crankovy – Nickolsonovy metody) [1]. 

K základním charakteristickým vlastnostem při posuzování diferenčních metod patří 

konvergence, přesnost a stabilita řešení. 

Řešení úlohy spočívá v pokrytí oblasti sítí a řešení se zjišťuje pouze v uzlových 

bodech sítě. V kaţdém uzlu sítě je derivace nahrazena konečnými diferencemi a pro 

n neznámých teplot se získá n algebraických rovnic. Řešení úlohy tedy spočívá v náhradě 

parciálních diferenciálních rovnic rovnicemi algebraickými a v následném řešení soustavy 

těchto rovnic [1]. 

Ve stacionárním stavu se teplota uzlu nemění, takţe v tělese bez vnitřních zdrojů se 

suma tepelných toků do kaţdého uzlu rovná nule. 

Při řešení rozlišujeme uzly vnější a vnitřní. Uzly vnější leţí na hranici dané oblasti, 

ostatní uzly jsou uvnitř této oblasti. Jednotlivé tepelné toky se dají vyjádřit podle prvního 

Fourierova zákona vedení tepla [1]. 

O explicitní diferenční metodě je známo, ţe můţe být na rozdíl od metody implicitní 

numericky nestabilní. Taková situace nastává, není-li dodrţena určitá závislost mezi časovým 

a prostorovým řešením. S vyuţitím druhého zákona termodynamiky lze tuto vzájemnou 

závislost odvodit [14]. 
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4.2   Metoda okrajových prvků 

Metoda okrajových prvků je zaloţena na principu fundamentálního (základního) 

řešení okrajové úlohy, které odpovídá funkci zdroje zadané ve tvaru určité funkce (Diracovy 

gama funkce). V tomto případě se dají pouţít konečné prvky k aproximaci hranice oblasti a 

integrální rovnice pro vnitřní části oblasti [16]. 

Zvláštností metody okrajových prvků, jinak téţ nazývané metodou okrajových 

integrálních rovnic nebo hraničních či povrchových prvků, je na rozdíl od metody konečných 

prvků a metod konečných diferencí v tom, ţe nevyţaduje diskreditaci a určování hodnot 

teploty v celé oblasti, ale jen v její okrajové části. Metoda k tomu vyuţívá moţnosti převedení 

tepelné úlohy na určitou integrální rovnici. Tím se výrazně redukuje rozsah řešení tepelné 

úlohy. Řešení se obvykle provádí numericky nebo numericko – analyticky. Přitom se 

okrajová integrální rovnice nahrazuje určitým diskrétním analogem získaným po aproximaci 

hranice oblasti souborem konečných prvků [16]. 

4.3   Metoda konečných prvků 

Metoda konečných prvků (FEM) představuje moderní, vysoce efektivní numerickou 

metodu pro řešení technických úloh. V současnosti je povaţována za jednu z nejúčinnějších 

přibliţných metod pro řešení problémů popsaných diferenciálními rovnicemi [16]. 

Základní myšlenkou metody je, ţe se nejprve vyšetřované těleso rozdělí na konečný 

počet jednotlivých oblastí, coţ jsou pro rovinnou úlohu většinou trojúhelníky či čtyřúhelníky 

a pro prostorové úlohy čtyřstěny, pětistěny, kvádry a podobně. Prvky jsou mezi sebou vázány 

v konečném počtu uzlů na svých hranicích. Pro kaţdý prvek se skutečná hledaná teplotní 

funkce nahradí určitou interpolační tvarovou funkcí N, jednoznačně určující teplotu uvnitř 

prvku T z teplot v jeho uzlech Ti [16]. 

n

i

ii

n

n TN

T

T

T

NNNT
1

2

1

21 ...


 (36) 

Kde n je počet prvků v jednotlivých prvcích a Ni je funkce souřadnic uzlu prvku. Pro 

jednoduchost výpočtu je vhodné volit tvarovou funkci lineární vzhledem k souřadnicím uzlu. 

Řešení je tím přesnější, čím více se průběh aproximační funkce 
n

i

iiTN
1

blíţí průběhu 

skutečné funkce a čím jemněji je provedena diskretizace tělesa. Metoda je numericky stabilní 

pro libovolné hodnoty časového kroku ∆  . Metoda má řadu předností oproti metodě sítí, ale 

také některé nevýhody. Metoda umoţňuje aproximovat zakřivený tvar oblasti přímkovými 

prvky nebo přesně popsat křivkovými prvky. Rozměry prvků lze podle potřeby měnit 

a přizpůsobovat potřebám řešení. Nevýhoda metody je vyšší náročnost na hardwarové 

vybavení [16]. 
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5   DEFINICE PODMÍNEK JEDNOZNAČNOSTI PRO MODEL 

ZPO 

Při řešení teplotního pole předlitku je třeba stanovit podmínky jednoznačnosti řešení, 

které charakterizují konkrétní případ ochlazování předlitku. Podmínky jednoznačnosti se dělí 

na fyzikální podmínky, geometrické podmínky, počáteční podmínku, povrchové podmínky 

[1]. 

K fyzikálním podmínkám jednoznačnosti patří znalost základních fyzikálních veličin 

oceli jako součinitele tepelné vodivosti, entalpie a hustoty pro danou teplotu a dané sloţení. 

Dále k fyzikálním podmínkám jednoznačnosti patří také teplota likvidu a solidu, které 

definují oblast tekuté a tuhé fáze. 

