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OCEL – VÝROBA LOKÁLNĚ, SPOTŘEBA GLOBÁLNĚ 

Jaroslav RAAB  

Hutnictví železa, a.s. Praha, Česká republika 

Úvod 

Sledujeme-li světovou výrobu oceli, tak v podstatě v každém roce zaznamenáváme rekordní úroveň - statistiky 

světové ocelářské asociace World Steel Association uvedly za rok 2014 hodnotu 1 662 mil. tun, která byla o 

cca 20 mil.tun. vyšší ve srovnání s rokem 2013.  Prognózy spotřeby vykazují obdobný trend. Uvedená 

asociace uvádí, že globální poptávka po oceli vzroste v roce 2015 o 2% a dosáhne téměř 1 600 mil. tun. Ve 

srovnání s rokem 2007 to je růst ve spotřebě o více než 30%. Významným faktorem, ale je, že dochází 

k rozdílům mezi regiony a tyto se dynamicky zvětšují – nejvýraznější růst zaznamenává jak ve výrobě, tak i ve 

spotřebě Asie,  a to zejména Čína. Opět, ve srovnání s rokem 2007, je růst spotřeby v Číně vyšší o více než 

80%. Přitom Evropská unie zaznamenala za stejné období pokles o téměř jednu čtvrtinu.  

 Lze konstatovat, že rozdílný růst výroby a spotřeby dle regionů zaznamenáváme po dobu několika let – často 

bývá označován jako posun od Atlantiku k Pacifiku. Cílem prezentace je jak charakteristika dosavadního 

vývoje, a to i z dlouhodobého hlediska, tak zejména specifikace výzev, které před současným ocelářstvím stojí 

- jak z globálního pohledu, tak i v podmínkách naší republiky. Z hlediska užití stále platí, že ocel jako materiál 

nachází stále nové a nové aplikace a  díky trvalé a těsné spolupráce výrobců s konečnými uživateli i rostoucí 

trend. Je však na zváženou, zda tento vývoj má i určité limity – je světová kapacita v úrovni 2 000 nebo dokonce 

2 500 mil. tun již limitní? 

1. CHARAKTERISTIKA HISTORICKÉHO VÝVOJE 

Po roce 1950, kdy světová výroba oceli dosahovala 200 mil. tun, došlo za zhruba dvacet let k trojnásobnému 

zvýšení. Od počátku sedmdesátých let minulého století pak byla výroba téměř třicet let v relativně konstantní 

úrovni v rozmezí 650 až 750 mil. tun. Došlo však k výrazným změnám, které bychom mohli charakterizovat 

heslem „od tun k přidané hodnotě“, a to při respektování vztahu k životnímu prostředí a podmínkám na 

pracovišti. Tento vývoj ve své podstatě znamenal potřebu trvalé spolupráce výrobců s konečnými uživateli a 

vytvářel nový pohled na jakost a ekonomiku právě se zvýrazňováním úlohy životního prostředí a pracovních 

podmínek. Skutečnost byla ještě zesílena základní skutečností; spotřeba oceli má globální a výroba pak 

výrazně lokální charakter. 

Chceme-li stručně popsat vývoj v následujících letech a tento charakterizovat, tak nelze opomenout 

dominantní roli změn v Asii, zejména v Číně. V následující tabulce č. 1, vidíme vývoj spotřeby oceli po roce 

1990 s detailním zaměřením na Čínu. Díky Číně dosahoval růst světové spotřeby v období 2000-2007 téměř 

7%, což bylo absolutně i v relativním vyjádření nesrovnatelné s předcházejícím vývojem. Jak již bylo zmíněno, 

trend růstu spotřeby pokračuje i dále, avšak s menší intenzitou. Rozvinuté země, jak je vidět z tabulky, vykazují 

po roce 2007 pokles, který zvláště v případě EU trvá do současnosti.  

Tab. 1 Rozdělení přírůstků globální zjevné spotřeby oceli (v mil. tun) 

 
Období 

 
Svět celkem 

 
Rozvinuté země 

 
Čína 

 
Ostatní 

rozvojové 
1992-2000 142,6 84,1 51,1 7,4 
2000-2007 480,3 74,2 297,8 108,4 
2007-2014 320,2 -85,5 314,8 90,9 
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Vrátíme-li se ještě do období před rokem 2000, tak svoji úlohu sehrála rovněž privatizace a probíhající 

restrukturalizace, která ovlivnila vývoj v různých zemích rozdílně. Zejména stojí za zmínku bolestivé období, 

kterým prošly firmy v Evropě a v Severní Americe.  

Již v úvodu zmíněný trend posunu výroby oceli od Atlantiku k Pacifiku dokumentuje i následující tabulka, která 

uvádí výrobu surové oceli (v mil.tun) v hlavních ocelářsky významných zemích.  

Tab. 2 Výroba surové oceli v hlavních regionech (v mil.tun) 

Země 2005 2007 2009 2011 2013 2014 
Evropa 220,5 240,8 168,3 216,9 313,2 312,9 
EU  195,5 210,2 139,3 177,6 166,3 169,2 
SNS 113,2 124,2 96,9 112,6 108,3 105,3 
S.Amerika 127,6 132,6 82,6 118,9 118,9 121,2 
USA 94,9 98,1 58,2 86,4 86,9 88,3 
J.Amerika 45,3 48,2 37,7 48,4 45,8 45,2 
Afrika 17,8 18,7 15,4 15,7 16,1 15,9 
S.Východ 15,3 16,5 17,7 23,0 26,5 28,5 
Asie 598,1 757,3 810,3 986,5 1 116,1 1 132,3 
Čína 355,8 489,7 577,0 694,8 815,4 822,7 
Japonsko 112,5 120,2 87,5 107,6 110,6 110,7 
Austrálie 8,6 8,8 6,0 7,3 5,6 5,5 
Svět 1 146,5 1 347,0 1 235,1 1 529,2 1 642,2 1 661,5 

 
Z tabulky vyplývá opět dominantní role Číny, ale rovněž významný vliv dalších asijských zemí. Vezmeme-li 

v úvahu období deseti let, od roku 2005 do roku 2014, tak výroba surové oceli vzrostla zhruba o 500 mil. tun, 

z toho v Číně o 450, v Indii o 40, v Jižní Koreji o 20 a v zemích Středního Východu o 13 mil. tun. Naproti tomu 

země EU vykazují pokles o 25 mil. tun. Podobný trend je cítit i ve spotřebě. Podkladem jsou údaje v tabulce 

č. 3, podrobnější informace jsou i v tabulkách obsažených v prezentaci.  

Když už jsme u statistik, tak je zajímavé uvádět největší výrobce, ať již podle společností, nebo podle zemí. 

Veškeré údaje tohoto charakteru jsou volně k dispozici na stránkách světové ocelářské asociace WorldSteel 

Association (www.worldsteel.org). Při porovnání výrob surové oceli v posledních dvou letech vykazuje 

v relativním vyjádření největší růst Jižní Korea a největší pokles pak Ukrajina. Pro oživení této informace 

uvádíme seznam TOP 15 s tím, že kromě výroby v letech 2013 a 2014 je uvedeno i % změny.  

Pořadí       Země               Výroba 2013    Výroba 2014     % Změny 

1.          Čína    815,4   822,7   0,9 
2.          Japonsko    110,6   110,7   0,1 
3.          USA      86,9                 88,3     1,7 
4.          Indie      81,3     83,2   2,3 
5.          J.Korea      66,1     71,0   7,5 
6.          Rusko      68,9     70,7   2,6 
7.          Německo      42,6                 42,9        0,7 
8.          Turecko      34,7                 34,0  -1,8  
9.          Brazílie      34,2                 33,9  -0,7 
10.          Ukrajina      32,8                 27,2            -17,1  
11.          Itálie      24,1                 23,7               - 1,4 
12.          Taiwan      22,3                23,3     4,3 
13.          Mexiko      18,2    19,0    4,2 
14.          Irán           15,4                 16,3    5,9 
15.          Francie      15,7      16,1    2,9               
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2. VÝZVY OCELÁŘSKÉHO PRŮMYSLU PRO DALŠÍ VÝVOJ 

Při analýze spotřeby ocelářských výrobků je nutno respektovat požadavky odběratelských odvětví a zvažovat 

veškerá rizika a výzvy, týkající se výrobců. Co se výzev týče, tak se jedná v prvé řadě o problematiku lidských 

zdrojů - máme na mysli jak bezpečnost a ochranu zdraví, tak i trvalou potřebu odborného vzdělávání a kariérní 

růst pracovníků. Z historického hlediska je výroba oceli vnímána jako nebezpečné průmyslové odvětví 

s relativně vysokým podílem úrazů. Skutečné výsledky však ukazují na výrazné zlepšení pracovních podmínek 

a snížení úrazovosti, a to zejména v poslední dekádě. Heslo „Ocel bez úrazu“, s jehož principy se setkávají 

řídící i výkonní pracovníci téměř denně, se u mnoha výrobců ukazuje jako splnitelný cíl a mnohdy je již 

skutečností.  

Dalším faktorem, týkající se lidských zdrojů je zvýšení zájmu mladé generace o technické obory. Svaz 

průmyslu a dopravy vyhlásil letošní rok „Rokem podpory technického vzdělávání“ – některé aktivity v rámci 

tohoto projektu již přinášejí pozitivní ohlasy - své výsledky již ukazují také sektorové rady, v našem případě 

jde o oblast hutnictví, slévárenství a kovárenství. Je asi přirozené, že stejnou problematikou se zabývají i další 

hutnicky významné země Evropské unie a je proto oblast lidských zdrojů pravidelnou součástí práce komise 
pro sociální dialog, která sdružuje pod patronací Evropské komise zástupce zaměstnavatelů a odborů.  

Další velkou výzvou je cesta od tunového k hodnotovému pohledu. Dobrou spoluprací s odběrateli roste tlak 

na výrobky s vyšší přidanou hodnotou. Výsledky se projevují nejen širším uplatněním ocelářských výrobků, 

ale také ve zvyšování ekonomických ukazatelů, v ziskovosti. Zdá se, že to je jediná cesta evropských výrobců, 

potřebná pro zachování hutnictví jako tradičního oboru.  

Třetí významnou výzvou je pak úloha výzkumu a vývoje a inovací. Celosvětově narůstají požadavky na 

aplikovaný výzkum, nutným faktorem je v tomto směru potřebná spolupráce s vysokými školami a technickými 

univerzitami. Výsledky se projevují jak ve zvýšení konkurenceschopnosti, tak ve vztahu k jiným konkurenčním 

materiálům. Tento vztah nemusí vždy vyústit konfrontačně, ale je možná i určitá forma symbiózy a společné 

aplikace více zdánlivě konkurenčních materiálů. Spolupráce se školami je potřebná také pro zajištění trvalého 

vzdělávání pracovníků v ocelářském průmyslu - tuto potřebu potvrzuje neustálý růst technologické úrovně 

vybavení výrobních závodů. Vždyť jen 30% vyráběných výrobků je starších než deset let a nové technologie 

vyžadují nový přístup a novou úroveň vzdělání. Investice do lidí, výrobků a výrobní technologie má nejvyšší 

prioritu současně se zajištěním bezpečné práce zaměstnanců. Významným nástrojem je z evropského 

pohledu výzkumný a vývojový fond - RFCS, ze kterého směřuje do ocelářského výzkumu cca 40 mil. eur ročně.  

Tento fond vznikl jako dědictví po Evropském společenství uhlí a oceli a je z něho každý rok financováno 

zhruba 40 projektů v oblasti oceli a 20 projektů z oblasti uhlí, pro oblast oceli je možno přihlašovat projekty 

v devíti hlavních oblastech. Jde jak o jednotlivé technologické celky - od výroby surového železa a oceli až po 

válcování, řešení aplikací v hlavních odběratelských odvětvích - automobilový průmysl, stavebnictví, 

energetika, tak i o problematiku životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví. Nejvýznamnějším 

projektem v oblasti životního prostředí je projekt ULCOS - Ultra Low CO2 Steelmaking, který si klade za cíl 

snížit emise skleníkových plynů při výrobě oceli o 50% do roku 2050. Každý rok je přihlášeno zhruba 

trojnásobek projektů s tím, že neúspěšné projekty je možno po doporučených úpravách přihlásit i v dalších 

letech.  

Společnou myšlenkou trvale udržitelného rozvoje ocelářského průmyslu je pozitivní vztah k životnímu prostředí 

a trvalé snižování ekologické zátěže. Legislativa v této oblasti -  ochrana ovzduší, vody, zpracování odpadů, 

emise skleníkových plynů - patří mezi hlavní činnosti, kterými se zabývají projektanti a technici. Důsledky 

legislativy jsou významné i vzhledem k dosažení konkurenceschopnosti. Zvláště pro vnitrozemské ocelářské 

společnosti je splnění kritérií životaschopnosti základní podmínkou pro dosažení trvale udržitelného rozvoje. 

Máme jistě ještě všichni ve vzpomínce význam dosažení kritérií životaschopnosti, které byly jedním z hlavních 

sledovaných ukazatelů při monitorování plnění programu restrukturalizace ocelářského průmyslu ČR a který 

byl jako Protokol II. nedílnou součástí přístupových dohod České republiky k Evropské unii. Legislativa 

v oblasti životního prostředí je tedy čtvrtou výzvou dalšího vývoje ocelářského průmyslu.  
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Jako pátou skupinou výzev bychom mohli označit reakci ocelářského průmyslu na problematiku klimatických 

změn - mám na mysli zejména snižování emise skleníkových plynů a plnění podmínek, které z hlediska 

energeticky náročných odvětví bývají označovány jako „Roadmap for a low carbon economy by 2050“. 

Zmíníme jen úkol snížit emisi skleníkových plynů do roku 2020 o 20% a do roku 2050 o 80%. V tomto směru 

jsou zpracovávány objemné studie a hledají se formy řešení, je snaha najít společný názor výrobců, které 

zastřešuje evropská federace EUROFER a odborářů, které jsou sdruženy v industriAll - European Trade 

Union.  

Změnou složení vrcholných orgánů Evropské komise získává novou podobu také Steel Action Plan. Vývoj 

ocelářského průmyslu je chápán v souvislosti s dalšími energeticky náročnými odvětvími. Materiál k této 

problematice, který je v současné době téměř ve finální podobě, bude projednáván v Evropském Parlamentu.  

Z hlediska spotřeby jsou stále rozdíly mezi rozvinutými a rozvojovými zeměmi. Pro nás jako zemi v EU je 

zajímavé srovnávat podíl hlavních odběratelských odvětví v ČR a v Evropě. Ve světě jde do stavebnictví, které 

hlavně souvisí s infrastrukturou, téměř 60% výrobků, v zemích EU je toto zhruba 35% a v ČR nedosahuje ani 

úrovně 15%. Podrobnější údaje jsou uvedeny v prezentaci. Vývoj zjevné spotřeby ve vybraných zemích 
v letech 2003 – 2013 obsahuje následující Tabulka č.3. 

Tab. 3 Zjevná spotřeba výrobků z oceli ve vybraných regionech (v mil.tun) 

Země 2003 2005 2007 2009 2011 2013 
Evropa 207,2 207,6 254,6 153,6 206,5 193,2 
EU  185,1 180,9 219,1 128,1 170,9 153,3 
SNS 42,1 48,7 65,3 40,8 62,7 67,0 
S.Amerika 146,9 161,3 167,2 99,2 142,4 149,0 
USA 105,8 117,8 120,4 69,4 101,0 106,3 
J.Amerika 29,3 33,9 43,3 36,0 49,0 51,6 
Afrika 19,7 21,1 25,0 32,7 30,9 36,8 
S.Východ 27,9 38,2 48,6 49,7 55,5 55,0 
Asie 487,3 619,5 717,6 815,4 964,9 1 087,9 
Čína 258,6 362,0 435,9 574,4 667,9 771,8 
Japonsko 76,4 82,9 85,9 56,0 69,6 70,9 
Austrálie 8,2 8,8 9,4 6,8 7,7 7,5 
Svět 968,6 1 139,0 1 328,9 1 234,1 1 519,6 1 648,1 

 

Před vznikem světové hospodářské a finanční krize, kdy spotřeba i výroba oceli rostla, byly kapacity 

z globálního pohledu využívány téměř na 90%. Jakoby nezajímavé se tak ukazovaly názory a doporučení 

komise OECD pro ocel, která vždy zdůrazňovala, že ocelářský průmysl potřebuje, aby světové kapacity byly 

využívány alespoň na 84%. Hlad po oceli se projevil ve výstavbě nových kapacit, a to zejména v asijských 

zemích a nová situace vyvolaná krizí tak ukázala, že na konci roku 2008 kleslo toto využití v měsíčním 

vyjádření i pod 50%. V současné době jsou vykazovány hodnoty mírně přesahující 75%. Varující jsou navíc 

informace o výstavbě nových kapacit, které do konce roku 2017 by celosvětově již přesáhly 2 400 mil. tun. 

