
Technológia výroby medeného drôtu v a. s.
Kovohuty v Krompachoch je na Slovensku
skloòovaná v rôznych, najmä v ekonomic-
kých a politických súvislostiach. V tomto
príspevku a v tomto èasopise priblí�ime
jednu èas� tejto zaujímavej technologickej
linky z poh¾adu zabezpeèenia merania dô-
le�itých kvalitatívnych parametrov v proce-
se výroby medeného drôtu.

Základnou surovinou pre výrobu Cu drôtu
sú medené katódy. Tieto sa tavia v �achto-
vej peci, odkia¾ sa meï následne zhroma�-
ïuje v usta¾ovacej peci. Z nej potom rozta-
vená meï postupuje �¾abom do liacej
panvy, odkia¾ systémom tryska � ihla je tok
medi s teplotou cca 1100 °C smerovaný do
liaceho kolesa s prierezom lichobe�níka
s rozmermi cca 4 x 5 cm. Z druhej strany
kolesa, ktoré je chladené vodou, vychádza
stuhnutý profil pri teplote 890 � 930 °C.
Tento profil je ïalej sústavou valcovacích
kladiek postupne valcovaný a� do koneè-
ného priemeru 8 mm. Teplota profilu pred
vstupom do valcovacieho stroja býva v roz-
pätí 790 � 830 °C.

Mera� v�ak teplotu v rozsahoch medzi 800
a 1000 °C, navy�e na pohybujúcom sa ob-
jekte s výkyvmi profilu vo dvoch osiach,
nie je �tandardná zále�itos�. Ide o �pecific-
ký problém hutníckych výrob, ktorý sa rie-
�i viacerými spôsobmi. Pou�ívajú sa jedno-
razové termoèlánky rôznym spôsobom
postupujúce v procese spolu s roztaveným
kovom, èi �eravým výrobkom, niekedy aj
spolu s datalogérmi v izolovaných termo-
statických boxoch. V tomto prípade �tan-
dardná technológia s jedným typom výrob-
ku a ïal�ie vlastnosti procesu umo�òujú
vo¾bu modernej�ej metódy bezkontaktné-
ho merania teploty � pomocou infraèerve-
ných bezkontaktných pyrometrov.

Pou�ili sa dva typy prístrojov, najmä z pro-
dukcie amerického výrobcu Raytek. Na
meranie ni��ej teploty v rozsahu okolo
800 °C bol pou�itý prístroj Thermalert star-
�ej generácie s meracou hlavicou, umiest-
nenou v chladiacom plá�ti vo vzdialenosti
40 cm od objektu. Dôvodom tohto rie�enia
bola nutnos� zamera� drôt z pomerne malej
vzdialenosti, keï�e v èase in�talácie nebola
k dispozícii vhodná zameriavacia optika.

Teplota profilu za kolesom výrazne ovplyv-
òuje kvalitu výsledného produktu z h¾adis-

ka �truktúry materiálu a mo�ných defek-
tov. Z dôvodu pomerne vysokej okolitej
teploty, pohybujúceho sa materiálu a èastí
technologického zariadenia, toto meranie
pri dodávke technológie nebolo nain�talo-
vané. A� v posledných rokoch, keï sa na tr-
hu zaèali objavova� v prijate¾ných cenách aj
bezkontaktné pyrometre s kvalitnou opti-
kou, doplnila sa aj meracia hlavica, ktorá
absorbuje tepelné �iarenie meraného ob-
jektu na vlnovej då�ke 1 µm. Pri tejto vlno-
vej då�ke sa u kovov dosahuje najvy��ia
efektivita merania vzh¾adom na závislos�
emisivity od vlnovej då�ky emitovaného te-
pelného �iarenia. Je známe, �e emisný fak-
tor s nárastom vlnovej då�ky u kovov klesá.
Preto�e nedochádza k tvorbe dymu ani pár,
v tomto prípade staèí jednopásmový prí-
stroj.

Kvalitná optika hlavice Marathon umo�òu-
je zamera� �ahaný drôt zo vzdialenosti 3 m
aj s rezervou, vzh¾adom na spomínané vý-
kyvy meraného objektu v rozsahu do
± 5 mm. V takejto vzdialenosti okolitá tep-
lota nepresahuje 70 °C, preto nie je potreb-
né ani chladenie hlavice, ani ochrana opti-
ky ofukovaním vzduchom.

