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ABSTRAKT 

Diplomová práce je zaměřena na využití metod termické analýzy při studiu procesu 

tuhnutí plynule litých bram. Na počátku je v práci provedena charakteristika procesu tuhnutí 

plynule litých bram se zaměřením na problematiku tuhnutí při jejím průchodu zařízením 

plynulého odlévání, popis odvodu tepla primární a sekundární zónou chlazení. V navazující 

části je popsán rozbor metod termické analýzy a jejich využitelnosti při studiu 

vysokoteplotních procesů probíhajících v oceli. Následně je v diplomové práci provedena 

analýza provozních a laboratorních dat získaných při experimentálním studiu procesu tuhnutí 

plynule litých bram. Pro analýzu provozních dat bylo v práci využito numerického modelu 

pro simulování provozních parametrů a výsledků termické analýzy oceli studované jakosti. 

Vliv jednotlivých parametrů a dosažené výsledky jsou shrnuty v závěru práce.  

 

Klíčová slova: plynule litá brama, tuhnutí, termická analýza, teploty solidu a likvidu, 

numerický model 

 

ABSTRACT 

 

The thesis is focused on the utilization of thermal analysis methods for solidification 

process study in the continuously cast slabs. A first step in this work is the characterization of 

the process of solidification continuously cast slabs with a focus on the issue of solidification 

when it is passing through the device continuously casting and heat removal in the primary 

and secondary cooling zone. The following section describes the analysis methods of thermal 

analysis, and their utilization in studying of high-temperature processes occurring in the steel. 

Consequently, an analysis of operational and laboratory data obtained during the experimental 

study of solidification process of continuously cast slabs is described in this thesis. In this 

work, data of a numerical model for simulating the operating parameters and results of 

thermal analysis of studied steel for the analysis of operational data were used. The influence 

of individual parameters and results are summarized in conclusion. 

 

Keywords: CC slab, thermal analysis, solidification, temperatures of solidus and liquidus, 

numerical model 
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ÚVOD 

Celosvětová výroba oceli je v dnešní době podrobena určitému tlaku, a to v podobě 

stále se zlepšující kvality vyráběné oceli, proto se jednotliví výrobci snaží zdokonalovat dané 

technologie ve výrobních provozech, aby dosáhli, co nejlepší kvality vyrobené oceli. Je proto 

vhodné věnovat pozornost vlastnostem oceli, které ovlivňují korektní nastavení 

technologických parametrů.  

Pro určování těchto vlastností slouží jak matematické modely, tak speciální analýzy, 

které dokážou termofyzikální vlastnosti oceli popsat v závislosti na změně teploty (např. při 

jejím ochlazování či ohřevu). Určit tyto vlastnosti oceli za reálných podmínek je velmi 

obtížné, neboť existuje celá řada faktorů, které je více či méně ovlivňují. Mezi tyto faktory 

patří např. nerovnovážný proces ohřevu a ochlazování oceli, dendritická segregace legujících, 

doprovodných a příměsových prvků během krystalizace a následujícího ochlazování oceli. 

První část diplomové práce je zaměřena na stručnou charakteristiku procesu tuhnutí 

plynule odlévaných bram. Jsou identifikovány základní souvislosti mezi procesem 

ochlazování/tuhnutí bramy a riziky vzniku vad či segregací v tvořícím se ocelovém předlitku. 

Další část je věnována popisu metod termické analýzy. Je provedeno jejich rozdělení na 

základě fyzikálních principů, kterých využívají k identifikaci termofyzikálních vlastností 

studovaných materiálů. Je také proveden rozbor literatury z oblasti využití metod termické 

analýzy při studiu fázových transformací probíhajících v ocelích.  

Experimentální část diplomové práce je zaměřena na přímé využití metod termické 

analýzy při studiu procesu tuhnutí plynule litých bram. Je popsán způsob výběru relevantních 

provozních údajů, mezi které lze zařadit: licí rychlost, teplotu v mezipánvi  

a hodnoty povrchových teplot naměřených pomocí jednotlivých pyrometrů umístěných 

v licím oblouku. Pro experimentální část jsou použity hodnoty odpovídající standardním 

podmínkám lití. 

Pro tento standardní úsek je provedena analýza a porovnání povrchových teplot. Na 

základě zjištěných povrchových teplot, teplotních výkyvů lze predikovat, zda systém 

sekundárního chlazení pracuje spolehlivě a zda dochází k optimálnímu odvodu tepla 

z povrchu bramy. 

Následuje analýza zjištěných teplot pomocí numerického modelu, který na základě 

počátečních podmínek vygeneruje příslušné teplotní křivky povrchových teplot, teploty 

solidu, křivku optimálních povrchových teplot a křivku rozsahu dvoufázové oblasti. 

V další kapitole experimentální části je uvedena analýza dané jakosti oceli, pro kterou 

jsou pomocí termické analýzy stanoveny příslušné teploty solidu, likvidu a fázových 

transformací. Tyto teploty jsou následně použity jako vstupní parametry do prediktivní 

simulace numerického modelu.  

Výsledky simulace jsou porovnávány s provozními podmínkami a je proveden rozbor 

jednotlivě měnících se parametrů.  

Výsledky této práce jsou shrnuty v závěru práce. 
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1 Charakteristika procesu tuhnutí plynule litých bram 

Kvalita a zároveň vlastnosti plynule lité bramy, které jsou dány mimo jiné strukturou 

oceli, výskytem trhlin a segregací, úzce souvisí s procesem tuhnutí. Zvýšené požadavky na 

kvalitu plynule litých bram vyžadují, aby licí stroje pracovaly za přesně definovaných 

podmínek ochlazování, které musí být neustále kontrolovány, čímž se eliminuje vysoké 

tepelně-mechanické napětí v licí kůře [1, 2, 3, 4]. 

V případě plynulého odlévání je nutné řešit problematiku tuhnutí a chladnutí plynule 

lité bramy při jejím průchodu zařízením plynulého odlévání a zároveň ohřev krystalizátoru. 

Teplotní pole krystalizátoru, tj. zóna primárního chlazení, lze popsat rovnicí (1) [5]. 

 

    (1) 

 

kde cv - měrná tepelná kapacita [J.K
-1

.mol
-1

], 

T - teplota [K], 

t    - čas [s], 

x, y, z - souřadnice [1], 

λ - součinitel teplotní vodivosti [m
2
.s

-1
],    

Qs - teplo [J]. 

 

V praktických podmínkách je složité popsat odvod tepla právě v primární zóně 

chlazení, tj. krystalizátorem, neboť mezi krystalizátorem a licí kůrou je vytvořena určitá 

plynová mezera, která tento odvod tepla znesnadňuje. Proto se v technologické praxi 

plynulého odlévání vychází z  rozdílu teplot přivedené a odvedené chladící vody 

z krystalizátoru.  

Rozložení teplot uvnitř plynule lité bramy v krystalizátoru je znázorněno na níže 

uvedeném obrázku (obr. 1) [6].  

 
Obr. 1 Rozložení teplot v krystalizátoru [6]. 
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Teplotní pole plynule lité bramy procházejícího zařízením plynulého odlévání, tj. 

zónou primárního, sekundárního a terciárního chlazení může být popsáno pomocí  

Fourier – Kirchhoffovy rovnice (2) redukované do podélného směru vektoru rychlosti [5]. 

 

     (2) 

 

kde cv - měrná tepelná kapacita [J.K-
1
], 

T - teplota [K], 

t    - čas [s], 

x, y, z - souřadnice [1], 

λ - součinitel teplotní vodivosti [m
2
.s

-1
],   

Qs - teplo [J], 

wz - rychlost [m.s
-1

]. 

 

Zároveň lze dodat, že výše uvedená rovnice je pouhým empirickým vztahem  

a v provozních podmínkách je určení odvodu tepla z povrchu bramy velmi složité, neboť 

tento odvod tepla se uskutečňuje jak vedením - konvekcí, tak i sáláním.  

Pro stanovení odvodu tepla z povrchové části plynule lité bramy se vychází ze 

známého objemu chladící vody využívané v sekundární zóně chlazení, koeficientu přenosu 

tepla pro získání povrchové teploty a změřením teploty povrchu plynule lité bramy, pomocí 

pyrometrů v licím oblouku, a jejím následným srovnáním s empirickými vztahy.  

Toto srovnání je uvedeno na níže uvedeném obrázku (obr. 2) [6]. 

 

 

 

Obr. 2 Rozdíl mezi vypočtenou a změřenou povrchovou teplotou plynule lité bramy [6].   

Nejdůležitějšími chladicími parametry v sekundární zóně jsou právě konstrukce 

chladicího systému a průtok chladicí vody. Systém ostřiku plynule lité bramy v sekundární 

zóně chlazení minimalizuje reohřev a zároveň snižuje pravděpodobnost tvorby trhlin během 

tuhnutí plynule litých bram. 
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Během krystalizace prudce klesá rozpustnost prvků v železe, přičemž příměsi se 

vylučují na povrchu tuhnoucí fáze.  

Dendritické odměšování způsobuje koncentrační heterogenitu chemického složení 

uvnitř plynule lité bramy. Limitujícím faktorem tohoto procesu je difúze přísadového prvku 

v tuhé fázi, protože difúzní koeficient v tuhé fázi je o tři až pět řádů nižší než v tavenině.  

Na provozním zařízení plynulého odlévání je tuhnutí plynule lité bramy 

nerovnovážné, neboť difúzní procesy, probíhající v tekuté i tuhé fázi, nestačí vyrovnat 

koncentraci v tuhé fázi na takovou úroveň, která je charakterizována rovnovážným stavem. 

Středová segregace uvnitř plynule lité bramy je způsobena nerovnoměrnou distribucí 

prvků, která způsobí pokles kvality ve středové části bramy. K omezení rozsahu středové 

segregace byly navrženy různé metody. Jednou z těchto metod je elektromagnetické míchání 

v krystalizátoru nebo těsně pod ním. Jinou známou metodou je Mechanical Soft Reduction 

(MSR), která je často využívána pro plynulé lití bram. Taktéž intenzivním chlazením  

v místech, kde dochází k ukončení procesu tuhnutí bramy (konec metalurgické délky), lze 

snížit středovou segregaci. Příkladem je např. použití metody Thermal Soft Reduction – TSR 

[2]. 

Princip TSR je založen na kontrakci licí kůry vlivem intenzivního chlazení blízko 

místa konečného tuhnutí centrální části bramy, tzn. těsně před koncem tekutého jádra. 

Zmenšení vnitřního objemu v centrální části tak zabrání přítoku vysoce segregované taveniny  

z přilehlých mezidendritických oblastí, čímž je středová segregace potlačena [2]. 

Intenzivním chlazením v sekundární zóně, stejně jako vysokou licí teplotou, vysokou 

licí rychlostí, vychýlením podpěrných a tažných válců, příliš silným tlakem tažných válců, 

povrchovým reohřevem v sekundární zóně nebo pod ní, může dojít ke vzniku mezistředových 

trhlin.  

Tažná napětí, která jsou také iniciátorem vzniku mezistředových trhlin, závisí hlavně 

na velikosti reohřevu povrchu, tloušťce licí kůry, poměru šířky polotekuté zóny k tloušťce licí 

kůry a poměru perlitické fázové transformace. Velikost povrchového reohřevu je často 

spojována s návrhem sekundárního chlazení a maximálním poklesem povrchové teploty [2]. 

Proces tuhnutí plynule litých bram je úzce spojen s kinetikou teplotního pole bramy, 

proto řešení výše uvedených problémů není možné bez znalosti rozložení teplot po průřezu 

bramy od hladiny oceli v krystalizátoru až po pálicí stroj. Na níže uvedeném obrázku (obr. 3) 

je znázorněno teplotní pole plynule lité bramy při okrajových provozních podmínkách  

viz Tab. 1 [6]. 

  



 

5 

 

Bc. Liška, A.: Využití metod termické analýzy při studiu procesu tuhnutí plynule litých bram. 

Diplomová práce, VŠB-TU Ostrava, FMMI, katedra metalurgie a slévárenství, 2012. 

 

 
Obr. 3 3D teplotní pole plynulé lité bramy při výše uvedených podmínkách [6]. 

Tab. 1 Provozní podmínky plynule lité bramy [6]. 

Délka krystalizátoru 0,80 m 

Průřez lité bramy 1600 mm x 210 mm 

Teplota přehřátí oceli 27 °C 

Licí rychlost 0,016 m.s
-1

 

Teplota solidu 1458 °C  

Teplota likvidu 1513 °C 

Hustota oceli 7020 kg.m
-3

 

Použitím vysokých licích rychlostí na moderních zařízeních plynulého odlévání za 

současného použití intenzivního chlazení v sekundární zóně, minimalizace reohřevu  

a dosažení rovnoměrného teplotního pole vyžaduje nejen optimalizaci křivky intenzity ostřiku 

v závislosti na odlité délce bramy, ale také je nutné zvážit rozložení intenzity ostřiku v 

příčném směru [2]. 
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2 Metody termické analýzy a jejich využitelnost při studiu 

procesů probíhajících v oceli 

2.1. Diferenční termická analýza 

 Diferenční termická analýza patří k dynamickým tepelně analytickým metodám, při 

nichž se sledují teplotní efekty zkoumaného vzorku, které jsou spojeny s jeho fyzikálními 

nebo chemickými změnami během jeho plynulého, lineárního ohřevu nebo ochlazování.  