Termofyzikální parametry byly stanoveny pomocí software ProCast na základě 

chemického sloţení dle tab. 2. Na obr. 2, 3, 4 jsou uvedeny termofyzikální vlastnosti 

vybraných ocelí. 

Tabulka 2  Chemické sloţení oceli v (hm. %) 

Ocel C Mn Si Cu Cr Ni Mo 

A 0,07 0,61 0,17 0,04 0,06 0,03 0,01 

B 0,18 0,71 0,08 0,03 0,06 0,03 0,01 

C 0,41 0,65 0,21 0,04 1,05 0,03 0,03 

D 0,83 0,66 0,22 0,03 0,09 0,02 0,01 

Geometrické podmínky udávají tvar a rozměry předlitku. Byl odléván formát 

čtvercového průřezu o rozměrech 150 x 150 mm.  Na tvaru předlitku závisí způsob generace 

sítě elementů i základní rovnice sdílení tepla a proudění. 

Počáteční podmínka souvisí s teplotním polem tekuté oceli na úrovni hladiny 

v krystalizátoru, které lze povaţovat za rovnoměrné. Počáteční teplota se rovná teplotě lití. 

Teplota lití se odvozuje od teploty likvidu, závisí tedy na chemickém sloţení odlévané oceli. 

Povrchové podmínky odráţejí vzájemné tepelné působení mezi okolním prostředím a 

povrchem předlitku. Byly zvoleny povrchové podmínky II. a III. druhu. 
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Obr. 2  Tepelná vodivost 

 

Obr. 3  Entalpie 

 

Obr. 4  Hustota 
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5.1   Stanovení povrchové podmínky pro primární oblast chlazení 

V primární oblasti chlazení se do modelu zadává hustota tepelného toku q mezi ocelí a 

chladicí vodou krystalizátoru, tedy povrchová podmínka II. druhu. Při stanovení intenzity 

odvodu tepla z tuhnoucí oceli byly vyuţity parametry chladicí vody a teplotní gradienty po 

výšce a obvodu pracovního povrchu měděné vloţky krystalizátoru čtvercového průřezu o 

rozměrech 150 x 150 mm a délky 1 m. 

Tepelný tok z chladící vody krystalizátoru byl vypočítán následujícím vztahem 

)( 12pm ttcQP      (W) (37) 

kde Qm je průtok vody krystalizátorem  (kg.s
-1

), 

 cp - tepelná kapacita vody  (J.kg
-1

.K
-1

), 

 t1 - teplota vstupující vody  (°C), 

 t2 - teplota vystupující vody  (°C). 

Z teplot v hloubce 10 mm pod chlazeným povrchem měděné vloţky na stranách 

velkého rádiusu (VR), malého rádiusu (MR), levého boku (LB) a pravého boku (PB) v pěti 

horizontálních rovinách – 250, 400, 550, 700 a 850 mm od horní hrany krystalizátoru byl 

stanoven průměrný teplotní profil po výšce stěny krystalizátoru. Výpočet průměrných teplot 

po výšce krystalizátoru bylo provedeno pomocí tabulkového procesoru MS Excel u třinácti 

taveb. Pro prezentaci jsou uvedeny vypočítané průměrné teploty pro tavbu s označením A1 

(viz tab. 3). 

Tabulka 3  Vypočítané teploty po výšce krystalizátoru pro tavbu A1 

Tavba A1 
Hladina H Průměr VR MR LB PB P 

(mm) (1) (°C) (°C) (°C) (°C) (°C) (kW) 

C 0,07 hm. % 

2,3 m.min
-1 

140 0 201         

856 

250 0,13 157 152 152 152 171 

400 0,30 122 121 123 125 119 

550 0,48 116 113 124 111 114 

700 0,65 110 113 112 107 109 

850 0,83 109 113 107 109 107 

1000 1 91         

Pro výpočet hustoty tepelného toku byly navrţeny vstupní parametry (viz tab. 4). 

Tabulka 4  Vstupní hodnoty pro výpočet hustoty tepelného toku po výšce krystalizátoru pro 

tavbu A1 

šířka krystalizátoru 0,15 (m) 

výška vrstvy 0,01 (m) 

počet vrstev 86 (1) 

plocha vrstvy 0,006 (m
2
) 

tepelný tok z vody 856 (kW) 

hodnota tepelného toku tipnutá na dolní hraně 7,19 (kW) 
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Při výpočtu hustoty tepelného toku byl vyuţit analytický nástroj Řešitel, jenţ je 

součástí tabulkového procesoru MS Excel. 

 

Obr. 5  Průběh hustoty tepelného toku q po výšce krystalizátoru pro tavbu A1 

Průběh hustoty tepelného toku q od hladiny oceli aţ po spodní část krystalizátoru 

ukazuje obr. 5. Hustota tepelného toku po výšce krystalizátoru byla vyjádřena polynomem 

třetího stupně. Získané závislosti pro jiné podmínky a jakosti jsou uvedené v tab. 6. 

Vyjádřený polynom hustoty tepelného toku byl přepisován do uţivatelské funkce (viz 

obr. 6). 

