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ANOTACE 

Diplomová práce se zabývá horizontálním odléváním měděné slitiny. Bylo využito 
dvouproudového zařízení horizontálního ZPO v Kovohutích Čelákovice. Byly vybrány čtyři 
tavby 2930, 2928, 2919 a 2924 s rozdílnou hodnotou obsahu Cu ve slitině. Z naměřených 
teplot byly vypočteny hustoty tepelných toků a tepelné osy krystalizátoru, které vyjadřují 
směr odvodu tepla. Na základě výsledků experimentálního měření lze říci, že tepelná osa se 
na konci krystalizátoru posouvá směrem nahoru. Tavby s největším obsahem Cu se jeví jako 
nejrizikovější. 

 

Klí čová slova: Horizontální ZPO, krystalizátor, tepelná osa 

This diploma thesis deals with Horizontal CCM of copper alloy. Double current 
device with horizontal CCM was used in non-ferrous metal works Čelákovice. Four meltings 
2930, 2928, 2919 and 2924 with different value of copper in alloy were choosed. From 
measured temperatures were calculated densities of heat flows and thermal axes of 
crystalliser, which express direction of heat outlet. Based on results of experimental 
measurements can be said, that thermal axis moves above up at the end of crystalliser. 
Meltings with the highest content of copper seems to be the most dangerous. 

 

Keywords: Horizontal CCM, crystalliser, thermal axis 
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1   ÚVOD 

Od založení v roce 1860 doznal výrobní program závodu řadu změn, avšak jeho 
těžištěm byla, a stále je, výroba hutních polotovarů (tyčí, profilů, trubek a drátů) z mědi 
a jejích slitin. Jde o měď v různých stupních čistoty a velkou škálu mosazí (slitin na bázi Cu - 
Zn, případně s různými přísadami). Tradičně jsou vyráběny cínové bronzy (slitiny na bázi 
Cu - Sn), hliníkové bronzy (tj. slitiny se základem Cu - Al) a další speciální slitiny. 

Hlavním programem je výroba tyčí (84% z celkové produkce). Za specialitu firmy lze 
považovat výrobu kondenzátorových trubek. Kvalita těchto trubek je tak vysoká, že je 
dosažitelná jejich životnost min. 20 let v definovaných podmínkách. Podle chemického 
složení se dělí výrobní program na polotovary, z čisté mědi, z mědi legované nižšími obsahy 
jiných kovů, z mosazi, z bronzu. 

Základy dnešní akciové společnosti Kovohutě Čelákovice byly položeny v roce 1860 
v Praze, kde pánové Stabenow a Galauner založili mědikovectví. V roce 1906 se podnik pro 
velký nárůst poptávky přestěhoval do nových, značně rozšířených továrních objektů v 
Čelákovicích.Kovohutě úspěšně překonaly válečná období i následné znárodnění a v roce 
1989 se Kovohutě změnily na státní podnik.Současná akciová společnost byla založena 
jednorázově Fondem národního majetku České republiky. 

V roce 1995 byla založena akciová společnost Medex Trade, až do 1.7.2007, kdy byla 
zapsána akciová společnost KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s., která vznikla sloučením fúzí 
čtyř společností, při čemž zanikly společnosti Kovohutě Mníšek a.s., ALMAX Trade a.s., 
MEDEX Trade a.s. a KOVOHUTĚ ČELÁKOVICE, a.s.. Smyslem fúze je využití 
synergických efektů, jež sloučení výrobních a jiných činností dosud samostatně konajících 
společností poskytuje. Majoritním vlastníkem akcií společnosti KOVOHUTĚ HOLDING DT, 
a.s. je DEMONTA Trade SE se sídlem v Brně [1].  

Cílem závěrečné diplomové práce navazujícího magisterského studia bylo zpracování 
naměřených dat a jejich následné vyhodnocení. Z naměřených a vypočtených hodnot byly 
zpracovány jednotlivé průběhy teplot, hustot tepelných toků a tepelných os na vstupu 
a výstupu z grafitové vložky měděného krystalizátoru horizontálního ZPO. 
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2   SROVNÁNÍ JEDNOTLIVÝCH TYP Ů ZPO 

Členění ZPO je podle typu stavby vertikální, radiální, horizontální, speciální, nejvíce 
je v současné době rozšířeno radiální ZPO/ kontilití.  

2.1   Vertikální ZPO 
Vertikální ZPO se vyznačuje uspořádáním hlavních částí licího stroje (krystalizátor, 

vodící válečkové vedení se sekundárním chlazením, tažná stolice, zařízení k zavádění 
startovací tyče) svisle pod sebou. Je charakteristické tím, že tuhnutí předlitku, které začíná 
v rovném vertikálním krystalizátoru, probíhá na sestupné vertikální dráze, na níž na předlitek 
působí sekundární chlazení. Ztuhnutí celého průřezu předlitku je ukončeno na vertikální 
dráze. Poté dochází k délkovému dělení souvislého předlitku na dopravitelné kusy. 

U klasického vertikálního typu ZPO probíhá dělení předlitku během jeho sestupného 
pohybu na vertikální dráze, a proto jsou zařízení k dělení předlitku (nůžky anebo pálicí 
přístroje) umístěna pod tažnou stolicí. Tomu je přizpůsobeno i dopravní zařízení 
k periodickému odběru dělených předlitků a k jejich další dopravě ve svislém, šikmém 
a vodorovném směru. 

U novější modifikace vertikálního typu ZPO, kterým je vertikální ZPO s ohybem 
předlitku ve ztuhlém stavu, je tažná stolice doplněna o ohýbací válec, nebo na ni navazuje 
sekce ohýbacích válců, které předlitek během jeho plynulého pohybu ohýbají do oblouku 
zvoleného poloměru (R=3,2 až 10,5 m podle tloušťky předlitku). Středový úhel oblouku činí 
zpravidla 90°, aby dělení předlitku probíhalo za vhodnějších podmínek až během jeho pohybu 
vodorovným směrem. Zařízení pro odběr a dopravu dělených předlitků je proti klasickému 
vertikálnímu ZPO jednodušší. 

Vertikální ZPO se stavěla převážně v padesátých a šedesátých letech a jejich koncepce 
vycházela z tehdejšího stavu technologie procesu a plynulého odlévání, který navazoval na 
tradiční technologii odlévání oceli do kokil, ale ještě neposkytoval ekvivalentní jakost 
odlitého materiálu. Se zvyšováním provozní jistoty plynulého odlévání a jakosti předlitků 
byly následně zvyšovány i licí rychlosti a licí výkony. 

Snaha o zvyšování výrobní kapacity ZPO přiměřeně ke zvyšujícím se kapacitám 
výrobních ocelářských jednotek proto vedla k prodloužení metalurgické délky, a tím ke 
zvětšování výšky projektovaných ZPO. Důsledkem byla nutnost pro nová vertikální ZPO 
vystavět vyšší výrobní haly. Rostly stavební náklady. Stále omezenější byly možnosti 
výstavby ve stávajících výrobních halách oceláren. Po vyčerpání reálných možností výstavby 
v nadzemní části vyvstala nutnost budování staveb vertikálních ZPO v nadzemně podzemním 
situování s mohutnou a nákladnou podzemní částí o hloubce 20 až 30 m pod hutní úrovní. Při 
tehdy obvyklé metalurgické délce 10 až 18 m činila výška ZPO 28 až 37 m. Uspořádání 
hlavních částí licího stroje nad sebou přinášelo také značné problémy při obsluze, údržbě, 
a opravách zařízení. Velký počet operací při zavádění startovacích tyčí, při odebírání 
dělených předlitků a jejich předávání řadou dopravních zařízení představoval trvalé ohrožení 
provozní jistoty ZPO [2]. 

Vertikální ZPO s ohybem předlitku, které vývojově navázalo na klasické vertikální 
ZPO a umožnilo částečné snížení celkové výšky asi o 20 %, již se více neuplatnilo. 
Představovalo určitý mezi typ s řešenou problematikou rovnání předlitku a jeho dělení ve 
vodorovné části zařízení a významně přispělo k pozdějšímu rychlému prosazení a zavedení 
kontilití/ radiálního ZPO. Od počátku sedmdesátých let se vertikální ZPO stavěla jen zcela 
výjimečně, a to jen tam kde se plánovalo odlévat sortiment ocelí náročný z hlediska zajištění 
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vysoké vnitřní čistoty předlitku (např. mikrolegované oceli pro plechy na svařované trubky 
pro plynovody v arktických oblastech, oceli pro valivá tělesa ložisek), dále oceli se sklonem 
k vysoké segregaci při tuhnutí. Důvodem je, že po získání a zajištění dobré kvality předlitku 
existují u klasického vertikálního ZPO ve srovnání s ostatními typy ZPO nejsnadnější 
podmínky, což souvisí s tuhnutím předlitku ve svislé poloze bez následné deformace 
rovnáním, resp. ohýbáním a rovnáním. U vertikálního typu ZPO s ohybem předlitku existuje 
např. proti radiálním typům ZPO menší počet faktorů ovlivňujících výslednou kvalitu 
předllitku, neboť zde není jistá nesymetričnost tuhnoucích průřezů předlitků vůči ose přítoku 
tekuté oceli do krystalizátorů, která existuje u radiálních ZPO. Příkladem takové stavby je 
čtyřproudé vertikální ZPO klasického typu z roku 1979 v POLDI Kladno (obr. 1.) [2]. 

 

Obr. 1.  Svislý řez vertikálním zařízením plynulého odlévání, 1- pracovní plošina 
ZPO, 2- nosná ocelová konstrukce, 3- stacionární licí stojan s vážícím zařízením, 4- 
mezipánvový vůz s mezipánví pro čtyři licí proudy, 5- pohon oscilačního zařízení 
krystalizátoru, 6-vedení předlitku s vodícími válečky kluznice, 7-chladící komora 
s tryskovými chladícími sekcemi, 8- tažná stolice s hydraulickým přítlakem válců, 9-
hydraulické nůžky, 10-zaváděcí vůz s boxy pro startovací tyč, 11-zařízení pro spouštění 
a sklápění dělených předlitků, 12-vůz šikmého výtahu s válečkovou dráhou, 13-hydraulický 
zvedák, 14-skipová dráha šikmého výtahu, 15-poháněcí stanice šikmých výtahů čtyř licích 
proudů, 16-hnací přítlačný válec k odvádění předlitků na válečkový dopravník, 17-válečkový 
dopravník liího proudu. 



strana  6 

2.1.1   Výhody 

Relativně menší nároky na čistotu tekuté oceli. Snadnější dosažení mikročistoty 
materiálu předlitku v důsledku snadnějšího vyplouvání vměstků svislým tekutým jádrem 
předlitku. Menší počet faktorů, které ovlivňují jakost předlitku. Předlitek nevyžaduje 
rovnání(u klasického typu). Menší plošné nároky pro instalaci ZPO v provozní budově 
ocelárny v důsledku menší zastavěné půdorysné plochy. Snadnější kontrola a seřizování 
souososti zařízení licího stroje na technologické ose. Snadnější výroba a renovace Cu-desek 
krystalizátorů rovného typu (pro bramy a bloky). Snadnější výroba Cu-trubkových vložek 
krystalizátorů rovného typu. Nižší měrné náklady na měď pro používání deskových 
krystalizátorů rovného typu [2]. 