 Pomocí této metody se měří teplotní rozdíly, vznikající za současného ohřevu, mezi 

zkoumaným a srovnávacím vzorkem, kdy teplota srovnávacího vzorku sleduje zvolený 

teplotní program, přičemž teplota zkoumaného vzorku podléhá změnám, které vznikají 

vlivem fyzikálních a chemických přeměn, které ve vzorcích probíhají.  

 Teplotní rozdíl mezi zkoumaným vzorkem a referencí (ΔT) se zaznamenává graficky 

jako teplotní popř. časová závislost ΔT = f (T) resp. ΔT = f (t) nazývaná jako DTA (obr. 4).  

 

 
Obr. 4 DTA křivka [8]. 

 

 Výše uvedená křivka [ΔT = f (T)] v případě, že ve vzorku probíhají tepelně zabarvené 

děje, pak vykazuje ostrá snížení nebo zvýšení sledovaných teplotních rozdílů. Toto ostré 

snížení nebo zvýšení je způsobeno tím, zda došlo během ohřevu k endotermnímu (A) nebo 

exotermnímu (B) ději. 

Diferenční termická analýza je úzce spjata s metodou kalorimetrickou. Hlavním 

rozdílem je, že při kalorimetrické metodě se tepelné zabarvení sledované změny, probíhající 

při určité teplotě, určuje za statických podmínek, ale při diferenční termické analýze jde  

o dynamické podmínky.  

Pokud jde o dosažení rovnováhy mezi skutečnou teplotou ohřívaného vzorku a teplotou 

naprogramovanou, je mezi metodou diferenční termické analýzy a ostatními 

termoanalytickými metodami zásadní rozdíl. 

  



 

7 

 

Bc. Liška, A.: Využití metod termické analýzy při studiu procesu tuhnutí plynule litých bram. 

Diplomová práce, VŠB-TU Ostrava, FMMI, katedra metalurgie a slévárenství, 2012. 

Termogravimetrické nebo dilatometrické metody sledují dané vlastnosti hmoty 

(hmotnost, objem apod.) v závislosti na teplotě. 

U diferenční termické analýzy je pozorován vznik teplotního rozdílu mezi teplotou 

zkoumaného vzorku a teplotou referenčního vzorku, což je nezbytnou podmínkou pro vznik 

měřeného teplotního efektu.  

Během diferenční termické analýzy se stává teplota vzorku v průběhu tepelně 

zabarveného děje nekontrolovatelnou a tepelný efekt nevykazuje definovanou závislost na 

stupni přeměny. To do značné míry znesnadňuje vyhodnocování kinetických dat z DTA 

křivek [7, 8]. 

 Jakákoliv fyzikální změna nebo chemická reakce může vytvořit na křivce  

DTA teplotní efekt, který se nazývá pík, ze kterého je možno za vhodných podmínek 

usuzovat teplotu probíhající přeměny, její reakční teplo i rychlost probíhajícího procesu.  

Na obr. 5 je schematicky znázorněna idealizovaná křivka DTA, kde T
1 

je teplota 

počátku záznamu, T
2 

charakterizuje teplotu počátku odklonu křivky od nulové linie, T
m 

je teplota 

píku (maximum nebo minimum efektu), T
x 

je teplota ukončení přeměny, T
3 

je teplota návratu  

k nulové linii a T
4 
je charakteristická teplota počátku exotermického procesu [7, 8]. 

 

 
Obr. 5 Idealizovaná DTA křivka [7]. 

 

DTA analýzu lze použít kromě kvalitativního měření (teploty) také ke kvantitativnímu 

měření (měření entalpie nebo tepelných efektů). 

 DSC analýza vychází ze stejného principu jako DTA analýza. DSC analýza je však 

vhodnější pro měření entalpií fázových přeměn.  
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DTA analýza využívá, pro měření teplotního rozdílu mezi teplotou zkoumaného 

vzorku a teplotou referenčního vzorku, teplotního rozsahu běžně do 1500 °C, ale pro každou 

experimentální činnost je rozsah teplot a rychlostí ohřevu/ochlazování různý a závisí na 

předem zvolených podmínkách měření. 

Kelímky těchto zařízení jsou vyráběny z různých materiálů jako je např. ocel, oxidy 

zirkonia, Al2O3, platina nebo grafit a pro vyšší teploty se používá např. wolfram.  

Objemy těchto kelímků bývají různé (µl) a při použití vyšších teplot je nutné použít 

inertní atmosféry, aby nedocházelo k poškozování těchto kelímků [10]. 

2.1.1 Přístroje DTA analýzy 

Mikro diferenční termická analýza (µ DTA)  

Při této analýze se používají vzorky o hmotnosti kolem 50 mg. Minimální hmotnost 

vzorku je závislá na experimentálním systému a daném vzorku. Samotné zařízení se skládá ze 

dvou topných těles se dvěma integrovanými ohřívači k zajištění homogenní teploty.  

Vlhčení povrchu membrány je jeden z důležitých parametrů k zajištění optimálního 

přenosu tepla. Pro měření teploty jsou zde integrovány TiW termistory, které se nacházejí 

přímo pod vzorkem (obr. 6) [10, 11].  

Stejně jako klasické DTA a DSC zařízení má i toto zařízení své nevýhody, obzvlášť 

jsou-li používány větší vzorky. 

Zároveň se zde nedají zpracovávat velké kovové vzorky a obecně všechny kovy 

z důvodu velkého povrchu, který by mohl být oxidován vlivem oxidační atmosféry, které se 

zde využívá. 

Tento druh termické analýzy se často využívá v potravinářském průmyslu pro 

zkoumání potravin při teplotách až -180 °C. Při běžném použití se využívá teplot od – 45 °C 

do 120 °C, maximálně do 200 °C. Rychlosti ohřevu/ochlazování bývají okolo  

2 K.min
-1

. Taktéž tlakový rozsah je zde nižší než u klasické DTA analýzy (do 1 baru) [10]. 
 

 

 
 
 

 
 

Obr. 6 Schematické znázornění µ DTA zařízení [10].  
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Vysokotlaká diferenční termická analýza (HP – DTA) 

Nadměrné odpařování během analýz může vést ke snížení hmotnosti vzorku a změně 

chemického složení, což vede k nesprávnému měření charakteristických teplot.  

HP DTA zařízení byly vyvinuty pro studium termodynamiky a pro systémy pracující 

s rozdílnými tlaky plynu (vysoký tlak plynu). Tlakový rozsah pro HP-DTA bývá v řádech až 

několika set barů, ale s úzkým rozsahem teplot, od -150 °C do 600 °C (1000 °C). 

Rychlost ohřevu nebo ochlazování bývá nejčastěji okolo 20 K.min
-1

. Nové přístroje 

mají rychlost ohřevu a ochlazování až 50 K.min
-1

 při maximálním tlaku 150 barů. 

Pro pochopení jednotlivých fázových transformací byly navrženy přístroje typu  

HP DSC, které pracují při vyšším tlaku a s vyšší citlivostí. Pro experimenty na těchto 

přístrojích bývají použity vzorky o hmotnosti 2-4 mg, které jsou uzavřeny v hliníkových 

kelímcích, neboť mají dobrou reaktivitu stejně jako platina, grafit, zlato apod.  

Závislost bodu tání na tlaku je popsána v Clausius – Clapeyronově vztahu (3). 

 

       (3) 

 

 

kde ΔHm – změna molární entalpie [J.mol
-1

], 

ΔVm - změna objemu mezi solidem a likvidem [m
3
], 

dP - rozdíl tlaku [Pa], 

dTm - rozdíl teploty [K]. 

 

Rovnice uvádí, že teplota tání se bude měnit se změnou tlaku, který může být stanoven 

z křivky DTA. Z výše uvedené rovnice lze také zjistit hodnotu změny entalpie.  

Experiment lze provádět za použití atmosférického tlaku nebo hydrostatického tlaku 

za pomocí olejů, které jsou využívány jako kapalné médium. 

Hlavní využití DTA a DSC je pro studium fázových přeměn působením různých 

povětrnostních vlivů, teploty, ohřevu či ochlazování, je především v metalurgii, 

materiálových vědách, farmacii a potravinářském průmyslu, kde tato měřící zařízení jsou 

většinou kombinovaná, např. kombinace termogravimetrické analýzy (TGA) a diferenční 

termické analýzy (DTA popř. i TGA/DSC)) [10, 12]. 
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2.2. Diferenční skenovací kalorimetrie 

 Diferenční skenovací termickou analýzu lze také nazvat tzv. „obrácenou“ DTA.  

Při této metodě dochází k tomu, že se vzorek podrobuje určitému lineárnímu ohřevu  

a měří se rychlost tepelného toku ve vzorku, která je úměrná okamžitému měrnému teplu. 

DSC zařízení je také jako DTA zařízení stejně užitečné pro měření, navíc lze měřit tepelnou 

kapacitu a tepelnou vodivost [7, 10]. 

Existují tři základní typy DSC analýz: 

• DSC s tepelným tokem, 

• DSC s kompenzací příkonu, 

• Hyper DSC.  

Primárním měřicím signálem pro všechny tři výše uvedené typy je teplotní rozdíl, 

který určuje intenzitu výměny tepla mezi pecí, vzorkem a referenčním materiálem. Výsledný 

tepelný tok Ф je přímo úměrný teplotnímu rozdílu [13]. 

 

2.2.1. Přístroje DSC analýzy 

DSC s tepelným tokem (Heat flux DSC) 

Nejzákladnějšími typy tohoto zařízení jsou:  

 diskový typ,  

 válcový typ, 

 věžičkový typ. 

Tepelný tok v rámci těchto DSC zařízení prochází cestou s nejmenším tepelným 

odporem, a to od pece směrem ke vzorkům.  

U zařízení s diskovým typem dochází k výměně tepla mezi zkoumaným a referenčním 

vzorkem přes disk, který tvoří pevnou podporu vzorků. Tento disk má vysokou citlivost, a 

proto se používají vzorky o menší hmotnosti. 

V případě DSC zařízení válcového typu dochází k výměně tepla mezi válcovou 

dutinou a vzorkem. Vyžaduje se, aby ohřev popř. ochlazování byly, co nejmenší. Citlivost 

zařízení je při použití větších vzorků velmi značná.  

U zařízení s věžičkovým typem dochází k výměně tepla přes malé duté válce, které 

slouží také jako podpora vzorku. Toto zařízení má velkou citlivost s rychlou odezvou při 

ochlazování nebo ohřevu. Stejně jako u diskového typu DSC se požaduje, aby hmotnost 

vzorku byla malá. 
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 DSC zařízení s tepelným tokem diskového typu 

Na obr. 7 je znázorněno DSC zařízení s tepelným tokem diskového typu, kde lze 

vidět, že disk je konstruován tak, aby sloužil jako pevná podpora vzorků a zároveň je 

konstruován tak, aby docházelo k dobré výměně tepla mezi vzorkem a referencí.  

Hlavní tepelný tok z pece prochází právě přes tento disk se střední tepelnou vodivostí. 

V některých případech jsou disky vyrobeny kombinací kovu např. platiny s keramikou [10]. 

 

 
Obr. 7 DSC zařízení s tepelným tokem diskového typu [10]. 

 

DSC zařízení s tepelným tokem diskového typu je opatřeno kovovým pásem, který se 

často používá jako senzor pro zjištění teplotního rozdílu. K výměně tepla zde dochází od pece 

ke vzorku a omezujícím faktorem jsou zde nízké rychlosti ohřevu a ochlazování. 

Kelímky těchto zařízení jsou vyrobeny z Al, Al2O3, Y2O3, Pt / Rh s Al2O3, zlata apod. 

Zároveň lze využít i různé druhy ochranných atmosfér. Rychlost ohřevu a ochlazování bývá 

nejčastěji 10 K.min
-1

. Doba odezvy je zde od 3 do 10 s, která je delší než u µ-DTA.  

Pro speciální účely např. měření pod vysokým tlakem jsou kelímky vyrobeny 

z nerezové oceli se zlatým nebo titanovým pokrytím o objemu 0,19 ml. 

 DSC zařízení s tepelným tokem válcového typu 

Měření na DSC zařízení s tepelným tokem válcového typu je prováděno na Calvetově 

principu za použití dvou rovnoběžně a symetricky uložených válců ze slinutého oxidu 

hlinitého, které jsou umístěny v peci.  

Kelímky jsou vyrobeny z nerezové oceli a pro měření se zde využívají i větší vzorky. 

V případě nehomogenního vzorku jsou patrné i rozdíly v chemickém složení. 

Teplotní rozdíl ∆T obou vzorků se snadno zaznamenává, protože je použito značné 

množství termočlánků. 