 

Obr. 6  Uţivatelská funkce pro primární oblast chlazení 
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Tabulka 5  Získaná závislost hustot tepelného toku 

Hm. % C v (m.min
-1

) q = q3.H
3
 + q2.H

2
 + q1.H + q0     (kW.m

-2
) 

0,7 

A1 2,3 q = -5 087,146H
3
 + 9 394,825H

2
 - 5 771,957H + 2 662,680 

A2 2,5 q = -5 144,661H
3
 + 9 255,729H

2
 - 5 587,342H + 2 638,297 

A3 2,7 q = -6 341,454H
3
 + 11 002,871H

2
 - 6 147,124H + 2 618,876 

0,18 

B1 2,1 q = -2 374,996H
3
 + 4 759,586H

2
 - 3 417,294H + 2 340,949 

B2 2,3 q = -4 007,858H
3
 + 6 790,729H

2
 - 4 013,884H + 2 573,246 

B3 2,5 q = -3 382,422H
3
 + 5 940,319H

2
 - 3 633,627H + 2 584,972 

B4 2,7 q = -3 914,275H
3
 + 6 787,998H

2
 - 4 015,750H + 2 637,371 

0,41 

C1 2,1 q = -1 526,987H
3
 + 2 720,922H

2
 - 1 807,121H + 1 073,799 

C2 2,3 q = -2 045,086H
3
 + 4 001,112H

2
 - 2 628,216H + 1 282,700 

0,83 

D1 2,1 q = -1 760,253H
3
 + 3 766,851H

2
 - 3 243,171H + 2 640,730 

D2 2,3 q = -2 931,188H
3
 + 5 156,792H

2
 - 3 663,642H + 2 682,978 

D3 2,5 q = -2 589,889H
3
 + 4 999,031H

2
 - 3 755,532H + 2 724,531 

D4 2,7 q = -2 968,613H
3
 + 5 845,691H

2
 - 4 264,921H+ 2 838,429 

Pro numerickou simulaci v prostředí ProCast byly vybrány tavby s označením A1, A3, 

B1, B4, D1 a D4. 
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5.2   Stanovení povrchové podmínky pro sekundární a terciární oblast 

chlazení 

V sekundární oblasti chlazení se do modelu zadává součinitel sdílení tepla při nástřiku 

chladící vody. I v tomto případě se volí uţivatelská funkce (viz obr. 7). Ta respektuje 

rozmístění chladících trysek dle reálných rozměrů uvedených v technických výkresech pro 

tuto oblast. Délka sekundární zóny je 9 899 mm. 

V uţivatelské funkci je zahrnuta i oblast terciárního chlazení. Délka terciární zóny je 

9 101 mm. V terciární oblasti chlazení se radiační sloţka součinitele přestupu tepla určuje 

výpočtem ze Stefanova – Boltzmannova zákona. Konvekční sloţka se řeší z kriteriální 

rovnice udávající závislost mezi kritériem Nusseltovým, Prandtlovým a Grashofovým. Teplo 

obsaţené v předlitku je odváděno do okolního prostředí převáţně sáláním, v menší míře 

přirozenou konvekcí (viz kapitola 3.3). 

Uţivatelské funkce byly navrţeny vedoucím diplomové práce. 

 

Obr. 7  Uţivatelská funkce pro sekundární oblast chlazení 
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6   NÁVRH TEPLOTNÍHO MODELU A MODELU PROUDĚNÍ 

OCELI PRO ZPO V PROSTŘEDÍ PROCAST 

ProCast viz obr. 8 je slévárenský simulační software slouţící k numerickému řešení 

úloh, přičemţ vyuţívá metodu konečných prvků (FEM), viz manuály [11], [12], [13]. 

Software obsahuje tyto moduly: 

 Thermal analysis - teplotní analýza 

 Fluid analysis - řešení proudění kovu 

 Radiation analysis - analýza přenosu tepla zářením 

 Stress analysis - napěťové poměry po ztuhnutí a zchladnutí kovu 

 Microstructure modeling - modelování mikrostruktur kovu 

V diplomové práci byly vyuţity moduly Thermal a Fluid. 

 

Obr. 8  Hlavní obrazovka prostředí ProCast 

Program je charakterizován těmito nástroji: 

 MeshCast – slouţí k tvorbě a úpravě 2D a 3D sítě, je propojen s formáty CAD 

 PreCast – slouţí k nastavení rozhraní mezi materiály a definování okrajových 

podmínek 

 ProCast – slouţí k aktivaci výpočtu 

 DataCast – poskytuje potřebné soubory pro výpočet 

 VisualCast – umoţňuje zobrazit výsledky 

 Status – udává stav výpočtu 
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Obecný postup při návrhu modelu v prostředí ProCast lze stručně shrnout do několika 

bodů: 

1. Diskretizace všech řešených oblastí, tj. generování vhodné sítě konečných prvků. 

2. Zadávání okrajových podmínek. Zadávání materiálového chování a geometrických 

či jiných charakteristik. Vše se zadává do příslušných elementů nebo jejich uzlů. 

3. Sestavení a vyřešení obecných soustav lineárních nebo nelineárních rovnic. Je to 

obecně nejnáročnější část celého procesu, která často u velkých úloh klade vysoké 

nároky na hardware a software. Sestavení a vyřešení soustavy rovnic je prováděno 

počítačem dle naprogramovaného algoritmu. 

4. Zpracování výsledků (grafické výstupy). 

Pro úspěšné řešení je dále nutno vytvořit vlastní uţivatelské funkce viz uvedené obr. 6 

a obr. 7. 

Úvodním krokem při návrhu modelu je tedy rozdělení geometrie tělesa na prvky 

jednoduchých tvarů a konečných rozměrů. Rozdělením oblasti vznikne síť konečných prvků 

(mesh), která je určena známou mnoţinou elementů. 