Problematika kapacit tak bude jistě znovu diskutována jak v OECD, tak i ve světové ocelářské asociaci.  

3. SITUACE V ČESKÉ REPUBLICE 

V podmínkách České republiky je již několik let pravidelně zpracovávána Predikce vývoje ocelářského 

průmyslu, která vychází z analýzy makroekonomických prognóz, marketingových studií a aktuálních výsledků 

v daném roce. Z této predikce, která bude pro léta 2015 až 2020 s výhledem do roku 2030 prezentována dne 

20.5.2015 na semináři na MPO se ukazuje, že při prognóze tempa oživení je třeba respektovat konkrétní 

situace v jednotlivých průmyslových odvětvích. Z hlediska ocelářského průmyslu mají silnější pozici ty 

společnosti, které mohou čerpat ze své integrace k dostupnosti surovin a vlastních zdrojů energií. Z globálního 

hlediska se ukazuje, že stále existuje zhruba 15 až 20% „nadbytečných kapacit“.  
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Hlavní výrobní charakteristiky ocelářského průmyslu v České republice a Slovenské republice, v letech 2013 

a 2014 jsou uvedeny v následující Tabulce č.4. 

Tab. 4 Výrobní charakteristiky ocelářství v ČR a SR 

 
VÝROBA v tis. tun 

 

 
Česká republika 

2013                  2014 

 
Slovenská republika 

2013                          2014  
Výroba surového železa  4 040                 4 152 3 617                         3 838  
Výroba surové oceli 5 171                 5 360 4 511                         4 705 
Válcovaný materiál 4 831                 4 829 3 913                         4 180 
Trubky    574                    605    228                            233  
Tažená, loupaná, broušená    197                    216      -                                - 

 
Následující Tabulka č. 5 doplní údaje o ČR základními informacemi obchodního charakteru (v tis. tun). 

Tab. 5 Česká republika – obchod hutními materiály (v tis.tun) 

Výrobek 2008 2010 2012 2014 
Vývoz celkem 4 925 4 531  4 881 4 564 
Polotovary 502 321 393 285 
Dlouhé výrobky 2 081 2 169 2 434 2 038 
Ploché výrobky 1 169 940 891 867 
Dovoz celkem 5 834  5 317 5 959 5 845 
Polotovary 503 622 356 293 
Dlouhé výrobky 1 060 889 1 253 885 
Ploché výrobky 3 108 2 818 3 288 3 430 
Dovoz 3 země  852 782 575 552 
Polotovary 334 408 216 91 
Dlouhé výrobky 84 42 32 53 
Ploché výrobky 315 238 220 286 

Z uvedené tabulky vyplývá, že již několik let dovozy převyšují dovozy. Základními obchodními partnery jsou 

země EU, dovozy ze třetích zemí představují méně než 10% a to ještě velkou část tvoří polotovary, které jsou 

v podstatě vyžádány. Při diskusi, týkající se obchodních údajů je nutno uvést, že podíl dovozu na spotřebě již 

se blíží k 80%. Tato situace je dána i výrobkovým sortimentem ČR. Při diskusi o obchodních statistikách je 

nutno rovněž uvést problematiku dovozu a vývozu betonářské oceli, a to hlavně s Polskou republikou. 

Statistiky jsou výrazně ovlivněny čerpáním DPH a je proto v pořádku, že této problematice tzv. karuselových 

obchodů se věnuje i Ministerstvo financí ČR. Přesvědčivá data vyplývají z grafického vyjádření v prezentaci.  

ZÁVĚR  

Závěrem je možno konstatovat, že ocelářský průmysl má v Evropě svoje nezastupitelné místo a je významný 

jak z hlediska výroby, tak zejména z hlediska užití. Vyvíjí a vyrábí tisíce „řešení pomocí oceli“, ocel je jedním 

ze základních materiálů pro potřebné inovace. Vztah k životnímu prostředí je prioritní jak při výrobě, tak i při 

užití a závěrečné téměř stoprocentní recyklovatelnosti. Je tedy přednost oceli i ve významném příspěvku 

k dlouhodobému zachování základních zdrojůpro budoucí generace.  

Na druhé straně souvisí výroba oceli s vysokými nároky na energie a uhlík. Evropský ocelářský průmysl tak 

přebírá svoji odpovědnost na snižování spotřeby energie emise CO2. V  tomto směru jsou vysoké nároky 

právě na výzkum a vývoj a to i z důvodu možnosti využití dobrých výsledků i v jiných oblastech světa. 

Příkladem je ambiciózní projekt ULCOS (Ultra Low CO2 Steelmaking), jehož cílem je redukce emisí CO2 při 

výrobě oceli o 50% do roku 2050.  
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Je samozřejmou úlohou výzkumu a vývoje, aby věta citovaná z materiálu EK „Evropský průmysl v měnícím se 

světě“ - „Výroba oceli v EU je technologicky náročná a vysoce inovativní. Na trhu dnes existuje jen 30% 

ocelářských výrobků, 

které existovaly před deseti lety“ - byla platná i v následujícím období. Evropský ocelářský průmysl nemá jinou 

šanci než vyrábět výrobky s vysokou přidanou hodnotou, technologií vstřícnou k životnímu prostředí, které 

budou dosahovat jak vyšších užitných parametrů, tak nižší zátěže životního prostředí. Splnění tohoto cíle bez 

aplikací výzkumu a vývoje téměř není možné.  

Stručně řečeno - přežijí hlavně ty společnosti, které investují do lidí, výrobků a technologií při preferování 

oblasti bezpečnosti práce s nejvyšší prioritou.  
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PŘÍSPĚVEK  K PROBLÉMŮM EKONOMICKÉHO PROSTŘEDÍ A JEHO VAZBY NA ROZVOJ 
METALURGIE 

Václav KAFKA 

Racio & Racio, Třinec, Česká republika 

Úvod 

Je známou skutečností, že českou ekonomiku, která je silně proexportní - snad ze dvou třetin až tří čtvrtin - 

zcela ovlivňuje vývoj zahraničních trhů. A z nich v prvé řadě Německo.  

Podívejme se s jistým nadhledem  nejprve na vybrané informace z oblasti očekávaného ekonomického vývoje. 

1.  VYBRANÉ INFORMACE Z EKONOMICKÉHO VÝVOJE 

V materiálu připravovaném pro Světové ekonomické fórum, které se konalo v lednu 2015 v Davidu se uvádí, 

že v r. 2016 bude 1% světové populace vlastnit více všech prostředků než celý zbytek planety. Tento stav se 

bere jako neudržitelný a nutí politické a ekonomické odborníky silně tlačit na potírání  daňových úniků, 

bezplatných veřejných služeb, odpovídajícího zdanění kapitálu, zavedení minimální mzdy a sociální ochraně 

pro nejchudší /18/. 

Jaká je situace v České republice (ČR) ? Více než 60 % českých firem se obává šedé ekonomiky! Objem šedé 

ekonomiky představuje přibližně polovinu státního rozpočtu - to je přibližně 600 miliard Kč /28/! 

V odborné veřejnosti se se vší vážnosti vedou diskuse o budoucnosti práce a charakteru podnikání /19/. Podle 

průzkumu 10 000 zaměstnanců z celého světa se zjistilo, že v budoucnu bude většina organizací mixem „tří 
světů práce“. Tak zvaný Modrý svět (jehož mottem je „korporace je králem“) představuje největší společnosti, 

které soutěží o talenty. Jejich hybným cílem je zisk. Průzkum ukazuje, že pro 44 % lidí je nejdůležitější jistota 
práce. Ti se také asi budou přiklánět k této verzi. Zelený svět představuje tak zvané „společnosti péče“. Tam 

etické hodnoty a rovnováha mezi práci a životem zajišťují loajalitu jejich zaměstnanců. Pracovat by pro ně 
chtělo snad 65 % obyvatel země. Poslední Oranžový svět si zakládá na maximální pružnosti práce a 

minimálních nákladech. 

Zajímavé je také zjištění, že způsob práce během příštích 5 – 10 let především změní technologické průlomy, 

nedostatek zdrojů a změny klimatu. 

Je potřeba také říci, že se opakovaně připomíná výběr talentů, vzdělávání  a výchova  pracovníků. Je 

doloženo, že u nejlepších zaměstnavatelů je vyšší podíl motivovaných pracovníků minimálně o 20 % /21/. 

Podle průzkumu z  r. 2014, u společností s vysokou mírou motivovaností pracovníků, je celková návratnost 

pro akcionáře o 50 % vyšší /21/!  Ichiowský a Prestonová na detailním šetření výkonnosti jednotlivých hráčů a 

celého týmu fotbalistů prokázali dosud neznámé a velice příznivé dopady příchodu nového talentovaného 

hráče /22/. Fotbalové družstvo zvolili k šetření pro jeho časté standardní situace. Prokázalo se, že pozitivní 

dopad nového talentovaného hráče (pracovníka) je prakticky ve všech kolektivech, ve kterých hraje nebo se 

kterými spolupracuje. To znovu podtrhuje nutnost přijímání nových talentů, vyhledávání nadaných pracovníků 

z vlastních zdrojů a vytváření jim mimořádných podmínek k jejich rozvoji. 

Je třeba také říci, že v odborných jak vědeckých, manažerských a i politických kruzích  sílí tendence, která 
kritizuje stávající cíl lidského snažení nazývaný permanentním zajišťováním „růstu růstu“. Tedy jinými slovy 

usilování o maximalizaci zisku, někdy doslovně bez ohledu na spokojenost lidí, jejich zdravý rozvoj atd. Kárá 

se „tvorba zisku“ cestou zdánlivého prodeje a koupi pseudoaktiv bez ohledu, že výsledkem nejsou skutečné 

hodnoty, které lidstvo využije, ale často pouze fiktivní peníze! Dosti přesně tyto tendence pojmenovává prof. 
Zelený /29/. „Odkláníme se od financí, akcií, obligací, dividend a přecházíme ke skutečným produktům, 

službám a inovacím“. A dosti přesně definuje očekávané trendy ve světové ekonomice – „vstupujeme do éry 
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masového podnikatelství a inovací, potřebujeme ekonomiku vzkvétající ne pouze rostoucí, přesouváme se od 

globalismu k aktivnímu lokalismu a regionalismu“. K tomu účelu založil Česko-čínsko-americkou nadaci, jejímž 

cílem je rozvoj národního podnikatelství v místním, regionálním i národním měřítku. Uvedeným změnám jsou 

nakloněny elity jak v USA, Číně, Japonsku tak i u menších ekonomik jako jsou Singapur a Thaj-wan. Česko 

v nich může sehrát svoji roli zejména inspirativními odkazy Komenského, Baťů a Čapka. Je tedy zřejmé, že 

odborné světové elity již nalézají možné změny platných zásad tak, aby byly v souladu s etickými a obecně 

občanům vstřícnými principy.  

Vrátíme-li se do současné ekonomické reality docházíme k relativně příznivému zjištění, že podle predikce 

Evropské komise (EU) její státy již od letošního roku (2015) ekonomicky porostou. U zemí EU se počítá 

s růstem hrubého domácího produktu (HDP) o 1,7 %. A v roce 2016 s jeho nárůstem o 2,1 %. Je to poprvé od 

r. 2007, kdy u všech zemí včetně Řecka se očekává růst! Také míra nezaměstnanosti by měla letos v EU 

klesnout na 9,8 % ! U ČR se přepokládá  letos nárůst o 2,5 % a v roce 2016 2,6 %. Dodejme, že růst HDP v r. 

2014 dosáhl v Česku 2 %. To jsou obecně  příznivé  prognózy /20/.   

 2. K PŘEDPOKLÁDANÉMU VÝVOJI  VÝROBY OCELI 

Úvodem  je třeba připomenout, že nově zvolený prezident světového ocelářského sdružení Worldsteel W. 
Eder při každé příležitosti varuje, že „evropský ocelářský průmysl čekají těžké časy“/1/! Obecně známou 

skutečností je, že „i pět let po finanční krizi se spotřeba oceli v EU „krčí“ téměř o čtvrtinu níže, než byla úroveň 

roku 2007“ /2/. 

Na druhé straně Německý ocelářský svaz zůstává u růstové prognózy. Pro rok 2015 odhaduje růst výroby 

oceli v NSR mezi jedním až dvěma procenty /3/. Evropský oborový svaz Eurofer pro rok 2015 očekává růst 

2,6 % /8/. 

Objevuje se však významná konkurence z USA. Předseda představenstva Voest Alpine Eder uvádí, že Evropa 

nemá u velkých investic žádnou šanci. V USA stojí plyn ve srovnání s Evropou třetinu. Náklady na elektrickou 

energii jsou o 40 % nižší, osobní náklady o 20 %, stejně tak i daně. Náklady na koupi pozemků v USA tvoří 

zlomek toho, co musíme platit u nás. V Evropě již nejsou k dispozici žádné pozemky pro průmyslovou výstavbu 

s hlubokovodním přístavem. A v USA existuje dokonce i jistá finanční startovací pomoc /9/. 

Na druhé straně je také zajímavé vidět jak se některé hutě v EU vypořádaly s nebezpečím snížení stavu 

pracovníků. Kupříkladu v Duisburgu byl zaveden 31 hodinový pracovní týden /11/. 

Nicméně po, do jisté míry, úspěšném vývoji výroby oceli v roce 2014 můžeme s uspokojením konstatovat, 

že  EUROFER je ohledně roku 2015 zdrženlivě optimistický. Nejnovější průzkumy  ohledně konjunktury 

ukazují, že se většina indikátorů po slabším třetím čtvrtletí 2014 nakonec stabilizovala. Z těchto důvodů 

očekává v roce 2015 sice pomalý, ale stálý růst. K rizikům, která by mohla tuto prognózu ohrozit, počítá 

zejména konflikt na Ukrajině, zřetelně zabrzděný růst v nově zprůmyslněných zemích a trvající slabost na 

francouzském a italském trhu. K dobrým zprávám pro evropský ocelářský průmysl počítá především tak 

zvaný„Junckerův plán“, který má částkou 315 miliard € v příštích třech letech podpořit investiční aktivity 

v Evropě /16/. 

Zajímavé informace se také objevily v oblasti výzkumu oceli. 

 3. NĚKTERÉ POZNATKY Z OBLASTI VÝZKUMU 

Tři německé univerzity vyvíjejí pro vyrobní proces konvertor, učící se z velkého množství dat /4/. Díky 

počítačovým simulacím lze již dnes přesně predikovat, jak se budou při tváření chovat anizotropní materiály. 
Následkem toho kupříkladu nové Audi A4 je asi o 12 cm delší a 5 cm širší než jeho předchůdci. Jeho ocelová 

karoserie je ale o 10 % lehčí. A u nového Saabu 9-3 má nádrž z ušlechtilé oceli, jejíž design byl vyvinut 

v počítačové laboratoři, nyní extrémně tenkou stěnu. A nejen to - nová nádrž je o téměř 3 kg lehčí a celkově 

dokonce i nákladově příznivější než dříve používaná nádrž plastová /5/.  
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TATA Steel, druhý největší výrobce oceli v Evropě, vyvinul novou skupinu za tepla válcovaných ocelí. Tyto 

tzv. Extra Processing Formability oceli, kombinují vysokou pevnost s vynikajícími tvářecími vlastnostmi. Mohou 

při aplikacích v podvozcích a pojezdových ústrojích ušetřit více než 10 % hmotnosti /6/. 

Zajimavá informace přišla z NSR. Salzgitter Flachstahl, SMS Siemag a Technische Universität 

Clausthal  vyvinuli nový způsob lití oceli, který spotřebovává méně energie než při dosavadním plynulém lití. 