2.1.2   Nevýhody 

Omezení licí rychlosti dané omezenými možnostmi stavební výšky (tím i omezenou 
metalurgickou délkou). Malé možnosti zvyšování licích výkonů. Velké nároky na stavební 
výšku. Vyšší stavební a investiční náklady na provozní budovu a základy pro technologická 
zařízení. Omezené možnosti výstavby v provozních budovách stávající ocelárny. Větší 
rozměry a hmotnost válečkových vedení předlitku v důsledku vyššího aerostatického tlaku. 
Složité strojní zařízení pro odběr a dopravu dělených předlitků(u klasického typu). Složité 
a nepříliš spolehlivé strojní zařízení pro zavádění, spojování a rozpojování startovacích tyčí. 
Vyšší poruchovost a nižší provozní jistota v důsledku většího počtu operací. Obtížnější 
a zdlouhavější údržba a opravy zařízení umístěného nad sebou, prováděná ve ztížených 
pracovních podmínkách [2]. 

2.2   Radiální ZPO 
Vyznačuje se umístěním hlavních částí licího stroje podél tzv. licího bloku, ve kterém 

je veden předlitek, kde vstupní horní část tvoří zakřivený nebo rovný krystalizátor a výstupem 
předlitku. Je charakteristické tím, že tuhnutí předlitku, které začíná v zakřiveném nebo 
rovném krystalizátoru, probíhá na sestupné a zakřivené dráze, na níž na předlitek působí 
sekundární chlazení. Přitom ztuhnutí celého průřezu předlitku je podle použitých podmínek 
vedení procesu ukončeno buď ještě na zakřivené dráze, nebo je ukončeno na horizontální 
dráze předlitku. Podle toho probíhá rovnání předlitku buď při zcela ztuhlém průřezu, nebo 
s průřezem, který ještě obsahuje tekuté jádro [2]. Technologie plynulého odlévání využívají 
vysoký stupeň automatizace na sebe navazujících systémů. Mezi důležité patří například 
automatické řízení hladiny výšky oceli v krystalizátoru [3]. 

Metalurgická délka ZPO, tj. maximální délka tekutého jádra, na kterou je dané ZPO 
dimenzováno a se kterou může být v případě použití maximální licí rychlosti provozováno, je 
u různých modifikací radiálního ZPO různě rozdělena mezi sestupnou zakřivenou dráhu 
a horizontální dráhu. Vývoj směřuje k prodlužování metalurgické délky (s cílem zvýšení 
licího výkonu za současného zmenšení stavební výšky následkem zmenšení základního 
poloměru licího oblouku. Toto zmenšení bylo umožněno novými postupy rovnání předlitku 
s cílem úspory hmotnosti zařízení při nižším aerostatickém tlaku a s tím související úspory 
investičních nákladů. Tím se u nových radiálních ZPO větší část metalurgické délky opět 
přesouvá do horizontální dráhy. Tento trend byl umožněn hlavně metalurgickými opatřeními 
na úseku úpravy oceli před odléváním a při manipulaci s tekutou ocelí na samotném ZPO, 
které zajišťují přívod oceli s vysokou čistotou, homogenním chemickým složením a ve velmi 
úzkém rozmezí teplot do krystalizátorů a tekutého jádra předlitku. V současné době je hlavní 
představitelem zakřivený radiální typ viz. obr. 2 [2]. 
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Obr. 2.  Schéma typického radiálního lití 

 

Tekutá ocel z pánve do krystalizátoru je dopravována ve dvou krocích. V prvním je 
dopravena z pánve do mezipánve a teprve ve druhém je z mezipánve dopravena do 
krystalizátoru. Regulace toku z pánve do krystalizátoru je prováděno zátkovou tyčí. [4]. 

 

2.2.1   Mezipánev 

Mezipánev je obvykle obdélníková, ale může být i tvaru delta nebo „T“. Velikost 
mezipánve činí obvykle 8 – 10 % velikosti licí pánve. Mezipánev má tyto klíčové funkce: 

• Napomáhá separaci oxidů 
• Zabraňuje vniknutí strusky do krystalizátoru 
• Udržuje stacionární výšku kovu, aby se udržel konstantní tok a rychlost lití 
• Rozdělit ocel do jednotlivých licích proudů 
• Zásobuje stabilním proudem krystalizátor 
 
Po naplnění mezipánve je možno otevřít jednotlivé licí proudy a začít plnění 

krystalizátorů. Tekutá ocel proudí obvykle přes keramickou ponornou trubici, která zabraňuje 
oxidaci oceli a zrovnoměrňuje proud. U menších profilů předlitků ocel teče volným proudem. 
Krystalizátory jsou na začátku lití v dolní části uzavřeny zátkou spojenou s vytahovacím 
řetězem. Tekutá ocel nejprve tuhne na ploše zátky, kde je obvykle záměrně umístěn přídavný 
materiál podporující vznik velkého množství krystalizačních zárodků. Postupně se plní celý 
krystalizátor a na jeho stěnách se vytváří ztuhlá licí kůra [4]. 
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2.2.2   Krystalizátor – primární chlazení 

Hlavní funkcí krystalizátoru je upevnit ztuhlou skořepinu pevnou tak, aby udržela 
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 málem nekovových vměstků. 

Krystalizátor je otevřený krabicový objekt, obsahující vodní chladící kanály. 
Krystalizátor je vyroben z velmi čisté měděné slitiny. Chladící voda odvádí teplo z tuhnoucí 
oceli. Pracovní povrch měděných desek je opatřen chrómem nebo niklem, který tvoří tvrdší 
pracovní povrch, brání přenosu mědi do povrchu ocelového proudu, které by mohli být 
příčinou povrchových trhlin na výrobcích. Přesnost tepla v krystalizátoru je kritický a složitý 
problém. Matematické a počítačové modely jsou zatíženy mnohými neznámými okrajovými 
podmínkami, ale i tak mohou napomáhat řízením procesů v krystalizátoru. Přesnost tepla 
v zjednodušeném případě si lze představit jako do série řazené odpory: 

• Přenos tepla skrz ztuhlou skořepinu 
• Přenos tepla z ocelového povrchu do měděné desky krystalizátoru 
• Přenos tepla skrz měděné desky krystalizátoru 
• Přenos tepla z krystalizátoru do měděných desek 
 

2.2.3   Oscilace krystalizátoru 

Oscilace krystalizátoru je nutná pro minimalizaci tření a styku se ztuhnutou 
skořepinou, zabraňuje přetržení skořepiny a výtoku tekuté oceli (průval). Tření mezi ztuhlou 
skořepinou a krystalizátorem je snižováno lubrikantem jako jsou oleje nebo licí prášky. 
Oscilace o frekvenci řádově jednotek Hz jsou vybuzeny hydraulicky nebo motoricky přes 
vačky nebo páky. Oscilace nejsou symetrické (negativní obrat) pohyb dolů je rychlejší. Cykly 
oscilací krystalizátoru mají různou frekvenci, rázy a tvary. Toto umožňuje tlakové napětí 
a vytváří skořepinu s menšími tahovými napětími s povrchem bez trhlin a pórovitosti. 

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 vzniklé licí kůry a stěny krystalizátoru. 

Oblast chlazení předlitku v krystalizátoru se nazývá primární oblastí a vyznačuje se 
přenosem tepla konvekcí, vedením a sáláním. V krystalizátoru se ocelí odvádí relativně 
největší množství tepla za jednotku času. Celkové odvedené teplo v krystalizátoru činí 10 až 
30 % veškerého tepla předlitku. Krystalizátor je ve většině případů chlazen vodou, proudící ve 
frézovaných drážkách nebo vrtaných kanálech desek, nebo je konstruován jako trubkový a je 
po celé své vnější ploše omývám vodou [4]. 

Proces tuhnutí a chlazení kůry v krystalizátoru je složitý. V horní části krystalizátoru, 
kde je v přímém styku tekutá ocel, se intenzivně odvádí teplo z oceli a vzniká ztuhlá kůra. 
Postupně roste tloušťka licí kůry, klesá její povrchová teplota a dochází k jejímu smršťování. 
Tím se zhoršuje odvod tepla a vzniká reohřev kůry. Kůra se vlivem ferostatického tlaku 
prohýbá zpět k desce krystalizátoru. Do vzniklých trhlin ve vrstvě dendritických krystalů 
vniká tekutá ocel. Konečně v dolní části krystalizátoru je kůra natolik pevná, že udrží 
ferostatický tlak a mezera mezi kůrou a deskou krystalizátoru se vyplní plynem. 
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2.2.4   Sekundární chlazení 

Předlitek, který má ještě stále tekuté jádro, dále vstupuje do zóny sekundárního 
chlazení, kde je ostřikován vodou. Předlitek je veden vodícími a opěrnými válečky. Intenzita 
a rovnoměrnost chlazení v sekundární oblasti má podstatný vliv na povrchovou 
a podpovrchovou kvalitu předlitku, zejména vznik povrchových a vnitřních trhlin 
a rhomboiditu. I když prvotní příčiny zárodků těchto vad se přisuzují procesu chlazení v 
krystalizátoru, nerovnoměrně a špatně seřízené sekundární chlazení jakost produkce dále 
prudce zhorší. 

Typicky je sekundární chladící systém tvořen skupinami zón, odpovídající segmentu 
s řízeným chlazením tuhnoucího proudu procházející strojem. Chladící médium je voda nebo 
kombinace vzduchu a vody. V této oblasti se uplatňují všechny tři způsoby přenosu tepla 
vedení, konvekce a radiace. 

2.2.5   Segmenty válců 

Oblast segmentů válců je integrální součástí oblasti sekundárního chlazení. Každý 
proud obsahuje skupiny válců vždy na opačných stranách. Hlavním úkolem válců je zajistit 
posuv tuhnoucího proudu zároveň zabezpečovat tuhnoucí skořepinu a válcovat povrch. 
Nastavení segmentů válců je kompromisem mezi kvalitou odlitku a minimalizací napětí 
spojeného s válcováním a rovnáním proudu. Rozmístění válců tj. jejich vzájemná závislost 
a průměr je voleno tak, aby se minimalizovalo vyboulení proudu mezi válci. Předlitek po 
opuštění krystalizátoru má ještě relativně slabou kůru, která musí pevnostně vydržet jak 
vytahovací sílu, tak i ferostatický tlak oceli. Z tohoto důvodu je kůra podpírána válečky tzv. 
nulté sekce neboli patními válečky, které zpravidla vykonávají oscilační pohyb spolu 
s krystalizátorem. V oblasti nulté sekce je povrch předlitku intenzivně ochlazován vodními 
nebo vzdušnými tryskami. 

Posuv proudu musí respektovat tvar proudu, proud je tvořen tuhnoucí skořepinou 
a tekutým jádrem, z toho plyne vyboulování vlivem ferostatických sil. V horní části stroje 
jsou tyto síly menší, ale zase je zde menší tloušťka ztuhlé skořepiny. Právě válce pomáhají 
udržovat tvar a brání vyboulování a vzniku průvalů. Průměr válců je relativně malý a válce 
jsou těsně u sebe. Těsně pod krystalizátorem jsou válce ze všech čtyř stran, dále pak již jsou 
válce jen podél širokých stran [4]. 