Rozhodujícím kritériem pro získání správných výsledků numerické simulace je 

navrţení optimální sítě. Jemná síť s mnoha elementy vede k dobrému rozčlenění modelu a 

koresponduje s přesným výpočtem. Nicméně tato situace vede k dlouhým výpočtovým časům 

simulace. Aby se tedy zkrátila výpočtová doba simulace, vyuţívá se při návrhu hrubé sítě a 

symetrie modelu. 

Geometrie modelu byla proto navrţena jako čtvrtinová o rozměrech příčného řezu 

75 x 75 mm a délky 19 860 mm. Vzdálenosti mezi elementy jsou x = 15 mm, y = 15 mm a 

z = 20 mm. Za těchto podmínek je celkový počet elementů ve výpočtové síti 26 075. 

Další podmínkou pro návrh modelu je nutná znalost termofyzikálních parametrů pro 

konkrétní chemické sloţení odlévané oceli. Data lze převzít z materiálové databáze 

simulačního programu. 

Geometrie předlitku jak je patrné z obr. 9, se skládá ze dvou materiálových částí. První 

materiálová část představuje primární zónu chlazení, druhá část materiálu charakterizuje 

sekundární a terciární zónu. Na tyto materiálové části se přiřazují konkrétní okrajové 

podmínky. 
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Obr. 9  Materiálové rozdělení modelu 

Uzly na rozhraní materiálových částí jsou sdíleny elementy na obou stranách. Toto 

umoţňuje získat kontinuální teplotní profil přes rozhraní stejně jako kontinuální rychlostní 

pole. Oba materiály jsou tedy součásti stejného subjektu. Toto zajišťuje volba EQUIV [11]. 

Při tvorbě geometrie se dále uvaţovalo se vzdáleností hladiny oceli od horní hrany 

krystalizátoru. Vzdálenost hladiny od horní hrany krystalizátoru byla 140 mm. V modelu tedy 

představuje horní hrana, respektive plocha, hladinu oceli v krystalizátoru. Jak je zřejmé 

z obr. 10, teplota lití, jenţ představuje počáteční podmínku, se přiřazuje na horní plochu 

modelu. Při označení plochy je důleţité zkontrolovat souřadnice v modelu. 

 

Obr. 10  Přiřazení počáteční podmínky 
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Jak jiţ bylo uvedeno, v primární oblasti chlazení se do modelu zadává hustota 

tepelného toku q mezi ocelí a chladicí vodou krystalizátoru. Při označení ploch se uvaţuje se 

symetrií modelu. Přiřazení podmínky se tedy volí na plochy, které představují povrch 

předlitku (viz obr. 11). Hustota tepelného toku vyjádřena polynomem třetího stupně se zadává 

pomocí uţivatelské funkce. 

 

Obr. 11  Přiřazení povrchové podmínky II. druhu 

Druhá materiálová část geometrie (viz obr. 12) představuje sekundární a terciární zónu 

chlazení. V sekundární oblasti chlazení se zadává součinitel sdílení tepla při ostřiku chladicí 

vody. Přiřazení podmínky je analogické jako v případě primární zóny. I v tomto případě se 

volí uţivatelská funkce, která respektuje rozmístění chladicích trysek dle reálných rozměrů 

uvedených v technických výkresech pro tuto oblast. 

 

Obr. 12  Přiřazení povrchové podmínky III. druhu 
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Poslední okrajovou podmínkou při návrhu teplotního modelu je definování adiabatické 

hranice. Tato podmínka se přiřazuje na spodní plochu modelu (viz obr. 13). Adiabatická 

hranice definuje nulovou výměnu tepla s okolím. Platí tedy, ţe q = 0 W.m
-2

. 

 

Obr. 13  Přiřazení adiabatické hranice 

Při návrhu modelu proudění je dále třeba nastavit podmínku WALL, PRESURE a 

VELOCITY. 

Podmínka WALL se přiřazuje na plochy představující povrch předlitku. Podmínka 

PRESURE se přiřazuje na horní plochu. Označen je uzel symetrie. Podmínka představuje 

konstantní hodnotu 1 bar. Podmínka VELOCITY se přiřazuje na horní i spodní plochu 

modelu. Tato podmínka charakterizuje rychlost proudění taveniny. Při zadávání podmínky 

VELOCITY je třeba pomocí rovnice kontinuity určit rychlost, která se přiřadí na horní 

plochu. 

Posledním krokem před spuštěním výpočtu je aktivace modulů THERMAL a FLOW. 

Toto se provádí v menu RUN PARAMETERS. Záloţka obsahuje uvedené moduly. Teplotní 

výpočet je tedy představován modulem THERMAL. Modul se aktivuje jedničkou. Ostatní 

poloţky na kartě THERMAL (viz obr. 14) jsou nastaveny dle manuálu ProCast. Výpočet 

proudění se aktivuje modulem FLOW. Nastavení je analogické. 
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Obr. 14  Menu Run Parametres 

Po nadefinování všech vstupních dat a uloţení nastavení se přistupuje k spuštění 

samotného výpočtu. Spuštění výpočtu se aktivuje nástrojem ProCast na hlavní obrazovce 

softwaru (viz obr. 15). 

Řešení úlohy probíhá zpravidla jiţ bez zásahu řešitele v následujících etapách: 

 čtení a formální kontrola správnosti vstupních dat, 

 tvorba prvkových matic, 

 sestavení celkových matic, včetně realizace okrajových podmínek, 

 řešení základní soustavy rovnic. 

 

Obr. 15  Aktivace výpočtu 
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Průběţný přehled o stavu a ukončení výpočtu udává nástroj STATUS (viz obr. 16). 

