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Abstract 
 Author deals with possibilities of increase of productivity of labour at preparation and 
investigation of properties of high-purity and structurally defined special materials. 
 On the example of equipment of laboratory by plasma furnace with horizontal mold, 
which produces continuously cast ingot, the cross section and length of which is not defined and 
it is thus impossible to produce material samples directly from it, there is proposed an equipment 
based on vertical mold, which enables production of continuously cast ingots with specific cross 
section. Continuously cast ingot of defined shape could be then immediately processed by heat 
treatment and other technological processes, such as forming, etc. The proposed equipment will 
enable also heating and heat treatment of supplied or freshly cast ingots. Equipment comprises 
plasma furnace with vertical mold, which is charged by adjusted continuously cast ingot from 
the existing plasma furnace with horizontal mold. Output of equipment is designed in such a 
way that it would be possible to use the existing technical background of plasma furnace with 
horizontal mold. 
 The used transformation model of production of a material specimen which includes 
the transformation of the input raw material in a loose form and a technologically treated semi-
product at the transformation process output will ensure an optimised technical system, which is 
the aim of the research laboratory equipment development.   
 Mathematical modelling and simulation of the temperature field in a drawn 
continuously cast ingot made of materials characterized by a small temperature difference 
between the alloy solidus and liquidus result in a design of a vertical crystallizer with a cooling 
system which reliably leads away the heat from the overheated melt as well as its latent heat of 
solidification. The time of homogenization of temperature fields in continuously cast ingots of a 
definite length and the temperature characterizing it determine an integration of the plasma 
furnace technical system with a vertical crystallizer and e.g. a technical system of a resistance 
furnace, which will enable to modify the temperature field of continuously cast ingots in a 
controlled way.  
 The time of homogenization of temperature fields in continuously cast ingots and the 
time of their controlled modification condition the modular proposal of structural design of 
integrated technical system which will enable an independent heating or heat treatment of 
continuously cast ingots that were not drawn immediately and their transport and connecting to a 
further technical system enabling the material technological treatment applying e.g. forming.  
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Abstrakt 
 V příspěvku se autor zabývá možností zvýšení produktivity  práce v oblasti přípravy a 
výzkumu vlastností vysoce čistých a strukturálně definovaných speciálních materiálů. 
 Na příkladu stávajícího vybavení laboratoře plazmovou pecí s horizontálním 
krystalizátorem produkující kontislitek jehož příčný průřez a délka není definována a  výroba 
materiálových vzorků z něj není bezprostředně možná je navrhováno zařízení jehož základem je 
vertikální krystalizátor, umožňující výrobu kontislitků s konkrétním příčným průřezem. Tvarově 
definovaný kontislitek  bude možno bezprostředně tepelně  a následně technologicky dále 
zpracovat např. tvářením. Navrhované zařízení umožní i samotný ohřev a tepelné zpracování 
dodaných, nebo bezprostředně neodlitých kontislitků, součástí navrhovaného zařízení je 
plazmová pec s vertikálním krystalizátorem, jejíž vsázkou je upravený kontislitek ze stávající 
plazmové pece s horizontálním krystalizátorem. Výkonově je zařízení navrhováno tak, aby bylo 
možno k jeho provozu využit stávající technické zázemí  plazmové pece s horizontálním 
krystalizátorem. 
 Použitý transformační model výroby materiálového vzorku,  jež zahrnuje 
transformaci suroviny v sypké formě na vstupu a technologicky zpracovaný polotovar na 
výstupu z transformačního procesu, zabezpečí optimalizovaný technický systém k němuž vývoj 
výzkumného laboratorního zařízení směřuje.   
 Matematické modelování a simulace teplotního pole v taženém kontislitku z materiálů 
charakterizovaných malým teplotním rozdílem mezi likvidem a solidem slitiny vede k návrhu 
vertikálního krystalizátoru s chladicím systémem, který spolehlivě odvede teplo z přehřáté 
taveniny a její skupenské teplo tuhnutí. Doba homogenizace teplotních polí v kontislitcích 
konečné délky a teplota ji  charakterizující determinuje integraci technického  systému plazmové 
pece s vertikálním krystalizátorem s technickým systémem například odporové pece, která 
umožní teplotní pole v kontislitcích dále řízeně měnit.  
 Doba homogenizace teplotních polí v kontislitcích a doba jejich řízené změny 
podmiňují modulární návrh   konstrukčního řešení integrovaného technického systému, který 
umožní i samostatný ohřev či tepelné zpracování bezprostředně netažených kontislitků a jejich 
dopravu a napojení k dalšímu technickému systému, který umožní technologické zpracování 
materiálu např. tvářením.  
 