2.2.6   Ohyb a rovnání 

Stejně důležité jako udržet tvar proudu je převést ho z vertikálního směru do 
horizontální roviny. Rovnání ztuhlé skořepiny způsobuje na vnějším oblouku tah a na 
vnitřním tlak. Výsledné napětí je závislé na poloměru oblouku a mechanických vlastnostech. 
Jestliže napětí na vnějším rádiusu je příliš velké mohou vznikat povrchové trhliny a jiné vady, 
které mají vliv na kvalitu oceli. Tato napjatost je obvykle minimalizována rozdělení rovnání 
do co největšího oblouku. 

2.2.7   Rovná část 

Po narovnání je rovný proud dopravován po válečkové trati k dělícímu stroji, který 
řeže odlitek na požadované délky strojem a poté je označen značkovacím zařízením. Řezání 
může být mechanické nebo kyslíkovým hořákem.V závislosti na tvaru nebo určení jsou 
výsledné produktu skladovány nebo tzv. horkou cestou dopravovány ke konečnému 
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válcování. I při horké cestě musí být znovu ohřívány pro dosažení optimálních tepelně 
mechanických vlastností pro válcování. 

2.2.8   Výhody 

Možnost dosahovat vysokých licích výkonů využíváním velkých metalurgických 
délek, tj. odléváním při velké délce tekutého jádra při vyšších rychlostech lití. Menší nároky 
na stavební výšku a nižší stavební investiční náklady na provozní budovu a základy 
technologického zařízení ve srovnání s vertikálním ZPO. Jednodušší strojní zařízení pro 
dělení a dopravu předlitků. Nižší poruchovost a vyšší provozní jistota strojního zařízení 
v důsledku dělení předlitků prováděných převážně v horizontální rovině s omezením 
diskontuálních operací. Snadnější obsluha a údržba zařízení v důsledku převažujícího 
plošného uspořádání. 

2.2.9   Nevýhody 

Pro zajištění předlitků s vysokou vnitřní čistotou se vyžaduje adekvátní mimo pecní 
úprava oceli před odléváním (platí zejména pro radiální ZPO se zakřiveným krystalizátorem. 
Vyšší plošné nároky pro instalování ZPO v provozní budově ocelárny v důsledku větší 
zastavěné plochy ze srovnáním s vertikálním ZPO. Obtížnější kontrola a seřizování 
soustřednosti zařízení licího stroje na licím oblouku. Výroba Cu-desek a Cu-trubkových 
vložek krystalizátorů. Vyšší měrné náklady na měď při výrobě bram a bloků na ZPO [4]. 

2.3   Horizontální ZPO 
Horizontální plynulé odlévání oceli je progresivní technologií, která je určena 

především pro malé ocelárny s širokým sortimentem vysoce jakostních ocelí. Schématicky je 
proces horizontálního ZPO znázorněn na schématu obr.3. Jedno zařízení je postaveno i v ČR 
a to konkrétně v Kovohutích Čelákovice obr. 4. 

 

Obr. 3.  Schéma horizontálního ZPO 
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Proces horizontálního odlévání začíná v horní části zvané mísič do které se přivádí 
tavenina. Tavenina následně vstupuje do krystalizátoru resp. do primární oblasti chlazení, kde 
nastává velmi intenzivní odvod tepla. 

Krystalizátor je v našem případě grafitová vložka. Na počátku krystalizátoru už začíná 
proces tuhnutí taveniny o stěny krystalizátoru, které jsou chlazeny vodou. Chladící voda 
proudí kolem krystalizátoru systémem trubek. Na konci krystalizátoru již vystupuje předlitek, 
který má tvar budoucího předlitku, ale ještě má relativně slabou kůru. Uvnitř předlitku je ještě 
tekuté jádro. Pomocí zaváděcí tyče je předlitek vytahován do oblasti sekundárního chlazení.  

Předlitek je pomocí zaváděcí tyče obr.5 tažen po kolejnici tvořené řadou dvou válců, 
každý z dvojice krystalizátorů má svoji oblast sekundárního chlazení. Předlitek je po vstupu 
do této oblasti ochlazován systémem vodních trysek obr.6. Tyto trysky jsou ve třech řadách za 
sebou po celém obvodu předlitku. Tato oblast je významná pro kvalitu předlitku. Odvod tepla 
v této oblasti je i přes kolejnici. Celý proces tažení vykonává tažné zařízení které je na konci 
ZPO. Před oblastí sekundárního chlazení je ještě opěrný váleček, který zajišťuje stabilitu 
předlitku. Následně následuje poslední proces terciárního chlazení předlitek už chladne na 
vzduchu, tato oblast chlazení je již provázána se sekundární oblastí chlazení. 

 

 

Obr. 4.  Horizontální ZPO v Kovohutích Čelákovice 
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Obr. 5.  Zaváděcí tyč 

 

 

Obr. 6.  Znázornění výstupu předlitků z krystalizátoru a vodního chlazení 
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2.3.1   Výhody 

Malá stavební výška již od 2 m a celkově menší rozměry, nižší investiční náklady. 
Přímé spojení mezipánve s krystalizátorem a malý aerostatický tlak, není nutné rovnání 
odlévaných sochorů. Dobrý přístup zařízení, lepší údržba. Zařízení bývá vybavenou dělícím 
zařízením, tím mohou vznikat předlitky různé délky. [2]. 

2.3.2   Nevýhody 

Relativně vysoké provozní náklady (speciální keramika). Nízká životnost 
krystalizátorů. Nemožnost odlévání licích formátů větších průměrů [2]. Nerovnoměrnost 
odvodu tepla ve směru lití i po obvodu licího proudu. Takřka nemožné je vyrobit horní 
a spodní část předlitku ve stejné kvalitě, kvůli rozdílnému odvodu tepla jinak probíhá tuhnutí 
na horní a dolní straně [5]. 

 

2.4   Odvody tepla v krystalizátoru 
Odvod tepla z předlitku v krystalizátoru velmi významně ovlivňuje výslednou kvalitu 

předlitku. Rozložení teplot a tepelných toků po krystalizátoru má souvislost s kvalitou 
předlitku ale také s opotřebením vložky krystalizátoru. Odvod tepla by zde měl být 
rovnoměrný. Proměnný odvod tepla vyvolává v licí kůře napětí, důsledkem toho mohou 
vznikat trhliny a následně i průval [6]. Dále mohou vést ke zhoršení kvality případně 
průvalům také vysoké licí teploty, nevhodně utvářená mezera v krystalizátoru, nerovnoměrný 
odvod tepla, intenzivní či nedostatečně intenzivní chlazení [7]. 

Primární oblast chlazení se vztahuje na chlazení předlitku v krystalizátoru, který je 
intenzivně chlazen vodou. Rozhodující je zde přenos tepla vedením, které se realizuje jak 
v samostatném předlitku, tak i ve stěnách krystalizátoru. Konvekční přenos tepla se 
uskutečňuje v tekuté fázi při pronikání proudu fáze do plynule odlévaného předlitku. Vliv 
konvekce je vhodné při řešení zahrnout do hodnoty ekvivalentního součinitele tepelné 
vodivosti λek. Podmínky chlazení ovlivňují budoucí strukturu předlitku [8]. 

2.4.1   Odvod tepla v primární oblasti chlazení 

V místě kde vznikla mezera mezi předlitkem a stěnou krystalizátoru se přenos tepla 
přes tuto plynovou mezeru realizuje jen vedením a sáláním. Hustota tepelného toku qI, kde se 
odvádí teplo z tuhnoucího předlitku v primární oblasti chlazení, je rozdílná po výšce 
krystalizátoru. V zóně L1, která charakterizuje vrchní část krystalizátoru, kde je tekutá fáze 
v přímém styku se stěnou krystalizátoru. V zóně L2 (přechodová zóna), která se nachází pod 
zónou L1 a kde se již přechodně realizuje tvorba tuhnoucí kůry, se hodnota qI snižuje. 
V zóně L3, která charakterizuje spodní část krystalizátoru, kde se již vytváří stálá mezera mezi 
utuhlou kůrou slitiny a vnitřním povrchem krystalizátoru, se odvod tepla dále snižuje [9]. 

Pro hustotu tepelného toku v primární oblasti chlazení, mezi tuhnoucím předlitkem a 
chladící vodou proudící v krystalizátoru, byla odvozena rovnice 
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kde α1 je je součinitel přestupu tepla z povrchu předl. na vnitřní povrch krys.  (W.m-2.K-1), 
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 sk - tloušťka stěny měděného krystalizátoru  (m), 
 λk - měrná tepelná vodivost měrného krystalizátoru  (W.m-1.K-1), 
 α2 - součinitel přestupu tepla z vnějšího povrchu kryst. do proudu chladící vody 

v krystalizátoru  (W.m-2.K-1), 
 tp - povrchová teplota předlitku  (°C), 
 tv - teplota chladící vody v krystalizátoru  (°C), 
 kI - součinitel prostupu tepla z povrchu předlitku do chladící vody, proudící kanálcích 

krystalizátoru  (W.m-2.K-1). 
 

Kombinovaný součinitel přestupu tepla je tedy určen vztahem: 
1
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2.4.1.1   Odvod tepla ve vstupní části krystalizátoru 

Pro zónu L1, nacházející se ve vstupní části krystalizátoru , je charakteristický přímý 
styk odlévaného kovu se stěnou krystalizátoru. Vlivem intenzivního chlazení se vytváří na 
povrchu předlitku kůra z útlého kovu, která má tendenci se smršťovat. Síly vznikající při 
smršťování jsou menší než ferostatický tlak a brání porušení přímého kontaktu kovu a stěny. 
Délka této zóny je závislá především rychlostí lití, rozměrech předlitku, teplotě a složení 
nalévané slitiny a tvaru krystalizátoru. Pro stanovení hustoty tepelného toku v této části 
krystalizátoru je potřeba stanovit hodnoty součinitelů α1 a α2. 

Chlazení krystalizátoru musí zajistit rovnoměrný odvod tepla, aby ve stěně 
krystalizátoru nevznikla termická napětí, která způsobí borcení základního průřezového tvaru 
krystalizátoru [8]. 

Odvod tepla na vnitřním povrchu krystalizátoru má být stejný, aby nenastala defomace 
krystalizátoru, je potřebné, aby plochy kterými se předává teplo od předlitku do 
krystalizátoru, byly stejné jako plochy krystalizátoru, kterými se teplo odvádí do chladící 
vody. Rovnoměrný odvod tepla stěnami krystalizátoru je důležitý pro životnost krystalizátoru, 
pro tvorbu základní homogenní struktury chladnoucího předlitku [9]. 

Hustota tepelného toku ve vrchní části krystalizátoru, lze vyjádřit rovnicí. 
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2.4.1.2   Odvod tepla v přechodové a výstupní části krystalizátoru 

Výpočet hustoty tepelného toku v přechodové a ve spodní části krystalizátoru musí 
respektovat odlišnosti  v přestupu tepla proti vrchní části krystalizátoru. V přechodové 
části L2 dochází k oddálení kůry od povrchu krystalizátoru, ale její tloušťka je ještě malá, 
takže nedokáže odolat působení ferostatického tlaku. Dojde k přetržení utuhlé vrstvy 
a k obnovení přímého styku. Proces se opakuje, přičemž vzniká stále pevnější a odolnější 
kůra. 