Tento pásový odlitek je se svou tloušťkou cca 15 mm již blízko konečnému rozměru a šetří při své cestě „stát“ 

se ocelovým plechem drahé tepelné a válcovací operace /15/. Připomínáme tuto skutečnost také proto, že i 

VÍTKOVICE, a.s. se kdysi  touto otázkou aktivně zabývaly. 

Dodejme, že obdobných onformací o úspěšných aplikacích výzkumu v oblasti ocelových výrobků je řada. 
Doplňme na závěr, že v roce 2013 byl představen model BMW 13, první velkosériový vůz, který je postaven 

téměř kompletně bez použití oceli. Karoserie je z karbonu, motor z hliníku. Avšak  oproti oceli mají všechny 

tyto materiály podstatnou nevýhodu, jsou totiž drahé. Ocel proto ještě dlouho nebude na konci svých možností. 

Byly-li vozy ještě v roce 2003 vyráběny z ocelí s mezí kluzu kolem 700-850 MPa, používají výrobci dnes oceli 

s mezí kluzu až 1800 MPa. Ve vývoji jsou oceli s mezí kluzu vyšší než 2000 MPa /17/. 

Doplňme, že v oblasti výzkumu je enormní snaha také o zkrácení doby řešení. Kupříkladu Thyssen Krupp 
Steel Europe chce vývojovou dobu svých nových výrobků až do tržní zralosti zkrátit o třetinu /10/.  

 4.  JAK SE VYVÍJÍ SITUACE V ČESKÉ REPUBLICE 

Nejdříve se zaměříme na - do jisté míry - snad poněkud nestandardní přístupy některých  majitelů výrobních 

jednotek. 

 4.1 Přístup majitelů společností 

V prvé řadě nemůžeme pominout, že v ČR  je v některých ocelářských, ale i slévárenských subjektech, situace 

přinejmenším nejasná a v prvním přiblížením „nečitelná“. Jeví se, že v těchto případech je snad příčinou tohoto 

stavu jistá „nezřetelnost“ dána zejména nevyjasněnosti přístupu k podnikání od jejich vlastniků. Byla kupříkladu 

publikována informace o přímém uzavření (snad spíše likvidaci) významné a relativně moderní konvertorové 

ocelárny. Údajně vláda ČR projednala zprávu vládního zmocněnce o přesunu VÍTKOVICE STEEL  do Ruska 

/30/. 

Některé podnikatelské subjekty se tak dostávají nebo dokonce dostaly do blízkosti  nebo přímo „spadly“ do 

konkurzního řízení. U sléváren to v některých případech skončilo fatálně. Nicméně na druhé straně, opět u 

sléváren, došlo tímto procesem u některých z nich k jejich ozdravení. A podnikatelská jednotka poté prosperuje 

dál při zachování částečné nebo i dokonce původní plné zaměstnanosti.  

Je třeba říci, že proti nekvalifikovanému přístupu majitele ke „svému“  majetku, někdy bohužel doslovně i bez 

ohledu na zaměstnance, historii subjektu a reálných možnosti firmy, lze ztěží podnikat účinné kroky. Snad jisté 

možnosti mají státní nebo municipalitní  orgány. Jisté informace se objevily z Francie. 

Poněkud jiná situace je u posuzování účinnosti hospodaření u „běžných“ podnikatelských jednotek. 

 4.2 Efektivnost hospodaření u podnikatelských jednotek  

Podle literatury by se měla efektivnost hospodaření - měřeno tak zvanou ziskovou marží - pohybovat u 

„zdravé“ výrobní jednotky při normální (nekrizové) sutuaci okolo 10 %. V oblasti metalurgie – vzhledem 

k vysoké investiční náročnosti – se často hovoří o 4 %. Pokusme se zjistit jaká je skutečnost! 

Pravdou je, že tyto údaje nebývají často publikovány. 

Pokud se týká zahraničí tak kupříkladu hutě v Norilsku (Rusko) - koncern NLMK patřil v r. 2014 k 

nejziskovějším ocelářským podnikům na světě. Jeho zisková marže se pohybovala kolem 21 %. Rovněž 

ocelářský a těžební koncern Severstal náleží se svou marží 19 % k 25 nejziskovějším ocelářským podnikům 

na světě /7/. 



9. - 10. 4. 2015, Rožnov p. Radhoštěm 

 

 

14 

Je také třeba dodat, že Evropa ústy vzpomenutého prezidenta Edera počítá se snižováním počtu pracovních 

míst v ocelářské branži v celé Evropě. Eder připomíná, že „evropský ocelářský průmysl “sedí” na 40 milionech 
tun nadbytečných kapacit a vyrábí příliš draze“ /12/. Tato charakteristika prezidenta Worldsteelu platí zcela 

jistě i pro některé metalurgické jednotky v ČR. 

Na druhé staně globálně činný indický ocelářský koncern TATA Steel ve druhém čtvrtletí 2014 zvýšil svůj zisk 

o 37 % na 3,5 % ziskové marže /13/! Asijský ocelářský průmysl sice trpí nadbytečnými kapacitami, profituje 

ale ze zřetelného propadu cen železné rudy, která na trzích zlevnila od začátku roku 2014 o 48 %. Ve stejném 

časovém období zlevnila cena pro referenční produkt (betonářská stavební ocel) jen o 17 %. Tím mohli mnozí 

z asijských výrobců oceli zvýšit své ziskové marže. Očekává se, že ceny železné rudy půjdou dolů i v roce 

2015 /14/. 

Pokud se týká dosahování efektivnosti výroby v podmínkách české metalurgie je situace v jednotlivých 

výrobních jednotkách skutečně velice rozdílná. Od vysloveně špičkových jednotek s marží nad 10 % i 20 %  je 

nemalá část těch, které se pohybují okolo tak zvané „černé nuly“. 

Prvním krokem k nápravě je zcela jistě nastavení takových technických, technologických, energetických a 
organizačních parametrů pro stávající výrobu, aby se realizovala v pásmu minimálních vlastních nákladů. Toto 

je úkol a zodpovědnost vrcholového managementů. Jako druhý krok je průběžné udržení výroby v rámci těchto 

minimálních nákladů. Ale za to již nenese odpovědnost vrcholové vedení ! Tam je zodpovědnost především 

na mistrech a manžérech jednotlivých procesů! Vrcholový management by si měl ponechávat pouze kontrolní 
funkci /23/ ! Nebo-li podle Košturiaka mistři a manažéři jednotlivých procesů šetří a vrcholoví manažéři 

vydělávají !  

Ale předpokladem k tomu, abychom mohli vydělávat je vybudování pevného a stabilního základu a tím je 

jenom a pouze šetrný provoz, tedy výroba v rámci jasně definovaného pásma minimálních nákladů! Tam, kde 

není vybudován pevný a stabilní základ, nelze v žádném případě tvořit a stavět moderní a stabilizovanou 

společnost! Takovozu instituci, kde bude spokojený jak majitel tak celý management a zejména všichni 

spolupracovnici, kteří tam budou nacházet svoji perspektivu. 

To co se obecně zahrnuje do rámcově vymezených kategoriií („šetření“ a „vydělávání“) již bylo jistě několikrát 

řečeno, nicméně v nemalé části výrobních jednotek to není bohužel plně zvládnuto.   

 4.2.1 Oblast „šetření“ – mistři a manažeři procesů 

První a zcela zásadní podmínkou je zajištění dobrého technického stavu a správné seřízení používaných 

zařízení. Další je provádění průběžné korekce pracovních postupů a režimů podle aktuálního vývoje cenové 

a nákladové hladiny. Nelze opomenout plné využití výpočetní techniky k efektivnímu řízení procesu. Snad 

samozřejmým předpokladem by mělo být, že „ve vstupu“ bude používaná technologie vždy nastavena tak, 

aby byla k zadanému výrobnímu cíli (kupříkladu vytavení tekutého kovu dané jakosti) ekonomicky optimální 

/24/. 

Bohužel je třeba říci, že těmto zdánlivě samozřejmým oblastem ještě v některých naších metalurgických 

jednotkách není věnována plná pozornost a unikají tím mnohdy skutečně nemalé prostředky.  

 4.2.2 Oblast „vydělávání“- vrcholoví manažeři 

Košturiak /23/ - gurů v oblasti řízení výrobních jednotek uvádí, že hlavní náplní vrcholových manažerů je 
„připravovat a dotahovat do konce inovační projekty a byznysy“. Dodejme ještě, že jejich klíčovou 

zodpovědností je dát výrobní jednotce patřičný směr - tedy vytvoření strategického plánu. A samozřejmou 

náplní je péče, o to nejcenější co každá firmá má, o její pracovníky. 

Skutečností je, že řada špičkových vedoucích věnuje nemalý podíl svého, někdy velice dobře placeného 

pracovního času operativnímu řízení! Přitom nadávají na operativu, ale ruku na srdce, mají ji vlastně rádi! A 
tím pouze vylepšují pouze známé výrobní procesy (na což jsou jiní pracovníci) namísto objevování neznámého 

zejména v oblasti inovací. 
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Tedy pokud se pokusíme situaci shrnout. Prvním krokem kapitána je vytýčit směr, kam má loď doplout. Pokud 

není vytýčen jasný cíl výrobní jednotky, tak se následně náhodně pohybuje po moři jak neřízená bárka a je 

doslovně dána na pospas neočekávaným větrům a nepřevídatelným proudům. A ruku na srdce, kolik naších 

metalurgických jednotek je v obdobné situaci? A přitom již proces hledání optimálního směru  (cíle) 

provedením známé SWOT analýzy je velice podnětný krok. Když si poctivě odpovíme na otázky, jaké jsou 

silné stránky a slabé stránky naší jednotky a jaké máme příležitosti a hrozby ve svém podnikání, jsme již na 

cestě k definování optimálního cíle! Tento proces nevyžaduje žádné dalekosáhlé vědecké bádání! Ale je 

vzkutku neobejitelný! 

Druhý krok – pracovníci! Není cílem příspěvku opakovat snad známé zásady práce s lidmi. Nicméně je třeba 

zdůraznit přijímání nových a objevování vrozených talentů u svých spolupracovníků. Tato činnost je pro 

každou firmu neocenitelná! A opět si řekněme podle pravdy - je často opomíjena nebo pouze formální! 

A doplňme nezbytnou nutnost motivace spolupracovníků! Opět se z toho stává někdy formální klišé, ale účinná 

motivace (viz oněch známých osm zásad /24/) je doslovně hnacím motorem výrobní jednotky!     

Pokud jsme u péče o pracovníky nesmíme opomenout systematickou péči o jejich vzdělávání! Je to velice 

důležité v dnešní době, kdy bohužel technické vzdělávání snad na všech úrovních od učňů až po 
vysokoškoláky nezajišťuje plně požadavky českého průmyslu. Není proto náhodou, že rok 2015 byl Svazem 

průmyslu a dopravy vyhlášen „Rokem průmyslu a technického vzdělávání“/25/. Bohužel státní instituce 

nedokáží zajistit požadovaný počet kvalifikovaných techniků a my si musíme různými cestami kupříkladu 

rekvalifikacemi pomáhat sami.  

Z oblasti vzdělávání pracovníků je třeba upozornit na vytváření ekonomického povědomí pracovníků. Tam se 

spojuje pracovníky prováděná a obvykle dobře zvládnutá znalost jejich pracovních úkonů a operací, které 

zajišťují s jejich ekonomickým dopadem. A ekonomický dopad jejich práce je téměř ve všech případech pro 

zaměstnance naších výrobních jednotek naprostou neznámou! Tato nově vytvořená provázanost, která se 

dociluje speciálním proškolením pracovníků a následným cileným zácvikem, má za následek až překvapující 

ekonomické dopady! A samozřejmě nemůže chybět vytvoření patřičné motivace! To se prokázalo ve 

Slévárnách Třinec, a.s. ročním přínosem v milionech Kč /26,27/! 

A na závěr snad stěžejní úkol vrcholových manžérů - připravovat a dotahovat do konce inovační projekty. 

Záměrně se nevěnujeme velkým záměrům – kupříkladu komplexní modernizaci ocelárny, apod. 

Inovace začínají a jsou tvořeny mnohdy vyloženě drobnými zlepšeními, které v řadě případů za minimální 

náklady a námahu přinášejí mimořádně zajímavý přínos. Zde si musíme uvědomit, že nositeli těchto námětů 

jsou prakticky všichni pracovníci výrobní jednotky. A snad doslovně nejvíce ti, kteří přímo příslušné výrobní 

operace zajišťují nebo provádějí. Úkolem vrcholového managementu je všechny pracovníky k tomuto 

inovačnímu myšlení vést a opět patřičně motivovat. A když vznikne konkrétní námět, tak se vedení musí 

postarat o to, aby byl (je-li to jen trochu možné) rychle zaveden a příslušný pracovník byl patřičně a 

bezodkladně odměněn. Odměna by měla mít opět motivační charakter nejen pro konkrétního prcovníka, ale 

zejména i pro další zaměstnance. V tomto směru by měl být pro nás vzorem  zavedený systém v Německu.  
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Abstrakt 

Příspěvek byl zaměřen na některé významné etapy vývoje modernizace ocelárny Vítkovice Steel. Výstavba 

kyslíkových konvertorů včetně základních agregátů mimopecního zpracování oceli nahradila v průběhu 

osmdesátých let postupně provoz nístějových pecí. Podmínkou dalšího rozvoje byla nutnost přestavby 

provozu sekundární metalurgie v souvislosti s výstavbou brámového kontinuálního odlévání oceli, které bylo 
zprovozněno v polovině devadesátých let. Stále stoupající požadavky na kvalitu konečné produkce přinesly 

nutnost další modernizace technologie mimopecního zpracování, výstavbu dvou integrovaných zařízení 

kesonů. Následující období bylo věnováno v rámci moderního provozu ocelárny především rozvoji nových 

výrobních technologií.  

Klíčová slova: modernizace ocelárny, konvertory, sekundární metalurgie, kontilití 

Abstract 
The paper was focused on the important stages of the modernization of the steel work in Vítkovice Steel. The 

introduced BOFs technology, including also the secondary steelmaking equipment, replaced during the 80´s 

step by step the open hearth furnaces. The necessary condition of the further development became the 

introduction of new equipment for the secondary metallurgy in connection with building of the new CCM in the 

mid-nineties. Increased requirements for the products quality brought a necessity for yet another modernization 

of the secondary metallurgy equipment – the new degassing station. Next period was focused on the 

development of new technologies.  

Klíčová slova: modernization steelwork, converters, secondary metallurgy, continuous casting 

1.  ETAPY VÝVOJE MODERNIZACE OCELÁRNY 

Postupný a detailní vývoj jednotlivých etap modernizace dnešní ocelárny VÍTKOVICE STEEL, a.s. od jejího 

vzniku lze dohledat v široké oblasti odborné literatury. Pro názornost jsou uvedeny některé z těch 

nejvýznamnějších.  

Pod názvem Nová ocelárna byla zahájena její stavba v roce 1908 a dne 27. února 1913 byl proveden odpich 

první tavby ze sklopné 60 t pece Talbotovou technologií. Skladba pecí Nové ocelárny byla ve složení mísič 

surového železa 300 t, Talbotová pec 200 t, sklopná Wellmannova pec 60 t, 3 stacionární Siemens - Martinské 

(SM) pece 60 t. Rekonstrukcí ocelárny na konci 20 let dvacátého století byla ustavena skladba pecních 

agregátů na 2 stacionární SM pece 70 t, 2 sklopné Wellmannovy pece 140 a 180 t a 4 sklopné Talbotovy pece 

250 t.  

Od roku 1956 byla nahrazena doprava surového železa z provozu vysokých pecí v nalévacích pánvích 

pojízdnými torpédovými mísiči. Následně v roce 1957 byla poprvé dosažena roční výroba 1 mil. t oceli. V letech 
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1959 - 1967 probíhala přestavba SM pecí č. 1 – 4 na pece typu Mearz - Boelens (MB) 70 t. V letech 1967 - 1970 

byly postupně odstavovány Talbotové pece č. 5 - 8 a nahrazovány sklopnými Tandemovými pecemi TM 0,1 a 

2 nominální hmotnosti 75 t. [1] 

Vědecký pokrok se však nezastavil a v roce 1981 byla odpíchnuta první tavba na spodem dmýchaném 

kyslíkovém konvertoru Oxyvit K1 typu OBM o nominální hmotnosti tavby 72 t. V letech 1987-1988 byly 

zastaveny poslední stacionární SM pece typu MB, Talbotovy pece č. 9 – 10 byly rekonstruovány na sklopné 

SM pece typu MB. Tandem 0 byl zastaven.  