V porovnání s ostatními přístroji má tento typ větší válce, a proto je i časová konstanta 

větší, až 40 min. Přesto může být měření provedeno v širokém teplotním intervalu od -196 °C 

do 1500 °C s rychlostí ohřevu či ochlazování okolo 1 K.min
-1

.  

Objemy kelímků bývají zhruba o 10 ml větší než u zařízení diskového typu. Větší 

kelímky, až 100 cm
3
, se používají především v biologii [10]. 
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Na obr. 8 je znázorněno zařízení DSC zařízení s tepelným tokem válcového typu. 

 

 
Obr. 8 DSC zařízení s tepelným tokem válcového typu [10]. 

Mikro diferenční DSC (modifikace HF DSC) 

Tato metoda je kombinací izotermického kalorimetru a HF-DSC, navíc má obdobné 

schopnosti měření tepelných vlastností jako obyčejné DSC zařízení.  

Využívá se zde tepelného odporu vodního pláště, který obklopuje celé zařízení. Uvnitř 

tohoto zařízení jsou umístěny izotermické kalorimetry a ve vrchní části je zařízení opatřeno 

otvory pro kelímky se zkoumaným a referenčním vzorkem (obr. 9). Rychlosti ohřevu  

a ochlazování bývají nejčastěji okolo 0,001 °C.min
-1 

(s dobou odezvy několika sekund). 

Jednou z výhod tohoto zařízení je velmi vysoká citlivost, ale nevýhodou je právě úzký 

rozsah teplot (-20 °C až 120 °C). 

Toto zařízení je vhodné ke sledování fázových transformací mezi pevnou a kapalnou 

fází [10]. 

 

 
Obr. 9 Mikro diferenční DSC zařízení [10]. 
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Pro měření se používají mísící nádoby, které se speciálně využívají pro zkoumání 

směšovacích tepel při smíchávání dvou kapalin nebo směsi kapaliny a pevné látky. 

Absorbované teplo těchto směsí o objemu V při míchání pod tlakem P je zanedbatelné  

(H= U + p.V). Tento vztah představuje rozdíl vnitřní energie před a po mísení. 

Mísící nádoby jsou znázorněny na obr. 10. Tyto nádoby jsou vyrobeny z oceli 

Hastelloy C276 o objemu 1 cm
3
. Během měření lze také zjistit množství absorbovaného tepla. 

Díky této modifikaci DSC zařízení lze použít během měření vysoké tlaky, 

s maximálním tlakem 20 barů [10]. 

 Klasické mikro DSC zařízení podobně jako zařízení mikro DTA používá během 

měření tlak o velikosti 1 bar. 

Upravením této technologie lze použít vyšší tlaky, ale limitujícím faktorem je stále 

rychlost ohřevu a ochlazování, které nebývá větší jak 5 K.min
-1 

[10]. 

 
Obr. 10 Mísící nádoba mikro diferenční DSC [10]. 

 DSC zařízení s tepelným tokem věžičkovitého typu 

 Pro podporu vzorku a pro výměnu tepla jsou použity malé duté válce, které jsou 

znázorněny na obr. 11. Tento systém je vhodný pro měření čistoty kovů. 

Výhodou věžičkovitého typu je přenos tepla z pláště ke vzorku, protože potřebné teplo 

prochází přes tenkostěnné válce. Tím je zajištěno velmi rychlé zahřátí.  

Celé zařízení je malé, a proto je charakteristický čas během měření krátký. 

Věžičkovitý typ obsahuje navíc třetí termočlánek, který měří tepelnou setrvačnost. Jde o tzv. 

Tzero DSC technologii [10, 14]. 
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Obr. 11 DSC zařízení s tepelným tokem věžičkovitého typu [10, 14]. 

  

DSC zařízení způsobuje, ale určité narušení DSC křivek (skutečný tvar vrcholu) 

vlivem určité asymetrie vzorku / referenčního materiálu, tepelného odporu a tepelné kapacity. 

Tento jev je zaznamenán na obr. 12. 

 
Obr. 12 Odchylky v charakteristickém průběhu DSC křivek [10, 14]. 

Výše uvedené DSC křivky zobrazují rozdílnost křivek při použití různých typů DSC 

zařízení za stejných počátečních podmínek. Lze vidět, že v místě, kde došlo k endotermické 

reakci, je minimum rozdílné jak pro obvyklé (Conventional DSC), Tzero DSC tak pro 

moderní Tzero DSC zařízení (Advanced Tzero). 

Zařízení Tzero je obdobným zařízením jako klasické DSC zařízení, hlavním rozdílem 

je využití teplotního referenčního čidla, které je znázorněno na obr. 13. 

Kelímky věžičkovitého DSC zařízení (Tzero zařízení) jsou vyrobeny z podobného 

materiálu nebo stejného jako u klasického DSC zařízení. Nejpoužívanější rychlosti ohřevu  

a ochlazování jsou nastavovány na 200 K.min
-1

. 

Pomocí tohoto zařízení lze také detekovat teplotu skelného přechodu  

Tg u polypropylenu, což ostatními typy nelze zjistit. 
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Obr. 13 Teplotní referenční čidlo [10]. 

 

DSC zařízení s kompenzací příkonu (PC DSC) 

Vzorek a referenční materiál jsou u tohoto zařízení od sebe odděleny, tak že každý 

z nich má vlastní kalorimetr a vlastní ohřev. Výhodou PC DSC zařízení oproti HF DSC 

zařízení je velmi individuální pec, která využívá kompenzace příkonu. 

Pec je vybavena vážícím zařízení, které je schopno zvážit i velmi malé vzorky (od 1g) 

oproti HF DSC zařízení. 

Jakmile se objeví exotermická reakce nebo endotermická reakce dochází k akumulaci 

nebo kompenzaci příkonu v obou pecích. 

Všechny typy PC DSC zařízení jsou prakticky stejné, ale existují i speciální typy jako 

je např. Photo DSC, které přímo měří tok záření pod světelným zdrojem. Tímto způsobem 

mohou být pozorovány degradace materiálu.  

Maximální možná rychlost ohřevu je 500 K.min
-1

 a maximální možná nastavitelná 

rychlost ochlazování je 400 K.min
-1

. Teplotní rozsah měření bývá do  

400 °C a časová odezva pouze 1,5 s (i méně). Hmotnost vzorku se pohybuje kolem  

20 mg. Kelímky jsou vyrobeny z hliníku a mají objem nižší než desítky kubických milimetrů. 

Hyper DSC 

  Nové typy DSC zařízení poskytují lepší výsledky z oblasti zjišťování teplot tání, 

krystalizace kovů nebo detekce teploty skelného přechodu např. u léků. Výhodou Hyper DSC 

zařízení jsou větší lineárně řízené teploty ohřevu a ochlazování než u klasického PC DSC. 

U klasických PC DSC se dosahuje 10 K.min
-1

, kdežto v tomto případě se dosahuje 

běžně až 500 K.min
-1

, což umožňuje potlačit nežádoucí transformace. Těchto zařízení se 

využívá především ve farmaceutickém průmyslu [10]. 
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2.3. Kombinované, simultánní (STA) a termogravimetrické metody (TG) 

Pro dokonalejší popis dějů, které probíhají v analyzovaném vzorku během jeho 

zahřívání popř. ochlazování, je častokrát vhodné využít více metod. 

Kombinované metody 

 Jedná se o metody zahrnující dvě a více metod, s jejichž využitím se vzorky studují 

postupně. Hlavní nevýhodou těchto analýz je, že se musí pro každou metodu použít nový 

vzorek, který je totožný. Lze kombinovat metody termické analýzy nebo i metody, které do 

této skupiny nespadají např. spektroskopie, atomová absorpce apod. 

Simultánní metody STA 

Tyto metody umožňují zkoumat více fyzikálních vlastností najednou během jednoho 

měření. Výhodou těchto metod je, že se nemusí připravovat pro každé měření nové vzorky  

a tím jsou dány stejné experimentální podmínky. 

 Mezi STA metody patří nejvíce rozšířená dvojice metod TG-DTA a TG-DSC, 

k dalším metodám patří TG-EGD, TG-EGA, DTA-EGA, DTA-EGD a TG-DSC-EGA, které 

slouží k přesnějšímu popisu dějů probíhajících mezi pevnou a plynnou fází [8]. 

Termogravimetrické metody TG 

 Termogravimetrické metody patří také k základním dynamickým metodám termické 

analýzy. Podstatou těchto metod je měření hmotnostních změn zkoumaného vzorku během 

jeho plynulého ohřevu popř. ochlazování. Hmotnostní změny jsou poté vyjadřovány graficky 

pomocí tzv. termogravimetrické křivky (TG-křivka obr. 14) v závislosti na teplotě respektive 

čase (obr. 6). Termogravimetrické křivky poskytují informace o složení zkoumaného 

materiálu, tepelných vlastnostech materiálu, ale také o produktech, které při experimentu 

následně vznikají.  

 
Obr. 14 TG křivka a) křivka TG b) křivka derivační DTG [8]. 
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Z obr. 14 je zřejmé, že TG-křivka (a – křivka) vykresluje na svém průběhu prodlevy  

a zlomy. Prodlevy jsou časové intervaly, ve kterých nedochází k žádným hmotnostním 

změnám. Naopak zlomy jsou úseky, které se vyznačují změnou hmotnosti (hmotnostní 

úbytky). 

V případě použití vzorků s jemnějšími částicemi je u těchto vzorků průběh reakcí 

rychlejší než jsou-li analyzovány větší částice, kde reakce probíhají pomaleji. Tím mohou 

vznikat meziprodukty, které by v případě rychlejších reakcí nevznikaly [8]. 

2.4. Metody termické analýzy při studiu vysokoteplotních procesů  

v ocelích 

V následujících částech diplomové práce byla provedena analýza řady literárních 

pramenů zabývajících se aplikací metod termické analýzy na slitiny na bázi železa (oceli). 

V prvním případě autoři zkoumali teploty fázových transformací reálného systému  

Fe – C a Fe – C – X (tání a tuhnutí ocelí) v závislosti na ohřevu a ochlazování, pomocí 

diferenční termické analýzy. K experimentálním měřením bylo využito zařízení SETARAM 

SETSYS 18TM TG/DTA/TMA. Tento přístroj je vybaven válcovou pecí s grafitovým topným 

tělesem pracující do teploty 1750 °C. Rychlost ohřevu je možno nastavit na teploty v rozsahu 

0 – 99 °C.min
-1

. Pro experiment byla laboratorně připravena série vzorků středně uhlíkových 

ocelí tab. 2 (válečky o průměru 4 mm) a konstrukčních ocelí tab. 3 (válečky s výškou 3 mm a 

průměrem 3 mm) [15]. 

Tab. 2 Chemické složení laboratorních vzorků [hm. %] [15]. 

Vzorek C Mn Si P S Al 

5 0,40 0,28 0,43 <0,01 0,017 <0,01 

6 0,40 0,40 0,43 <0,02 0,017 <0,02 

7 0,40 0,40 0,43 <0,03 0,035 <0,03 

8 0,40 0,50 0,43 <0,04 0,035 <0,04 

Tab. 3 Chemické složení konstrukčních ocelí [hm. %] [15]. 

Vz. C Mn Si P S Cu Ni Cr 

9 0,37 1,00 0,42 0,017 0,002 0,15 0,38 4,87 

10 0,51 0,76 0,28 0,020 0,020 0,16 0,09 3,40 

11 0,99 0,57 0,32 0,018 0,015 0,15 0,14 5,00 

12 1,58 0,30 0,29 0,016 0,007 0,12 0,16 11,3 

 

Vz. V Al W Mo Co Sn As H2 N2 

9 0,95 0,011 0,00 1,22 0,00 0,000 0,00 <2,5 0,016 

10 0,27 0,025 0,01 1,43 0,01 0,007 0,03 3,4 0,000 

11 0,19 0,029 0,03 1,03 0,01 0,009 0,02 4,0 0,000 

12 0,73 0,030 0,03 0,75 0,02 0,009 0,00 0,0 0,000 
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Tab. 4 Naměřené teploty solidu a likvidu pro laboratorně připravené vzorky a provozní 

vzorky [°C] [15]. 

Experimentální teploty 

 Ts TL 

 Ochlazování Ohřev 

Vzorek 3 °C.min
-1

 30 °C.min
-1

 3 °C.min
-1

 30 °C.min
-1

 

5 1479 1448 1477 1483 

6 1475 1450 1477 1479 

7 1448 1465 1507 1519 

8 1490 1486 1495 1499 

Experimentální teploty 

 Ts TL Ts TL 

 Ochlazování Ohřev 

Vzorek 7 °C.min
-1

 7 °C.min
-1

 7 °C.min
-1

 7 °C.min
-1

 

9 1463 1463 1495 1510 

10 1455 1455 1507 1522 

11 1398 1441 1367 1414 

12 1401 1470 1445 1514 

Experimentálně změřené teploty solidu a likvidu u laboratorních vzorků (tab. 4) 

značně převyšovaly teoretické teploty, a to při dvou rychlostech ochlazování  

(3 a 30 °C.min
-1

).  