Dosáhne-li její tloušťka takové hodnoty, že odolá působení ferostatického tlaku, 
dostaneme se do spodní části, kde se vytváří stabilní plynová mezera. Zde se tři až 
pětinásobně snižuje odvod tepla [9]. 
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Hustotu tepelného toku od vnějšího povrchu utuhlé kůry předlitku do chladící vody 
krystalizátoru, lze stanovit vztahem 
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kde αm je součinitel. přestupu tepla z povrchu předlitku přes mezeru na vnitřní povrch 
krystalizátoru  (W.m-2.K-1). 

2.4.2   Sekundární oblast chlazení 

Sekundární oblast chlazení je rozložena mezi krystalizátorem a terciární oblastí 
chlazení, kde se teplo předlitku odvádí ostřikem chladící vodou. Základní parametry chladící 
vody v sekundární oblasti doporučené H.G.Baumanem jsou: 

Teplota chladící vody po výstupu z trysek tch < 40 °C 

Tlak chladící vody                                      pch = 5 až 7.105 Pa 

Způsob chlazení v sekundární oblasti ovlivňuje do značné míry kvalitu předlitku, 
zejména z hlediska vzniku vnitřních trhlin, proto pro dodržení požadovaných kvalitativních 
vlastností předlitku je potřebná znalost teplotních procesů probíhajících při jeho tuhnutí 
a chladnutí. 

Nedodržení technologie chlazení v sekundární oblasti způsobuje vznik vad, které 
vznikají v době, kdy povrch předlitku již ztratil styk s krystalizátorem a pevnost vnější kůry 
předlitku je menší než napětí ve ztuhlé vnější kůře. Rychle ztuhlá povrchová kůra brání 
smršťování vnitřních vrstev a vytvářejí se podmínky příznivé pro vznik trhlin. Příčinou bývá 
velká licí rychlost a důležitým faktorem je způsob chlazení, který má vliv na vznik trhlin. 
Trhliny vzniklé při plynulém odlévání se projevují buď na povrchu, nebo ve vnitřních částech 
předlitku [9]. 

2.4.3   Terciální oblast chlazení  

Základními technologickými jednotkami jsou tažný systém s vodící drahou, 
u radiálního ZPO rovnací stolice, dále pak dělící zařízení. Do této zóny můžeme také zahrnout 
odsuvné zařízení s chladícím systémem. Bez ohledu na používaný typ ZPO je v terciární 
oblasti prakticky ukončen přímý nástřik vody na povrch předlitku a chlazení se v podstatě 
realizuje vlivem okolní atmosféry. Teplo obsažené v předlitku je odváděno do okolního 
vzduchu převážně sáláním, v menší míře přirozenou konvekcí, dále pak vedením do vodících, 
tažných, rovnacích válců a chladícího lože. Pro přestup tepla z povrchu předlitu, který 
vstupuje do terciární zóny s tekutým jádrem, je nejsměrodatnějším odporem vrstva okují 
a kůra předlitku [9]. 

Terciární oblast chlazení charakterizuje volné ochlazování předlitků na vzduchu. 
Hustotu tepelného toku z povrchu předlitku lze vyjádřit poměrně jednoduchým stavem: 

( )okpc ttq −⋅= α      (W.m-2)                                                                                        (5) 

kde q je hustota tepelného toku  (W.m-2), 
 αc - celkový součinitel přestupu tepla v terciální oblasti ZPO  (W.m-2.K-1). 
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Hlavní odvod tepla v této oblasti chlazení je přenos tepla sáláním asi 88 %, konvekcí 
asi zhruba 12 % z kvalitě celkové hodnoty odváděného tepla. Terciární oblast chlazení ZPO 
se také významně podílí na konečné kvalitě předlitků [9]. 
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3   VÝBĚR ČIDEL PRO M ĚŘENÍ TEPLOTNÍCH POM ĚRŮ 
V HORIZONTÁLNÍM KRYSTALIZÁTORU ZPO 

Pro monitorování teplotních poměrů v horizontálním krystalizátoru byl proveden 
rozbor teplotních čidel vhodných k měření teplot grafitové krystalizátorové vložky. Z hlediska 
rozměrů krystalizátoru byly vybrány jako nejvhodnější plášťové termočlánky. 

3.1   Termočlánky 
Měření teploty pomocí termočlánků je založeno na termoelektrickém jevu, objeveném 

v roce 1821 Seebeckem. Termočlánek je tvořen dvojicí elektrických vodivých drátů různého 
chemického složení. Je-li spoj těchto drátů (označovaný jako teplý konec termočlánků) zahřát 
na teplotu vyšší, než je teplota opačného konce drátů (studený konec termočlánků), vzniká 
elektromotorická síla – termočlánkové napětí. Studený konec, správně označovaný jako 
srovnávací konec termočlánku, se musí udržovat na konstantní teplotě, má-li být měření 
přesné a reprodukovatelné. 

Jestliže je srovnávací konec v místě se značně kolísavou teplotou a udržení konstantní 
srovnávací teploty je obtížné, používá se zapojení s kompenzačním vedením. Studené konce 
termočlánkových drátů jsou vedeny do míst (i značně vzdálených), kde jsou teplotní poměry 
konstatntní. Účelem kompenzačního vedení je přenést termočlánkové napětí k srovnávacímu 
místu, aniž by nastalo působení teploty prostředí, kudy kompenzační vedení prochází. 
Materiál vodičů kompenzačního vedení se volí tak, aby ohmický odpor byl pokud možno 
menší než u vlastního termočlánkového drátu, termoelektrické vlastnosti však musí být 
shodné s vlastnostmi termočlánku a cenově by mělo být kompenzační vedení přijatelnější než 
vedení termočlánkovým drátem. Zpravidla se vyžaduje, aby termoelektrické vlastnosti 
kompenzačního vedení byly shodné s termočlánkem do teploty max. 200 °C, což je nejvyšší 
předpokládaná teplota prostředí v okolí kompenzačního vedení. Kompenzační vedení 
s uvedenými vlastnostmi umožňuje použít minimální délky vodičů vlastního termočlánku a to 
se projeví nejpříznivěji při měření pomocí termočlánků z drahých kovů [10]. 

3.1.1   Materiál, vlastnost a konstrukce termočlánků 

Při volbě materiálu pro termočlánkové dráty se musí vycházet z několika podmínek, 
daných charakterem měřeného místa a dalšími okolnostmi. Aby se usnadnila volba vhodného 
materiálu, byly zavedeny do výroby některé ustálené kombinace termočlánkových materiálů. 
Mimo tyto normované termočlánky se mohou ve zvláštních případech zvolit i některé další 
kombinace. Vlastnosti těchto nenormovaných termočlánků musí být obsaženy v technické 
dokumentaci, nebo si musí vlastnostmi ověřit sám uživatel. 

Vlastnosti termočlánků jsou charakterizovány citlivostí, tepelnou odolností, 
chemickou odolností a termoelektrickou stálostí. Termočlánky typu PtRh – Pt jsou méně 
citlivé než termočlánky typu Cu – konstantan, avšak tepelná odolnost a termoelektrická stálost 
je v opačném vztahu. Je-li zvolen termočlánek s vysokou citlivostí, pak ho zpravidla nelze 
použít pro měření vyšších teplot a opačně. Maximální teplota měřeného místa se tak stává 
hlavním kritériem pro volbu vhodného typu termočlánku. 

Základní informace o termočláncích dle norem IEC 584-1 a DIN 43710 jsou uvedeny 
v tabulce. 1 a v tabulce. 2. 
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Tabulka 1.  Měřící rozsah a označení termočlánků IEC 584-1 

Označení termočlánku  Měřící rozsah 

Dle IEC 584 Původní označení (°C) 

T Cu, Cu-Ni -200 až 350 

J Fe, Cu-Ni -200 až 750 

E Ni-Cr, Cu-Ni -100 až 900 

K Ni-Cr, Ni-Al -200 až 1200 

N Ni-Cr-Si, Ni-Si-Mg -200 až 1200 

S Pt-Rh-10, Pt 0 až 1600 

R PtRh13, Pt 0 až 1600 

B Pt-Rh-30, Pt-Rh-6 300 až 1700 

A W-Re-5, W-Re-20 0 až 2500 

C W-Re-5, W-Re-26 0 až 2500 

 

Tabulka 2.  Měřící rozsah a označení termočlánků DIN 43710 

Označení termočlánku  Měřící rozsah 

Dle DIN 43710 Původní označení (°C) 

L Fe-CuNi, Fe-ko -200 až 900 

U Cu, Cu-Ni -200 až 600 

 

Termočlánek Fe, Cu-Ni, ozn. J 

Kladná větev je tvořena čistým železem, záporná CuNi. Je velmi užívaným 
termočlánkem pro měření nízkých a středních teplot a spolehlivě pracuje do 600 °C. Nad 
teplotou 600 °C se na Fe-větvi objevují okuje a konstantanová větev začíná oxidovat. Proto je 
pro měření nad 600 °C ( avšak pouze do 900°°C) nutno volit průměry obou drátů větší, aby se 
zajistila delší životnost. Ani vlhké prostředí není vhodné, neboť urychluje oxidaci Fe-větve. 
Oxidační ani redukční prostředí nemá vliv na přesnost měření. 

Termočlánek Cu, Cu-Ni, ozn. T 

Kladná větev je z čisté mědi, záporná z konstantu nebo CuNi. Tento termočlánek má 
termoelektrické vlastnosti téměř shodné s předešlým typem, předností je odolnost proti 
rezivění. Horní hranice je kolem 300 °C, nad touto teplotou nastává oxidace mědi a tvorba 
okují. Je vhodný stejně jako předchozí typ pro měření nižších teplot i velmi nízkých teplot, 
až -200 °C. 

Termočlánek Ni-Cr, ozn. K 

Kladná větev je tvořena NiCr, záporná Ni. Někdy bývá tento typ označován jako 
termočlánek chromel – alumel. Tento termočlánek je použitelný do teploty 1000 °C. Od 
teploty 500  C je Ni-větev citlivá na plyny obsahující síru. Snížení škodlivého účinku síry se 
dosáhne přidáním hliníku, křemíku a manganu. Škodlivě působí na termočlánek směsi plynů, 
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v nichž je obsah kyslíku pod 1 %. Rovněž plyny obsahující vyšší procento vodíku (ochranné 
atmosféry) značně snižují životnost tohoto termočlánku. 

Termočlánek Ni-Cr, Cu-Ni, ozn. E 

Tento termočlánek dává vyšší termočlánkové napětí než předchozí typ a lze ho použít 
do teploty 700 °C. Nad touto teplotou dochází k rychlé oxidaci a vzniku okují konstantanové 
větve. Vliv plynů je obdobný jako v předchozím případě. 