Koncem osmdesátých let byla zahájena příprava výstavby druhého konvertoru a již v roce 1991 byla zahájena 

výroba na spodem dmýchaném konvertoru Oxyvit K2 o nominální hmotnosti tavby 72 t. Následně byla v roce 

1993 ukončena výroba na Tandemových pecích.  

Strategie managementu byla v udržení kroku s moderními trendy na snižování nákladů ve výrobě a zajištění 

produkce s vyšší přidanou hodnotou. Bez zásadní změny také v oblasti mimopecního zpracování a technologii 

odlévání oceli nebylo možné v tomto období provoz ocelárny a tím celé firmy udržet. Proto byla již v roce 1990 

schválena příprava projektu pro realizaci stavby zařízení sekundární metalurgie a bramového kontilití. Po 
zprovoznění konvertoru K2 byla postupně uváděna do provozu dílčí technologicky navazující zařízení pro 

homogenizaci oceli, SL tryska, vakuovací DH stanice a pánvová pec. Současná výstavba radiálního bramového 

kontilití byla realizována v oblasti projekční a technologické ve spolupráci Vítkovice, Mannesmann Demag 

Hüttechnik a Voest Alpine Industries. Provoz bramového zařízení plynulého odlévání byl zahájen po zprovoznění 

pánvové pece v roce 1995. V následujícím období bylo postupně také ukončeno odlévání ingotů.  

Stále rostoucí požadavky na zvyšování kvality konečných produktů firmy vedly k další modernizaci zařízení 

mimopecního zpracování. Bylo nutné doplnit výrobní technologii především výkonným vakuovacím zařízením. 

Zvolena byla vyvinutá vítkovická technologie zpracování oceli v kesonu s chemickým ohřevem. Integrovaný 

systém sekundární metalurgie (ISSM) s technologií VD, VOD a VCD pro zpracování ve dvou rovnocenných 

kesonech byl uveden do provozu v roce 2006. 

2.  KONVERTORY 

V oblasti spodem dmýchaných konvertorů K1 a K2, které se mimo jiné odlišují především možností 

intenzifikace dospalování konvertorového plynu, bylo postupným vývojem a provozním zaváděním dosaženo 
plného uplatnění moderních technologií, například v oblasti využívání keramických materiálů. Na obr. 1 je 

uveden příklad, který dokumentuje mimořádné výsledky z oblasti životnosti vyzdívek konvertorů v posledních 

letech provozu, přestože postupně docházelo ke snižování objemů výroby.  

 
Obr. 1 Životnosti vyzdívek konvertorů 

Významnou etapou byl také vývoj nákladového modelu neúplných vlastních nákladů (NVN) s přímou vazbou 

na řízení výrobní technologie, který byl realizován jako první na tomto zařízení. Realizace a provozní zavedení 

metody průběžného sledování nákladů v podmínkách Ocelárny VÍTKOVICE STEEL, a.s. umožnilo detailní 
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porovnání práce pecních osádek, kde příslušný nákladový ukazatel byl iniciátorem k následnému 

metalurgickému, technologickému nebo organizačnímu zásahu. 

 

Obr. 2 Rozborová sestava NVN konvertoru 
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Spojení nákladové kontroly technologického pochodu s prováděním následných zásahů vznikl proces, který 

průběžně umožnil nejen nákladovou náročnost výroby oceli kontrolovat, ale přímo nákladovou spotřebu řídit. 

Zavedení metody průběžného sledování nákladů v podmínkách provozu konvertorů a následně po ověření 

v rámci celého provozu ocelárny potvrdilo, jak vysoce přínosná je operativní znalost nákladů jako mimořádný 

zdroj pro přímé řízení na rozdíl od běžně využívaných „mrtvých“ statistických zdrojů. Za příznivého stavu mohly 

přínosy přinést úspory na jednotlivých agregátech v řádech statisíců Kč za hutnický den. Příklad rozborové 
sestavy neúplných vlastních nákladů je na obr. 2. [2] 

Jako připomínku k této kapitole lze uvést, že v roce 2000 byly projednávány úvahy o realizaci modernizace 

výrobních agregátů. Zvažovaly se logistické cesty pro stavbu prototypu elektrické obloukové pece v tandemu 

s konvertorem s kontinuálním výrobním procesem. Byla projednávána nabídka spolufinancování a vlastní 

stavby technologického zařízení s firmou VAI. Tomuto řešení nebylo v určité fázi přípravy dobové vedení firmy 

nakloněno a zůstalo pouze u Studie proveditelnosti stavby. 

3. INTEGROVANÝ SYSTÉM SEKUNDÁRNÍ METALURGIE 

Také v oblast sekundární metalurgie bylo nutné pro neustále rostoucí požadavky na vnitřní čistotu 

a homogenitu tlustých plechů realizovat na zařízení technologii vyšší úrovně, než byly stávající možnosti. 

Rozmístění jednotlivých agregátů mimopecního zpracování bylo již dobově překonané a dosahování 

technologických parametrů původních zařízení bylo pro současné požadavky trhu s ocelí nedostatečné a jeho 

provoz finančně nákladný. 

Výstavba Integrovaného systému sekundární metalurgie (ISSM) přinesla dva technologicky rovnocenné 

kesony. Zařízení včetně výrobní technologie byly patentem dnešního Metalurgického a materiálového 

výzkumného ústavu ve Vítkovicích.  

Tímto byla sloučena původní zařízení pro homogenizaci, zařízení Skandinávská tryska a vakuovací zařízení 

typu DH do jednoho integrovaného celku.  

Realizace projektu ISSM představuje možnost komplexního mimopecního zpracování ocelové taveniny 

v jednom prostoru a v čase, vymezeném taktem zařízení plynulého odlévání oceli. Odpadá tím současně 

podstatná část manipulací, kterými byl zatížen materiálový tok hutního provozu. Technologické zařízení je 

situováno ve stávající ocelárně, částečně v odlévací hale a částečně v pecní hale. Uspořádání zařízení 

umožňuje plynulý pohyb pánve mezi konvertory a zařízením plynulého odlévání. 

Realizace modernizace zařízení sekundární metalurgie ISSM zajistila technologií VD, VOD a VCD 

s chemickým příhřevem, očekávaný kvalitativní posun k požadovaným jakostním parametrům. Například 

obsahy S pod 10 ppm, obsahy O pod 15 ppm, obsahy H pod 1 ppm. Některé vybrané technologické parametry 
v průběhu zpracování tavby na ISSM jsou graficky znázorněny na obr. 3. 

 

Obr. 3 Metalurgické hodnoty procesu ISSM 
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4. ZAŘÍZENÍ PLYNULÉHO ODLÉVÁNÍ 

Zahájení výroby na novém zařízení pro plynulé odlévání oceli (ZPO) v roce 1995 přineslo moderní technologii, 

jejíž efekt byl především v oblasti kvality a výrobních nákladů. Otevřely se možnosti pro získání zakázek s vyšší 

přidanou hodnotou. Pro navazující provozy válcoven bylo realizováno ZPO bramové jednoproudé 

s vodovzdušným sekundárním chlazením, s možnosti odlévat bramy tloušťky 145, 180 a 250 mm se šířkou od 

800 do 1600 mm.  

V průběhu roku 2000 bylo započato v rámci projektu EUREKA se spolupráci VUHŽ Dobrá a VUT v Brně 

na vývoji teplotního modelu a nastavování predikčního systému LITIOS pro sledování a vyhodnocování kvality 

bram. Tento systém byl postupně zavedený do praxe a účinně pomáhal při předcházení nejakostní výroby. 

Hodnocení je prováděno přímo pracovníky ZPO. Zobrazení okamžitého výpočtu teplotního pole bramového 
předlitku je znázorněno na obr. 4. [3] 

Součástí zařízení kontilití byla základní verze predikce kvality bramových předlitků. Pod tlakem neustále 

rostoucích požadavků zákazníků na zvyšování kvality výrobků bylo prokázáno, že současně využívaný systém 

predikce jakosti již plně nepokrývá sledované parametry a to zejména v oblasti tuhnutí plynule litých předlitků 
(PLP) v chladící komoře. Bylo nutné model predikce jakosti dále rozvíjet. Proto byla zahájena příprava nového 

systému predikce on-line umožňujícího vyhodnocovat až 400 vstupních informací na jeden metr odlitého PLP 
a to je ve spolupráci s již zavedeným teplotním modelem, s okamžitým výpočtem stavu teplotního pole (obr. 
4). [4,5] 

 

Obr. 4 Okamžitý výpočet stavu teplotního pole 

Dalším výzkumem byl vytvořen nástroj, jenž umožnil řešit ty nejnáročnější technologické problémy na zařízení 

plynulého odlévání. Nový predikční model se stal součástí nově tvořeného systému řízení technologie 
odlévání, které je znázorněno na obr. 5. [6] Přínosy realizace systému přinesly možnosti zvýšení výkonu, 

snížení objemu skartovacích bram, zvýšení kvality odlitých bram, pružnější náprava nestandardních stavů, 

zvýšení technologické úrovně a znalosti o procesu lití bramových předlitků.  



9. - 10. 4. 2015, Rožnov p. Radhoštěm 

 

 

22 

 

Obr. 5 Návrh nového systému řízení technologie 

Okamžité výpočty teplotního pole napomáhají k optimalizaci chlazení PLP v chladící komoře tak, aby 

povrchová teplota PLP v místě jeho rovnání překračovala 900 – 1000 °C, čímž se podle provozních zkušeností 

zabraňuje vzniku příčných trhlin v oscilačních vráskách. Rovněž se dají potlačit segregační jevy místy spojené 

až s tvorbou vnitřních trhlin, které mohou vznikat v důsledku zvýšeného namáhání tuhnoucí PLP při jeho 

rovnání. 

Poslední významnou etapou součásti modernizace ZPO byla stavba skarfovacího zařízení v roce 2009. 

V návaznosti na funkci predikčního modelu byl tak celý okruh výroby PLP kvalitativně uzavřen.  

5.  VARIANTY VÝROBNÍCH POSTUPŮ V PROVOZU OCELÁRNY 

Technologické a metalurgické postupy výroby byly v provoze ocelárny postupně zpracovávány v souvislosti 

s postupnou investiční výstavbou nového technologického zařízení anebo ukončením vývoje nové výrobní 
technologie. Na obr. 6 jsou schematicky znázorněny jednotlivé výrobní agregáty a související technologická 

pracoviště provozu ocelárny. Naznačeny jsou také jednotlivé varianty výrobních postupů.  

 

Obr. 6 Schéma výrobních postupů provozu ocelárny 
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Podle zakázkové náplně jednotlivých jakostí oceli na požadovanou čistotu taveniny jsou definovány jednotlivé 
varianty výrobní technologie: K – LF – ZPO, K – ISSM – LF – ZPO, K – LF – ISSM – ZPO. Jako příklad lze 

uvést některé parametry pro variantu výrobní technologie K – LF – ISSM – ZPO, která zajišťuje výrobu oceli 

s maximální dosažitelnou čistotou oceli a obsahy prvků v konečné analýze S ≤ 3 ppm, H ≤ 2 ppm a O ≤ 25 

ppm.  

ZÁVĚR 

V současném provoze ocelárny VÍTKOVICE STEEL, a.s. se vyráběla ocel již od roku 1913 a vyrůstaly zde 

generace hutníků, kteří svou prací zlepšovali pochody výroby oceli na Ostravsku. V průběhu let byla ocelárna 

postupně modernizována až do současného stavu stavbou nových technologických zařízení anebo byly 

vyvíjeny moderní výrobní technologie, z nichž byly některé významnější v textu tohoto článku uvedeny. Tento 

postupný vývoj modernizace a zdokonalování výrobních procesů v ocelárně dnes umožňuje vyrábět jakostní 

oceli srovnatelné se světovou konkurencí.  

V článku je uveden hrubý popis významných etap postupné modernizace současné ocelárny VÍTKOVICE 

STEEL, a.s. od doby jejího vzniku až po její zánik, kdy po 30. 9. 2015 bude její provoz ukončen.  

LITERATURA 
[1] DANIELKA, A., et al., Dějiny hutnictví železa, Academia NČAV Praha, 1986, 380 s. 
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práce, VŠB-TUO, FMMI, 2005, 85 s. 
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práce, VŠB-TUO, FMMI, 2008, 190 s. 
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SOUČASNÝ STAV RECYKLACE KOVONOSNÝCH HUTNÍCH ODPADŮ POMOCÍ JEJICH 
BRIKETACE  

Martin GAJDZICA 

Progres Ekotech, s.r.o., Třinec, Česká republika 

Abstrakt 

Praktické využití briket v rámci velkopokusů na vysokých pecích v TŽ a.s. a v ArcelorMittal a.s.  

Zkoušky využití briket z kovonosných odpadů ve vsázce elektropece v elektroocelárně TŽ. 

Možnost dlouhodobého uložení briket na volných plochách bez nebezpečí výluhů, při současném zachování 

potřebné pevnosti i otěruvzdornosti. 

Průběžná modernizace technologických uzlů briketovací linky promítající se do zvýšení užitných vlastností 

briket při současném snižování množství pojiv. 

Testování výrobků v akreditovaných laboratořích VÚHŽ Dobrá a.s. a na VŠB – TUO. 

Vývoj receptur, patentové krytí přípravy směsí a vlastní briketace českými patenty, průmyslovými vzory a 

patentem evropským. 

ÚVOD 

Rád bych vás velice stručně seznámil se současný stavem využití technologie recyklace hutních odpadů 

pomocí briketace a s praktickými výsledky, kterých bylo v r. 2014 v rámci spolupráce s hutními podniky 

dosaženo.  

 

Brikety vyrobené z kovonosných hutních odpadů byly v období od srpna do listopadu 2014 vyzkoušeny 

opakovaně na vysokých pecích v TŽ a.s. a poprvé i na VP v ArcelorMittal Ostrava. Briketovány byly hutní 

odpady, druhotné suroviny či podsítné frakce. 

Výsledky pokusů na vysokých pecích obou velkých hutních závodů lze hodnotit optimisticky. Přidáním briket 

a tudíž snížením podílu prachu ve vsázce VP se fakticky zvyšuje její bohatost. Navýšení se sice pohybuje 

hodnotově v desetinách procenta, i to se ale promítá do možnosti snížení vlhčení dmýchaného větru a 

následně do snížení výhozu. To vede ke zvýšení výroby a tudíž i k růstu produktivity výroby. Přínos z použití 

briket ve vsázce je tudíž znatelný.   

Ze současně probíhajících jednání je možno odvodit, že pokračování vzpomenutých pokusů lze očekávat a 

množství briket, vyrobených pro potřebu pokusných taveb, bude navýšeno více než dvojnásobně.   

Velmi zajímavým směrem využití hutních odpadů po jejich zkusovění se jeví možnost jejich zpracování při 

výrobě elektrooceli na elektrických obloukových pecích. Oxidická forma převládající většiny hutních odpadů 

by měla být použitelná v případě náhrady rudy. První pozitivní zkušenosti již byly získány na elektroocelárně 

TŽ a.s. a získané poznatky naznačují, že se nemusí jednat pouze o úsporu rudy. Pokusy v tomto směru 

pokračují. Brikety byly přidávány do vsázky v množství cca 5% a redukce oxidů proběhla bez problémů.  

Nezávisle na těchto pokusech byly provedeny další zkoušky náhrady ocelového šrotu briketami z oxidických 

Fe odpadů i u producenta barevných kovů, který ocelový šrot používá při rafinaci svého nosného produktu. 