Hlavica je napájaná 24 V DC a údaje z nej
sú vizuálne k dispozícii na malom integro-
vanom LED displeji, na svorkovnici pripo-
jenej cez �peciálny komunikaèný kábel
buï ako spojitý prúdový signál 0/4÷20 mA,
alebo ako èíslicový RS 485. Èíslicový inter-
fejs je obojsmerný a servis je dotiahnutý
do takej vysokej úrovne, ktorá umo�òuje
v prípade problémov pripojenie na servis-
né stredisko výrobcu v Berlíne alebo San
Diegu v USA cez internet. Zároveò umo�-
òuje aj testovanie a prípadné rie�enie
softvérových porúch alebo nastavení pria-
mym programovaním hlavice, namontova-
nej napríklad v niektorej technologickej
linke na Slovensku.

Vo vy��ie opísanej výrobe je vyu�itý prúdo-
vý signál 4÷20 mA, preto�e hneï v rozvá-
dzaèi pre reguláciu teploty chladenia je
umiestnený datalogér Almemo 5590 G0
s cirkulaènou pamä�ou na posledných
100 000 hodnôt. Rovnaký modul je pripoje-
ný na vysielaè teploty drôtu pred valcovaè-
kou Thermalert � na jeho prúdový výstup.
Obidva moduly datalogérov sú pripojené
cez sie�ové moduly Almemo 5099 NVB.
Èíslicový signál s protokolom RS 485/422
je vedený do PC, vzdialeného pribli�ne
100 m. Pre potreby obsluhujúceho operá-
tora sú prúdové signály vyu�ité na zobra-
zenie okam�itých hodnôt na digitálnych
zobrazovacích prístrojoch, zapojených
v sérii.

Hotový valcovaný drôt sa navíja v tvare
cievky na drevené palety v klietkovej kon-
�trukcii. Na identifikáciu jednotlivých
hotových cievok sa vyu�íva informácia
z koncového spínaèa na klietke, ktorý sa
rozopne pri prestrihnutí drôtu pri výmene
cievok.

Na strane sériového vstupu do PC je pou�i-
tý prevodník RS 422/RS 232. Zaujímavý je
pou�itý softvér Wincontrol. Ide o softvér
vyvinutý pre meracie prístroje a datalogéry
Almemo, ktoré sú na Slovensku pomerne
roz�írené a ponúkajú zaujímavú kombiná-
ciu vysokej kvality a prijate¾nej ceny.

Softvér v nastavenom intervale (v tomto
prípade 10 sekúnd) namerané dáta sníma,
kalibruje a zobrazuje ako líniový diagram,
ståpcový graf s farebnou indikáciou prekro-
èenia nastavených limitov, aj ako aktuálne
hodnoty na digitálnom displeji. Dáta auto-
maticky ukladá do súboru na pevný disk.
E�te pred ulo�ením èi zobrazením sa dáta
spracúvajú. Mô�u by� jednak filtrované,
v tomto prípade sa v�ak filtrácia nepou�íva.
Nie je nutná, preto�e signál nie je ru�ený,
zmeny sú pomalé a pre vyhodnotenie pro-
cesu sú zaujímavé skutoèné aktuálne hod-
noty. V ka�dom prípade sú v�ak údaje
kalibrované na po�adovaný rozsah a sku-
toèný emisný faktor.

Merané dáta sú zabezpeèené nieko¾kými
spôsobmi. Jednak je zálohované napájanie
PC pomocou zálo�ného zdroja, jednak je
ka�dý údaj ihneï ulo�ený na pevný disk
a nakoniec je v�dy posledných 100 000
hodnôt na ka�dom meracom vstupe zálo-
hovaných priamo vo vysielaèi Almemo
5590 G0. Údaje z vysielaèa je mo�né off-
-line dodatoène naèíta� do súboru.
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Bezkontaktné meranie
teploty medeného drôtu

Areko, s. r. o.

Ivánska cesta 4, 821 04 Bratislava
Tel./fax: 02/4363 40 44 � 46
e-mail: areko@areko.sk
http://www.areko.sk

Kovohuty Krompachy, a. s.

ul. 29. augusta 586, 053 42 Krompachy
Tel.: 053/447 09 13
e-mail: technic@kovohuty.sk

Závislos� emisného faktoru 
od vlnovej då�ky

Vizualizaèný záznam meraných hodnôt
v programe WinControl
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