Termočlánek PtRh10 – Pt, PtRh13 – Pt, PtRh-30 – PtRh6, ozn. S,R,B 

Termočlánky z ušlechtilých a drahých kovů se používají převážně pro měření vyšších 
teplot a dále tam, kde jsou vlivy okolního prostředí nepříznivé. Spolehlivě pracují tyto 
termočlánky do teploty 1300 °C a při vhodné instalaci jich lze použít až do teplot 1600 °C, 
krátkodobě i na teploty vyšší. Plyny obsahující vodík, síru, uhlík a páry kovů tento 
termočlánek napadají a při nedostatečné ochraně snižují termoelektrické napětí 
a mechanickou pevnost. 

Termočlánky PtRh – Pt se vyrábějí s různým obsahem rhodia, např. PtRh 10 – Pt 
obsahuje  10 % rhodia. Podobně PtRh 13 – Pt, PtRh 20 – PtRh 5, kde je rhodium v druhé 
větvi, PtRh 30 – PtRh 6. Takto legované dráty se vyznačují především vyšší teplotní 
odolností, až do 1800 °C. a lepší chemickou odolností. Termočlánek PtRh 10 – Pt je stále 
nejčastěji používaným termočlánkem při měřením teplot v hutním průmyslu. 

Mimo uvedené typy termočlánků se vyrábějí pro speciální účely některé další 
kombinace, vesměs drahých kovů. Iridium se 40 % rhodium-iridia je použitelné do 2000 °C, 
wolfram-iridium je použitelné do 2200 °C, termočlánek wolfram-wolframrhenium je 
použitelný do 2500 °C. Tyto termočlánky se však přes vysokou teplotní odolnost příliš 
neuplatnily a měření teplot nad 1600 °C se většinou provádí bezkontaktním měřením. 

3.1.2   Konstrukce a ochrana termočlánků 

Měrný spoj (teplý spoj) termočlánku je nejdůležitější částí celého termočlánkového 
obvodu a na jeho provedení závisí kvalita celého měření. Měrné konce mohou být zhotoveny 
různými způsoby. Nejčastější tak, že se oba dráty pájí pájkou, jejíž bod tavení je výše, než 
bude maximální měřená teplota. Termočlánky z drahých kovů se obvykle svařují elektrickým 
obloukem a tenké dráty je možno svářet kapacitní svářečkou nebo laserovým paprskem. 
V některých případech se konce drátů nespojí přímo, ale prostřednictvím jiného kovu. 

Obě větve je nutné vzájemně elektricky izolovat. Při nízkých teplotách je možno 
použít hedvábí, bužírky z tepelně odolného materiálu, a jiné. Při vyšších teplotách 
(nad 200 °C) se většinou používají porcelánové korálky nebo trubičky s jedním, případně 
dvěma otvory, které se na termočlánkové dráty v potřebné délce navlékají. 

Připravený termočlánek je nutné následně chránit hlavně před mechanickým 
poškozením, erozí tuhými částečkami obsaženými v měřené médiu a také před účinkem 
agresivních atmosfér. Pro ochranu termočlánků se používají ochranné trubice různého 
provedení a z různých druhů materiálu. Volné konce termočlánkových drátů jsou vyvedeny na 
svorky v připojovací hlavici, odkud se termočlánkové napětí vede dále kompenzačním 
vedením [10]. 

Materiál ochranných trubic a jejich konstrukční řešení závisí na prostředí, ve kterém 
má termočlánkový snímač pracovat. Umístění termočlánku v ochranné trubici sice zvyšuje 
životnost  termočlánku, ale prodlužuje dobu odezvy. Doba odezvy τ0,9 (čas τ0,9 je doby, během 
níž údaj teploměru dosáhne 90 % hodnoty měřené teploty) závisí na mnoha činitelích, nichž 
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nejdůležitější je teplotní vodivost materiálu trubice, drsnost jejího povrchu, průměr trubice, 
tloušťka stěny, rychlost proudění a druh proudícího média a další. Obvykle nelze při 
vysokých dynamických nárocích na termočlánkový snímač vycházet z publikačních podkladů 
a je potřebné experimentální ověření ve skutečných nebo modelovaných podmínkách. 

Na rychlost odezvy termočlánků má velký vliv způsob umístění měřeného konce 
termočlánku v ochranné trubici. V některých případech se ještě trubice plní práškovým 
žáropevným materiálem nebo materiálem zlepšujícím přenos tepla mezi vnitřní stěnou trubice 
a měrným koncem. Pro zkrácení odezvy je možné použít uspořádání, kde jsou termočlánkové 
dráty zataveny do dna trubice a materiál trubice (kov) zprostředkuje přenos termočlánkového 
napětí mezi oběma dráty. Minimální odezvy dává provedení, kde trubice nemá dno a měrný 
konec je v přímém styku s měřeným médiem [10]. 

3.1.2.1   Plášťové termočlánky 

Termočlánkové dráty jsou vyrobeny z běžných termočlánkových materiálů, ale mají 
podstatně menší průměr. Dráty jsou uloženy v práškovém keramickém materiálu (obvykle 
Al 2O3) a vnější obal – ochranný plášť – je nejčastěji z nerezavějící oceli. Při výrobě 
termočlánku se postupuje tak, že plášť termočlánku po vložení drátů a naplnění keramickým 
práškem protažen několika průvlaky drátotahu. Zredukuje se tak průměr pláště, slisováním 
keramického prášku, a tím k pevnému uložení drátů. Plášťové termočlánky se vyrábějí o 
průměru pláště 0,3 až 8 mm. Vzhledem k malému průměru drátu a celkově nízké hmotnosti 
měrného konce včetně ochrany je doba odezvy podstatně kratší než u běžných termočlánků. 

U takto malých průměrů drátů je obtížná výroba měrného spoje. Konec termočlánku 
je, i pod mikroskopem, odvrtán a termočlánkové dráty jsou k sobě přihnuty, až dojde 
k elektrickému kontaktu. Speciální hrotová elektroda provede pod argonovou ochrannou 
atmosférou spoj a konec pláště se po doplnění keramickým práškem, svaří pod ochranou 
argonu. Pro sváření drátů může být také použito proudu elektronů nebo laserového paprsku. 
Plášťové termočlánky lze používat do teplot 1300 °C a v prostředí kde tlaky mohou dosahovat 
až 100 MPa. S výhodou se dají jako vlečné termočlánky pro měření teploty materiálu 
v pohybu (např. v průběžných narážecích pecích), v nukleární technice, chemii apod. 

 

3.1.2.2   Ponorný termočlánek 

Termočlánek je schopný po určitou krátkou dobu měřit teplotu v roztavené oceli. 
Vzhledem k nízké životnosti měřícího konce ponorného termočlánku bylo vyvinuto několik 
konstrukčních variant umožňující výměnu teplého konce termočlánku. 

Ponorná část nosné trubice termočlánku je ukončena koncovkou z izolační hmoty, 
v níž jsou zalisovány kontakty pro připojení termočlánku PtRh – Pt. Na trubici se nasune 
výměnná hlavice (tzv. kartuše), tvořená kartonovou trubicí a krycím plechem. Při pomoření 
do lázně se roztaví plechový kryt, který chrání termočlánek po dobu průchodu hlavice vrstvou 
strusky. Kartonová trubice zabrání svým zuhelnatěním nalepení strusky na ponořenou část 
čidla. V závěru měření dojde často k znehodnocení termočlánku, ale výměna hlavice velmi 
jednoduchá, rychlá a není příliš cenově náročná. Ponorné termočlánky se zavádějí do oceli 
obvykle ručně a termočlánkové výhody jsou během měření připojeny na vyhodnocovací 
jednotku [10]. 
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3.2   Výběr termočlánku 
Pro měření teplot v grafitové vložce krystalizátoru byly vybrány plášťové termočlánky 

typu K. Tyto termočlánky patří k nejpoužívanějším, jeho výhodou je dlouhodobá použitelnost 
do teplot 1000 °C a krátkodobě až do teplot 1200 °C. Plášťové termočlánky mají také 
podstatně kratší dobu odezvy než ostatní termočlánky, mají malý průměr drátu a nízkou 
hmotnost měrného konce. Na obrázku 7 je znázorněn krystalizátor v grafitové vložce, který je 
umístěn v měděné konstrukci vodního chlazení. 

 

 

 

Obr. 7.  Umístění krystalizátoru v Cu konstrukci vodního chlazení 

Celková sestava krystalizátoru tzn. grafitová vložka, měděná chladící část je uvedena 
na obr. 7. Na obrázku jsou znázorněny vývody z horní a spodní části grafitové vložky. Ve 
vstupu a výstupu chladící vody jsou namontovány odporové teploměry VPt 100, které měří 
teplotu vstupní a výstupní vody. 
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4   EXPERIMENTÁLNÍ M ĚŘENÍ 

Experimentální měření se uskutečnilo ve dvouproudém horizontálním ZPO. Grafitová 
vložka byla nejprve převezena z Kovohutí Čelákovice na katedru tepelné techniky VŠB-TU. 
Následoval návrh rozmístění termočlánků v grafitové vložce krystalizátoru, jak je vidět na 
obr. 8., termočlánky byly umístěny v grafitové vložce v její vrchní a spodní části. Rozložení 
teplot bylo měřeno v horizontálním krystalizátoru s grafitovou vložkou. Hodnoty teplot 
získané z termočlánků jsou nezbytné k vyhodnocení teplotních profilů po délce grafitové 
vložky. Dále z naměřených teplot byly vypočtené hustoty tepelných toků a tepelné osy 
krystalizátoru, které názorně vyjadřují převládající směr odvodu tepla a je tzv. měřítkem 
nesymetrie chlazení. 

 

 

Obr. 8.  Termočlánky v grafitové vložce krystalizátoru 

Pro výpočty tepelné osy krystalizátoru, jsou důležité dvojice termočlánků 1,2 a 9,10 
které charakterizují teploty na vstupu do krystalizátoru a následně další dvojice termočlánků 
6,7 a 14,15 které charakterizují teploty na výstupu z krystalizátoru.  

Termočlánky 2, 10, 7 a 15 jsou umístěny ve hloubce 7 mm v grafitu, zbývající 
termočlánky 1, 9, 6 a 14 jsou ve hloubce 17 mm, jak je to patrné z obr. 9 a 10.  
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Obr. 9.  Rozmístění termočlánků v grafitové vložce krystalizátoru 

Před umístěním termočlánků byly do grafitové vložky krystalizátoru vyvrtány otvory 
o průměru 0,6 mm, do kterých byly umístěny termočlánky typu K o průměru 0,5 mm. Horní 
strana krystalizátoru byla označena MR obr. 11, dolní strana krystalizátoru VR obr. 12, podle 
zvyklostí značení na radiálním ZPO. Po vložení a označení termočlánků do grafitové vložky 
byla zpět převezena do Kovohutí Čelákovice, kde následovala montáž do měděného 
krystalizátoru. 

 

 

Obr. 10.  Rozmístění termočlánků v grafitové vložce krystalizátoru 
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Obr. 11.  Horní strana krystalizátoru MR 

 

 

Obr. 12.  Dolní strana krystalizátoru VR 
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Pro výpočet lineární hustoty tepelného toku se vychází z obecné rovnice pro válcovou 
stěnu 

( )

i

j

ji

r

r

tt
q

ln
2

1 ⋅

−⋅
=

λ

π
     (W.m-1)                                                                                           (6) 

kde λ je součinitel tepelné vodivosti grafitu  (W.m-1.K-1), 
 ri - poloměr v místě měřené teploty ti  (m), 
 rj - poloměr v místě měřené teploty tj  (m) [11]. 
 