 
Úvod 
 Zkoumání procesů přípravy a vlastností vysoce čistých a strukturálně definovaných 
speciálních materiálů vyžaduje odpovídající laboratorního zařízení, jehož základ je umístěn  
v laboratoři katedry neželezných kovů, rafinace a recyklace FMMI VŠB-TU Ostrava.  
 Pro potřebu laboratorního výzkumu nových materiálů byla v uvedené laboratoři v 70. 
letech postavena laboratorní plazmová pec [1] s vodou chlazeným kovovým horizontálním 
krystalizátorem. Hořák pece se závislým plazmovým obloukem stabilizovaným inertním plynem 
umožňuje výrobu kontislitků z homogenních slitin kovů s teplotou tavení až 3400°C [2], 
oválného průřezu o délce cca 400 mm. 
 Tvarově nedefinovaný kontislitek z plazmové pece s horizontálním krystalizátorem 
podstatně ovlivňuje přípravu materiálového vzorku a tím i produktivitu prací v oblasti výzkumu 
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procesů přípravy a vlastností vysoce čistých a strukturně definovaných speciálních materiálů. 
Základ řešení uvedeného problému skýtá transformace tvarově nedefinovaného kontislitku 
z plazmové pece s horizontálním krystalizátorem v tvarově definovaný kontislitek z plazmové 
pece s vertikálním krystalizátorem  s využitím stávajícího technického vybavení laboratoře.  
 
 
1. Transformační procesy 
 Podle [3] cílem každé transformace je dosažení určitého stavu objektu transformace. 
Objektem transformace je objekt jež je nám k dispozici a je vstupem transformačního procesu. 
Změny stavu objektu transformace se dosáhne technologií, jejíž účinky jsou na objekt dodávány 
prostřednictvím faktorů : člověk, technický systém, vědění, řízení a okolí (místo a čas) . 
 Stávajícím objektem transformace je tedy od 70 let zkoumaný materiál, jež je na 
vstupu do transformačního procesu v sypké formě jejíž změny do formy tuhé se dosahuje 
plazmovou technologií, jejíž účinky jsou materiálu dodávány prostřednictvím technického 
systému -  plazmové pece s horizontálním vodou chlazeným měděným krystalizátorem, jehož 
konstrukční princip je uveden na Fig. 1. 
 

 
Fig.1 Design principle of existing 60 kW laboratory plasna arc furnace. 

 
 
 Výstup z transformačního procesu – tuhá forma zkoumaného materiálu je na příkladu 
Ti kontislitku zobrazena na Fig. 2. Tvarově nedefinovaný kontislitek není vhodnou formou pro 
jeho zpracování do podoby zkušebního vzorku  zejména u materiálů s výraznou afinitou k O2 
např. v obvyklých podmínkách aplikací klasických třískových obráběcích technoloií. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.2 Ingots of horizontal cruicible of existing laboratory plasma arc furnace. 
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 Příkladem a základem řešením popsaného problému přípravy zkušebního vzorku 
zkoumaných materiálů je transformace tvaru stávajícího kontislitku, viz  Fig. 2, do kontislitku 
s definovaným kruhovým, čtvercovým či obdélníkovým průřezem pomocí stávající plazmové 
technologie, ale prostřednictvím jiného technického systému – plazmové pece s vertikálním 
vodou chlazeným měděným krystalizátorem, jehož konstrukční princip je zobrazen na Fig. 3. 
 Uvedená transformace tvaru kontislitku neřeší důsledně přípravu zkušebního vzorku 
zkoumaného materiálu, omezuje použití třískových technologií při jeho výrobě a vytváří 
předpoklady pro aplikaci studené tvářecí technologie.  