U většiny vzorků zvýšená rychlost ochlazování snižovala teplotu solidu (největší vliv 

měl uhlík, který, snižoval nejvíce teplotu likvidu a solidu u systému na bázi Fe – C,  

u konstrukčních ocelí zejména chróm pro své vysoké obsahy). Naměřené teploty likvidu  

(tab. 4) jsou ve většině případů nižší než teoretické, i když odchylka není tak velká jako je 

tomu u teplot solidu. U teplot likvidu se také příliš neprojevil vliv rychlosti ochlazování. 

Výsledné teploty solidu a likvidu naměřené pomocí termické analýzy byly porovnány 

s teplotami stanovenými programem IDS - Solidification Analysis Package a s teoretickými - 

vypočtenými hodnotami. 

Z uvedených výsledků vyplývá, že stanovení teplot fázových transformací 

vícesložkových soustav ve vysokoteplotní oblasti, zejména stanovení teploty solidu, je velmi 

obtížné. Je to zejména z důvodu zatím ne zcela objasněných mechanismů, které v této oblasti 

při procesech ohřevu a ochlazování probíhají [15].  

 V následujícím případě využili autoři diferenční termické analýzy pro studium 

termofyzikálních vlastností v oblasti peritektické reakce oceli. Pro stanovení teplot fázových 

transformací (teplot solidu, likvidu a peritektické reakce) bylo opět využito zařízení 

SETARAM SETSYS 18TM TG/DTA/TMA. 

 Během experimentu byl použit vzorek oceli (tab. 5) ve tvaru válečku o průměru 3 mm 

a výšce 3,5 mm, hmotnost vzorku byla 0,2 g. Rychlost ohřevu a ochlazování byla stanovena 

na 7 °C.min
-1

, výjimečně 10°C.min
-1

 v atmosféře vysoce čistého argonu [1]. 
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Tab. 5 Chemické složení vzorku oceli [hm. %] [1]. 

C Mn Si P S 

0,05-1,6 0,6-1,3 0,3 0,02 0,012-0,02 

 DTA analýzou byla provedena měření pomocí, kterých byly sestrojeny křivky solidu, 

likvidu a dalších fázových transformací při ohřevu a ochlazování 7 °C.min
-1

.  

Z výsledků měření a získaných křivek byl patrný posun experimentálně stanovených 

křivek směrem k nižším hodnotám teplot (odchylky v řádech desítek °C). Kromě posunu 

teplot fázových přeměn k nižším hodnotám byly pozorovány i odlišnosti při procesu 

ohřevu/ochlazování. 

 Posun experimentálně stanovených křivek fázových transformací si lze vysvětlit 

rychlostí ohřevu/ochlazování. Během procesu ohřevu docházelo k minimálním odchylkám od 

rovnovážného diagramu Fe – C (10°C), kdežto během procesu ochlazování docházelo 

k odchylkám 10 – 50 °C. Z těchto výsledků lze říci, že během procesu ochlazování mohlo 

dojít k podchlazení vzorku a tím ke zkreslení výsledků. Proto je výhodnější vycházet z křivek 

získaných během ohřevu, kde je odchylka od rovnovážného diagramu menší. Dalším vlivem 

na posun teplot byly obsahy přimíšených a legujících prvků (S, Mn, P) [1].  

Autoři příspěvku [16] využili diferenční termické analýzy a diferenční skenovací 

kalorimetrie ke studiu materiálových vlastností nízkolegované chrom-molybdenové oceli 

(tab. 6).  

Pro experimentální měření byl použit vzorek z potrubí o velikosti ∅ 57 × 4.83 mm. 

Z tohoto vzorku byly vytvořeny vzorky pro analýzy o průměru 2 mm a výšce 4 mm. Rychlost 

ohřevu byla stanovena na 0,08 K.s
-1

, kdy ohřev začal z pokojové teploty na teplotu 823 K pro 

DSC analýzu a 1173 K pro DTA analýzu. Pro vytvoření ochranné atmosféry se využil dusík  

o průtoku 1,6 ml.s
-1

 [16]. 

Tab. 6 Chemické složení chrom-molybdenové oceli [hm. %] [16]. 

C Si Mn P S Cr Mo 

0,40 0,33 0,85 0,014 0,0124 1,02 0,24 

Během ohřevu docházelo k současnému tepelnému zpracování vzorku. Původní 

vzorek oceli měl bainitickou strukturu s tvrdostí 380 HV30 a následným kalením v proudu 

argonu při teplotě 503 K měl martenzitickou strukturu s tvrdostí 685 HV30. Při teplotě  

823 K došlo k temperování vzorku, a tím k porušení martenzitické struktury a precipitaci 

karbidů. V druhé etapě experimentu, při teplotách 473 a 573 K, došlo k fázové přeměně 

vlivem precipitace karbidů a rozkladu zbytkového austenitu, což bylo potvrzeno i DSC 

analýzou [16]. 

Příspěvek [17], ve kterém autoři využili diferenční termické analýzy, se zabýval 

problematikou stanovení teplot fázových transformací multikomponentních systémů – ocelí 

v nízkoteplotní oblasti. Pro experimentální účely byly vzorky odebrány z reálných odlitků 

ocelí, které byly opracovány do tvaru válečků o průměru 3 mm a výšce 3 mm (hmotnost 

vzorků byla 0,2 g). Chemické složení vzorků je uvedeno v tab. 7. K experimentu bylo použito 

zařízení SETARAM SETSYS 18TM TG/DTA/TMA [17]. 
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Tab. 7 Chemické složení oceli [hm. %] [17]. 

C Mn Si S Cu Ni Cr 

0,05-0,19 0,357-1,36 0,162-0,29 0,005-0,016 0,06-0,5 0,014-0,38 0,05-0,69 

Al P Ti Sn V Mo 

0,02-0,037 0,008-0,019 0-0,019 0,002-0,014 0,001-0,039 0-0,029 

Během měření byly vzorky ochlazovány a ohřívány při třech rychlostech: 3, 7,  

15 °C.min
-1

 v rozsahu teplot 600 – 1000 °C. Výsledky byly vyhodnocovány a zaznamenávány 

do programu SETSOFT. Výstupem z tohoto programu byly vygenerované DTA křivky, 

znázorňující počátky píků, teploty fázových transformací (vrcholy píků) a tepelné efekty při 

fázových transformací.  

Na základě získaných dat lze konstatovat, že posun teplot fázových transformací je 

ovlivněn nejen rychlostí ohřevu a ochlazování, ale i chemickým složením analyzovaného 

vzorku (zejména obsah přísadových prvků).  

V závislosti na rychlosti ohřevu byl pozorován vzrůst teplot u jednotlivých fázových 

přeměn od rychlosti 3 °C.min
-1

 k 15 °C.min
-1

. U režimu ochlazování byl naopak patrný pokles 

teplot fázových transformací k nižším hodnotám směrem od 3 °C.min
-1

 k 15 °C.min
-1

.  

Z porovnání obou režimů lze říci, že vliv rychlosti na posun teplot fázových přeměn se 

výrazněji projevil u ochlazování [17]. 

 

Následující příspěvek [18] se zabýval studiem teplot fázových přeměn čtyř reálných 

značek mikrolegovaných ocelí za využití diferenční termické analýzy v oblasti teplot pod 

1000 °C. Analyzované vzorky oceli se vyznačovaly rozdílným obsahem uhlíku, příměsových  

a legujících prvků. 

Z experimentu byly získány teploty fázových přeměn v oblasti eutektoidní přeměny  

a přeměny ferit-austenit (austenit-ferit). Získané teploty byly porovnány s experimentálními 

hodnotami teplot jiných autorů, s teplotami vypočtenými dle vztahů dostupných v literatuře a 

softwarem IDS -  Solidification Analysis Package. Na základě těchto výsledků byl detekován 

v oblasti teplot 719 – 759 °C magnetický přechod, teplota Curieho bodu v oblasti teplot  

735 – 756 °C u ohřevu, u ochlazování 751 – 754 °C.  

Během ohřevu byla pozorována další přeměna, a to v teplotním rozsahu 790 – 912 °C. 

Tato teplota odpovídá přeměně proeutektoidního feritu na austenit, kdy k této přeměně 

docházelo ve dvou stupních. Během ochlazování byla společně s magnetickým přechodem 

detekována přeměna v teplotní oblasti 891 – 829 °C. Tato přeměna proběhla ve dvou až třech 

etapách v závislosti na chemickém složení. 

Ze získaných DTA křivek bylo zjevné, že na posun teplot fázových přeměn a průběh 

těchto přeměn mají vliv především C, Mn, Ni, Cu, Cr [18].  
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Studie [19] se zabývala využitelností DTA analýzy v oblasti metalurgie, ve které 

autoři aplikovali metodu DTA u vzorku čistého železa (tab. 8) a reálného 

multikomponentního systému na bázi Fe – C (tab. 9) pro zjištění vlivu experimentálních 

podmínek (hmotnost vzorku, čistota inertní atmosféry, rychlostní režim ohřevu a ochlazování) 

na posun teplot fázových přeměn čistého železa a oceli, a to ve vysokoteplotní a nízkoteplotní 

oblasti. 

Tab. 8 Chemické složení oceli ISM13 [hm. %] [19]. 

C Mn Si Cr Ti S P Al 

0,11 0,57 0,19 0,15 0,08 0,02 0,01 0,01 

Tab. 9 Chemické složení čistého železa [hm. %] [19]. 

C Mn Si P S Cr Ni Mo 

0,031 0,006 0,003 0,001 0,001 0,003 0,007 0,002 

V W Cu Al Ti Zr Nb 

0,013 0,014 0,000 0,024 0,001 0,004 0,007 

Pro experiment byly použity vzorky ve tvaru válečků o průměru 3 mm a různých 

hmotnostech (24 – 270,2 mg). Právě hmotnost vzorku má značný vliv na výsledné hodnoty 

teplot a tepelných efektů fázových transformací čistého železa a oceli. Teploty počátku 

fázových transformací se měnily u ohřevu i ochlazování se zvyšující se hmotností vzorku. 

Teploty konců fázových přeměn se vlivem vyšší hmotnosti posouvaly k vyšším hodnotám (u 

ohřevu) a nižším hodnotám (u ochlazování). U ochlazování může být navíc teplota ovlivněna 

podchlazením vzorku. Spolu s vlivem hmotnosti vzorku je nutné během metod termické 

analýzy pracovat s vysoce čistou inertní atmosférou, znát potřebnou rychlost 

ochlazování/ohřevu, vliv těchto rychlostí na tepelné efekty fázových přeměn [19]. 

Následující příspěvek [20] se zabýval kvantitativním studiem kinetiky rekrystalizace u 

nízkouhlíkových ocelí válcovaných za studena s využitím DTA a DSC analýzy. 

Pro vlastní experiment byly použity vzorky oceli určené k válcování za studena. 

Vzorky byly opracovány do tvaru válečků o průměru 3 mm a výšky 4 mm s hmotností 65 mg. 

Chemické složení oceli je uvedeno v tab. 10. Pro zajištění inertní atmosféry byl použit 

dusík o vysoké čistotě s průtokem 50 ml.min
-1

. Rychlost ohřevu byla 5, 7, 10, 15, 20, 30 a 

40°C.min
-1

. Ohřev vzorku byl proveden z pokojové teploty až na teplotu 700 °C [20]. 

Tab. 10 Chemické složení oceli [20]. 

C Mn S P Si Al Cu N Ni Mo 

0,0300 0,160 0,007 0,009 0,027 0,048 0,040 0,004 0,002 0,001 

 Výsledkem práce bylo zjištění aktivační energie potřebné pro rekrystalizaci a zotavení. 

Velikost aktivační energie pro rekrystalizaci závisela právě na rychlostech ohřevu vzorků. Pro 

rychlost ohřevu 5 °C.min
-1

 byla potřebná aktivační energie 522 ± 13 kJ.mol
-1

 a pro rychlost 

ohřevu 40 °C.min
-1 

byla aktivační energie pro rekrystalizaci 259 ± 12 kJ.mol
-1

. Pro určení 

teplotní oblasti, kde dochází k rekrystalizaci a zotavení byla využita difrakční metoda XRD 

[20]. 
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 Příspěvek [21] popisoval využití metod termické analýzy (TGA) k posouzení 

odolnosti Cr – Mo – V nástrojové oceli (Calmax) vůči oxidaci (tab. 11). 

Tab. 11 Chemické složení oceli [21]. 

C Mn Si Cr V Mo 

0,60 0,80 0,035 4,50 0,50 0,50 

 Zkoumané vzorky oceli ve tvaru válečků o vyšce 3 mm a průměru 3 mm byly 

podrobeny termogravimetrické analýze, rastrovací elektronové mikroskopii a rentgenové 

difrakci (XRD). 

 Během experimentu byl vzorek vystaven oxidaci při pokojové teplotě do teploty  

1000 °C. Bylo zjištěno, že vzorek se začne oxidovat při teplotě nad 700 °C, přičemž při 

teplotě nad 800 °C dojde k výraznější oxidaci vzorku. 

Z těchto výsledků byly pro další analýzu vybrány čtyři teploty (805, 835, 865  

a 895 °C) pro které byly zjištěny potřebné aktivační oxidační energie. Následně byly vzorky 

podrobeny disperzní rentgenové spektroskopii [21]. 