Výpočet hustoty tepelných toků na vstupu do krystalizátoru v horní a spodní části: 
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Výpočet hustoty tepelných toků na výstupu z krystalizátoru v horní a spodní části: 

( )
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Pro výpočet tepelné osy , se zavádí pravoúhlý souřadný systém s počátkem ve středu 
krystalizátoru. Osu x tvoří spojnice LB (levý bok)-PB (pravý bok) a pro osu y je to spojnice 
MR(malý rádius)-VR(velký rádius). Aplikace výpočtu tepelné osy byla převzata z radiálního 
ZPO, takže pro horizontální ZPO jsou použity tepelné toky ve směru osy Y, tj. horní a spodní 
tepelný tok v grafitové vložce. 

( )
i

T P

PPd
x

∑⋅
−⋅

=
2

12      (mm)                                                                                          (11) 

( )
i

T P

PPd
y

∑⋅
−⋅

=
2

34      (mm)                                                                                         (12) 

kde P1, P2 jsou tepelné toky v záporném (LB), kladném (PB) směru osy x  (W.m-1), 
 P3, P4 jsou tepelné toky v kladném (MR), záporném (VR) směru osy y  (W.m-1) [12]. 

Pro výpočty horizontální ZPO byly použity tepelné toky ve směru osy y, vzorce pro 
tepelnou osu na začátku a konci krystalizátoru: 

( )
qi

qqd
yTZ Σ⋅

−⋅
=

2
10,92,1      (mm)  

( )
qi

qqd
yTK Σ⋅

−⋅
=

2
15,147,6      (mm)                (13)(14) 

 

Měření proběhlo v Kovohutích Čelákovice ve dnech 27. až 29. listopadu 2008. 
K měření povrchové teploty předlitku byly před měřením nainstalovány dva bezkontaktní 
pyrometry značky Maratón a Testo. Na výstupu a vstupu chladící vody z krystalizátoru byly 
umístěny odporové snímače na měření teploty vstupní a výstupní chladící vody, množství 
chladící vody bylo měřeno indukčním průtokoměrem. 
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Při měření se odlévala kulatina o průměru 184 mm, celkem bylo odlito 14 taveb 
s různým chemickým složením. Pro určení tepelných os a dalších výpočtů byly vybrány 
4 tavby, které jsou uvedeny tabulce 3. Tyto tavby byly vybrány z důvodu, odlišné koncentrace 
Cu ve slitině. 

 

 

Tabulka 3.  Složení jednotlivých slitin 

Chemické složení odlévaných slitin 

Tavba Slitina Cu Fe Sn Pb Ni Al Si Mn Zn 

2930 58K 58,309 0,095 0,085 2,077 0,024 0,001 0,001 0,016 39,787 

2928 AI03 58,512 0,062 0,073 1,460 0,016 0,001 0,001 0,193 39,404 

2919 Ms60F 60,811 0,084 0,035 0,030 0,007 0,001 0,001 0,001 38,805 

2924 77AS 77,227 0,038 0,040 0,040 0,001 2,157 0,000 0,004  
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4.1   Tavba 2930 
Jedná se o tavbu 58K s obsahem Cu 58,309 hm.%, bližší údaje k tavbě jsou uvedeny 

v tabulce č. 4. Výsledné hodnoty byly zpracovány a graficky vyhodnoceny na obrázcích 13 
až 19.  

 

Tabulka 4.  Slitina 58K 

Číslo 

Tavby 

Značka Cu 

(hm.%) 

Začátek 

Lití (h) 

Konec 

Lití (h) 

Doba 

Lití (min) 

2930 58K 58,309 02:25 04:30 125 

 

Na obrázcích č. 13 a 14 jsou vyhodnocené průběhy teplot v horní a spodní části na 
vstupu do krystalizátoru. Na obrázku č. 13 jsou znázorněny průběhy teplot na vstupu do 
krystalizátoru v jeho vrchní části. Červenou barvou jsou vykresleny průběhy teploty t1, pro 
vnitřní teplotu se zpravidla volí červená barva, její hodnoty jsou vyšší. Modrou barvou jsou 
znázorněny průběhy teplot t2, pro vnější teplotu se zpravidla volí modrá barva, její hodnoty 
jsou nižší. Tepelný průběh je stejný. Na obrázku č. 14 jsou vyhodnoceny průběhy teplot ve 
spodní části na vstupu do krystalizátoru. Červenou barvou jsou vykresleny průběhy teplot t9, 
jedná se o vnitřní vyšší teplotu. Modrou barvou je vykreslený průběh teploty t10, jedná se 
o vnější teplotu.  

Na další dvojici obrázků, jsou zpracovány průběhy teplot na výstupu z krystalizátoru. 
Na obrázku č. 15 je vyhodnocen průběh teplot v jeho horní části. Červenou barvou je 
vykreslená vyšší vnitřní teplota t6. Modrou barvou je vykreslený průběh vnější teploty t7. Na 
obrázku č. 16 je znázorněn průběh teplot ve spodní části krystalizátoru. Červenou barvou je 
znázorněna vnitřní teplota t14. Modrou barvou je znázorněna vnější teplota t15. 

Na obrázcích č. 17 a 18 jsou vyhodnocené hustoty tepelných toků na vstupu a výstupu 
z krystalizátoru. Hustoty tepelných toků na vstupu do krystalizátoru znázorňují na obr. č. 17 
hodnoty q1-2 hodnoty znázorňující horní část krystalizátoru modrou barvou a q9-10 hodnoty 
hustot tepelných toků ve spodní části krystalizátoru fialovou barvou. Hustoty tepelných toků 
na výstupu z krystalizátoru znázorňují na obr. č. 18 hodnoty q6-7 horní část krystalizátoru 
modrou barvou a q14-15 spodní část krystalizátoru fialovou barvou. 

Na obrázku č. 19 jsou vyhodnoceny průběhy tepelné osy na vstupu a výstupu 
z krystalizátoru. Modrou barvou a označením Zk je v obrázku zpracován výsledný průběh 
tepelné osy na vstupu do krystalizátoru po dobu odlévání tavby 2930. Tučnou modrou čárou 
je následně vyznačená výsledná průměrná hodnota Pz. Fialovou barvou a označením Kk je 
v obrázku zpracován výsledný průběh tepelné osy na výstupu z krystalizátoru. Tučnou 
fialovou vodorovnou čárou je na obrázku vyznačena průměrná hodnota Pk. 
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Teploty na vstupu do krystalizátoru - vrch
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Obr. 13.  Průběh teplot na vstupu do krystalizátoru v horní části – tavba 2930 

 

 

Teploty na vstupu do krystalizátoru - spodek
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Obr. 14.  Průběh teplot na výstupu z krystalizátoru ve spodní části – tavba 2930 
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Teploty na výstupu z krystalizátoru - vrch
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Obr.15.  Průběh teplot na výstupu z krystalizátoru v horní části –tavba 2930 
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Obr.16.  Průběh teplot na výstupu z krystalizátoru ve spodní části –tavba 2930 
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Hustoty tepelných toků na vstupu do krystalizátoru
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Obr. 17.  Průběhy hustot tepelných toků na vstupu do krystalizátoru – tavba 2930 
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Obr.18.  Průběhy hustot tepelných toků na výstupu z krystalizátoru –tavba 2930 
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Tepelné osy krystalizátoru
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Obr. 19.  Tepelné osy na vstupu a výstupu z krystalizátoru – tavba 2930 
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4.2   Tavba 2928 
Jedná se o tavbu ze slitiny AI03, s obsahem Cu 58,512 hm.%, bližší údaje k tavbě jsou 

v tabulce č. 5. Stejně jako u předchozí tavby, jsou výsledné hodnoty zpracovány a graficky 
vyhodnoceny na obrázcích 20 až 26. 

 

Tabulka 5.  Slitina AI03 

Číslo 

Tavby 

Značka Cu 

(hm.%) 

Začátek 

Lití (h) 

Konec 

Lití (h) 

Doba 

Lití (min) 

2928 AI03 58,512 22:00 00:15 135 

 

Na obrázcích č. 20 a 21 jsou vyhodnoceny průběhy teplot na vstupu do krystalizátoru. 
Na obrázku č. 20 jsou vyhodnoceny průběhy teplot na vstupu do krystalizátoru v jeho vrchní 
části. Červenou barvou jsou vykresleny průběhy vnitřní teploty t1. Modrou barvou jsou 
zpracovány průběhy vnějších teplot t2. Na obrázku č. 21 jsou zpracovány průběhy teplot ve 
spodní části na vstupu do krystalizátoru. Červenou barvou jsou vykresleny průběhy vnitřních 
teplot t9. Modrou barvou je vykreslený průběh vnější teploty t10.  

Na obrázcích č. 22 a 23 jsou zpracovány průběhy teplot v horní a spodní části na 
výstupu z krystalizátoru. Na obrázku č. 22 je vyhodnocen průběh teplot v  horní části 
grafitové vložky krystalizátoru. Červenou barvou je vyhodnocená vyšší vnitřní teplota t6. 
Modrou barvou je zpracovaný průběh vnější teploty t7. Na obrázku č. 23 je zpracován průběh 
teplot ve spodní části krystalizátoru. Červenou barvou je vyhodnocena vnitřní teplota t14. 
Modrou barvou je vyhodnocena vnější teplota t15. 

Na obrázcích č. 24 a 25 jsou vyhodnoceny hustoty tepelných toků na vstupu a výstupu 
z krystalizátoru. Hustoty tepelných toků na vstupu do krystalizátoru jsou zpracovány na 
obr. č. 24 hodnoty q1-2, hodnoty vyhodnocují průběh v horní části krystalizátoru modrou 
barvou. Hodnoty q9-10 jsou hustoty tepelných toků ve spodní části krystalizátoru mají fialovou 
barvou. Hustoty tepelných toků na výstupu z krystalizátoru jsou zpracovány na obr. č. 25 
hodnoty q6-7 pro horní část krystalizátoru modrou barvou a q14-15 pro spodní část 
krystalizátoru fialovou barvou. 