 
Fig.3 Design principle of designing 60 kW plasma arc furnace 

 
 

 Ideální transformační model zkušebního vzorku zkoumaného materiálu zahrnuje 
transformaci suroviny v sypké formě na vstupu a technologicky zpracovaný polotovar na 
výstupu z transformačního procesu, jak uvádí Fig. 4, v němž zkušební vzorek má formu plechu 
požadované tloušťky. Konečná změna objektu této transformace vyžaduje použití několika do 
procesu integrovaných  technologií  - plazmové tavení, odlévání, tepelné zpracování, tváření 
atd., zabezpečovaných složitějším technickým systémem. Charakteristickými procesy 
integrovaných technologií jsou v daném případě zejména procesy teplotní  jejichž řízení 
technický systém musí zabezpečit.  
 

 
Fig.4 Ideal transformation  model of the material test specimen production. 
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2. Modelování a simulace 
 Procesy matematické simulace teplotních polí v kontislitku a funkčních stěnách 
krystalizátoru jsou z hlediska návrhu zařízení pro výrobu materiálových vzorků skupin materiálů 
Ti – Al a Ti – Ni nezbytné. Použitý integrovaný výpočetní systém, založený na metodě 
konečných prvků, APEG, byl využit pro tvorbu rotačně symetrických stacionárních teplotních 
modelů vertikálního krystalizátoru [5] a nestacionárních teplotních modelů tažených kontislitků 
o průměru 0,035 m a délce 0,3 m z Ti a Ni. Fyzikální vlastnosti k simulaci použitých materiálů, 
určujících charakter teplotních polí jsou pro vzájemné porovnání zobrazeny na Fig. 5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.5  Ti and Ni thermal charakteristics confrontacion. 
 
 
2.1 Kontislitek 
 Charakter průběhu simulované povrchové teploty modelu Ti kontislitku, s okrajovými 
podmínkami respektujícími požadavky: 

• 300 °C ve styku kontislitek – zátka, 
• 1300 °C na výstupu z krystalizátoru, 
• tažení do tepelně izolovaného či neizolovaného prostředí, je zobrazen na Fig.6 a Fig.7. 

 

    
Fig.6 Temperature of cast heat insulated Ti ingots Fig.7 Temperature of cast no heat insulated Ti ingots 
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 Obdobně charakter průběhu simulované povrchové teploty modelu Ni kontislitku, 
s okrajovými podmínkami respektujícími požadavek: 

• 300 °C ve styku kontislitek – zátka, 
• 1300 °C na výstupu z krystalizátoru, 
• tažení do tepelně izolovaného či neizolovaného prostředí, je zobrazen na Fig.8 a Fig. 9. 

 

    
Fig.8 Temperature of cast heat insulated Ni ingots Fig.9 Temperature of cast no heat insulated Ni ingots 

 
 
 Teplotní pole modelů vytažených kontislitků o průměru 0,035m a délce 0,3m, jejichž 
povrchová teplota je zobrazena na Fig. 6,7,8 a 9 jsou vstupem pro simulování časových průběhů 
vyrovnávání jejích teplotních polí opět v dokonale izolovaném prostředí, jak je zobrazeno na 
Fig. 10 u Ti kontislitku a Fig. 12 u Ni kontislitku, resp. v neizolovaném prostředí, ve kterém je 
hustota ztrátového tepelného toku dána vyzařováním kontislitku na stěnu pece o teplotě 40 °C, 
jak je zobrazeno na Fig. 11 u Ti kontislitku a Fig. 13 u Ni kontislitku. 
 Představa o časovém průběhu vyrovnávání teplotního pole v kontislitku konečné 
délky a jeho konečné teplotě determinuje úvahy o návrhu technického systému, který toto 
teplotní pole může dále řizeně měnit – to je např. elektrická odporová pec, zabezpečující nejen 
ohřev, ale i tepelné zpracování zkoumaného materiálu. 
 Představa o časovém průběhu vyrovnávání teplotního pole v kontislitku konečné 
délky a jeho konečné teplotě determinuje i úvahy o takovém konstrukčním návrhu 
krystalizátoru, jež umožní maximalizovat teplotu taženého kontislitku v jeho průřezu na výstupu 
z krystalizátoru na úrovni solidu. 
 

    
Fig.10  Time behaviour of temperature heat insulated  Fig.11  Time behaviour of temperature no heat  
   Ti ingots  insulated Ti ingots 
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Fig.12 Time behaviour of temperature heat insulated Ni ingots    Fig.13 Time behaviour of temperature no heat insulated 

Ni ingots. 
 