 

Obr. 16  Nástroj STATUS 

Grafické vyhodnocení výsledků (teplotní pole, podíl utuhlé fáze, rychlostní pole 

proudící taveniny) umoţňuje nástroj VisualCAST (viz obr. 17). 

Nejpřehlednějším způsobem znázornění je barevné rozlišení úrovně jednotlivých 

sloţek. K vybraným bodům je moţné získat i konkrétní číselné hodnoty sledované veličiny. 

Nástroj umoţňuje i vykreslování grafů. Po skončení simulace je samozřejmostí moţnost 

archivace simulačních výsledků. 

 

Obr. 17  Nástroj VisualCast 
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6.1   Teplotní model 

Softwarem ProCast bylo provedeno šest simulačních úloh s označením A1, A3, B1, 

B4, D1 a D4 (viz tabulka 7). 

Na obr. 18 a obr. 19 je zobrazení teplotních polí ve 2D a 3D pohledu. Prezentovány 

jsou grafické výstupy teplotních polí simulačních úloh s označením D1 a D2. Barevné 

rozlišení na prezentovaných obrázcích charakterizuje povrchové rozloţení teplot. 

 

Obr. 18  Teplotní pole (2D pohled) 

 

Obr. 19  Teplotní pole (3D pohled) 
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Dále je prezentován obr. 20, na kterém je vidět délka tekutého jádra od hladiny 

do místa úplného ztuhnutí v celém průřezu předlitku. Barevné rozlišení charakterizuje podíl 

tuhé fáze. Pro prezentaci byly opět vybrány grafické výstupy simulačních úloh D1 a D4. 

 

Obr. 20  Metalurgická délka 

6.2   Model proudění 

Výpočet proudění byl proveden pro simulační úlohu s označením D4 (viz obr. 21). 

Barevné rozlišení představuje rychlostní pole proudící taveniny. Šipky charakterizují směr 

proudění. 

 

Obr. 21  Rychlostní pole proudící taveniny 
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7   SIMULACE VLIVU VYBRANÝCH PARAMETRŮ LITÍ NA 

POVRCHOVOU TEPLOTU A METALURGICKOU DÉLKU 

Softwarem ProCast bylo řešeno tuhnutí předlitku čtvercového průřezu o rozměrech 

150 x 150 mm. Bylo provedeno šest simulačních úloh s označením A1, A3, B1, B4, D1 a D4. 

U těchto úloh byl zkoumán vliv změny licí rychlosti na povrchovou teplotu a metalurgickou 

délku předlitku. Vstupní hodnoty jsou přehledně seřazeny v tabulce 7. 

Tabulka 6  Vstupní hodnoty simulačních úloh 

Simulační úloha 
1 2 3 4 5 6 

A1 A3 B1 B4 D1 D4 

C (%) 0,07 0,07 0,18 0,18 0,83 0,83 

Mn (%) 0,61 0,61 0,71 0,71 0,66 0,66 

Si (%) 0,17 0,17 0,08 0,08 0,22 0,22 

Cu (%) 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 

Cr (%) 0,06 0,06 0,06 0,06 0,09 0,09 

Ni (%) 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 

Mo (%) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

tlikvidu (°C) 1528 1528 1520 1520 1468 1468 

tsolidu (°C) 1488 1488 1436 1436 1353 1353 

tlití (°C) 1560 1560 1550 1550 1500 1500 

v (m.min
-1

) 2,3 2,7 2,1 2,7 2,1 2,7 

7.1   Vliv změny licí rychlosti na povrchovou teplotu předlitku 

Simulováno bylo teplotní pole předlitku. Příklad průběhu výpočtů pro simulační úlohy 

A3, B4 a D4 je uveden na obr. 22. 

Horní křivka na uvedených obrázcích představuje teplotu v ose předlitku, spodní 

teplotu povrchu předlitku. Teplota v ose předlitku z počátku pozvolně klesá, po dosaţení 

teploty solidu se rychlost ochlazování zvyšuje. Na teplotě povrchu jsou zřejmé skokové 

změny teploty v sekundární zóně chlazení, způsobené jednotlivými řadami chladicích trysek. 

Délka sekundární zóny je 9 899 mm. V dolní části teplota povrchu naroste a při přechodu 

předlitku do terciární zóny chlazení dochází k zpomalení poklesu teploty. 
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Obr. 22  Průběh teploty předlitku pro simulační úlohy A3, B4 a D4 
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Numerickou simulací v prostředí ProCast byl zkoumán vliv změny licí rychlosti na 

povrchovou teplotu předlitku. Na obr. 23 je srovnán průběh teploty povrchu pro jednotlivé 

uhlíkové skupiny. Kaţdá skupina se vyznačuje konstantním obsahem uhlíku a konstantní 

teplotou lití. Proměnnou je tedy licí rychlost. Teploty povrchu tp, m byly odečteny na modelu 

ve vzdálenosti l1 = 1 145 mm, l2 = 3 687 mm a l3 = 16 680 mm od dolní hrany krystalizátoru 

(DHK). Vzdálenosti odpovídají reálným polohám pyrometrů. Číselné hodnoty jsou 

uspořádány v tab. 7, tab. 8 a tab. 9. Z odečtených teplot pro jednotlivé licí rychlosti byl 

vypočítán teplotní rozdíl a tento dále vyjádřen procentuelně. 