Další studií, která se zabývala využitím termické analýzy, byla studie tuhnutí 

austenitických korozivzdorných ocelí.  

Tato studie byla prováděna na korozivzdorné oceli typu AISI 304LN pomocí 

diferenční skenovací kalorimetrie. 

Vzorky této oceli byly zahřívány na teplotu likvidu (1550 °C) rychlostmi ohřevu  

5, 10, 25 K.min
-1

. Obdobným způsobem bylo provedeno i ochlazování vzorků z teploty  

1550 °C. 

Během experimentu byl sledován vliv rychlosti ohřevu/ochlazování na tuhnutí vzorku. 

Bylo zjištěno, že rychlost ochlazování vzorku má kritický vliv na procesy tuhnutí. Při nízkých 

rychlostech ochlazování nebyl tak evidentní růst dendritů jako při vysokých rychlostech 

ochlazování. Dále bylo zjištěno, že při vysokých rychlostech ochlazování dochází k poklesu 

teploty likvidu a k vzrůstu reakční entalpie [22].  
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3 Shrnutí literárních poznatků 

V rámci přípravy na analýzu provozních a laboratorních dat získávaných při studiu 

procesu tuhnutí plynule litých bram byla při zpracování této diplomové práce pozornost 

zaměřena nejprve na charakteristiku procesu tuhnutí plynule litých bram. 

Bylo zjištěno, že tuhnutí plynule lité bramy je nerovnovážné, neboť difúzní procesy, 

probíhající v tekuté i tuhé fázi, nestačí vyrovnat koncentraci v tuhé fázi na takovou úroveň, 

která je charakterizována rovnovážným diagramem. Proto dochází u plynule litých bram ke 

středové segregaci, která je způsobena nerovnoměrnou distribucí prvků. 

K omezení rozsahu středové segregace jsou využívány různé metody: 

 elektromagnetické míchání v krystalizátoru nebo těsně pod ním (EMS), 

 mechanická a tepelná redukce (MSR, TSR), 

 intenzivní chlazení na konci metalurgické délky. 

Klíčovým parametrem pro minimalizaci vad plynule litých bram je také optimalizace 

intenzity ostřiku v sekundární zóně chlazení. Systém ostřiku plynule lité bramy v sekundární 

zóně chlazení minimalizuje reohřev a zároveň snižuje pravděpodobnost tvorby trhlin během 

tuhnutí plynule litých bram. 

V další části této diplomové práce byla pozornost zaměřena na ucelený přehled metod 

termické analýzy, které jsou dnes hojně využívány pro studium procesů probíhajících při 

ohřevu či ochlazování různých materiálů: 

 charakterizace čistoty látek, 

 studium teploty skelného přechodu, 

 studium krystalizace látek, 

 studium oxidační stability, 

 studium distribuce a dynamiky vody ve studovaných vzorcích aj 

Mezi tyto metody patří: 

Diferenční termická analýza 

Principem této metody je měření rozdílu teploty mezi studovaným a referenčním 

vzorkem. Výhodou této metody je, že touto metodou lze zaznamenat všechny fyzikální nebo 

chemické změny hmoty, provázené změnou entalpie, která se projevuje jak změnou 

endotermní nebo exotermní. Mohou to být fázové přeměny prvého a druhého řádu i chemické 

reakce různého typu. 

Diferenční skenovací kalorimetrie  

Při této metodě se vzorek podrobuje lineárnímu ohřevu a rychlost tepelného toku ve 

vzorku, která je úměrná okamžitému měrnému teplu, se plynule měří.  
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Termogravimetrická analýza 

Podstatou těchto metod je měření hmotnostních změn zkoumaného vzorku během jeho 

plynulého ohřevu popř. ochlazování. 

U veškerých metod termické analýzy lze za základní problém považovat korelaci mezi 

naměřenými daty a teplotními ději probíhajícími ve vzorku. Další nevýhodou je, že u DTA, 

DSC, TGA analýzy sledujeme pouze jednu proměnnou, ať už rozdíl teplot mezi vzorkem a 

referenční látkou, tepelný tok, entalpii nebo úbytek hmotnosti.  

Proto se využívají tzv. simultánní metody (STA), které umožňují zkoumat více 

fyzikálních vlastností najednou během jednoho měření. Výhodou této metody je, že se nemusí 

připravovat pokaždé měření nové vzorky. Mezi STA metody patří nejvíce rozšířená dvojice 

metod TG-DTA a TG-DSC. 

Lze konstatovat, že využitelnost termické analýzy v oblasti metalurgie je široká a lze jí 

využít pro studium vlastností ocelí, strusek, feroslitin, pro studium teplot fázových 

transformací, ať už reálných systémů Fe – C, Fe – C – X, nebo multikomponentních systémů, 

pro studium termofyzikálních vlastností ocelí v oblasti peritektické reakce, teplot fázových 

transformací probíhajících v nízkoteplotních oblastech, zjištění aktivační energie pro 

rekrystalizaci a zotavení aj.  

Na posun teplot fázových transformací má vliv celá řada parametrů: 

1. Vliv hmotnosti vzorku 

Právě hmotnost vzorku má značný vliv na výsledné hodnoty teplot a tepelných efektů 

fázových transformací čistého železa a oceli. Teploty počátku fázových transformací se mění 

u ohřevu i ochlazování se zvyšující se hmotností vzorku. Teploty konců fázových přeměn se 

vlivem vyšší hmotnosti posunují k vyšším hodnotám (u ohřevu) a nižším hodnotám  

(u ochlazování). 

2. Vliv rychlosti ohřevu/ochlazování 

Vliv rychlosti ohřevu/ochlazování na posun teplot fázových přeměn se výrazněji projeví 

u ochlazování. Proto je výhodnější vycházet z křivek získaných během ohřevu, kde je 

odchylka od rovnovážného diagramu menší. 

3. Vliv chemického složení vzorku 

Posun teplot fázových transformací je ovlivněn chemickým složením (obsah 

přísadových prvků) analyzovaného vzorku, zejména C, Mn, S, P, Ni, Cu, Cr. 

 Existuje celá řada faktorů, které ovlivňují výsledky měření termických analýz, ať už to 

jsou faktory instrumentálního charakteru (tepelné zdroje, systém měření teploty, systém 

záznamu termoanalytické křivky, snímací systém), faktory metodické (způsob ohřevu, 

geometrické uspořádání vliv atmosféry) nebo vlastnosti zpracovaných látek (fyzikální  

a chemické vlastnosti aktivního vzorku, fyzikální a chemické vlastnosti inertního vzorku - 

tepelná a teplotní vodivost, hustota a tepelná kapacita).  

 Pro získání přesných a ucelených výsledků měření je nutné optimálně zvolit a nastavit 

podmínky měření a zajistit minimalizaci těchto vlivů na naměřená data.  
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4 Analýza provozních a laboratorních dat získaných při experimentálním 

studiu procesu tuhnutí plynule lité bramy 

V rámci experimentální části diplomové práce je proveden rozbor laboratorně zjištěných 

hodnot a provozně dosahovaných hodnot vybrané jakosti oceli na bramovém ZPO. 

 

Data byla získána z podniku ArcelorMittal Ostrava a. s., ZPO č. 2, na kterém jsou 

vyráběny plynulé lité bramy.  

 

Data v laboratorních podmínkách byla získána s využitím metod termické analýzy  

a simulace numerickým modelováním.  

4.1 Provozní data 

Pro porovnání jednotlivých metod a zjištění závěrů byla podnikem ArcelorMittal 

Ostrava a.s. poskytnuta níže uvedená data. 

Poskytnutá provozní data, ze závodu ZPO č. 2, mj. obsahovala:  

 interní značku oceli, 

 licí rychlost, 

 šířku krystalizátoru, 

 teplotu v mezipánvi, 

 hladinu oceli v krystalizátoru, 

 teplotu likvidu oceli, 

 rychlost odlévání, 

 vypočtené místo utuhnutí, 

 hodnoty teplot naměřené na jednotlivých pyrometrech aj. 

Z těchto poskytnutých dat byly vybrány údaje potřebné pro sledování jednotlivých 

parametrů. Následně byla použita ke srovnání a vyhodnocení výsledků.  

Jedním ze sledovaných parametrů byly teploty povrchu předlitku odečtené pomocí 

pyrometrů instalovaných v technologicky relevantních místech oblasti sekundárního chlazení.  

Jak bylo uvedeno v počáteční kapitole charakteristiky procesu tuhnutí plynule litých 

bram, je v provozních podmínkách určení odvodu tepla z povrchu bramy velmi složité, neboť 

odvod tepla z povrchu bramy se uskutečňuje jak vedením - konvekcí, tak i sáláním.  
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Pro stanovení odvodu tepla z povrchové části plynule lité bramy se vychází ze 

známého objemu chladící vody, která je využívána v sekundární zóně chlazení, koeficientu 

přenosu tepla pro získání povrchové teploty a změřením teploty povrchu plynule lité bramy, 

pomocí pyrometrů umístěných v licím oblouku.  

Rozmístění těchto pyrometrů je různé a každý podnik má toto rozmístění jiné 

vzhledem k použité technologii. 

Na níže uvedeném obrázku je zobrazeno umístění pyrometrů v licím oblouku závodu 

ZPO č. 2 (obr. 15). 

 

Obr. 15 Schéma rozložení pyrometrů ZPO č. 2. 

Pro srovnání analýz a provozních dat byly použity tavby odlévané do bramy o šířce 

1058 mm a tloušťce 150 mm.  

Je zřejmé, že pyrometr č. 5 svým umístěním nezasahuje do oblasti plynule lité bramy, 

neboť je umístěn, od středu bramy, ve vzdálenosti 730 mm, tím je snímaná teplota ovlivněna 

pouze sáláním, a proto je tato teplota pro srovnání analýz irelevantní.  

Ostatní pyrometry (pyrometr č. 1, 2, 4, 5) umístěné v licím oblouku poskytovaly 

relevantní data, neboť snímaly teploty na skutečném povrchu plynule lité bramy. Jejich 

hodnoty byly použity pro srovnání a vyhodnocení výsledků měření. 

Kromě těchto teplot z jednotlivých pyrometrů byly použity data o vývoji licí rychlosti, 

teploty v mezipánvi, stanovené teploty likvidu a doby lití. 
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4.1.1 Určení standardních podmínek lití 

Pro možnost hodnocení hodnot teplot měřených pyrometry bylo nutné vybrat ustálené 

podmínky odlévání, dané hodnotou licí rychlosti s přihlédnutím na teplotu oceli v mezipánvi 

(obr. 16). 

 

 
Obr. 16 Průběh licí rychlosti a teplot oceli v mezipánvi u vybrané sekvenci 3 taveb. 

Z obr. 16 je patrné, že nebylo možné vybrat úseky ze začátku odlévání a při výměně 

taveb v sekvenci, kdy dochází k ovlivňování měření teploty oceli díky výšce hladiny oceli 

v mezipánvi. Pro ustálené podmínky odlévání byla vybrána licí rychlost 1,9 m.min
-1

. Na níže 

uvedeném obrázku (obr. 17) jsou zobrazeny úseky „standardních“ podmínek lití.  

 

Obr. 17 Standardní úseky lití. 
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Pro diplomovou práci byl zvolen interval standardních podmínek lití od 12:00:00 – 

14:30:00 (obr. 18, tab. 12), pro který byly sledovány změny teplot v mezipánvi. 

Tab. 12 Parametry stanoveného úseku. 

Začátek úseku 12:00:00 

Konec úseku 14:30:00 

Licí rychlost 1,9 m.min
-1

 

Minimální teplota v mezipánvi 

1508 °C 

(vlivem nízké hladiny oceli v mezipánvi je 

termočlánek obnažen) 

Maximální teplota v mezipánvi 

Sekvence č. 1 1540 °C 

Sekvence č. 2 1530 – 1535 °C 

Sekvence č. 3 1535 – 1540 °C 

Průměrná teplota v mezipánvi 1533,78 °C 

 

Obr. 18 Časový interval určující pro standardní podmínky zahájení tuhnutí předlitku. 

Je zřejmé, že předlitek, který začíná v oblasti krystalizátoru tuhnout v časovém 

intervalu odpovídajícímu standardním podmínkám odlévání, se k jednotlivým pyrometrům, 

umístěných v různých vzdálenostech (tab. 13) od začátku metalurgické délky, odsune 

s časovým/dopravním zpožděním, které je vztaženo vždy k jejich individuální pozici ve směru 

pohybu předlitku.  
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Takto získaná dopravní zpoždění je pak nutné přičíst k časům vymezujících interval 

období stabilního lití určeného na základě licí rychlosti (tab. 13). 

Tab. 13 Umístění pyrometrů, dopravní zpoždění a sledované časové intervaly. 