 
2.2 Krystalizátor 
 S respektováním výše uvedeného, při malém teplotním rozdílu mezi likvidem a 
solidem slitiny projevující se v malé tzv. metalurgické délce kontislitku a při požadavku max. 
průměrné teploty kontislitku na výstupu z krystalizátoru, lze na výstupu z krystalizátoru počítat 
s průměrnou teplotou kontislitku na úrovni teploty solidu a přesto se vyvarovat průvalu taveniny 
do komory pece. Za tohoto předpokladu lze chladící systém krystalizátoru dimenzovat tak, aby 
spolehlivě odvedl teplo z přehřáté taveniny a její skupenské teplo tuhnutí, aniž bychom brali 
v úvahu obecné zásady návrhu výměníku tepla, tj. pouze z tepelné bilance6. 
 Bilanční rovnici lze obecně napsat ve tvaru 
 
 ( )VStVVStSLSLSLpSLSL ttSLmtcm −=+∆ →α&&                                      [W] (1) 
 
kde je 

SLm&  hmotnostní tok slitiny [kg.s-1] 
cpSL měrná tepelná kapacita slitiny [J.kg-1.K-1] 
∆tSL teplota přehřátí slitiny [°C] 
LSL skupenské teplo tuhnutí slitiny [J.kg-1] 
αSt→V součinitel přestupu tepla mezi stěnou chladícího kanálu a chladící vodou 

[W.m-2.K-1] 
SV teplosměnná plocha chladícího kanálu [m2] 
tSL teplota povrchu stěny chladícího kanálu [°C] 
Vt  střední teplota chladící vody [°C]. 

 
Rozepsáním vztahu (1) obdržíme vztah 
 

 ( )[ ] ( )VSt
h

VStSLSSLpSLSLTažKR ttl
d

iLttcwS −=+− → 2
π

αρ .              [W] (2) 
 
kde je  

SKR  průřez krystalizátoru [m2] 
wTtaž  rychlost tažení kontislitku [m.s-1] 
ρSL hustota slitiny [kg.m-3] 

TSL  teplota přehřáté slitiny [°C] 
tS teplota solidu slitiny [°C] 
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i  počet vertikálních chladících kanálů [1] 
dh  hydraulický průměr chladícího kanálu [m] 
l délka chladícího kanálu [m]. 

 
 Ze vztahu (2) vyjádříme délku chladícího kanálu následovně 
 

 
( )[ ]
( )VSthVSt

SLSSLpSLSLTažKR
ttdi

LttcwS
l

−

+−
=

→ πα

ρ2
.     [m] (3) 

 
 V případě čistého Ti, lze stanovit délku chladícího kanálu krystalizátoru dle vztahu 
(3) následovně pro: SKR = a . a = 0,03 . 0,03 = 9.10-4 m2; wTtaž = 0,01 m.s-1; ρTi = 3997 kg.m-3; 
cpTi = 1134 J.kg-1.K-1; TSL = 2070 °C; tS = 1670 °C; LSL = 14248 W.m-2.K-1; i = 8; dh = 0,005 m; 
tSt = 150 °C;  Vt = 22,5 °C. 
 

 ( )[ ]
( ) ml 029,0

5,22150005,0814248
104361670207011343997001,01092 34

=
−⋅⋅⋅⋅

⋅+−⋅⋅⋅⋅⋅⋅
=

−

π
 (4) 

 
 Optimalizace délky funkční plochy krystalizátoru pro výrobu kontislitků z Ti slitin 
pro jejich následný ohřev a tváření spočívá v konstrukční integraci fyzikálních, technických a  
technologických požadavků na něj kladených, zejména v minimalizaci délky krystalizátoru, 
dané konstrukcí jeho chladicího systému. 
 Neznalost podmínek přestupu tepla ze slitiny do stěny krystalizátoru ani obecné 
bilanční členění příkonu  navrhované 60 kW plazmové pece s vertikálním krystalizátorem vede 
při daném průtoku vody v chladicím systému krystalizátoru cca 1kg.s-1, hydraulickém průměru 
chladicího kanálu dh=0,005m, teplotě povrchu stěny chladicího kanálu tst=150°C a přehřátí 
slitiny ∆tSL= 400 °Ck simulování vlivu  tepelného výkonu odváděného chladicí vodou  na délku 
krystalizátoru jak uvádí Table 1. 
 