Tabulka 7  Odečtené povrchové teploty u simulační úlohy A 

C 0,07 hm. %, tlití = 1560 °C l1 l2 l3 

tp, m (2,3 m.min
-1

) (°C) 1211 1173 1035 

tp, m (2,7 (m.min
-1

) (°C) 1251 1220 1111 

rozdíl teplot (°C) 40 47 76 

procentuelní rozdíl (%) 3 4 7 

Změna licí rychlosti z 2,3 m.min
-1

 na 2,7 m.min
-1

 u simulační úlohy A způsobí zvýšení 

povrchové teploty o 40 °C v poloze 1 145 mm od DHK, o 47 °C v poloze 3 687 mm od DHK 

a o 76 °C v poloze 16 680 mm od DHK. 

Tabulka 8  Odečtené povrchové teploty u simulační úlohy B 

C 0,18 hm. %, tlití = 1550 °C l1 l2 l3 

tp, m (2,1 m.min
-1

) (°C) 1169 1136 997 

tp, m (2,7 (m.min
-1

) (°C) 1220 1195 1101 

rozdíl teplot (°C) 51 59 104 

procentuelní rozdíl (%) 4 5 9 

U simulační úlohy s označením B způsobí změna licí rychlosti z 2,1 m.min
-1

 na 

2,7 m.min
-1

 zvýšení povrchové teploty o 51 °C v poloze 1 145 m od DHK, o 59 °C v poloze 

3 687 mm a o 104 °C v poloze 16 680 mm od DHK. 

Tabulka 9  Odečtené povrchové teploty u simulační úlohy D 

C 0,83 hm. %, tlití = 1500 °C l1 l2 l3 

tp, m (2,1 m.min
-1

) (°C) 1088 1070 968 

tp, m (2,7 (m.min
-1

) (°C) 1149 1134 1077 

rozdíl teplot (°C) 61 64 109 

procentuelní rozdíl (%) 5 6 10 

Obdobný trend se projevuje i u simulační úlohy s označením D. Změna licí rychlosti 

z 2,1 m.min
-1

 na 2,7 m.min
-1

 způsobí zvýšení povrchové teploty o 61 °C v poloze 1 145 mm 

od DHK, o 64 °C v poloze 3 687 mm od DHK a o 109 °C v poloze 16 680 mm od DHK. 



 

45 

 

Z dosaţených výsledků lze tedy konstatovat, ţe zvýšená licí rychlost se projeví 

nárůstem povrchové teploty předlitku. 

 

Obr. 23  Srovnání průběhu povrchových teplot 
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Při vyšších licích rychlostech je chladicí vodou odváděno méně tepla. Vzniklá tenčí 

licí kůra je intenzivněji přitlačována na stěnu krystalizátoru, coţ vede ke zvýšení hustoty 

tepelného toku z předlitku do stěny krystalizátoru. Kratší doba setrvání předlitku 

v krystalizátoru přispívá ke zvýšení povrchové teploty. 

Dále bylo provedeno srovnání odečtených povrchových teplot z výsledků simulací 

s experimentálními hodnotami. Experimentální hodnoty odpovídají teplotám, které byly 

změřeny pyrometry tpyrometr v uvedených polohách od DHK. Odečtené a změřené hodnoty jsou 

uvedeny v tab. 10, tab. 11 a tab. 12. Z odečtených a změřených povrchových teplot byl 

vypočítán teplotní rozdíl a tento rozdíl byl dále vyjádřen procentuelně. 

Tabulka 10  Srovnání odečtených povrchových teplot se změřenými u simulační úlohy A  

Simulační úloha A1 l1 l2 l3 

tp, m (°C) 1211 1173 1035 

tpyrometr  (°C) 997 1088 941 

t = tp, m - tpyrometr (°C) 214 85 94 

procentuelní rozdíl (%) 18 7 9 

Simulační úloha A3 l1 l2 l3 

tp, m (°C) 1251 1220 1111 

tpyrometr (°C) 969 1087 1003 

t = tp, m - tpyrometr (°C) 282 133 108 

procentuelní rozdíl (%) 23 11 10 

Tabulka 11  Srovnání odečtených povrchových teplot se změřenými u simulační úlohy B 

Simulační úloha B1 l1 l2 l3 

tp, m  (°C) 1169 1136 997 

tpyrometr (°C) 823 1003 942 

t = tp, m - tpyrometr (°C) 346 133 55 

procentuelní rozdíl (%) 30 12 6 

Simulační úloha B4 l1 l2 l3 

tp, m  (°C) 1220 1195 1101 

tpyrometr (°C) 826 994 902 

t = tp, m - tpyrometr (°C) 394 201 199 

procentuelní rozdíl (%) 32 17 18 
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Tabulka 12  Srovnání odečtených povrchových teplot se změřenými u simulační úlohy D 

Z výsledků je zřejmé, ţe povrchové teploty odečtené z provedených simulačních úloh 

jsou vyšší neţ teploty změřené pyrometry. Odečtené teploty tedy neodpovídají reálným 

hodnotám. 

Pro přiblíţení se reálným hodnotám je dále nutné zaměřit se na zpřesnění okrajových 

podmínek. Problém spočívá především stanovit hodnotu součinitele přestupu tepla 

v sekundární zóně chlazení. 

7.2   Vliv změny licí rychlosti na metalurgickou délku předlitku 

Softwarem ProCast byl dále zkoumán vliv změny licí rychlosti na metalurgickou 

délku lm předlitku. Simulační úlohy se vyznačovaly konstantním obsahem uhlíku a konstantní 

teplotou lití. Proměnnou tedy byla opět licí rychlost. Metalurgickou délku pro jednotlivé 

uhlíkové skupiny lze odečíst z obr. 24. 