Označení 

pyrometru 

Vzdálenost od 

menisku [m] 

Dopravní zpoždění 

[m:ss] 

Sledované období 

[hh:mm:ss] 

č. 1 5,5 2:53 12:02:53 až 14:32:53 

č. 2 8,9 4:41 12:04:41 až 14:34:41 

č. 3 8,9 4:41 12:04:41 až 14:34:41 

č. 4 12,5 6:35 12:06:35 až 14:36:35 

4.1.2 Analýza teplot povrchu bramy 

Výše byly stanoveny teplotní intervaly (tab. 13), ve kterých je relevantní sledovat 

změnu teploty na jednotlivých pyrometrech pro stanovené standardní podmínky lití (obr. 18). 

Všechny naměřené teploty pro jednotlivé pyrometry jsou uvedeny v grafech  

v Příloze 1.  

Výsledky základního matematicko-statistického hodnocení jsou shrnuty v tab. 14. 

Tab. 14 Matematicko-statistická analýza teplot naměřených na jednotlivých pyrometrech. 

Označení 

pyrometru 

Teplota [°C] 

Minimální Maximální Průměrná Sm. odchylka 

č. 1 814,88 992,68 908,19 25,93 

č. 2 889,38 970,43 938,74 8,11 

č. 3 886,69 955,05 928,66 8,44 

č. 4 829,77 950,66 916,78 12,42 
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Obr. 19 Teploty povrchu bramy naměřené na pyrometrech v podélné ose. 

 

Z výsledků uvedených v tab. 14 a na obr. 19 je patrné, že největší směrodatná 

odchylka (25,93 °C) a maximální teplota povrchu bramy (992,68 °C) byla naměřena na 

pyrometru č. 1 umístěném ve vzdálenosti 5,5 m od menisku, zároveň můžeme pozorovat, že 

v oblasti pyrometru č. 1 byla naměřena nejnižší minimální teplota (814,88 °C).  

Toto široké pásmo teplot (177,8 °C), které se vyskytují u pyrometru nejblíže ke 

krystalizátoru, může souviset se způsobem nastavení procesu chlazení v prvních segmentech 

sekundárního chlazení, ale také i nesprávným umístěním pyrometru v licím oblouku. 

U pyrometrů č. 2 a 3, které jsou umístěny ve vzdálenostech 8,9 a 12,5 m od menisku, 

bylo zjištěno již užší pásmo teplot povrchu bramy, proces chlazení zde již zřejmě probíhá 

rovnoměrněji než u pyrometru č. 1. 

Vzhledem k tomu, že jsou k dispozici teploty naměřené na pyrometrech umístěných ve 

stejné metalurgické délce (8,9 m), ale v různé pozici ve směru kolmém k odsunu bramy, je 

možné porovnat také rozdíl teplot povrchu bramy v této vzdálenosti v různých pozicích –  

tab. 15. 

Na Obr. 20 je pak uvedeno srovnání minimálních, maximálních a průměrných teplot 

společně se stanovenou směrodatnou odchylkou. 

Tab. 15 Umístění pyrometrů 2 a 4. 

Označení pyrometru Vzdálenost od menisku[m] 
Vzdálenost od osy odsunu 

bramy[m] 

Pyrometr 2 
8,9 

0 

Pyrometr 4 0,49 
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Obr. 20 Teploty povrchu bramy naměřené ve vzdálenost 0 m v podélné ose a mimo osu (0,49 m). 

 

Z tab. 14 a obr. 20 je patrné, že teploty naměřené na pyrometru č. 2 a pyrometru č. 4 

jsou rozdílné zřejmě vlivem rychlejšího odvodu tepla a ochlazování plynule lité bramy 

v oblastech blíže k jejímu okraji. Rozdíl mezi maximální (950,66 °C) a minimální teplotou 

(829,77 °C) činí 120,89 °C, oproti 81,05 °C v případě teplot naměřenými na pyrometru č. 2.  

Chlazení ve vzdálenosti 8,9 metrů od menisku tedy probíhá rovnoměrnější na povrchu 

v oblasti osy předlitku než blíže u hrany bramy. 

4.1.3 Analýza teplot určených pomocí numerického modelu Siemens VAI 

ZPO č. 2 v ArcelorMittal Ostrava a.s. využívá dynamický model sekundárního 

chlazení pomocí, kterého je možno provádět numerické simulace tuhnutí oceli v konkrétních 

podmínkách ZPO.  

Proto byly v ArcelorMittal Ostrava a.s. provedeny numerické simulace, jejichž 

výsledky byly využity pro řešení této diplomové práce (isotermy likvidu a solidu, povrchové a 

středové teploty). 

 Okrajové podmínky numerické simulace jsou uvedeny v tab. 16. 

Tab. 16 Vstupní parametry modelu. 

Vstupní parametr Hodnota 

Licí rychlost 1,9 m.min 
-1

 

Šířka 1058 mm 

Tloušťka 150 mm 

Délka 66,5 m 

Teplota v mezipánvi 1540 °C 
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Dynamický model chlazení automaticky vybral materiálové vlastnosti, které 

obsahovaly teplotu solidu TS = 1506,9 °C a likvidu TL = 1528,5 °C.  

Vypočtená teplota likvidu systémem ZPO č. 2 činila však 1506°C. I tato teplota 

likvidu je však vyšší, než laboratorně zjištěné hodnoty – viz dále. 

Pro výpočet skutečné teploty přehřátí lze využít teplotu likvidu zjištěnou 

v laboratorních podmínkách. 

Porovnání teploty likvidu získané z numerického modelu využívaného k řízení 

ochlazování plynule lité bramy s teplotami oceli „kontinuálně“ měřenými v mezipánvi je 

uvedeno na obr. 21.  

  
Obr. 21 Modelem stanovená teplota likvidu a reálně „kontinuálně“ měřená teplota oceli v mezipánvi. 
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Na základě počátečních podmínek, uvedených výše, model vygeneruje příslušné 

křivky (obr. 22), které znázorňují relevantní teplotní charakteristiky plynule lité bramy.  

 

 
Obr. 22 Teplotní křivky vygenerované modelem v závislosti na vzdálenosti od menisku. 

Oranžová křivka znázorňuje teplotu ve středu bramy, kdy ve vzdálenosti 13,942 m od 

menisku lze pozorovat teplotní spád, který je dán koncem „mushy“ zóny a utuhnutím bramy. 

Tmavě červená křivka zobrazuje optimální povrchovou teplotu, ke které se model řízení 

sekundárního chlazení bramy bude snažit simulací regulace chlazení přiblížit. Světle červená 

křivka znázorňuje výstup simulace s odhadem teplotního průběh povrchové teploty. 

V některých místech dochází k výraznějším odchylkám (světle červená křivka se 

vzdaluje od tmavě červené) mezi optimální teplotou povrchu bramy (tmavě červená) a 

simulovanou teplotou vypočtenou na základě nastavení systému sekundárního chlazení 

předlitku. Data a křivky získané tímto modelem lze konfrontovat s teplotami naměřenými 

pomocí pyrometrů (obr. 23). Z těchto hodnot lze pak říci zda model odhadl správně 

povrchovou teplotu. 

 

Na výše uvedeném obr. 23 jsou zaznamenány, pro porovnání reálných hodnot 

s modelem, minimální, maximální (modré úsečky) a průměrné teploty (fialové úsečky) 

naměřené na jednotlivých pyrometrech.  

 

Obr. 23 Teplotní křivky vygenerované modelem a  min., max. a průměrné teploty jednotlivých 

pyrometrů v závislosti na vzdálenosti od menisku. 
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Je patrné, že modelem přednastavené optimální (tmavě červená křivka) a následně 

simulované (červená křivka) teploty leží v pásmech skutečně naměřených teplot na 

pyrometrech. V případě pyrometru č. 1 leží simulované teploty mírně nad průměrnou 

naměřenou teplotou povrchu o 8 - 10 °C.  

V oblastech, kde jsou k dispozici teploty reálně naměřené na pyrometrech č. 2 a č. 3, 

jsou teploty získané simulací naopak o cca 5 - 10°C pod průměrnou pyrometry naměřenou 

teplotou.  

Je možné konstatovat, že při výše uvedeném nastavení (tab. 16) predikuje reálné 

teploty na povrchu bramy v oblasti sekundárního chlazení uspokojivě. 

K těmto vygenerovaným teplotním křivkám model znázorňuje také křivky, které 

zobrazují rozsah dvoufázové oblasti (obr. 24). 

 

 

Obr. 24 Zobrazení rozsahu dvoufázové oblasti a umístění pyrometrů. 

  

Z obr. 24 je patrná délka dvoufázové oblasti ve vzdálenosti od menisku. Délka 

dvoufázové oblasti je za těchto podmínek 13,942 m.  

Délka této oblasti od menisku po pyrometr č. 1 je 5,5 m a v oblasti pyrometru č. 1 je 

šířka dvoufázové oblasti 43 mm od hrany bramy z poloviční tloušťky bramy (75 mm.). 

Mezi pyrometrem č. 1 a pyrometrem č. 2 je délka dvoufázové oblasti 3,4 m a šířka této 

oblasti je od 43 mm do 56 mm. 

Od pyrometru č. 2 po pyrometr č. 3 je délka této oblasti 3,6 m a u pyrometru č. 3 je její 

šířka od 56 do 68 mm. 

Z oblasti, ve které se nachází pyrometr č. 3 k bodu utuhnutí, je délka dvoufázové 

oblasti 1,442 m. Za touto oblastí (konec červené křivky) se vyskytuje pouze fáze tuhá.  

Zobrazení dvoufázové oblasti, jejího rozsahu a šířky je uvedeno níže (obr. 25). 
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Obr. 25 Znázornění rozsahu a šířky dvoufázové oblasti. 

Dalším poznatkem z těchto modelových křivek bylo stanovení, přibližným odhadem, 

rychlosti ochlazování. 

Pro zjištění rychlosti ochlazování se vycházelo z hodnot rozdílu teplot, velikosti 

daného úseku, licí rychlosti a modelových křivek (obr. 26). 

  

Na výchozím obr. 26 bylo zvoleno 7 úseků (úseky s teplotními výkyvy), ve kterých se 

sledovala rychlost ochlazování.  

Pro stanovení rychlosti ochlazování byl použit níže uvedený vztah: 

        (4) 

kde  - rychlost ochlazování [°C.min
-1

], 

  - rozdíl teplot [°C], 

   - čas posunu bramy v daném úseku [min]. 

  

  

 

Obr. 26 Stanovení jednotlivých úseků pro zjištění rychlosti ochlazování. 



 

36 

 

Bc. Liška, A.: Využití metod termické analýzy při studiu procesu tuhnutí plynule litých bram. 

Diplomová práce, VŠB-TU Ostrava, FMMI, katedra metalurgie a slévárenství, 2012. 

 Pro zjištění    se vycházelo z následujícího vztahu: 

        (5) 

kde   - čas posunu bramy v daném úseku [min], 

    - licí rychlost [m.min
-1

], 

   - délka daného úseku [m]. 

 

 Na základě výše uvedených vztahů byly pro jednotlivé úseky stanoveny přibližné 

rychlosti ochlazování, které jsou uvedeny v tab. 17. 

Tab. 17 Rychlosti ochlazování. 

Úsek 
Vzdálenost od menisku 

[m] 

Rychlost ochlazování  

[°C.min
-1

] 

1 0 m až 0,4 m 380 

2 0,4 m až 0,65 m 332,5 

3 0,65 m až 1,25 m 855 

4 1,25 m až 2,3 m 95 

5 2,3 m až 3,8 m 50,6 

6 3,8 m až 8,9 m 7,6 

7 8,9 m až 12,7 m 5 

 Po stanovení přibližných rychlostí ochlazování lze říci, že v úsecích č. 1, 2, 3 byla 

rychlost ochlazování vysoká a se zvětšující se vzdáleností od menisku se rychlost ochlazování 

postupně snižovala až na hodnotu 5 °C.min
-1

. 

Jediným úsekem, ve kterém byla pozorována odchylka od ostatních úseků, byl úsek  

č. 3. V tomto úseku byla rychlost ochlazování nejvyšší, což si lze vysvětlit intenzivním 

ochlazováním a vysokým odvodem tepla. 

Zjištění těchto rychlostí ochlazování významným způsobem dokresluje představu  

o rychlostech ochlazování povrchu předlitku v různých částech zařízení pro plynulé odlévání 

bramy. 

Je zřejmé, že se v průběhu ochlazování bramy rychlost odvodu tepla na jednotlivých 

úsecích radikálně mění. To má samozřejmě velký vliv na pnutí v objemu předlitku a také na 

kinetiku procesů souvisejících s tuhnutím bramy.  

Hlubší studium vlivu rychlosti ochlazování by bylo vhodné provést v rámci dalších 

prací souvisejících s optimalizací chlazení tohoto zařízení na odlévání bram.  
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4.1.4 Termická analýza 

V další části této diplomové práce je pozornost zaměřena na využití poznatků získaných 

pomocí metod termické analýzy.  

Cílem je zpřesnit teploty především solidu a likvidu pro studovanou jakost oceli tak, 

aby zjištěné teploty bylo možné využít jak pro nastavení teploty přehřátí oceli v mezipánvi, 

tak i případně pro stanovení těchto teplot za nerovnovážných podmínek, kdy dochází (jak 

bylo doloženo v tab. 17) k intenzivnímu chlazení. 