Provedené tavby prokázaly, že ocelový šrot lze těmito briketami nahradit, v běžném technologickém procesu 

nevznikají žádné problémy a provozní náklady se snižují. Pokračování těchto zkoušek bylo ale nutno 

pozastavit, neboť jak zákazník, tak i Progres Ekotech, s.r.o. nedisponoval dostatečným množstvím vstupů pro 

zajištění další výroby. V tomto konkrétním případě se jednalo o okuje. 
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Zájemců o recyklaci formou briketace přibývá. Svou roli sehrávají aspekty ekonomické i ekologické. Z těchto 

důvodů pokračuje i výzkum a vývoj ve společnosti Progres Ekotech, s.r.o., jehož cílem je další zvyšování 

efektivity produkce briket při současném snížení množství používaného pojiva. Technická opatření provedená 

v r. 2014, směřující k vylepšení výrobní linky, se prokázala jako účinná. Kapacita výrobní linky stoupla až o 

30%, výrazně se zvýšila pevnost a otěruvzdornost briket a u briket, určených pro prosazení v hutnických 

pecích, se podařilo dosáhnout snížení obsahu pojiva pod 7 %. Rozbory a analýzy, které jsou průběžně 

prováděny v rámci vývoje nových druhů výrobků, rostoucí pevnost briket potvrzují, testy ve VÚHŽ dokládají 

dostatečnou pevnost i za vysokých teplot a velmi dobře vyšly i testy redukovatelnosti, které prováděla Vysoká 

škola báňská v Laboratoři pro výzkum vysokoteplotních vlastností surovin.  VŠB – TUO prováděla rovněž testy 

vyluhovatelnosti škodlivých látek a i tento parametr vychází pozitivně. Měření prokázala, že k výluhům z briket 

prakticky nedochází. Tento faktor je obzvlášť významný s ohledem na skládkování briket na volných plochách. 

Nutno znovu zdůraznit, že ze strany původců odpadů stále není dostatečně doceněn fakt, že recyklace je 

řešením problémů, které přinese uplatňování ekologických zákonů a to především ve vyměřování poplatků za 

skládkování. 

ZÁVĚR 

Při zpracování hutních odpadů byly plně využity patenty, ke kterým má společnost Progres Ekotech, s.r.o. 

dispoziční práva. 

 

Přílohy (čerpáno z podkladů pro zprávu v rámci programu TIP): 

Tab. 1 Obvyklé výsledky pádových zkoušek (měřeno ve VÚHŽ Dobrá a.s.) 

vz. č. 1 

3218,0 g 

 1 pád 2 pády 3 pády 

    > 40 3214,4 99,88 3211,8 99,81 3210,3 99,76 

20 - 40   0,00   0,00   0,00 

10 - 20   0,00   0,00   0,00 

  5 - 10   0,00 0,2 0,01   0,00 

  1 - 5  2,1 0,07 3,6 0,11 4,2 0,13 

  0 - 1 1,5 0,05 2,4 0,07 3,5 0,11 

 3218,0 % 3218,0 % 3218,0 % 

po 5 pádech po 10 pádech po 20 pádech 

    > 40 3199,5 99,42 2948,2 91,60 2800,3 87,02 

20 - 40   0,00 112,2 3,49 0,0 0,00 

10 - 20   0,00 38,2 1,19 83,0 2,58 

  5 - 10 0,5 0,02 33,4 1,04 84,0 2,61 

  1 - 5  8,8 0,27 48,5 1,51 150,0 4,66 

  0 - 1 9,2 0,29 37,5 1,17 100,7 3,13 

 3218,0 % 3218,0 % 3218,0 % 
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Tab. 2 – 4 Naměřené výsledky termoplasticity (měřeno ve VÚHŽ Dobrá a.s.) 
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KYBERNETICKO-STATISTICKÉ MODELOVÁNÍ VLIVU TEPELNĚ-TEPLOTNÍCH POMĚRŮ 

PŘI ODLÉVÁNÍ SOCHORŮ NA POVRCHOVOU KVALITU TYČÍ 

Jan MORÁVKA 

Materiálový a metalurgický výzkum, s.r.o., Pohraniční 693/31, 706 02 Ostrava-Vítkovice, 

jan.moravka@mmvyzkum.cz   

Abstrakt 

V příspěvku je uvedena analýza chování základního ukazatele povrchové kvality tyčí na základě sestaveného 

fyzikálně adekvátního modelu podchycujícího tepelně-teplotní poměry při odlévání sochorů. 

Na základě zjednodušující fyzikální interpretace lze pro měřenou povrchovou teplotu odlévaných sochorů 

sestavit aproximační dynamický kybernetický model, z něj pak matematický spojitý model ve tvaru obyčejné 

diferenciální rovnice s konstantními koeficienty. Tento lze následně pomocí diskretizace (času) převést na 
matematický model diskrétní ve tvaru obyčejné diferenční rovnice s konstantními koeficienty, a v konečném 

důsledku na model regresní. Díky skutečnosti, že ukazatel povrchové kvality tyčí vykazuje charakter 

pravděpodobnosti výskytu jevu, byl při regresní analýze dat použit vícenásobný logistický regresní model. 

Pro ověření vhodnosti modelu byla vybrána data z konkrétní tavby s odléváním oceli značky S355x, na krajním 

LP8 zařízení ZPO 2 v Třineckých železárnách (TŽ), a.s., při válcování čtvercových sochorů do kruhových tyčí 

∅ 70 mm na provoze KJT. 

Logistický model vysvětlil asi 87 % deviance ukazatele povrchové kvality tyčí a překvapivě ukázal, že vlivnost 

změny licí rychlosti byla asi 2.6krát větší než vlivnost samotné licí rychlosti. Na základě výsledků dané analýzy 

byla formulována doporučení pro vedení tavby. 

Klíčová slova: Povrchová kvalita kruhových tyčí, plynulé odlévání sochorů, fyzikálně adekvátní model, 

kybernetický model, vícenásobný logistický regresní model 

1. ÚVOD 

V tavbě Tx, realizované (v pořadí jako třetí, ne poslední, v sekvenci) na sochorovém kontilití ZPO2 v Třineckých 

železárnách (TŽ), a.s., byly u všech 12 sochorů, odlitých na krajním licím proudu č. 8 (LP8) z oceli značky 

S355x, měřeny a sledovány potřebné technologické veličiny. 

Z těchto sochorů byly na válcovně KJT odválcovány kruhové tyče ∅ 70 mm, přičemž byl u nich (a samozřejmě 

u všech dalších tyčí) sledován základní ukazatel povrchové kvality (v daném případě s ohledem na povrchové 

vady o hloubce max. 0.3 mm). 

Cílem a obsahem příspěvku je prezentovat výsledky analýzy vlivů tepelně-teplotních poměrů (závislých na licí 

rychlosti a její změně) při odlévání sochorů na ukazatel povrchové kvality uvedených tyčí. Pro tuto analýzu 

byly pro povrchovou teplotu sochorů a pro ukazatel povrchové kvality tyčí sestaveny na sebe navazující 

aproximační (zjednodušené) fyzikální, kybernetické, matematické a statistické (statické i dynamické) modely. 

1.1  Situace na LP8 

Umístění pyrometrů (a lineárního teplotního skeneru) na LP8 ZPO2 je prezentováno na Obr. 1. 
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Z Obr. 1 lze vidět, že 

pyrometr P1 je umístěn v 

oblasti tzv. zóny IIA 

sekundárního chlazení 
SCH, pyrometr P2 v 

oblasti zóny IIIA, lineární 

skener za zónou IV a 
pyrometr P3 za tažně-

rovnacími stolicemi 

TRS. 

Z uvedeného 

znázornění lze také 

pozorovat, že časově 

posunuté (o dobu 
rovnou podílu 

vzdálenosti měřiče od 

hladiny oceli v 

krystalizátoru KR a 

průměrné rychlosti lití) 

údaje o naměřených 

teplotách sochorů z pyrometrů P1, P2, lineárního skeneru a z pyrometru P3 umožňují aproximační popis 
teplotního profilu povrchu chlazeného a chladnoucího předlitku, který může charakterizovat vhodnost 

nastavení základních technologických parametrů ZPO 2. 

1.2  Průběhy sledovaných veličin 

Základní přehled o sledovaných veličinách umožňují jejich průběhové (indexové „sochorové“) grafy, které jsou 
viditelné na Obr. 2, 3. 

Na Obr. 2 jde o průběhy (po sochorech) veličin (proměnných): Q - ukazatele povrchové kvality tyčí 

vyválcovaných ze sochorů a v - průměrné rychlosti lití u sochorů. 

  
    Obr. 2a Průběh ukazatele povrchové kvality tyčí 

Q 
          Obr. 2b Průběh průměrné rychlosti lití v 

 

Z Obr. 2 lze poznat, že průběh ukazatele povrchové kvality tyčí Q vykazuje určitý systematický trend, který 

částečně (do 8. sochoru včetně) odpovídá trendu průměrné licí rychlosti v. V dané tavbě bylo vyšší přehřátí 

oceli nad likvidem a pohybovalo se v (monotónně klesajícím) rozmezí 54 ÷ 37 °C (celková změna, čili variační 

rozpětí bylo 17 °C), na něž reagoval operátor změnami licí rychlosti. 

 
Obr. 1 Umístění pyrometrů a teplotního skeneru na LP8 ZPO2 
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Na Obr. 3 jsou prezentovány průběhy jak proměnné změny průměrné licí rychlosti dv, tak i proměnné P3 – 

průměrné teploty povrchu měřené pyrometrem P3 u sochorů. 

  
Obr. 3a Průběh změny licí rychlosti dv u sochorů Obr. 3b Průběh průměrné teploty P3 u sochorů 

 

Z Obr. 3 lze vidět, že změna licí rychlosti byla u 2. až 4. sochoru záporná (rychlost lití klesala), u 5. až 8. 

sochoru kladná (rychlost stoupala) a u 9. až 12. sochoru střídala znaménko (mírně střídavě klesala a stoupala). 
Dále je zřejmé, že průběh (trend) teploty P3 do určité míry odpovídá trendu licí rychlosti v. 

2. APROXIMAČNÍ MODELY 

Aproximační (zjednodušené) modely (statického i dynamického) chování (v čase, tj. časových průběhů) obou 
sledovaných veličin (povrchové teploty sochorů P3 a ukazatele povrchové kvality tyčí Q) byly sestaveny 

v určité navazující posloupnosti. 

2.1  Fyzikální a kybernetický aproximační model povrchové teploty sochoru 

Fyzikální interpretace a staticko-dynamický model chování povrchové teploty sochorů vycházejí z představy, 

že na měřené povrchové teplotě sochoru se projevují dva kombinované protichůdné vlivy: 

• silnější, dlouhodobější vliv reohřevu prostřednictvím tepelné kapacity tekutého jádra sochoru a 

tepelného toku (přímo úměrně závislého na licí rychlosti) versus 

• slabší, krátkodobější, přechodný vliv chlazení vodou v oblasti sekundárního chlazení (SCH, které je 

úměrně závislé na licí rychlosti), jako i (asi nejslabší) dlouhodobý vliv ochlazování povrchu sochoru 

prouděním okolního vzduchu. 

Schematicky (fyzikálně a kyberneticky) je protipůsobení (antiparalelní působení) obou vlivů znázorněno na 
Obr. 4 (kde S1 a S2 jsou statické aproximační dílčí tepelné soustavy sochoru, Sp1 a Sp2 jsou jejich 
kybernetické dynamické ekvivalenty ve smyslu dynamických proporcionálních soustav 1. řádu): 

 
 

Obr. 4a Fyzikální schéma teploty povrchu sochoru Obr. 4b Kybernetické schéma teploty povrchu  

rychlost lití

teplota 
povrchu

SCH, vzduch

S1

S2

SCH, 
vzduch

SCH, vzduch

SCH, 
vzduch

Sp1

Sp2

tekuté jádro - ocel

povrch - voda (SCH), vzduch

teplota 
povrchu

+

_

rychlost 
lití
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Povrch a vnitřek sochoru lze tedy chápat jako vícerozměrovou (dvourozměrovou) tepelnou soustavu, jejichž 
kybernetický popis je uveden v literatuře např. [1], [2], [3]. Je vhodné podrobněji popsat jak jednotlivé dílčí 

soustavy, tak jejich (anti)paralelní zapojení. 

A. Jednotlivé tepelné soustavy 

Podle literatury [3] je možné pro jednotlivé tepelné soustavy konstatovat následující základní a podstatné 

skutečnosti: pouze tepelné soustavy mají odezvy přechodových charakteristik základních tepelných soustav 
aperiodické průběhy. Akumulace tepla v tepelné kapacitě a změna teploty tělesa vlivem vedení nebo proudění 

tepla je popsána lineárním proporcionálním členem, dynamickou soustavou se setrvačností 1. řádu (dále 
označena jako Sp1). Laplaceův přenos G(s) dané soustavy Sp1 má tvar: 

1)(

)(
)(

+⋅
==

sT

k

sU

sY
sG . (1) 

kde je s - komplexní proměnná Laplaceovy transformace [1/s], Y - obraz výstupu soustavy, U - obraz vstupu 

soustavy, k - koeficient přenosu (tzv. zesílení) soustavy [fyzikální jednotka], T - časová konstanta (setrvačnost) 

soustavy [s]. 

B. Dvě paralelní tepelné soustavy 

Na základě poznatků literatury, lze aproximační fyzikální model teploty povrchu sochoru s ohledem na vliv 

SCH a akumulovaného tepla (reohřevu) popsat pomocí dvou paralelních soustav s vlastnostmi: 

• mají charakter proporcionálních (setrvačných) soustav 1. řádu (Sp1) s různými zesíleními (koeficienty 

přenosu) a různými časovými konstantami. Jejich Laplaceovy přenosy mají obecně tvar: 

1)(

)(
)(,

1)(

)(
)(

2

2

2

2

1

1

1

1 +
==

+
==

sT

k

sU

sY
sG

sT

k

sU

sY
sG , (2) 

• na obě soustavy, z tepelného hlediska, bude hlavně působit (přímo, či zprostředkovaně) licí rychlost, 

jako dominantní veličina plynulého odlévání oceli. 

Podle literatury [1] v případě (anti)paralelního působení dvou Sp1 v jednom objektu (se společnou vstupní 

veličinou) může mít takováto složená soustava přibližně přenos reálného derivačního členu: 

⇒±= )()()( 21 sGsGsG  (3a) 

( ) ( )
( ) ( )

( ) ( )
( ) 2

2121

122121

21

122121

111
)(

sTTsTT

sTkTkkk

sTsT

sTkTkkk
sG

⋅+⋅++
⋅±+±

=
+⋅+

⋅±+±
= . (3b) 

Po zavedení zjednodušujícího označení lze dostat přehlednější tvar přenosu dané soustavy: 

( ) ( ) 2

2121 111)(

)(
)(

sasa

sTk

sTsT

sTk

sU

sY
sG

pppp

⋅+⋅+

⋅+
=

+⋅+

⋅+
== . (3c) 

Důležitá je skutečnost, že takovéto tepelné soustavy reagují (proporcionálně) nejenom na samotnou vstupní 

veličinu, ale i na její změnu (derivaci). V daném případě tedy bude teplota povrchu sochoru reagovat jak na 

samotnou hodnotu licí rychlosti, tak i na její změnu. 

2.2  Matematické a statistický aproximační model povrchové teploty sochoru 

V analyzované situaci předpokládáme jednu společnou výstupní proměnnou Y(s), kterou je teplota povrchu 

sochoru a jednu vstupní proměnnou U(s), kterou je licí rychlost, viz výše Obr. 4. 

A. Obraz výstupu 

Tyto dvě vstupní veličiny aditivně (paralelně, či přesněji antiparalelně) spolupůsobí na výstupní veličinu, takže 

lze napsat následující rovnici (pomocí Laplaceových obrazů veličin): 
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( ) ⇒⋅±=⋅±⋅= )()()()()()()()( 2121 sUsGsGsUsGsUsGsY  (4a) 
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B. Originál výstupu - spojitý 

Z uvedeného L-obrazu výstupní proměnné dostaneme její originál (v časové oblasti) pomocí inverzní, zpětné 
L-transformace, který má charakter obyčejné lineární diferenciální rovnice 2. řádu s konstantními koeficienty, 

jde tedy o matematický spojitý model dané soustavy: 

)()()()()( 21 tuTtuktyatyaty pp
′++′′⋅−′⋅−= . (5) 

C. Originál výstupu - diskrétní 

Za předpokladu diskrétních dat, dostaneme diskrétní tvar rovnice výstupu ve formě obyčejné lineární 

diferenční rovnice 2. řádu s konstantními koeficienty, jde tedy o matematický diskrétní model dané soustavy: 

iiiii ufufydydy ∆++−= −− 212312 . (6) 

D. Dynamická regresní rovnice 

Z uvedené obecné diferenční rovnice už lze sestavit (pro teplotní veličiny) konkrétní vícerozměrnou, 

vícenásobnou lineární (v parametrech i proměnných) dynamickou regresní rovnici s chybovým členem: 

ε+∆++−+= −− iiiii vfvfydyddy 2123120 , (7) 

kde regresand y je teplota povrchu sochoru (P1, P2, P3), d0 je absolutní člen a ε je chybový (reziduální) člen 

regresní rovnice, který by měl mít teoreticky statistický charakter N(0,σ). 