Číselné hodnoty jsou uspořádané v tab. 13 a graficky vyjádřeny na obr. 25. Pro 

orientaci je tabulka rozšířena o obsah uhlíku, teplotu likvidu, teplotu solidu a o licí rychlost. 

Tabulka 13  Odečtené hodnoty metalurgických délek z provedených simulačních úloh 

Simulační úloha 
1 2 3 4 5 6 

A1 A3 B1 B4 D1 D4 

C (%) 0,07 0,07 0,18 0,18 0,83 0,83 

tlikvidu (°C) 1528 1528 1520 1520 1468 1468 

tsolidu (°C) 1488 1488 1436 1436 1353 1353 

tlití (°C) 1560 1560 1550 1550 1500 1500 

v (m.min
-1

) 2,3 2,7 2,1 2,7 2,1 2,7 

lm (m) 8,88 11,2 8,95 12,34 10,55 15,07 

Simulační úloha D1  l1 l2 l3 

tp, m  (°C) 1088 1070 968 

tpyrometr (°C) 600 846 815 

t = tp, m - tpyrometr (°C) 488 224 153 

procentuelní rozdíl (%) 45 21 16 

Simulační úloha D4 l1 l2 l3 

tp, m  (°C) 1149 1134 1077 

tpyrometr (°C) 525 844 923 

t = tp, m - tpyrometr (°C) 624 290 154 

procentuelní rozdíl (%) 54 26 14 
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Obr. 24  Vliv změny licí rychlosti na metalurgickou délku 
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Obr. 25  Grafické vyjádření odečtených hodnot metalurgických délek z výsledků simulačních 

úloh 

Změna licí rychlosti z 2,3 m.min
-1

 na 2,7 m.min
-1

 u simulačních úloh s obsahem uhlíku 

0,07 hm. % se projeví zvětšením metalurgické délky o 2,32 m. U simulačních úloh s obsahem 

uhlíku 0,18 hm. % způsobí změna licí rychlosti z 2,1 m.min
-1

 na 2,7 m.min
-1

 zvětšení 

metalurgické délky o 3,39 m. A u simulačních úloh s obsahem uhlíku 0,83 hm. % se projeví 

změna licí rychlosti z 2,1 m.min
-1

 na 2,7 m.min
-1

 zvětšením metalurgické délky o 4,52 m. 

Z odečtených hodnot pro uvedené parametry byly navrţeny regresní lineární modely 

(viz obr. 26, obr. 27 a obr. 28). 

 

Obr. 26  Závislost metalurgické délky (0,07 hm. %) na rychlosti lití 

8,88

11,2

8,95

12,34

10,55

15,07

0

2

4

6

8

10

12

14

16

A1 A3 B1 B4 D1 D4

M
et

al
u

rg
ic

k
á 

d
él

k
a 

(m
)

Simulační úloha

lm = 5,800v - 4,460

R² = 1

8,5

9,5

10,5

11,5

2,3 2,4 2,5 2,6 2,7

M
et

al
u
rg

ic
k
á 

d
él

k
a 

l m
(m

)

Rychlost lití v (m.min-1)



 

50 

 

 

Obr. 27  Závislost metalurgické délky (0,18 hm. %) na rychlosti lití 

 

Obr. 28  Závislost metalurgické délky (0,83 hm. %) na rychlosti lití 
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-1

. Pro tyto parametry nebyl proveden 

numerický výpočet, hodnoty metalurgické délky lze však odečíst z uvedených grafů. Platí 
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8   ZHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ A ZÁVĚR 

V předloţené práci je ukázáno základní vyuţití prostředí ProCast pro modelování 

plynulého odlévání oceli. ProCast vyuţívá metodu konečných prvků (FEM) a obsahuje 

moduly THERMAL, FLOW, RADIATION, STRES, MICROSTRUCTURE. Tedy moduly 

analyzující teplotní poměry, proudění kovu, přenos tepla zářením, napěťové stavy 

a modelování mikrostruktury kovu. Při návrhu teplotního modelu a modelu proudění byly 

vyuţity moduly THERMAL a FLOW. 

Řešení kaţdé úlohy v prostředí ProCAST je moţné rozdělit do tří základních etap: 

návrh numerického modelu a příprava vstupních dat (pre-processing), vlastní výpočet 

(processing), zpracování výsledků (post-processing). 

Rozhodujícím kritériem pro získání správných výsledků numerické simulace je 

navrţení optimální sítě a správná volba okrajových podmínek. Jemná síť s mnoha elementy 

vede k dobrému rozčlenění modelu a koresponduje s přesným výpočtem, nicméně tato situace 

vede k dlouhým výpočtovým časům simulace. Aby se tedy zkrátila výpočtová doba simulace, 

byla při návrhu zvolena hrubá sít a symetrie modelu. 

Geometrie modelu byla proto navrţena jako čtvrtinová o rozměrech příčného řezu 

75 x 75 mm a délky 19 860 mm. Vzdálenosti mezi elementy byly x = 15 mm, y = 15 mm a 

z = 20 mm. Za těchto podmínek byl celkový počet elementů ve výpočtové síti 26 075. 

Okrajové podmínky, materiálové chování a geometrické charakteristiky byly zadávány vţdy 

do příslušných elementů nebo jejich uzlů. 