Na obrázku č. 26 je vyhodnocen průběh tepelné osy u tavby 2928 na vstupu a na 
výstupu z krystalizátoru. Modrou barvou a označením Zk je v obrázku zpracován výsledný 
průběh tepelné osy na vstupu do krystalizátoru. Zvýrazněnou modrou čárou je následně 
vyznačená výsledná průměrná hodnota Pz. Fialovou barvou a označením Kk je v obrázku 
vyhodnocen výsledný průběh tepelné osy na výstupu z krystalizátoru. Zvýrazněnou fialovou 
vodorovnou čárou je na obrázku vyznačena průměrná hodnota tepelné osy Pk. 
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Teploty na vstupu do krystalizátoru - vrch
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Obr. 20.  Průběh teplot na vstupu do krystalizátoru v horní části – tavba 2928 
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Obr. 21.  Průběh teplot na vstupu do krystalizátoru ve spodní části – tavba 2928 
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Teploty na výstupu z krystalizátoru - vrch
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Obr. 22.  Průběh teplot na výstupu z krystalizátoru v horní části – tavba 2928 
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Obr. 23.  Průběh teplot na výstupu z krystalizátoru ve spodní části – tavba 2928 
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Hustoty tepelných toků na vstupu do krystalizátoru
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Obr. 24.  Průběhy hustot tepelných toků na vstupu do krystalizátoru – tavba 2928 
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Obr. 25.  Průběhy hustot tepelných toků na výstupu z krystalizátoru – tavba 2928 
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Tepelné osy krystalizátoru 
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Obr. 26.  Tepelné osy na vstupu a výstupu z krystalizátoru – tavba 2928 
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4.3   Tavba 2919 
Jedná se o tavbu ze slitiny Ms60F, s obsahem Cu 60,811 hm.%, průměr kulatiny 

184 mm, bližší údaje jsou v tabulce č. 6. U vybrané tavby byly zpracovány a vyhodnoceny 
průběhy teplot na vstupu a výstupu do krystalizátoru, vypočteny hustoty tepelných toků na 
vstupu a výstupu do krystalizátoru včetně tepelných os. 

Tabulka 6.  Slitina Ms60F 

Číslo 

tavby 

Značka Cu 

(hm.%) 

Začátek 

lití (h) 

Konec 

lití (h) 

Doba 

lití (min) 

2119 Ms60F 60,811 14:07 16:00 113 

 

Na obrázcích č. 27 a 28 jsou vyhodnoceny průběhy teplot v horní a spodní části na 
vstupu do krystalizátoru. Na obrázku č. 27 jsou vyhodnoceny průběhy teplot na vstupu do 
krystalizátoru v jeho horní části. Průběhy teploty t1 jsou v obrázku zpracovány červenou 
barvou. Průběhy teplot t2 jsou znázorněny modrou barvou. Na obrázku č. 28 jsou znázorněny 
průběhy teplot ve spodní části na vstupu do krystalizátoru. Červenou barvou jsou vykresleny 
průběhy teplot t9 jsou vykresleny červenou barvou. Průběh teploty t10 je vykreslený modrou 
barvou. 

Na obrázcích číslo 29 a 30, jsou vyhodnocené průběhy teplot na výstupu 
z krystalizátoru. Na obrázku č. 29 je zpracován průběh teplot v  horní části grafitové vložky 
krystalizátoru. Červenou barvou je vyhodnocená vnitřní teplota t6. Modrou barvou je 
zpracovaná vnější teplota t7. Na obrázku č. 30 je znázorněn průběh teplot ve spodní části 
krystalizátoru. Červenou barvou je znázorněna vnitřní teplota t14. Modrou barvou je 
zpracována vnější teplota t15. 

Hustoty tepelných toků na vstupu a výstupu z krystalizátoru jsou vyhodnoceny na 
obrázcích č. 31 a 32. Hustoty tepelných toků na vstupu do krystalizátoru jsou zobrazeny na 
obr. č. 31 hodnotou q1-2 modrou barvou v horní části a q9-10 fialovou barvou ve spodní části. 
Hustoty tepelných toků na výstupu z krystalizátoru jsou zpracovány na obr. č. 32 hodnoty q6-7 
pro horní část krystalizátoru modrou barvou a q14-15 pro spodní část krystalizátoru fialovou 
barvou. 

Průběhy tepelné osy na vstupu a výstupu z krystalizátoru jsou vyhodnoceny na 
obrázku č. 33. Modrou barvou a označením Zk je v obrázku zpracován průběh tepelné osy na 
vstupu do krystalizátoru. Tučnou modrou čárou zpracovaná výsledná průměrná hodnota Pz. 
Fialovou barvou a označením Kk je v obrázku vyhodnocen výsledný průběh tepelné osy na 
výstupu z krystalizátoru. Tučnou fialovou vodorovnou čárou je zpracovaná průměrná hodnota 
Pk. 
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Teploty na vstupu do krystalizátoru - vrch
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Obr. 27.  Průběh teplot na vstupu do krystalizátoru v horní části – tavba 2919 
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Obr. 28.  Průběh teplot na vstupu do krystalizátoru ve spodní části – tavba 2919 
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Teploty na výstupu z krystalizátoru - vrch
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Obr. 29.  Průběh teplot na výstupu z krystalizátoru v horní části – tavba 2919 
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Obr. 30.  Průběh teplot na výstupu z krystalizátoru ve spodní části – tavba 2919 
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Hustoty tepelných toků na vstupu do krystalizátoru
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Obr. 31.  Průběhy hustot tepelných toků na vstupu do krystalizátoru – tavba 2919 
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Obr. 32.  Průběhy hustot tepelných toků na výstupu z krystalizátoru – tavba 2919 
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Tepelné osy krystalizátoru
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Obr. 33.  Tepelné osy na vstupu a výstupu z krystalizátoru – tavba 2919 
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4.4   Tavba 2924 
Tavba 77AS je s největším obsahem mědi a to 77,227 hm.%, ze všech odlévaných 

taveb, dále obsahovala i hliník a to 2,2 hm. %. Bližší údaje k tavbě 2924 jsou uvedeny 
v tabulce č. 7. U této tavby stejně jako u předcházejících taveb byly zpracovány 
a vyhodnoceny tepelné osy na vstupu a výstupu z krystalizátoru, průběhy teplot a také hustoty 
tepelných toků na vstupu a výstupu z krystalizátoru. 

Tabulka 7.  Slitina 77As 

Číslo 

tavby 

Značka Cu 

(hm. %) 

Začátek 

lití (h) 

Konec 

lití (h) 

Doba 

lití (min) 

2924 77As 77,227 04:52 09:04 252 

 

Na obrázcích č. 34 a 35 jsou zpracovány průběhy teplot v horní a spodní části na 
vstupu do krystalizátoru. Na obrázku č. 34 je vyhodnocen průběh teplot na vstupu do 
krystalizátoru v jeho vrchní části. Červenou barvou jsou vyhodnoceny průběhy teploty t1. 
Modrou barvou jsou vyhodnoceny průběhy teplot t2. Na obrázku č. 35 jsou zpracovány 
průběhy teplot ve spodní části na vstupu do krystalizátoru. Červenou barvou jsou vykresleny 
průběhy vnitřních teplot t9. Modrou barvou je vykreslený průběh vnější teploty t10.  

Na další dvojici obr. č. 36 a 37, jsou zpracovány průběhy teplot na výstupu 
z krystalizátoru. Na obrázku č. 36 je vyhodnocen průběh teplot v jeho horní části. Červenou 
barvou je vykreslená vyšší vnitřní teplota t6. Modrou barvou je vykreslený průběh vnější 
teploty t7. Na obrázku č. 37 je zpracován průběh teplot ve spodní části krystalizátoru. 
Červenou barvou je vyhodnocená vnitřní teplota t14. Modrou barvou je vyhodnocená vnější 
teplota t15. 

Na obrázcích č. 38 a 39 jsou vyhodnoceny hustoty tepelných toků na vstupu a výstupu 
z krystalizátoru. Hustoty tepelných toků na vstupu do krystalizátoru vyhonocují na obr. č. 38 
hodnoty q1-2 pro horní část krystalizátoru modrou barvou a q9-10 hodnoty hustot tepelných 
toků ve spodní části krystalizátoru fialovou barvou. Hustoty tepelných toků na výstupu 
z krystalizátoru vyhodnocují na obr. č. 39 hodnoty q6-7 pro horní část krystalizátoru modrou 
barvou a q14-15 pro spodní část fialovou barvou. 

Na obrázku č. 40 jsou zpracovány průběhy tepelné osy na vstupu a výstupu 
z krystalizátoru. Modrou barvou a označením Zk je v obrázku zpracován výsledný průběh 
tepelné osy na vstupu do krystalizátoru. Zvýrazněnou modrou čárou je následně vyznačená 
průměrná hodnota Pz. Fialovou barvou a označením Kk je v obrázku zpracován průběh 
tepelné osy na výstupu z krystalizátoru. Zvýrazněnou fialovou je na obrázku vyhodnocena 
průměrná hodnota Pk. 
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Teploty na vstupu do krystalizátoru - vrch
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Obr. 34.  Průběh teplot na vstupu do krystalizátoru v horní části – tavba 2924 
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Obr. 35.  Průběh teplot na vstupu do krystalizátoru ve spodní části – tavba 2924 
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Teploty na výstupu z krystalizátoru - vrch
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Obr. 36.  Průběh teplot na výstupu z krystalizátoru v horní části – tavba 2924 
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Obr. 37.  Průběh teplot na výstupu z krystalizátoru ve spodní části – tavba 2924 
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Hustoty tepelných toků na vstupu do krystalizátoru
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Obr. 38.  Průběhy hustot tepelných toků na vstupu do krystalizátoru – tavba 2924 
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Obr. 39.  Průběhy hustot tepelných toků na výstupu z krystalizátoru – tavba 2924 
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Obr. 40.  Tepelné osy na vstupu a výstupu z krystalizátoru – tavba 2924 
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5   DISKUSE DOSAŽENÝCH VÝSLEDKŮ 

Vyhodnocení teplotních průběhů, hustot tepelných toků a výsledné tepelné osy na 
vstupu a výstupu z krystalizátoru. Pro vybrané tavby 2930, 2928, 2919 a 2924. 

5.1   Tavba 2930 
Průběhy taveb 2930 a 2928 jsou si chemickým složením blízké. Průběhy teplot na 

vstupu do krystalizátoru v horní a spodní části si jsou podobné. Ve spodní části krystalizátoru 
jsou teploty už od počátku mírně vyšší. Termočlánky pro získávání teplot t_1 a t_9 jsou 
umístěny v menší hloubce, proto jsou jejich hodnoty vždy vyšší nebo stejné než teploty t_2 
a t_10. Průběhy teplot na výstupu z krystalizátoru již vykazují výrazné rozdílné hodnoty. 
Teploty t_6 a t_7 v horní části jsou výrazně nižší než teploty t_14 a t_15 ve spodní části. Nejnižší 
hodnoty teplot ve vrchní části jsou uprostřed tavby kde je rozdíl oproti spodní části cca o 100 
až 200°C. Hodnoty teplot ve spodní části na výstupu z krystalizátoru jsou vyšší. Jejich 
celkový průběh působí ustálenějším dojmem nejsou zde takové rozdíly teplot uprostřed tavby 
jako v horní části. Teploty jsou i mnohem ustálenější během celé tavby než v horní části. 
Tento trend bude pravděpodobně následovat i u dalších taveb. 

Hustoty tepelných toků na vstupu do krystalizátoru jsou na horní straně znázorněny 
tepelným tokem q_1-2 a na spodní straně q_9-10. Z výsledků je patrné že velikost tepelného toku 
na spodní straně je skoro dvakrát větší něž na horní v celém průběhu tavby. Podobný průběh 
je i na výstupu z krystalizátoru, kde je horní strana krystalizátoru znázorněna hodnotou 
hustoty tepelného toku q_6-7 a spodní strana q_14-15. Na rozdíl od vstupní části zde na výstupu 
se hustota tepelného toku v horní části několikrát vyrovnala hodnotě spodní. Zhruba uprostřed 
tavby je ale hodnota q_6-7 mnohem nižší než q_14-15. 