V rámci vědecko-výzkumné činnosti provedené pro společnost ArcelorMittal Ostrava  

a. s. [23] byly pro zpřesnění vysokoteplotních a případně nízkoteplotních fázových přeměn 

využity dvě metody termické analýzy: 

 metoda přímé termické analýzy,  

 metoda diferenční termické analýzy. 

Pro zjištění teplot fázových přeměn bylo využito 2 experimentálních laboratorních 

zařízení určených pro termickou analýzu: 

 

 STA 449 F3 Jupiter firmy Netzsch (obr. 27),  

 SETSYS 18TM firmy Setaram (obr.28). 

 

 
 

Obr. 27 Zařízení NETZSCH STA 449 F3 Jupiter [23]. Obr. 28 Zařízení Setaram SETSYS 18TM 

[23]. 
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Pro získávání teplot fázových přeměn v zařízení STA 449 F3 Jupiter byla využita 

měřicí tyč TG typu „S“ (termočlánek Pt/PtRh 10 %), která je běžně používaná pro 

termogravimetrii a umožňuje studium teplot fázových přeměn u mnohem větších vzorků (až 

30 g) než u DTA.  

Vzorky byly analyzovány v korundovém (Al2O3) kelímku o objemu cca 4 ml. 

Hmotnost analyzovaných vzorků byla cca 23 g. Při analýzách byla udržována stálá dynamická 

atmosféra – inertní argon o čistotě (99,9999 %) [23]. 

Touto metodou byly provedeny celkem 3 experimenty při řízeném ohřevu rychlostí  

30 °C.min
-1

. Pro eliminaci možných experimentálních (negativních) vlivů byla provedena 

korekce hodnot odečtených teplot fázových přeměn z příslušných křivek. Korekce v případě 

teplot solidu činila +13,8 °C, v případě teploty likvidu pak -30,1°C.  

Průměrné teploty TS, TL byly pomocí metody přímé termické analýzy velkých vzorků 

studované jakosti oceli (cca 23 g) stanoveny na: 

TS - 1476,4 °C, 

TL - 1495,7 °C. 

Všechny výsledky naměřené na tomto zařízení jsou uvedeny v závěrečné zprávě 

termické analýzy vzorků studované jakosti oceli [23]. 

Pro získávání teplot fázových přeměn u zařízení SETSYS 18TM  byla využita měřicí 

tyč TG/DTA typu „S“ (termočlánek Pt/PtRh 10%). Vzorky byly analyzovány opět 

v korundových (Al2O3) kelímcích, ale o objemu 0,100 ml. Hmotnost analyzovaných vzorků 

oceli byla menší oproti výše uvedenému typu, a to cca 200 mg. Při analýzách nebyl použit 

srovnávací vzorek – bylo měřeno pouze s prázdným srovnávacím kelímkem. Při 

ohřevu/ochlazování byla udržována stálá dynamická atmosféra – inertní argon o čistotě 

(  99,9999 %). Tak vysoké čistoty plynu je dosahováno použitím čistícího zařízení (systém 

SAES Getters). Touto metodou byly provedeny celkem 4 vysokoteplotní experimenty –  

[23]. 

Průměrné teploty fázových přeměn byly v případě ochlazování rychlostí 20 °C.min
-1

 

následující:  

Ts = 1471,8 °C,  

Tl = 1482,3 °C.  

Směrodatné odchylky byly opět nízké (do 2,1 °C). U ochlazování rychlostí 80 °C.min
-1 

byly určeny teploty fázových přeměn:  

Ts = 1465,7 °C, 

Tl = 1480,3 °C. 

Všechny výsledky naměřené na tomto zařízení jsou uvedeny v závěrečné zprávě 

termické analýzy vzorků studované jakosti oceli [23]. 
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Na níže uvedeném obrázku (obr. 29) jsou zaznamenány jednotlivé teploty solidu  

a likvidu, pro dané zařízení s danou rychlostí ochlazování/ohřevu [23]. 

 

 
Obr. 29 Shrnutí naměřených teplot solidu a likvidu [23]. 

 

Pro určení teplot solidu a likvidu, které by se měly blížit rovnovážnému stavu, byly 

z měření při ohřevu rychlostmi 10 a 30 °C.min
-1

 na obou zařízeních stanoveny střední 

hodnoty: 

Ts = 1479 °C, 

Tl = 1496 °C. 

V nízkoteplotní oblasti byl detekován pouze magnetický přechod – stanovena teplota 

Curieho bodu Tc - při relativně nízké rychlosti daného režimu ohřevu je výrazně 

minimalizován vliv zpoždění detekce signálu, z tohoto důvodu je relevantní hodnota 

magnetického přechodu: Tc = 740 °C. 

Studium teplot fázových přeměn pomocí metody DTA vedlo ke stanovení 

nerovnovážných teplot solidu a likvidu (vliv složitého mechanismu tuhnutí oceli závislého na 

rychlosti ochlazování – odlišný mechanizmus vzniku tuhé fáze) takto: 

 pro rychlost ochlazování 20 °C.min
-1

: 

Ts = 1472 °C, 

Tl = 1482 °C. 

 pro rychlost ochlazování 80 °C.min
-1

: 

Ts = 1466 °C, 

Tl = 1480 °C. 
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Výsledky měření pro nerovnovážné stavy (různé rychlosti ochlazování) při různých 

rychlostech ochlazování simulují reálné podmínky při plynulém odlévání bram, avšak nelze 

jimi primárně nahradit rovnovážnou teplotu likvidu zavedenou v systému řízení plynulého 

odlévání. 

Jelikož jsou využívány dynamické metody, je nutné uvažovat se zpožděnou odezvou 

na probíhající děje (zejména u velkých vzorků), proto je nutné počítat i s určitým časovým 

zpožděním detekovaného signálu. 

Přestože výsledkem měření teplot fázových přeměn pomocí metod termické analýzy 

není pouze jedna skupina teplot, je možné, jako teploty likvidu a solidu uvažovat ty, které 

byly určeny pomocí ohřevu – podmínek blížícím se rovnovážnému stavu:  

Ts = 1479 °C,  

Tl = 1496 °C.  

Při zařazení těchto teplot do systému řízení technologie výroby/odlévání oceli 

studované jakosti na bramovém ZPO je však nutné postupovat obezřetně a provést sérii testů 

a případně dalších simulací tak, aby nedošlo k poškození výrobního zařízení.  

Přestože je možné považovat zjištěnou teplotu likvidu 1496 °C za relevantní (blízkou 

rovnovážnému stavu), ve skutečných provozních podmínkám působí celá řada 

technologických faktorů, které ovlivňují proces tuhnutí oceli v průběhu jejího plynulého 

odlévání. Vliv provozních faktorů se navíc může u jednotlivých taveb/sekvencí lišit. 

Hlavní výhodou znalosti experimentálně stanovených teplot solidu (TS) a likvidu (TL) 

je oproti rovnovážným/tabelovaným popř. vypočítaným hodnotám to, že uvedené teploty 

solidu, likvidu, popř. dalších teplot fázových přeměn - teploty Curieho bodu (Tc) odrážejí 

skutečný stav studovaného multikomponentních systému – v této diplomové práci vzorků 

oceli odebraných z bramy [23]. 

  



 

41 

 

Bc. Liška, A.: Využití metod termické analýzy při studiu procesu tuhnutí plynule litých bram. 

Diplomová práce, VŠB-TU Ostrava, FMMI, katedra metalurgie a slévárenství, 2012. 

4.1.5 Implementace výsledků termické analýzy do numerického modelu 

Výše uvedené výsledky termické analýzy (teplota likvidu blízká rovnovážnému stavu) 

byly následně využity a implementovány do provozního numerického modelu pro srovnání 

s provozním nastavením. 

Pro toto srovnání byly do modelu zadány vstupní parametry (tab. 18) odpovídající 

výsledkům termické analýzy (TL 1496 °C). 

Tab. 18 Vstupní parametry modelu. 

Vstupní parametr Hodnota 

Licí rychlost 1,9 m.min 
-1

 

Teplota přehřátí 11,5 °C 

Šířka 1058 mm 

Tloušťka 150 mm 

Teplota v mezipánvi 1507,5°C 

 

 Zadáním těchto vstupních parametrů byly modelem následně vygenerovány příslušné 

teplotní křivky (Obr. 30 a, b). Tyto křivky byly následně porovnány s křivkami, které 

odpovídaly původnímu nastavení numerického modelu (viz kapitola 4.1.3). 

 

 
Obr.30 a Teplotní křivky odpovídající původní simulaci provozních podmínek. 
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Obr. 30 b Teplotní křivky odpovídající výsledkům simulace upravené na základě provedené 

termické analýzy. 

Na  výše uvedených obrázcích (obr. 30 a, b) lze vidět, že průběh povrchových teplot 

je téměř shodný a k teplotním výkyvům dochází ve stejných oblastech (světle červené 

křivky). Dodržení optimální povrchové teploty, stanovené modelem, je taktéž obdobné u obou 

případů (tmavě červené křivky). 

Pouze v případě oblastí, ve kterých se nachází pyrometry č. 2 a 3 (8,9 a 12,5 m od 

menisku), lze pozorovat u teplotní křivky, odpovídající výsledkům simulace upravené na 

základě provedené termické analýzy, menší teplotní výkyvy oproti teplotní křivce 

odpovídající původní simulaci provozních podmínek.  

Rozdíl povrchových teplot v těchto oblastech je minimální (max. 2 - 5°C). 

Vlivem změny teploty v mezipánvi, z 1540 °C na 1507,5 °C, která byla zadána do 

numerického modelu, došlo k posunu oranžové teplotní křivky znázorňující hranici mezi 

„mushy“ zónou a utuhlým předlitkem. Změnou této teploty došlo k posunutí bodu utuhnutí 

z 13, 842 m na 14,392 m a tím k prodloužení dvoufázové oblasti. 

 Tento rozdíl lze pozorovat v případě křivek udávajících rozsah dvoufázové oblasti 

(Obr. 31 a, b). 

 

 
Obr. 31 a Zobrazení bodu utuhnutí (13,842 m) a dvoufázové oblasti u provozních podmínek lití. 
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Obr. 31b Zobrazení bodu utuhnutí (14,392 m) a dvoufázové oblasti z výsledků termické analýzy. 

 

 
Obr. 32 Zobrazení dvoufázové oblasti z výsledků termické analýzy. 

Z těchto křivek je patrné, že použitím hodnot teploty likvidu, získané z termické 

analýzy, dojde ke změnám délky a šířky dvoufázové oblasti. 

 V kapitole 4.1.3 byl rozsah a délka dvoufázové oblasti, při provozních podmínkách 

lití, diskutován. Z těchto výsledků a výsledků zjištěných při zadání dat z termické analýzy lze 

konstatovat, že při změně teploty likvidu a teploty oceli v mezipánvi dojde k minimální 

změně rozsahu dvoufázové oblasti (obr. 32). Naopak zde dochází (podle numerického 

modelu) k prodloužení této dvoufázové oblasti o 0,55 m. 

 K obdobnému prodloužení dvoufázové oblasti by došlo i pouhou změnou teploty 

přehřátí při stejné teplotě likvidu, získané z termické analýzy, teplota oceli v mezipánvi by 

musela být vyšší. 

 Na základě výsledků simulace numerického modelu pro teploty získané z termické 

analýzy lze říci, že implementací těchto teplot do provozních podmínek by při současném 

nastavení celého systému sekundárního chlazení bramy vedlo k prodloužení dvoufázové 

oblasti.  

Zvětšením délky dvoufázové oblasti by mohlo dojít k prodloužení času potřebného pro 

segregaci škodlivých prvků, a tím i k zvětšení rozsahu středových segregací a zhoršení kvality 

plynule litých bram. Aby bylo objasněno simulované prodloužení metalurgické délky, ke 

které došlo při snížení vstupních teplot (v mezipánvi a teploty likvidu), bylo přistoupeno 

k porovnání nastavení systému sekundárního chlazení u obou provedených simulací. 
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 Výsledky získané při numerické simulaci provozního nastavení sekundárního chlazení 

poukazují, že pro využití nižší teploty oceli v mezipánvi, která by byla snížena na základě 

výsledků termické analýzy, by bylo nutné provést další úpravy systému sekundárního 

chlazení tak, aby systém dokázal urychlit tuhnutí bramy a využít tak nižších teplot 

v mezipánvi. Je totiž zřejmé, že současné nastavení reaguje, na nižší teploty oceli 

v mezipánvi, snížením průtoku chladicí vody. Toto snížení je patrné především v oblastech 

s označením 5OC, 5IC a v oblasti 7O a 7I (Obr. 33 a, b). 

 

 

Obr. 33 a Objemové průtoky chladící vody při provozních podmínkách. 

 
Obr. 33 b Objemové průtoky chladící vody při zadání výsledků termické analýzy. 

 
 Změny objemových průtoků ve výše uvedených úsecích jsou znázorněny v tab. 19. 

Tab.19 Objemové průtoky chladící vody v daných úsecích. 