 
3. Konstrukční návrh 
 Konstrukční návrh technického systému – laboratorního zařízení, jež umožňuje 
polokontinuální transformaci zkoumaného materiálu do podoby zkušebního vzorku – je blíže 
uveden na Fig. 14, 15 a 16. 
 
 Table 1  Some of the design value influence on lenght of cruicible. 

P i wvody ∆tvody Re αSt-V l 

[W] [-] [m.s-1] [°C] [-] [W.m-2K-1] [m] 
20 000 8 6,2 3,9 30 697 23 271 0,051 
20 000 12 4,1 3,9 20 465 16 825 0,047 
15 000 8 6,3 3 31 260 23 612 0,039 
10 000 8 6,2 2 30 927 23 421 0,026 

 
 
3.1 Krystalizátor 
 Příklad studie navrhovaného vertikálního krystalizátoru, dle výše uvedených simulací, 
jehož konstrukce má v sobě  integrovanou nálevku a systém chladicích kanálů je souosý s jeho 
podélnou osou  zobrazuje  Fig. 14.   
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Fig.14  Studies of water cooled  copper crucible. 
 
 
3.2 Plazmové zařízení pro polokontinuální tavení a tepelné zpracování materiálů 
  Návrh plazmového zařízení pro polokontinuální tavení a tepelné zpracování 
materiálů, jehož studie je zobrazená na Fig 15 umožňuje plazmovým hořákem (1) tavit upravený 
kontislitek ze stávající plazmové pece viz. Fig. 2 umístěný v podávacím zařízení (2) a pod hořák 
tlačený tlačkou (3). 
 Po vytažení kontislitku do prostoru pece (5) je tato hermetizována a tepelně izolována 
od prostotu plazmové pece uzávěrem (4). Zátka je oddělena od kontislitku  s využitím 
hydrauliky pomocí zařízení (6) a (7) a kontislitek je pomocí tlačky (9) umístěn do definované 
polohy v peci při současné hermetizaci a tepelné izolaci její spodní části. Opěrná zařízení (8), 
(10) a (11) umožňují pec s kontislitkem od zařízení oddělit. 
 
 
3.3 Tvářecí zařízení 
 Pec (5) s kontislitkem na Fig. 15 lze napojit na tvářecí zařízení zobrazené na Fig. 16 
v místě (1) udržovací pece (2) s dopravním zařízením, které dopravuje kontislitek do válcovací 
stolice (4) hermetizované v místech (6) napojení obou udržovacích pecí  (2) a (3) na 
hermetizovaný prostor mezi stojany válcovací stolice. Válcovací stolice má hermetizovaný 
rovněž úsek stavění válců (5)  a stranu pohonu i obsluhy (7). 
 

 
Fig.15 Studies of  laboratory plasma equipment for the special materials plasma melting and heat treatment. 
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Fig.16 Studies of laboratory equipment for the special materials hot working. 

 
 
Závěr 

• Výzkum procesů přípravy a vlastností vysoce čistých a strukturně definovaných 
speciálních materiálů vyžaduje adekvátní laboratorní zařízení, jehož vývoj vychází 
z provozovaného zařízení – laboratorní plazmové pece s horizontálním krystalizátorem. 

• Základem vyvíjeného zařízení je plazmová pec s vertikálním krystalizátorem, 
zabezpečující nezbytnou transformaci tvaru taveného materiálu.  

• Ze simulací teplotního pole kontislitku vyplývá možnost a vhodnost využití jeho 
akumulovaného tepla v následném technologickém procesu. 

• Zařízení pro ohřev a tepelné zpracování materiálového vzorku, jež je integrální součástí 
navrhovaného polokontinuálního  zařízení, může být provozováno samostatně ve vazbě 
na tvářecí zařízení. 

• Návrh technického systému, který odpovídá požadavkům ideálního transformačního 
modelu zkušebního vzorku zkoumaného materiálu, je cílem v rámci řešení výzkumného 
záměru. 
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 Tato práce byla realizována v rámci řešení výzkumného záměru MŠM 6198910013 
„Procesy přípravy a vlastnosti vysoce čistých a strukturálně definovaných speciálních 
materiálů“ 
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