Tepelné osa krystalizátoru, resp. její poloha se mění již během tavby. Jednotlivé 
odchylky jak na vstupu do krystalizátoru tak na jeho výstupu následně určují jejich průměrné 
hodnoty. Průměrná hodnota tepelné osy na začátku i na konci krystalizátoru má zápornou 
odchylku ve směru osy y. 

5.2   Tavba 2928 
Průběh teplot na vstupu do krystalizátoru jak v horní i spodní části je velmi podobný 

rozdíl je pouze v jednotlivých teplotách. Zde jako u předchozí tavby jsou teploty ve spodní 
části mírně vyšší. Průběh teplot na výstupu z krystalizátoru je odlišný již od začátku tavby 
zcela dominují hodnoty teploty t_14, t_15 ve spodní části krystalizátoru. Jejich hodnoty jsou 
vyšší než hodnoty teplot z horní části krystalizátoru. Teploty t_6 a t_7 z horní části zhruba ve 
třetí čtvrtině tavby tuto ztrátu snižují, přesto tepelný průběh na výstupu z krystalizátoru 
znázornil že vyšší teploty jsou v jeho spodní části. 

Z průběhu hustot tepelných toků na vstupu do krystalizátoru je patrné, že hustoty 
tepelných toků jsou vyšší ve spodní části než v horní a to po celou tavbu až na malý úsek 
v začátku tavby. Na výstupu z krystalizátoru je podobný průběh, kdy jsou hustoty tepelných 
toků ve spodní části vyšší něž na vstupu do krystalizátoru. Ke konci tavby se hustoty 
tepelných toků na výstupu z krystalizátoru srovnávají a jsou vyšší. Kdybychom, ale posoudili 
průměrné hodnoty hustot tepelných toků ve spodní části jsou na vstupu i na výstupu 
z krystalizátoru větší než ve vrchních částech. 

Hodnoty tepelné osy na začátku krystalizátoru během celé tavby nabývají spíše 
záporných odchylek ve směru osy y, jak je patrné z průměrné hodnoty tepelné osy, která je 
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záporná. Hodnoty odchylek na konci krystalizátoru nabývají spíše záporné odchylky ve směru 
osy y. Výsledná průměrná hodnota ovšem vyjde kladná i když blízko nule, toto je způsobeno 
velkými kladnými odchylkami v první třetině tavby. 

5.3   Tavba 2919 
Průběh teplot na vstupu do krystalizátoru v horní části reprezentují teploty t_1 a t_2, ve 

spodní části to jsou teploty t_9 a t_10. Teplotní průběh je velmi podobný ve spodní části je větší 
rozptyl teplot a teploty jsou mírně vyšší. Průběhy teplot na výstupu z krystalizátoru znázorňují 
v horní části teploty t_6 a t_7 ve spodní části to jsou teploty t_14 a t_15. Ze znázornění těchto 
teplot velmi výrazněji vyplývá lepší kontakt spodní části předlitku s grafitovou vložkou 
krystalizátoru. Teploty na spodní části výstupu z krystalizátoru nabývají větších hodnot. 
Nejsou zde, ale takové výkyvy teplot zejména ve střední části tavby jako předcházejících 
taveb 2930 a 2928. Celkový průběh teplot působí celistvějším dojmem než u předchozích 
taveb. 

Hustoty tepelných toků na vstupu do krystalizátoru jsou na horní straně znázorněny 
tepelným tokem q_1-2 a na spodní straně q_9-10. Z výsledků je patrné že velikost tepelného toku 
je na spodní straně větší něž na horní a to po v celém průběhu tavby. Na výstupu 
z krystalizátoru je horní strana krystalizátoru znázorněna hodnotou hustoty tepelného toku 
 q_6-7 a spodní strana q_14-15. Na výstupu se už hodnoty hustot tepelných toků na spodní straně 
vyrovnávají s hodnotami na horní straně, ale stále jsou vyšší. Zejména ke konci tavby se 
hustoty tepelných toků srovnávají. Celý průběh tepelných toků na výstupu z krystalizátoru 
mnohem vyrovnanější něž u předchozích taveb. 

Tepelná osa krystalizátoru, resp. její poloha se mění již během tavby. Jednotlivé 
odchylky jak na vstupu do krystalizátoru tak na jeho výstupu následně určují jejich průměrné 
hodnoty. Průměrné hodnoty tepelných os na vstupu i výstupu z krystalizátoru vykazují 
zápornou odchylku ve směru osy y. 

5.4   Tavba 2924 
Z průběhů teplot na vstupu do krystalizátoru na horní i spodní straně je patrné, že 

přibližně v první třetině tavby dochází k poklesu teploty. Teploty se následně opět začnou 
zvyšovat, ale již nikdy nedosahují hodnot ze začátku tavby. U tavby 2924 jsou na rozdíl od 
předchozích taveb teploty v horní části vyšší než ve spodní. Teploty na výstupu 
z krystalizátoru jsou ve spodní i vrchní části nižší něž u všech předchozích taveb. Narozdíl od 
všech předchozích taveb jsou hodnoty teplot v horní části vyšší než v dolní. Celkově nižší 
teploty tavby jsou pravděpodobně dány celkovou délkou tavby, ta byla u této tavby nejdelší. 

Z průměrných hodnot tepelných toků vyplývá, že hustota tepelného toku na vstupu do 
krystalizátoru je vyšší než na výstupu z krystalizátoru. Pokud porovnáme hodnoty pouze na 
vstupu jsou hodnoty poměrně vyrovnané. Při porovnání hustot tepelných toků pouze na 
výstupu z krystalizátoru jsou vyšší hodnoty v horní části krystalizátoru. Tyto výsledky jsou 
rozdílné od předchozích taveb 

Tepelné osy krystalizátoru u dané tavby nabývají spíše kladných hodnot ve směru 
osy y. Toto vyplývá při zobrazení průměrných hodnot tepelné osy za celou tavbu, které 
vycházejí kladně ve směru osy y, kdy větší plusovou odchylku vykazuje tepelná osy na 
výstupu z krystalizátoru. Pokud bychom zobrazili pouze ustálený úsek její hodnota se 
následně blíží hodnotám z ostatních taveb. 
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5.5   Vliv obsahu Cu na tepelnou osu 
Vliv obsahu Cu v měděné slitině na tepelnou osu během jednotlivých taveb je 

vyhodnocen na obrázku č. 41.  
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Obr. 41.  Závislost obsahu Cu na průběh tavby 

V tabulce č.8 jsou uvedeny tavby dle obsahu Cu, které byly v pořadí rostoucího 
obsahu Cu zpracovávány. Pz označuje průměrnou hodnotu tepelné osy ve vertikálním směru 
na začátku krystalizátoru. a Pk označuje průměrnou hodnotu tepelné osy na výstupu předlitku 
z krystalizátoru. Z tabulky vyplývá, že nejvíce se liší tavba 2924. K vyhodnocení závislosti 
umístění tepelné osy ve vertikálním směru v závislosti na obsahu Cu byly vybrány stejné 
délky taveb v trvání 110 min. 

 

Tabulka 8.  Průměrné hodnoty tepelných os na začátku a konci 

Tavba [číslo] Cu [%] Pz [mm] Pk [mm] 

2930 58,309 -22,163 -34,008 

2928 58,512 -14,227 7,622 

2919 60,811 -9,024 -14,024 

2924 77,227 10,178 44,004 
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6   ZÁVĚR 

Diplomová práce se zabývala horizontálním odléváním měděné slitiny. Pro 
experimentální měření bylo využito dvouproudové zařízení horizontálního ZPO v Kovohutích 
Čelákovice. Grafitová vložka byla nejprve převezena z Kovohutí Čelákovice na katedru 
tepelné techniky VŠB-TU. Následoval návrh rozmístění termočlánků v grafitové vložce 
krystalizátoru. Termočlánky byly umístěny v její vrchní a spodní části. Takto upravená 
grafitová vložka byla převezena zpět, aby mohlo být provedeno experimentální měření. 

Rozložení teplot bylo měřeno v horizontálním krystalizátoru s grafitovou vložkou. 
Hodnoty teplot získané z termočlánků jsou potřebné k vyhodnocení teplotních profilů po 
délce grafitové vložky. Z naměřených teplot byly následně vypočtené hustoty tepelných toků 
a tepelné osy krystalizátoru, které názorně vyjadřují převládající směr odvodu tepla a je tzv. 
měřítkem nesymetrie chlazení. 

Pro zpracování byly vybrány čtyři tavby s označením 2930, 2928, 2919 a 2924. 
U těchto taveb byla rozdílná hodnota Cu ve slitině. U taveb 2930 a 2928 se projevil rozdíl 
hodnot na vstupu a výstupu z krystalizátoru mezi horní a spodní částí. Nejvíce je to patrné 
u hustoty tepelného toku, která už od začátku krystalizátoru nabývá mnohem větších hodnot 
ve spodní části než v horní části krystalizátoru. Tento průběh následně přetrvává v celém 
průběhu tavby. Tento jev ukazuje, že předlitek má lepší kontakt s vložkou ve spodní části 
krystalizátoru. Tyto dvě tavby jsou si velmi blízko obsahem Cu. Nejlepší výsledky z tohoto 
pohledu vykazuje tavba 2919 zde jsou rozdíly nejmenší. Hodnoty teplot a hustot tepelných 
toků působí více harmonicky v celém průběhu tavby, než u všech ostatních taveb. Rozdílný 
výsledek nastal pouze u tavby 2924 tato tavba měla největší obsah Cu. Rozdíl výsledků je 
zapříčiněný delší dobou tavby. Rozdíl je patrný z grafického průběhu teplot, nejvíce je změna 
vidět u hustot tepelných toků. Hustoty tepelných toků na vstupu do krystalizátoru jsou skoro 
vyrovnané a mírně vyšší ve vrchní části krystalizátoru a to v celém průběhu tavby. Na konci 
krystalizátoru je už hustota tepelného toku ve vrchní části výrazně větší než ve spodní části.  

Z výsledků vyplývá že tepelná osa se na konci tavby posouvá směrem nahoru. Tavby 
s největším obsahem Cu se jeví jako nejrizikovější. Dlouhá doba lití také není pro předlitek 
optimální, má vliv na výslednou kvalitu předlitku. 

Na základě provedeného vyhodnocení měřených taveb doporučuji: 

• Zavést kontinuální měření teploty odlévané slitiny v mísiči. 

• Sjednotit doby lití jednotlivých taveb na cca 2 hod. 

• Zrovnoměrnit odvod tepla po průřezu předlitku. 

• Upravit vedení předlitku tak, aby tepelná osa u tavby s vyšším obsahem Cu 
byla posunuta do středu odlitku. 

• Upravit vodní chlazení v krystalizátoru, zvýšit jeho účinnost ve spodní části 
a snížit v horní = vyrovnat hustoty tepelných toků. 

• Zajistit rovnoměrnější tuhnutí konstrukčními úpravami chlazení jak 
krystalizátorů, tak centrováním předlitku. 
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