2.3  Matematický a statistický aproximační model ukazatele povrchové kvality tyčí 

Na základě upraveného Laplaceova přenosu kombinovaného členu je také možné získat základní 

matematicko-statistický model ukazatele povrchové kvality tyčí. S ohledem na skutečnost, že ukazatel 

povrchové kvality tyčí vykazuje charakter pravděpodobnosti výskytu jevu, byl ze základního modelu odvozen 
vícenásobný logistický regresní model, který byl použit při regresní analýze příslušných dat. 

A. Základní matematicko-statistický model 

Z výše uvedeného rozboru a z Laplaceova přenosu (3c) kombinovaného členu je možné získat matematicko-
statistický model, který má následující zjednodušující podmínky použití a vlastnosti: hodnoty veličin licí rychlost 

(v), její změna (dv) a ukazatel povrchové kvality tyčí (Q) jsou vztaženy k celým sochorům na jednom licím 

proudu v dané tavbě, čímž dochází k určitému potlačení dynamiky modelu a tento je uvažován jako statický: 

( ) ( )
( ) ⇒⋅⋅+=⇒⋅+=

⋅+
=

+⋅⋅+⋅

⋅+
== )()(

11010)(

)(
)( sUsTksYsTk

sTk

ss

sTk

sU

sY
sG pppp

pppp  (8a) 

⇒∆+=⇒′+= iiipp ufufytuTtukty 21)()()(  (8b) 

ε+∆++≈ iii vfvfdQ 210 . (8c) 

V modelu proto figuruje pouze (průměrná) licí rychlost a její změna, a už ne setrvačnost výstupu, tj. setrvačnost 

ukazatele povrchové kvality tyčí, ale pouze jeho hodnota vztažená k celému sochoru. 

B. Logistická vícenásobná statická regresní rovnice 

Ukazatel kvality Q lze převést (transformovat) na ukazatel rQ, který má charakter pravděpodobnosti výskytu 

jevu, takže nabývá hodnot z intervalu 〈0,1〉. Pro identifikaci modelů s regresandem uvedeného typu se jako 
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vhodné jeví vícenásobné logistické regresní modely. Obecný logistický (logitový) regresní model je definován 

pro regresand Y typu pravděpodobnost výskytu jevu X, tj. P(X), pro k regresorů, ve tvaru: 

( )[ ]
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, (9) 

přičemž model může být po jednoduchých algebraických úpravách přepsán do formy, kde na levé straně je 
tzv. logitová transformace pravděpodobnosti (regresandu): 
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Jak je zřejmé, transformovaný model s logitovou transformací má charakter vícenásobného statického 

lineárního (v parametrech) regresního modelu. 

Konečný tvar modelu výskytu povrchových vad tyčí s ohledem na licí rychlost a její změnu ve formě 
vícenásobného logistického regresního modelu (vzniklého transformací modelu (10)) je pak následující: 

ε+⋅+⋅+= dvbvbbu 210 , (11a) 

uu

u

ee

e

u

u
rQy −+

=
+

=
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==
1

1

1)exp(1

)exp(
, (11b) 

kde je u  - pomocná výstupní proměnná [m/min], bi - regresní koeficienty modelu, index i = 0 ÷ k pro k 

regresorů, v - licí rychlost [m/min], dv - změna, diference licí rychlosti = ∆v [m/min], y - regresand ∈ 〈0,1〉 [1], 

rQ  - relativní (pravděpodobnostní) ukazatel povrchové kvality tyčí ∈ 〈0,1〉 [1]. 

3. APLIKACE APROXIMAČNÍCH STATISTICKÝCH MODELŮ 

Výše uvedené odvozené aproximační (statické i dynamické) statistické modely byly aplikovány na příslušná 
data z analyzované tavby Tx, a to hlavně pro sledované veličiny – teplotu povrchu sochoru P3 (za TRS) a 

ukazatel povrchové kvality tyčí Q. Pro přehled jsou uvedeny výsledky i pro další tepelně-teplotní veličiny 

daného licího proudu ZPO 2. Výsledky vícenásobné dynamické regresní analýzy a vícenásobné statické 
logistické regrese jsou přehledně uvedeny v Tab.1 a na Obr. 5, 6. 

Tab.1 Přehled výsledků regresní analýzy veličin tavby Tx 

Regresand y y(-1) v dv R2 [%] Typ modelu Komentář 
P3 · + + 84.5 

LDRM 

Neprojevila se setrvačnost P3 

P2 · + · 45.3 Vliv pouze licí rychlosti v 

dP23 · · − 56.2 dP23 = P2 – P3, reaguje na změnu dv 

dT · + · 93.4 
Delta T (PCH) = Tinp – Tout (chladicí 
vody) 

Tout (PCH) + · + 96.6 Vliv setrvačnosti a dv (odvod tepla z KR) 

rQ · · + 40.5 Slabý vliv pouze dv 

rQ () + + 87.4 LgSRM Výrazný vliv v a dv 

Legenda: Sloupec, proměnná y(-1) … o 1 krok (o 1 sochor) zpožděné hodnoty regresandu y, v … průměrná 

licí rychlost, dv … změna (1. zpětná diference) průměrné licí rychlosti, R2 [%] … tzv. regresní rabat (míra 

vysvětlení závislosti modelem, 100násobek koeficientu determinace regresního modelu), typ modelu = LDRM 

/ LgSRM … vícenásobný lineární dynamický regresní model / vícenásobný nelineární logistický statický 

regresní model, znaménka + a – označují směr vlivu regresorů v a dv, znak · znamená statistickou 
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nevýznamnost (na hladině významnosti α = 0.05) daného regresoru (zpožděný regresand y(-1), v, dv), znak 

() označuje (principiální) nepoužití daného regresoru, PCH … tzv. primární chlazení v KR. 

  
Obr. 5a Časový predikční graf P3 u sochorů Obr. 5b Časový predikční graf Q u sochorů 

 

Z výše uvedených výsledků regresní analýzy je 

zřejmých několik základních skutečností: 

• na oba základní regresandy P3 a Q měly vliv 
licí rychlost a její změna se stejným kladným 

znaménkem a s přibližně stejnou souhrnnou 

vysvětlovací schopností kolem 86 % (při použití 

vícenásobného lineárního dynamického a 

nelineárního statického logistického regresního 

modelu), 

• poměr regresních koeficientů změny licí 

rychlosti a samotné licí rychlosti byl u P3 asi 1.2, u Q 

až 2.6, 

• nicméně poměr vlivu změny licí rychlosti a 

samotné licí rychlosti (zjištěný na základě poměrů t-

statistik u P3 a χ2-statistik u Q) byl u P3 asi 0.65 (vlivnost dv je tedy menší), u Q asi 1.9 (vlivnost změny 

licí rychlosti dv je téměř 2krát vyšší než vlivnost samotné licí rychlosti v). 

ZÁVĚR 

Aproximační fyzikálně adekvátní modelování vlivu tepelně-teplotních poměrů při odlévání sochorů kvadrát 150 

mm (odlitých na ZPO 2 v TŽ, a.s. z oceli S355x ve vybrané tavbě na krajním licím proudu č. 8 do 12 sochorů) 

na povrchovou kvalitu tyčí ∅ 70 mm (odválcovaných ze sochorů na provoze KJT): 

• ukázalo významný vliv licí rychlosti a hlavně její změny na povrchovou teplotu sochoru měřenou za 

tažně-rovnací stolicí s dopadem na ukazatel povrchové kvality daných tyčí, 

• na základě výsledků dané analýzy byla formulována doporučení pro vedení tavby, která byla v praxi 
realizována ve smyslu omezení max. změny licí rychlosti a „rampového“ (postupného, pozvolného) 

nárůstu / poklesu skutečné licí rychlosti na základě rychlosti operátorem nastavené (žádané). 

LITERATURA 
[1] KUBÍK, S. aj. Teorie regulace - I. Lineární regulace. 1. vyd. Praha: SNTL/ALFA, 1974. 272 s. 

[2] OPPELT, W. Příručka regulační techniky. Praha: SNTL, 1958. 484 s. 

[3] NOSKIEVIČ, P. Modelování a identifikace systémů. Ostrava: MONTANEX, 1999. 276 s. 
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 BEZKONTAKTNÍ MĚŘENÍ TEPLOTY PŘI VÝROBĚ A ZPRACOVÁNÍ OCELI 

Jaroslav KOPAL  

TSI System, s.r.o., Brno, Česká republika 

Abstrakt 

Bezkontaktní měření teploty ve výrobě a dalším zpracování kovů je významná a účinná měřicí technologie. 

Bezkontaktní teploměry pro měření vysokých teplot pracují buď na jedné vlnové délce, nebo mohou být tzv. 

poměrové. Ty lépe odolávají rušivým vlivům průmyslového prostředí. Různá provedení pyrometrů nacházejí 

uplatnění v jednotlivých technologiích výroby a zpracování oceli podle teplotního rozsahu, optické 

charakteristiky, datového rozhraní a mechanické odolnosti. Řádkové teplotní skenery umožňují získat 

dvojrozměrný obraz teplotního pole pohybujících se ocelových výrobků. Výhodou jejich použití je možnost 

vyhodnocování teploty v jednotlivých částech měřeného profilu. Jsou uvedeny příklady použití pyrometrů a 

řádkových skenerů. 

Novinkou letošního roku je průmyslový ruční pyrometr značky Raytek - Raynger 3i Plus. Jde o novou generaci 
oblíbeného modelu pro měření vysokých teplot v náročných průmyslových provozech. Spojuje v sobě vysokou 

přesnost, vysoké optické rozlišení pro měření velmi malých bodů z velké vzdálenosti a odolnou konstrukci. To 

vše je doplněno laserovým zaměřováním s možností hledáčku s funkcí Red Dot, bezdrátovou konektivitou a 

možností zpracování naměřených výsledků přímo v přístroji. Robustnost konstrukce je pak podtržena tzv. Red 

Nose, což zahrnuje tepelně odolný plast vpředu, ukrývající tepelné sensory s varovným signálem při přiblížení 

se ke zdroji vysoké teploty. 

Abstract 

Non-contact temperature measurement in steel production and processing is an important and efficient 

measuring technique. Non-contact thermometers for high temperatures may work on single wavelength or 

may be designed as ratio pyrometers. Those are more resistant to the inappropriate influence of industrial 

environment. Various pyrometer models can be used in the various technologies of steel production and 

processing according to the temperature range, optical characteristics, output data interfaces and mechanical 

resistance. Thermal line scanners allow a two-dimensional image of the temperature field of moving steel 

products. The advantage of their use is to evaluate the temperature in different parts of the measured profile. 

Examples of using pyrometers and line scanners are given. 

Raynger 3i Plus is the latest Raytek new product. New generation of well - known model designed for high 

temperature measurement in harsh industrial conditions. It combines high accuracy, superior Distance – to 

Spot ratio, and robust design. These features are supported with dual laser, scope with Red dot function, 

wireless connectivity and evaluating of captured measured data. Rugged design is highlighted by Red Nose 

feature, which includes front high temperature resistant plastic material with alarm sensors inside. 

Klíčová slova: měření, teplota, bezkontaktní, pyrometr, Raytek 

 

 

Autor neposkytl plný text přednášky. 

 



9. - 10. 4. 2015, Rožnov p. Radhoštěm 

 

 

35 

STUDIUM STRUSKOVÉHO REŽIMU PŘI VÝROBĚ LEGOVANÝCH OCELÍ V EOP  

Ladislav SOCHA 1), Zdeněk ADOLF 1), Jiří BAŽAN 1), Pavel MACHOVČÁK 2) 

1) VŠB-Technická univerzita Ostrava, FMMI, Katedra metalurgie a slévárenství, 17. listopadu 15/2172, 708 

33 Ostrava-Poruba, ČR, ladislav.socha@vsb.cz, zdenek.adolf@vsb.cz, jiri.bazan@vsb.cz 

2) VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s., Ruská 2887/101, Vítkovice, 70300 Ostrava, ČR, 

pavel.machovcak@vitkovice.cz 

Abstrakt  

Při výrobě legovaných ocelí v elektrické obloukové peci (dále jen EOP) dochází v průběhu dmýchání kyslíku 

k oxidaci chromu a jeho přechodu do strusky. Ztráta chromu při zpracování v EOP způsobuje kromě vlivu na 

ekonomiku procesu rovněž i vytvoření struskové krusty vzniklé v důsledku zvýšení viskozity strusky s vlivem 

na pěnivost a její reaktivitu. V předloženém příspěvku jsou uvedeny základní možnosti redukce Cr2O3 ze 

strusky při použití různých redukčních činidel, způsoby aplikace a úpravy technologie tavení spolu s návrhem 

teoretického výpočtu spotřeby vybraných redukčních činidel představujících křemík a hliník pro podmínky 
elektroocelárny podniku VHM a.s. 

Klíčová slova: struskový režim, tvorba strusky, redukce strusky, vysoce-legované oceli, elektrická oblouková pec 

1. ÚVOD 

V průběhu tavení legované ocelové vsázky v elektrické obloukové peci (dále jen EOP) obsahující chrom 

dochází k jeho ztrátě oxidací a přechodem do strusky. K oxidaci chromu v EOP dochází v průběhu 

jednotlivých technologických operací, avšak v různé intenzitě. K hlavní části ztrát chromu z taveniny dochází 

v průběhu oxidačního údobí, ve kterém je dmýchán kyslík s cílem zajištění základních zkujňovacích reakcí 

a oduhličení taveniny. Vysoký obsah chromu ve strusce ovlivňuje její vlastnosti, což se projevuje vytvořením 

struskové krusty s vysokou viskozitou, která snižuje reaktivitu strusky a zabraňuje tvorbě pěnivé strusky 

v průběhu výroby oceli v EOP. Redukce oxidů chromu ze strusky při zpracování taveniny v EOP závisí na 

výběru vhodného redukčního činidla a aplikované technologii redukce. Volba redukčního činidla však závisí 

na vybavení a technologických možnostech provozované EOP. Mezi používaná redukční činidla patří: 

křemík, uhlík, hliník a karbid vápníku [1, 2, 3]. 

2. STRUSKOVÝ REŽIM PŘI VÝROBĚ LEGOVANÝCH OCELÍ  

Chování oxidů chromu v metalurgických struskách při zpracování taveniny v EOP je složité, a to z důvodu 

existujících iontů s několika vazbami a také v důsledku vysoké teploty tavení strusky obsahující chrom [1, 4]. 

Ve struskách závisí ne-stechiometrické množství CrOx na teplotě, zásaditosti strusky a na obsahu oxidu 

chromu v rovnováze s kovovým chromem. Pro oxidy chromu s ostatními složkami strusky v kontaktu 

s kovovým chromem při vysoké teplotě platí rovnováha oxidů dle rovnice (1):  

2����,� + �� = 3���              (1) 

Chrom se nachází ve strusce jako dvou- a tří- valenční iont. Aktivita CrO a CrO1,5 se zvyšuje se zvýšením 
celkového obsahu CrOx a bazicity strusky. Na obr. 1 je uvedena aktivita CrO a CrO1,5 v systému CaO-SiO2-

CrOx při teplotě 1873 K. Při vyšší teplotě je aktivita nižší a obsah dvojmocného chromu ve strusce je zvýšený. 
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Obr. 1 Diagram Iso-aktivity CrO1,5 a CrO v kvazi-ternárním systému CaO-SiO2-CrOx, při teplotě 1873 K 

Oproti tomu při zvýšené bazicitě je aktivita oxidů chromu vyšší a obsah dvojmocného chromu ve strusce je 
snížený, jak je patrné z obr. 2. Vyšší aktivita oxidů chromu ve strusce souvisí s vyšší bazicitou, s vyšším 

poměrem CaO / MgO a nižší teplotou. Nižší obsah MgO ve strusce zvyšuje aktivitu oxidů chromu ve strusce 

k jejímu limitu, nemá však vliv na stávající oxidaci a jako výsledek je pak Cr2+ a Cr3+. Malé přídavky Al2O3 
ovlivňují aktivitu CrOx, ale větší množství přídavků Al2O3 má na aktivitu malý vliv. Struska s vyšší aktivitou 

zlepšuje redukci chromu ze strusky a zvyšuje výtěžek chromu během zpracování legované taveniny v EOP. 