Stanovený úsek Provozní podmínky [%] Termická analýza [%] 

5OC 100 91,79 

5IC 100 91,77 

7O 100 90,12 

7I 100 90,13 

 Z výše uvedené tab. 19 je patrné, že implementací výsledků termické analýzy do 

numerického modelu dojde ke snížení objemu průtokové chladící vody ze 100% (provozní 

nastavení) průměrně na 90,95 % v určitých úsecích licího oblouku, a proto dochází také ke 

změně délky dvoufázové oblasti.  
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Systém chlazení při jeho současném nastavení nereaguje pozitivně na nižší teploty 

oceli v mezipánvi a neurychlí proces tuhnutí plynule lité bramy, což by se vzhledem ke 

sníženým teplotám oceli v mezipánvi a nižší určené teplotě likvidu dalo očekávat. 

 Snížení intenzity chlazení může také souviset se snahou řídicího modelu udržet 

stabilní povrchovou teplotu bez ohledu na změnu metalurgické délky. Tato problematika však 

přesahuje rozsah této práce.  

Lze tedy konstatovat, že použitím hodnot Ts a Tl dle termické analýzy by muselo dojít 

v provozních podmínkách ke změně v nastavení chlazení plynule litého proudu. 

Bude tedy vhodné se tomuto chování řídicího modelu v budoucnu blíže věnovat. Bude 

také vhodné prověřit správnost predikce průběhu tuhnutí vnitřních části bramy, aby bylo 

možné zjistit, zda predikovaný rozsah „mushy“ zóny a ukončení metalurgické délky odpovídá 

skutečnosti. 
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5. ZÁVĚR 

 Cílem diplomové práce bylo využití metod termické analýzy při studiu procesu tuhnutí 

plynule litých bram a využití výsledků těchto metod (teplot likvidu a solidu) pro optimalizaci 

řízení procesu plynulého lití bram. 

Teoretická část diplomové práce stručně popisuje charakteristiku procesu tuhnutí 

plynule litých bram, odvod tepla z povrchové části bramy a technologie vedoucí ke snížení 

jak vnějších tak vnitřních vad plynule litých bram. Následně jsou charakterizovány jednotlivé 

druhy termických analýz, jejich rozdělení, výhody a nevýhody, faktory ovlivňující průběhy 

měření, možnosti využití a popis jednotlivých experimentálních zařízení. V této části je také 

proveden rozbor literárních pramenů zabývajících se problematikou využití termické analýzy 

v oblasti metalurgie. 

Experimentální část diplomové práce byla zaměřena na analýzu provozních  

a laboratorních dat získaných z pohledu tuhnutí plynule lité bramy. 

Pro studium procesu tuhnutí plynule litých bram bylo v experimentální části využito 

provozních dat, provozního numerického modelu Siemens VAI, laboratorního zařízení 

termické analýzy STA 449 F3 Jupiter a SETSYS 18TM. 

o Analýza provozních dat 

V rámci analýzy provozních dat byla pozornost věnována hodnotám povrchových teplot 

naměřených pyrometry v licím oblouku. Pyrometry jsou na ZPO č. 2 umístěny ve 

vzdálenostech 5,5; 8,9 a 12,5 m od hladiny oceli v krystalizátoru a nachází se na vnitřní straně 

licího oblouku v ose plynule litého proudu. 

Bylo zjištěno, že v oblasti pyrometru č. 1 (5,5 m od menisku) se nachází rozsáhlé 

pásmo teplot (Tmin 814,88 °C, Tmax 992,68 °C), které může souviset s ne zcela 

optimalizovaným procesem chlazení v prvních segmentech sekundárního chlazení nebo 

s nesprávným umístěním pyrometru v licím oblouku.  

Naopak u pyrometru č. 2 (8,9 m od menisku) a pyrometru č. 3 (12,5 m od menisku) 

bylo toto pásmo užší (pyrometr č. 2 Tmin 889,38 °C, Tmax 970,43 °C a pyrometr č. 3  

Tmin 886,69 °C, Tmax 955,05 °C) a proces chlazení zde zřejmě probíhal rovnoměrněji než  

u pyrometru č. 1.  

Na úrovni pyrometru č. 2 (8,9 m od menisku) se nachází i pyrometr č. 4, který je  

v blízkosti hrany bramy (hrany plynule litého proudu). Teploty na hraně bramy činili  

Tmin 829,77 °C, Tmax 950,66 °C, kdežto v ose bramy Tmin 889,38 °C, Tmax 970,43 °C (pro 

dané podmínky odlévání). 
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o Simulace provozních parametrů modelem Siemens VAI 

Následně byly v této práci diskutovány výsledky simulace provozních parametrů, které 

byly v podniku ArcelorMittal Ostrava a.s., ZPO č. 2, provedeny pomocí řídicího  

a predikčního dynamického modelu sekundárního chlazení. Výsledky těchto simulací byly 

využity pro řešení této diplomové práce (isotermy likvidu a solidu, povrchové a středové 

teploty). 

Vygenerované teplotní křivky byly pak porovnány s povrchovými teplotami 

naměřenými pyrometrem. Na základě porovnání skutečných povrchových teplot s  modelem 

vypočtenými teplotami bylo konstatováno, že pro dané nastavení model predikuje reálné 

teploty na povrchu bramy v oblasti sekundárního chlazení uspokojivě.  

Poté byla z příslušných teplotních křivek stanovena přibližná rychlost ochlazování 

v daných úsecích. V jednotlivých úsecích docházelo k postupnému snižování rychlosti 

ochlazování z 380 °C.min
-1

 (úsek č. 1 ve vzdálenosti 0,4 m od menisku) až na hodnoty  

5 °C.min
-1

 (úsek č. 7 ve vzdálenosti 8,9 m – 12,7 m od menisku). 

Pouze v jednom úseku došlo k odchýlení od tohoto trendu. V úseku č. 3, který se 

nachází ve vzdálenosti 0,65 m – 1,25 m (tedy ještě v krystalizátoru), rychlost ochlazování 

dosahovala hodnot 855 °C. min
-1

. V tomto úseku byla rychlost ochlazování nejvyšší, což si 

lze vysvětlit intenzivním ochlazováním a vysokým odvodem tepla v této oblasti. 

Zjištěním těchto rychlostí ochlazování významně rozšiřuje představu o reálných 

rychlostech ochlazování povrchu předlitku v různých částech zařízení plynulého odlévání. 

Tato zjištění bude možné využít při dalším studiu (modifikace numerických simulací, 

laboratorních měření). 

o Analýza vzorků oceli využitím termické analýzy 

Pro zjištění teplot solidu, likvidu a fázových transformací byla pro experimentální 

činnost této práce provedena analýza vzorků oceli na zařízení termické analýzy.  

Na zařízení STA 449 F3 Jupiter byla použita rychlost ohřevu 30 °C.min
-1

 a zjištěná 

teplota solidu a likvidu byla TS = 1476,4 °C, TL = 1495,7 °C. 

Na zařízení SETSYS 18TM byla použita rychlost ochlazování 20 a 80 °C.min
-1

. Zjištěná 

teplota solidu a likvidu při rychlosti ochlazování 20 °C.min
-1

 byla TS = 1471,8 °C,  

TL = 1482,3 °C. Při rychlosti ochlazování 80 °C.min
-1

 byla hodnota těchto teplot  

TS = 1465,7 °C, TL = 1480,3 °C. 

Pro stanovení teplot solidu a likvidu, které by se měly blížit stavu rovnovážnému, byly 

použity střední hodnoty těchto teplot TS = 1479 °C, TL = 1496 °C. 
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o Simulace výsledků termické analýzy modelem Siemens VAI 

Teploty TS = 1479 °C, TL = 1496 °C byly použity jako vstupní počáteční podmínky do 

numerického modelu pro porovnání simulace provozních podmínek a simulace nastavení 

procesu odlévání oceli na základě výsledků termické analýzy. 

Po zadání těchto podmínek došlo k opětovnému vygenerování teplotních křivek  

a křivek znázorňujících rozsah dvoufázové oblasti. 

Při srovnání křivek reálných povrchových teplot, u simulace na základě výsledků 

termické analýzy, došlo k obdobným teplotním výkyvům v oblastech jednotlivých pyrometrů 

jako u simulace původních provozních podmínek.  

Naopak u vygenerovaných křivek znázorňujících šířku a délku dvoufázové oblasti už 

byl detekován rozdíl mezi provozními podmínkami a výsledky termické analýzy. Oproti 

simulaci provozních podmínek došlo k posunu bodu utuhnutí o 0,55 m, a tím k prodloužení 

dvoufázové oblasti. Šířka této oblasti však zůstala v pozicích odpovídajících umístění 

pyrometrů téměř totožná s původně nastavenými/simulovanými  provozními podmínkami. 

Na základě výsledků simulace numerického modelu pro teploty získané z termické 

analýzy lze říci, že použití těchto teplot v provozních podmínkách by při současném nastavení 

systému chlazení vedlo k nežádoucímu prodloužení dvoufázové oblasti a posunutí bodu 

utuhnutí. Tedy v případě, že řídicí a predikční model Siemens VAI vypočítává metalurgickou 

délku korektně. Toto nebylo možné v rámci rozsahu této diplomové práce prověřit. 

Porovnání průtoku vody systémem chlazení prokázalo, že systém skutečně sníží 

intenzitu chlazení (ze 100% na 90,95 %), čímž dojde k dosažení přibližně stejných 

povrchových teplot na bramách jako v případě původního nastavení. 

Zvětšením délky dvoufázové oblasti by mohlo dojít k prodloužení času potřebného pro 

segregaci škodlivých prvků, a tím i k zvětšení rozsahu středových segregací a zhoršení kvality 

plynule litých bram. 

Praktické využití výsledků termické analýzy, při kterém může dojít k úsporám na 

základě snížení teploty oceli v mezipánvi o 32,5 °C, tedy bude možné pouze za předpokladu, 

že dojde k prověření korektnosti predikce metalurgické délky. V případě, že je tato predikce 

správná, bude zřejmě nutné zvýšit intenzitu chlazení či provést jiné zásahy do procesu řízení 

chlazení plynule litých bram. 

Finální verifikace nastavení modelu řízení a experimentální činnost související 

s konečnou optimalizací systému chlazení vzhledem k nově zjištěným poznatkům dosažených 

na základě provedené termické analýzy však přesahuje rozsah této diplomové práce. 

Diplomová práce prokázala, že je nutné studovat teploty fázových přeměn (zde zejména 

teploty likvidu, resp. solidu). Znalost těchto teplot umožňuje optimalizaci procesu plynulého 

odlévání předlitků, avšak za předpokladu provedení navazujícího experimentálního výzkumu 

zabývajícího se komplexněji celým nastavením stávajících řídicích systémů. 
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Seznam použitých symbolů 

symbol jednotka  popis 

 

Cv 

 

[J.K
-1

.mol
-1

] 

 

měrná tepelná kapacita 

T [K] teplota 

t [s] čas 

x, y, z [1] souřadnice 

λ [m
2
.s

-1
] součinitel teplotní vodivosti 

Qs [J] teplo 

wz [m.s
-1

] rychlost 

A [-] plocha efektu (píku) endotermní reakce na DTA 

křivce 

B [-] plocha efektu (píku) exotermní reakce na DTA křivce 

T
1
 [°C] teplota počátku záznamu 

T
2
 [°C] teplota počátku odklonu křivky od nulové linie 

T
m
 [°C] teplota píku (maximum nebo minimum efektu) 

T
x
 [°C] teplota ukončení přeměny 

T
3
 [°C] teplota návratu k nulové linii 

T
4
 [°C] charakteristická teplota počátku exotermického 

procesu 

ΔHm [J.mol
-1

] změna molární entalpie 

ΔVm [m
3
] změna objemu mezi solidem a likvidem 

dP [Pa] rozdíl tlaku 

dTm [K] rozdíl teploty 

Tg [°C] teplota skelného přechodu 

a [-] TG křivka 

b [-] křivka derivační DTG 

TS [°C] teplota solidu 

TL [°C] teplota likvidu 

Tc [°C] teplota Curieho bodu 

Δτ [°C.min
-1

] rychlost ochlazování 
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ΔT [°C] rozdíl teplot 

τ [min] čas posunu bramy v daném úseku 

v [m.min
-1

] licí rychlost 

L [m] délka daného úseku 

5OC, 5IC, 7O, 7I [l.min
-1

] objemové průtoky chladící vody v daných úsecích 
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Průběhy naměřených povrchových teplot 

 
Obr. P1. 1 Průběh naměřených povrchových teplot pyrometrem č. 1 v časovém úseku 12:02:53 až 

14:32:53. 

 

 
Obr. P1. 2 Průběh naměřených povrchových teplot pyrometrem č. 2 v časovém úseku 12:04:41 až 

14:34:41. 
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Obr. P1. 3 Průběh naměřených povrchových teplot pyrometrem č. 3 v časovém úseku 12:06:35 až 

14:36:35. 
 

 

 
Obr. P1. 4 Průběh naměřených povrchových teplot pyrometrem č. 4 v časovém úseku 12:04:41 až 

14:34:41. 

 