Při výpočtu byly pouţity povrchové podmínky ve formě hustot tepelných toků 

a součinitelů přestupu tepla a to na základě toho, zda se jednalo o primární, sekundární či 

terciární oblast chlazení. 

V primární oblasti chlazení se do modelu zadávala hustota tepelného toku q mezi ocelí 

a chladicí vodou krystalizátoru, tedy povrchová podmínka II. druhu. Při stanovení intenzity 

odvodu tepla z tuhnoucí oceli byly vyuţity parametry chladící vody a teplotní gradienty po 

výšce a obvodu pracovního povrchu měděné vloţky krystalizátoru čtvercového průřezu o 

rozměrech 150 x 150 mm a délky 1 m. Hustota tepelného toku byla vyjádřena polynomem 

třetího stupně. V sekundární oblasti chlazení se do modelu zadával součinitel sdílení tepla při 

nástřiku chladicí vody. Podmínky byly zadávány pomocí uţivatelských funkcí. V uţivatelské 

funkci pro sekundární oblast byla zahrnuta i oblast terciárního chlazení. 

Bylo provedeno šest simulačních úloh s označením A1, A3, B1, B4, D1 a D4. U těchto 

úloh byl ověřován vliv změny licí rychlosti na povrchovou teplotu předlitku a metalurgickou 

délku. 

Simulační úlohy se vyznačovaly těmito parametry: 

 A1 (C 0,07 hm. %, tlití = 1560 °C, v = 2,3 m.min
-1

) 

 A2 (C 0,07 hm. %, tlití = 1560 °C, v = 2,7 m.min
-1

) 

 B1 (C 0,18 hm. %, tlití = 1550 °C, v = 2,1 m.min
-1

) 

 B4 (C 0,18 hm. %, tlití = 1550 °C, v = 2,7 m.min
-1

) 

 D1 (C 0,83 hm. %, tlití = 1500 °C, v = 2,1 m.min
-1

) 

 D4 (C 0,83 hm. %, tlití = 1500 °C, v = 2,7 m.min
-1

) 
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Povrchové teploty tp byly odečteny z výsledků simulací na teplotním modelu předlitku 

ve vzdálenosti 1 145 mm, 3 687 mm a 16 680 mm od dolní hrany krystalizátoru (DHK). 

Vzdálenosti odpovídají reálným polohám pyrometrů. Odečtené povrchové teploty pro 

jednotlivé simulační úlohy byly uvedeny v tab. 7, tab. 8 a tab. 9. 

Změna licí rychlosti z 2,3 m.min
-1

 na 2,7 m.min
-1

 u simulační úlohy A způsobí zvýšení 

povrchové teploty o 40 °C v poloze 1 145 mm od DHK, o 47 °C v poloze 3 687 mm od DHK 

a o 76 °C v poloze 16 680 mm od DHK. 

U simulační úlohy s označením B způsobí změna licí rychlosti z 2,1 m.min
-1

 na 

2,7 m.min
-1

 zvýšení povrchové teploty o 51 °C v poloze 1 145 m od DHK, o 59 °C v poloze 

3 687 mm od DHK a o 104 °C v poloze 16 680 mm od DHK. 

Obdobný trend se projevuje i u simulační úlohy s označením D. Změna licí rychlosti 

z 2,1 m.min
-1

 na 2,7 m.min
-1

 způsobí zvýšení povrchové teploty o 61 °C v poloze 1 145 mm 

od DHK, o 64 °C v poloze 3 687 mm od DHK a o 109 °C v poloze 16 680 mm od DHK. 

Z dosaţených výsledků lze tedy konstatovat, ţe zvýšená licí rychlost se projeví 

nárůstem povrchové teploty předlitku. 

Při vyšších licích rychlostech je chladicí vodou odváděno méně tepla. Vzniklá tenčí 

licí kůra je intenzivněji přitlačována na stěnu krystalizátoru, coţ vede ke zvýšení hustoty 

tepelného toku z předlitku do stěny krystalizátoru. Kratší doba setrvání předlitku 

v krystalizátoru přispívá ke zvýšení povrchové teploty. 

Bylo provedeno srovnání vypočítaných povrchových teplot s experimentálními daty 

(viz tab. 10, tab. 11 a tab. 12). Numerickou simulací vypočítané povrchové teploty 

neodpovídají experimentálním hodnotám. Pro přiblíţení se reálným hodnotám je dále nutné 

zaměřit se na zpřesnění okrajových podmínek. Problém spočívá především stanovit hodnotu 

součinitele přestupu tepla v sekundární zóně chlazení. 

Softwarem ProCast byl dále zkoumán vliv změny licí rychlosti na metalurgickou 

délku lm předlitku. Odečtené hodnoty metalurgických délek z výsledků simulací jsou uvedeny 

v tab. 13. Změna licí rychlosti z 2,3 m.min
-1

 na 2,7 m.min
-1

 u simulační úlohy s označením A 

se projeví zvětšením metalurgické délky o 2,32 m. U simulační úlohy s označením B způsobí 

změna licí rychlosti z 2,1 m.min
-1

 na 2,7 m.min
-1

 zvětšení metalurgické délky o 3,39 m. A u 

simulační úlohy D se projeví změna licí rychlosti z 2,1 m.min
-1

 na 2,7 m.min
-1

 zvětšením 

metalurgické délky o 4,52 m. Platí tedy přímá úměra, čím vyšší rychlost tím větší 

metalurgická délka. 

Výsledky byly zpracovány graficky a zaznamenány v uvedených tabulkách. Dosaţené 

výsledky poslouţí k verifikaci modelu. 
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