  

Obr. 2 Vliv teploty na aktivitu CrO1,5 v systému CaO-SiO2-CrOx a vliv bazicity strusky na aktivitu CrO1,5 

v systému CaO-SiO2-Al2O3-CrOx, při teplotě 1873 K 

Strusky s vysokým obsahem chromu při zpracování legované taveniny v EOP se převážně skládají 

z následujících oxidů: CaO, MgO, Al2O3 a SiO2. Optimální složení strusky v systému CaO-MgO-SiO2 je 
uvedeno na obr. 3 [1, 5]. 

Nasycení strusky CaO a MgO je nezbytnou podmínkou pro minimální obsah Cr2O3 v tekuté strusce, přičemž 

rozpustnost CrOx v této strusce je malá. Během dmýchání kyslíku do lázně dochází k oxidaci jednotlivých 

prvků, jako je např.: křemík, mangan, uhlík a hliník. Hliník a křemík mají vyšší afinitu ke kyslíku, avšak 

zároveň dochází k oxidaci chromu díky jeho vyšší aktivitě. Jestliže CrOx je absorbován v roztavené strusce, 

podmínky rovnováhy se mění po dmýchání kyslíku a chrom je redukován do lázně za předpokladu, že 

v tavenině je dostatečný obsah křemíku. Avšak pokud je chrom v tuhém stavu (MgCrO4, CaCrO4), struska 

představuje krustu a přechod chromu do taveniny je pomalejší, a to i v případě vyššího obsahu křemíku 

v lázni. 

Jednu z možností, jak lze redukovat oxidy chromu ze strusky při zpracování taveniny v EOP, představuje 

technologie pěnivé strusky, která se při výrobě uhlíkových nebo nízkolegovaných ocelí na EOP běžně používá. 
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Avšak při výrobě legovaných ocelí je využití této technologie omezené z důvodu vysoké viskozity strusky 

obsahující velký podíl oxidů chromu, který má negativní vliv na pěnivost strusky. 

Pěnivost strusky obsahující oxidy 

chromu je snížena z důvodu nižšího 

obsahu oxidu železa a vyššího obsahu 

oxidu chromu ve strusce. Tuhé částice 

oxidu chromu ve strusce vedou k vysoké 

teplotě tání a k růstu viskozity strusky, 

což snižuje pěnivost strusky.  

Řízená tvorba plynových bublin je proto 

velmi důležitá pro tvoření pěnivé strusky. 

Během zpracování legované taveniny 

dochází k tvorbě CO, a to redukcí CrOx 

a FeOx pomocí uhlíku. V průběhu 
dmýchání kyslíku do taveniny dochází 

k tvorbě CrOx představující oxidační 

produkt místo FeO, přičemž pro tento děj 

je charakteristické: 

o rozpustnost CrOx ve strusce je nízká a závisí na poměru CaO / SiO2 a teplotě, 

o podíl redukce CrOx uhlíkem je nižší v porovnání s redukcí FeO. V důsledku toho je rychlost tvorby CO 

nižší, protože ta se tvoří především redukcí s FeO. 

Za přítomnosti FeOx se tvoří větší množství CO, což lze dosáhnout vyšším stupněm oxidace taveniny nebo 

přidáním FeO do strusky.  

Druhou podmínkou pro vytvoření pěnivé strusky je její správná tekutost. Během zpracování legované taveniny 

v EOP představují hlavní produkty oxidace SiO2 a Cr2O3. Oxid SiO2 představuje ztekucující složku, zatímco 

Cr2O3 je součástí vyzdívky a omezuje tekutost strusky. Z tohoto důvodu představuje kontrola rovnováhy 

Cr / Cr2O3 v tavenině důležitý parametr pro dosažení pěnivé strusky. Rozpustnost CrOx v této strusce je malá 

(< 5 % CrOx), ale jakmile je dosaženo meze rozpustnosti oxid CrOx se vysráží. Avšak při vyšším obsahu 

chromu zničí velké tuhé částice síťový bublin, což se stane na úkor pěnivosti strusky. Pro optimální složení 

strusky by měl být obsah Cr2O3 nižší než 16 hm. %. 

Dalším parametrem ovlivňujícím pěnění strusky je časový sled přidávání přísad během zpracování oceli 

v EOP, protože složení strusky je velmi důležité pro kontrolu obsahu chromu a dosažení optimálního stupně 

pěnění. Tvorba tekuté strusky během tavení závisí na oxidačně-redukční kinetice v lázni, zvýšení tekutosti 

strusky lze napomoci přidáním wolastonitu CaSiO3. Přidáním MgO v systému CaO-SiO2 lze zvýšit tekutost 

spolu se snížením teploty tavení strusky, a to až do obsahu MgO 15 hm. %, přičemž nad touto úrovní se 

vysráží tuhé minerály periklasu nebo spinely. 

Vzhledem k výše uvedené problematice struskového režimu je pochopitelné, že zajištění pěnivosti ve struskách 

s vysokým obsahem Cr2O3 v EOP je velmi obtížný úkol, zejména s ohledem na tvorbu dostatečného množství 

plynových bublin. Tvorba pěnivé strusky a možnosti redukce potvrzují, že oblast stabilního pěnění pro strusku 
obsahující oxidy chromu v EOP je malá a je schematicky uvedena na obr. 4 [1,6]: 

o oblast I  – nízká bazicita s vysoku viskozitou strusky a dobrou pěnivostí. Bohužel tvorba plynových bublin 

je velmi malá. Celkovým výsledkem je špatné pěnění bez požadovaného přínosu,    

o oblast II  – zobrazuje složení strusky po špatně kontrolované oxidaci. Struska vykazuje vysokou bazicitu 

a má vyšší obsah tuhých částic Cr2O3. Vysoká viskozita a podíl pevných částic snižují kinetiku tvorby 

plynových bublin, 

 

Obr. 3 Izoterma systému CaO-MgO-SiO2 při teplotě 1600 °C 
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o oblast III – představuje optimální složení strusky. Bazicita je vysoká a podmínky pro tvorbu plynových 

bublin jsou optimální. Pevné částice CaO a Cr2O3 zvyšují viskozitu a index pěnivosti. 

K redukci oxidu chromu v průběhu pěnění strusky 

v EOP dochází podle následujících rovnic (2 až 4): 

�����,�� + 
� ���� = ���� + 

� ������              (2) 

����� + 
� ���� = ���� + 

� ������              (3) 

����� + �� = ��� + ����               (4) 

 

 

 

 

3. NÁVRH TEORETICKÉHO STANOVENÍ SPOTŘEBY KŘEMÍKU A HLINÍKU PŘI REDUKCI STRUSEK 
OBSAHIJÍCÍCH Cr2O3  

Na základě rostoucí poptávky po ocelích legovaných chromem je připravován návrh technologie redukce oxidů 

chromu ze strusky do taveniny kovu na výrobním agregátu představující intenzifikovanou EOP č. 5. Pro vlastní 

návrh technologie redukce oxidů chromu v průběhu tavby byl nejprve proveden teoretický výpočet spotřeby 

vybraných redukčních činidel představujících křemík a hliník.  

Průběh výpočtu je pro názornost uveden níže a je zaměřen na teoretickou spotřebu křemíku a hliníku při 

redukci oxidů chromu a dalších lehce redukovatelných oxidů ze strusky. Pro vlastní výpočet je nutné znát 

následující parametry, které představují průměrné hodnoty získané z realizovaných taveb ve společnosti 

VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. [7]: 

o chemické složení dvou tavenin s odlišným obsahem chromu v EOP (viz tab. 1), 

o aktivitu kyslíku v tavenině: a[O] = 80 až 100 ppm, 

o chemické složení strusky s odlišným obsahem Cr2O3 odebrané z EOP (viz tab. 2), 

o hmotnost kovu: 60000 kg, 

o hmotnost strusky: 3000 kg (tj. 5 % hmotnosti kovu). 

Tab. 1 Průměrné chemické složení legované taveniny v EOP 

Chemické složení legované taveniny se středním obsahem chromu (hm. %) 

C Mn Si P S Cu Ni Cr 

0,50 0,30 0,10 0,02 0,02 0,15 0,23 8,5 

Chemické složení legované taveniny s vysokým obsahem chromu (hm.  %) 

C Mn Si P S Cu Ni Cr 

0,60 0,40 0,06 0,02 0,02 0,15 9,0 16,0 

 

 

 

Obr. 4 Oblasti tří-fázového diagramu s odlišnými 

oblastmi aktivity pěnění / redukce 
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Tab. 2 Průměrné chemické složení strusky v EOP na konci oxidační fáze 

Chemické složení strusky (hm. %) se středním obsahem chromu v tavenině 

CaO Al2O3 FeO MnO MgO SiO2 Cr2O3 

28 10 15 5 8 8 20 

Chemické složení strusky (hm. %) s vysokým obsahem chromu v tavenině 

CaO Al2O3 FeO MnO MgO SiO2 Cr2O3 

26 4 18 8 10 6 25 

Mezi lehce redukovatelné oxidy patří FeO, MnO a Cr2O3. Z uvedeného chemického složení strusky v tab. 2 

byl následně proveden výpočet hmotnosti jednotlivých oxidů a v nich obsaženého kyslíku ve 3000 kg strusky, 
a to pro oba typy tavenin a strusek, jak je patrné z tab. 3 a tab. 4. 

Tab. 3 Stanovení hmotnosti sledovaných oxidů a kyslíku pro ocel s obsahem chromu 8,5 hm. % 

Lehce redukovatelné 
oxidy 

Obsah oxidů 
ve strusce (hm. %) 

Hmotnost oxidů  
ve strusce (kg) 

Hmotnost kyslíku  
ve strusce (kg) 

FeO 15 450 100 

MnO 5 150 33,8 

Cr2O3 20 600 189,5 

Z tab. 3 vyplývá, že v případě oceli s obsahem chromu 8,5 hm. % je celková hmotnost lehce redukovatelných 

oxidů 1200 kg, přičemž tyto oxidy obsahují 323,3 kg kyslíku. K redukci lehce redukovatelných oxidů 

a především Cr2O3 předpokládáme použití redukčního činidla křemíku nebo hliníku. Reakce křemíku nebo 

hliníku s kyslíkem obsaženým v lehce redukovatelných oxidech ve strusce probíhá dle následujících obecných 

rovnic (5) a (6): 

�� + ������� = ������ + ����             (5) 

�� + ������� = ������ + ����            (6) 

K redukci 1200 kg lehce redukovatelných oxidů, tzn. 323,3 kg kyslíku, je třeba 282,9 kg redukčního činidla  

křemíku, přičemž vznikne 606,2 kg SiO2 ve strusce. Následně byl proveden obdobný výpočet, ale při použití 

hliníku jako redukčního činidla, přičemž vznikne 687 kg Al2O3 ve strusce. 

Tab. 4 Stanovení hmotnosti sledovaných oxidů a kyslíku pro ocel s obsahem chromu 16 hm. % 

Lehce redukovatelné 
oxidy 

Obsah oxidů 
ve strusce (hm. %) 

Hmotnost oxidů  
ve strusce (kg) 

Hmotnost kyslíku 
ve strusce (kg) 

FeO 18 540 120 

MnO 8 240 54,1 

Cr2O3 25 750 236,8 

V případě tab. 4 pro ocele s obsahem chromu 16 hm. % je celková hmotnost lehce redukovatelných oxidů 

1530 kg, přičemž tyto oxidy obsahují 410,9 kg kyslíku. K redukci lehce redukovatelných oxidů a především 

Cr2O3 předpokládáme opět použití redukčního činidla křemíku nebo hliníku. 

K redukci 1530 kg lehce redukovatelných oxidů, tzn. 410,9 kg kyslíku, je třeba 359,5 kg redukčního činidla 

křemíku, přičemž vznikne 770,4 kg SiO2 ve strusce. Avšak při použití hliníku jako redukčního činidla vznikne 

873,2 kg Al2O3 ve strusce. 
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Na základě uvedených výpočtů byl proveden výpočet změny hmotnosti a chemického složení strusky po 

redukci oxidů FeO, MnO, Cr2O3, a to nejen pro oba typy tavenin legovaných chromem, ale i dle použitého 
redukčního činidla, jak je uvedeno v tab. 5 a tab. 6. 

Tab. 5 Změna hmotnosti a chemického složení strusky pro ocel s obsahem chromu 8,5 hm. % 

Oxidy 

Původní struska Nová struska – redukce Si  Nová struska – redukce Al 

Chem. složení 
(hm. %) 

Hmotnost 
(kg) 

Hmotnost 
(kg) 

Chem. složení 
(hm. %) 

Hmotnost 
(kg) 

Chem. složení 
(hm. %) 

CaO 28 840 840 34,9 840 33,8 

Al2O3 10 300 300 12,5 + 687 = 987 39,7 

FeO 15 450 0 0 0 0 

MnO 5 150 0 0 0 0 

MgO 8 240 240 10 240 9,6 

SiO2 8 240 + 606 = 846 35,1 240 9,7 

Cr2O3 20 600 0 0 0 0 

Suma 94 2820 2226 92,5 2307 92,8 

Ostatní 6 180 180 7,5 180 7,2 

Suma celk 100 3000 2406 100 2487 100 

Z tab. 5 vyplývá, že redukcí lehce redukovatelných oxidů při zpracování oceli s obsahem chromu 8,5 hm. % 

pomocí křemíku nebo hliníku dochází ke změně hmotnosti a chemického složení strusky, což se projevilo také 

změnou bazicity. Původní bazicita dosahovala při aplikaci křemíku hodnoty BP = 3,5 a BN = 1,0, avšak v případě 

redukce hliníkem se bazicita výrazně nezměnila, přičemž dosahovala hodnoty BP = 3,5 a BN = 3,48. 

Tab. 6 Změna hmotnosti a chemického složení strusky pro ocel s obsahem chromu 16 hm. % 

Oxidy 

Původní struska Nová struska – redukce Si  Nová struska – redukce Al 

Chem. složení 
(hm. %) 

Hmotnost 
(kg) 

Hmotnost 
(kg) 

Chem. složení 
(hm. %) 

Hmotnost 
(kg) 

Chem. složení 
(hm. %) 

CaO 26 780 780 34,8 780 33,3 

Al2O3 4 120 120 5,4 + 873 = 993 42,4 

FeO 18 540 0 0 0 0 

MnO 8 240 0 0 0 0 

MgO 10 300 300 13,4 300 12,8 

SiO2 6 180 + 770 = 950 42,4 180 7,7 

Cr2O3 25 750 0 0 0 0 

Suma 97 2910 2150 96,0 2253 96,2 

Ostatní 3 90 90 4 90 3,8 

Suma celk 100 3000 2240 100 2343 100 

V případě tab. 6 vyplývá, že redukcí lehce redukovatelných oxidů při zpracování oceli s obsahem chromu 

16 hm. % pomocí křemíku dochází opět ke změně hmotnosti, chemického složení strusky a změně bazicity. 

Původní bazicita při aplikaci křemíku dosahovala hodnoty BPŮV = 4,3 a BNOV = 0,8. V případě redukce hliníkem 

se bazicita téměř nezměnila, přičemž dosahovala hodnoty BPŮV = 4,3 a BNOV = 4,32. 
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Kromě změny bazicity a složení strusky dochází také ke změně hmotnosti a chemického složení oceli, což se 

projeví nárůstem obsahu vyredukovaných prvků v tavenině. V případě taveniny s obsahem chromu 8,5 hm. % 

došlo k vyredukování následujícího množství prvků: 

o hmotnost Cr ze strusky: 410,5 kg, 

o hmotnost Mn ze strusky: 116,2 kg, 

o hmotnost Fe ze strusky: 350 kg. 

Redukcí strusky dojde ke zvýšení hmotnosti tavby z mPŮV,STR = 60000 kg na mNOV,STR = 60876,7 kg. Dochází 

také ke změně obsahu chromu v oceli z 8,5 hm. % na 9,05 hm. %.  Z výše uvedeného výpočtu vyplývá, že při 

redukci strusky obsahující Cr2O3 křemíkem dojde k výraznému poklesu bazicity strusky, při redukování nejen 

Cr2O3, ale i dalších oxidů FeO a MnO. V případě aplikace hliníku nedochází k výrazné změně bazicity, ale 

dochází k nárůstu obsahu Al2O3 ve strusce. Lze také konstatovat, že celková hmotnost strusky klesne 

z mPŮV,STR = 3000 kg na mNOV,STR = 2406 kg (redukce křemíkem) nebo mNOV,STR = 2487 kg (redukce hliníkem). 

V případě zpracování taveniny s obsahem chromu 16 hm. % dochází také ke změně bazicity, složení strusky, 

změně hmotnosti a chemického složení oceli, což se projeví nárůstem obsahu vyredukovaných prvků v 
tavenině: 

o hmotnost Cr ze strusky: 513 kg, 

o hmotnost Mn ze strusky: 186 kg, 

o hmotnost Fe ze strusky: 420 kg. 

Redukcí strusky dojde ke zvýšení hmotnosti tavby z mPŮV,STR = 60000 kg na mNOV,STR = 61119 kg. Opět dochází 

také ke změně obsahu chromu v oceli z 16 hm. % na 16,5 hm. %. Opět lze konstatovat, že při redukci strusky 

obsahující Cr2O3 křemíkem dojde k výraznému poklesu bazicity strusky, při redukování nejen Cr2O3, ale i 

dalších oxidů FeO a MnO. V případě aplikace hliníku nedochází k výrazné změně bazicity, ale dochází opět 

k nárůstu obsahu Al2O3 ve strusce. Použitím obou redukčních činidel u taveniny s obsahem chromu 16 hm. % 

dojde opět k poklesu hmotnosti strusky z mPŮV,STR = 3000 kg na mNOV,STR= 2240 kg (redukce křemíkem) nebo 

mNOV,STR = 2343 kg (redukce hliníkem). 

ZÁVĚR  

Na základě rostoucí poptávky po ocelích legovaných chromem je připravován návrh technologie redukce oxidů 

chromu ze strusky do taveniny kovu na výrobním agregátu představující intenzifikovanou EOP č. 5. Tato 

technologie umožní výrazně vyšší využití vratného legovaného šrotu do vsázky pro výrobu vysoce legovaných 

ocelí na intenzifikované EOP, s minimální ztrátou chromu do strusky. Pro vlastní návrh technologie byl nejprve 

proveden teoretický výpočet spotřeby vybraných redukčních činidel představujících křemík a hliník. Na základě 

dosažených výpočtů lze konstatovat následující dílčí závěry: 

o při redukci strusky křemíkem dochází k výraznému snížení bazicity strusky v důsledku nárůstu obsahu 

SiO2 ve strusce, a to u obou typů tavenin s odlišným obsahem chromu 8,5 hm. % a 16 hm. %, 

o při redukci strusky hliníkem zůstává bazicita strusky stejná jako před redukcí, avšak výrazně narůstá 

obsah Al2O3 ve strusce, který zvyšuje hmotnost strusky v rozsahu 3,3 až 4,5 % oproti strusce 

redukované křemíkem, a to pro obě taveniny s obsahem chromu 8,5 hm. % a 16 hm. %, 

o vzhledem k tomu, že s redukcí Cr2O3 dojde současně i k redukci snadno redukovatelných oxidů FeO 

a MnO, celková hmotnost strusky významně klesne o 19,8 až 17,1 % pro taveninu s obsahem chromu 

8,5 hm. % a o 25,4 až 21,9 % pro taveninu s obsahem chromu 16,5 hm. %, 

o uvedený teoretický výpočet nezahrnuje skutečnost, že oxidy FeO a MnO se budou přednostně 

redukovat před stabilnějším oxidem Cr2O3. 
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Získané teoretické poznatky budou následně využity během laboratorních, poloprovozních a provozních 

experimentů, které budou napodobovat provozní podmínky EOP č. 5 s cílem navržení a ověření nové 

technologie redukce oxidů chromu ze strusky pomocí redukčních činidel představující křemík, hliník a uhlík.  

PODĚKOVÁNÍ 

Práce vznikla v rámci řešení projektu TAČR registračního čísla TA04010036 názvu „Výzkum, vývoj 
a ověření progresivních technologií výroby vysoce legovaných ocelí s cílem snížení energetické 

náročnosti výroby pomocí řízené redukce strusky na intenzifikované EOP a legování dusíku 
kombinovanou O2-N tryskou za sníženého tlaku“. 
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Abstrakt 

Na základě výsledků vývoje a optimalizace technologie výroby bimetalického ingotu s využitím numerických a 

laboratorních simulací byly v podmínkách ŽĎAS, a.s. realizovány první provozní experimenty. Analýzy 

struktury bimetalického ingotu vyrobeného v průmyslových podmínkách dokumentují rozhraní mezi 

austenitickou korozivzdornou a nízkolegovanou žárupevnou ocelí. Difúzní oblast byla hodnocena 

metalografickými metodami a měřením tvrdosti. 

The projects main aim is to acquire knowledge necessary to develop new cost-effective manufacturing 

technology of boiler tubes made from semi products with through thickness gradient chemical composition, 

tailored to carry both creep loading (low alloyed body) and fireside corrosion (high alloyed shell). The work 

was done within the project GRAMAT supported by EU Research Fund for Coal and steel (www.gramat.org). 

Keywords: Boiler Tubes, Gradient Material, Ingot Casting, Forging, Rolling 

1. ÚVOD 

Výroba bimetalických komponent – tzv. gradientních materiálů, pro aplikaci v energetice a chemickém 

průmyslu, je předmětem výzkumu již řadu let. Technologie odstředivého lití, navařování nebo nanášení vrstev 

materiálů pomocí plasmy nebo laseru, jsou možné postupy výroby polotovarů složených alespoň ze dvou 

různých materiálů a vykazujících požadované užitné vlastnosti. Zmíněné technologie jsou však velmi náročné 

jak technicky tak i ekonomicky.  

Projekt GRAMAT je zaměřen na vývoj technologie klasického odlévání a tváření bimetalických komponent 

s využitím tradičních technologií. Předpokládaný výsledek řešení projektu je  gradientní trubka pro instalaci ve 

spalovnách biomasy s parametry páry cca 450°C/100bar. Z pohledu užitných vlastností se předpokládá, že 

vnější část trubky bude odolávat působení korozního prostředí spalin vznikajících při spalování biomasy a 
odpadů technologií „BFB - Bubbling Fluidized Bed“ a vnitřní materiál bude zajišťovat odolnost trubky vůči 

creepovému zatížení.  

Polotovar pro trubky válcované za tepla byl navržen na základě numerických výpočtů a výsledků laboratorních 

experimentů provedených ve Výskumném Ústavu Zváračském v Bratislavě a také s ohledem na současnou 

technologii navazujícího průmyslového partnera Železiarně Podbrezová, a.s. (ŽP, a.s.), při respektování 

požadavků na finální výrobek. 

2. VÝROBA BIMETALICKÉHO INGOTU – CHEMICKÉ SLOŽENÍ OCELÍ 

Bimetalický ingot, realizovaný v rámci experimentálních prací při řešení projektu, byl navržen jako polotovar 

kruhového průřezu s průměrem cca 200mm a délky 1000mm s hmotností cca 250kg. Vnější vrstva austenitické 
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oceli o tloušťce představující cca 20% celkového objemu materiálu ingotu byla vyrobena z oceli dle ASTM 

A182 F347H.  Vnitřní materiál - jádro ingotu, byl odlit z oceli dle EN 10222 – 2 jakosti 11CrMo910. Chemické 

složení oceli, ze které byly vyrobeny trubky vnější vrstvy bimetalického ingotu, dokládá tab. 1. V tab. 2 je pak 

uvedeno chemické složení oceli jádra experimentálního bimetalického ingotu. 

Tab. 1 Chemické složení – vnější vrstva bimetalického ingotu – jakost F347H dle ASTM A182 

 

Tab. 2 Chemické složení – vnitřní materiál/jádro bimetalického ingotu – 11CrMo910 dle EN10 222 – 2 

 

Bimetalický ingot vyrobený v podmínkách ŽĎAS, a.s. s chemickým složením dle tab. 1 a tab. 2, byl před 

následným zpracováním v podmínkách ŽP, a.s. válcováním podroben analýzám a vyhodnocení kvality 

difúzního spoje ve stavu po odlití a vychlazení na vzduchu a po částečné deformaci ingotu technologií volného 

kování. 

 

3. ANALÝZY LITÉ A TVÁŘENÉ STRUKTURY V OBLASTI DIFÚZNÍHO SPOJE 

Analýzy bimetalického ingotu byly 

zaměřeny na hodnocení kvality difúzního 

spojení obou materiálů, jakosti F347H, 

austenitické oceli stabilizované niobem a 

jakosti 11CrMo910, bainitické žárupevné 
oceli, (po PWHT - Post Weld Heat 

Treatment). Měření byla provedena na 

vzorcích ve stavu po odlití a po částečné 

deformaci technologií volného kování, při 

které došlo ke změně průměru původního 

ingotu 200mm na průměr kovaného 

polotovaru 90mm prodlužováním 

v rozsahu teplot 1200 až 1000°C 

s následným vychlazením na vzduchu. 

Způsob odběru vzorku z bimetalického 

ingotu a vzhled difúzního spoje dokládá 

obr. 1. Snímek řezu bimetalickým 
výkovkem je patrný z obr. 2.  

  

Obr. 1 Odběr vzorku z ingotu  Obr. 2 Vzorky z výkovku 
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Výsledky analýzy bimetalického ingotu dokládají snímky mikrostruktury oceli vnější vrstvy F347H na obr. 3 a 

oceli jádra 11CrMo910 na obr. 4, které jsou situovány k ose původního polotovaru v příčném směru. 

  

Obr. 3 Mikrostruktura oceli F347H Obr. 4 Mikrostruktura oceli 11CrMo910 

Austenitická ocel na obr. 3 vykazuje strukturu z polyedrických zrn s přítomností dvojčat a struktura oceli 

11CrMo910 na obr. 4 je tvořena feritem a bainitem. Stav přechodové – difúzní oblasti mezi oběma materiály 

dokládá obr. 5. 

Jak je patrné z obr. 5, oblast difúzního spojení 

použitých materiálů je heterogenní se zřetelnou 

kontaminací austenitu uhlíkem z bainitické oceli, která 

se projevuje vyloučením masivních karbidů na 
hranicích i uvnitř austenitického zrna – viz obr. 6. 

 

  
EDX analýzou karbidických částic v difúzní oblasti, dle obr. 7, bylo prokázáno, že se jedná o karbidy niobu. 

 

Obr. 7 EDX analýza karbidů v difúzní oblasti bimetalického ingotu 

 

Obr. 5 Difúzní oblast bimetalického ingotu  
Obr. 6 Vyloučení karbidů v difúzní oblasti  
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Obdobně byl proveden popis struktury a stavu přechodové – difúzní oblasti mezi oběma materiály u tvářeného 
bimetalického ingotu, patrný z obr. 8. 

Z porovnání obr. 5 litého a na obr. 8 tvářeného bimetalického 

ingotu vyplývá, že při ohřevu na teplotu 1200°C a následné 

deformaci materiálu, nedochází k dalšímu zhoršení 

heterogenity zvětšením rozsahu difúzní vrstvy. Detailní 
pohled na oblast spojení obou materiálů poskytuje obr. 9. 

Na základě obr. 9 je zřejmé, že rozsah difúzní oblasti u 

tvářeného bimetalického ingotu je na úrovni cca 100µm, 

přičemž uvažovaná aplikace předpokládá tloušťku stěny 

finální trubky cca 5mm. Další analýzy bude třeba realizovat 

na trubkách po zpracování technologií válcování za tepla, kdy 

tvářecí teploty dosahují hodnot okolo 1250°C. Zejména bude 

nezbytné posoudit vliv heterogenní oblasti difúzního spoje na 

finální užitné parametry trubek. Možnou predikci působení 

strukturní heterogenity lze vyvodit z měření 

tvrdosti v místě difúzního spojení. Obr. 10 

dokládá hodnoty tvrdosti naměřené přes 
oblast difúzního spoje litého ingotu a obr. 11 

pak tvářeného polotovaru. 

Z porovnání hodnot tvrdosti v oblasti 
difúzního spoje na obr. 10 a obr. 11 je patrné 

výrazné vymezení rozdílných tvrdostí 

materiálů u tvářeného polotovaru. Výsledek 

měření tvrdosti tak potvrzuje 

již dříve zmíněnou 

skutečnost, že vlivem 

tváření nedochází 

k zvětšení, ale jak potvrzuje 
obr. 8 a obr. 11 naopak k 

potlačení rozsahu 

heterogenity spoje v difúzní 

oblasti. 

 

 

ZÁVĚR 

Difúzního spojení austenitické oceli dle ASTM A182 jakosti F347H a bainitické oceli dle EN 10222 jakosti 

11CrMo910 bylo dosaženo tradiční technologií odlévání. Kvalita difúzního spojení umožňuje realizovat tváření 

bimetalického ingotu. Výsledky získané při analýzách experimentálního ingotu a výkovku budou využity při 

návrhu a optimalizaci technologie výroby bimetalických trubek. 

PODĚKOVÁNÍ 

Finanční prostředky pro realizaci výzkumu a dosažení uvedených výsledků byly poskytnuty z Výzkumného 
fondu pro uhlí a ocel (RFCS) Evropského společenství na základě grantové dohody č. RFSR-CT-2013-00005. 

The research leading to these results has received funding from the European Union's Research Fund for Coal 
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Obr. 8 Difúzní oblast tvářeného ingotu 

 

Obr. 9 Detail difúzní oblasti tvářeného ingotu 

  
Obr. 10 Tvrdost v difúzní oblasti 

bimetalického ingotu 

Obr. 11 Tvrdost v difúzní oblasti 

bimetalického výkovku 
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Abstrakt 

Příspěvek je věnován porovnání teplot solidu a likvidu stanovených metodami termické analýzy u jedné 

průmyslově vyráběné jakosti oceli 100CrMo7. Využito bylo dvou moderních zařízení pro vysokoteplotní 

termickou analýzu. Na zařízení STA 449 F3 Jupiter byla aplikována na vzorcích o hmotnosti cca 22 g metoda 

přímé termické analýzy (PTA). Na zařízení Setaram SETSYS 18TM byly vzorky o hmotnosti cca  

od 120 do 210 mg podrobeny diferenční termické analýze (DTA). Teploty solidu a likvidu byly získány na 

základě vyhodnocení experimentálně získaných křivek při ohřevu (DTA) a ochlazování (PTA – pouze teplota 

likvidu). Výsledky měření pomocí metod termické analýzy byly také konfrontovány s odpovídajícími teplotami 

získanými od průmyslového partnera a s teplotami získanými využitím specializovaných programů IDS  

a ThermoCalc. Stejně jako v minulosti bylo prokázáno, že pro zpřesnění teplot likvidu a solidu u reálných 

jakostí oceli je velmi přínosné využít více metod vysokoteplotní termické analýzy. Teplota likvidu získaná 

oběma metodami (PTA a DTA) se liší pouze o 1 °C. Také variabilita výsledků z jednotlivých experimentů 

v rámci jednotlivých metod je velmi nízká, což svědčí o robustnosti obou používaných metod. Význam využití 

různých metod termické analýzy, jejich vzájemné verifikace, také podtrhuje skutečnost, že teoreticky 

stanovené teploty jsou odlišné od experimentálně stanovených. 

Klíčová slova: ocel, teplota solidu, teplota likvidu, metody termické analýzy, termodynamická databáze 

1. ÚVOD 

Metody studia procesů souvisejících s výrobou oceli jsou založeny na znalosti termodynamických vlastností 

materiálů vyskytujících se v daných technologických uzlech. Především pro odlévání a tuhnutí oceli patří mezi 

nejkritičtější parametry teplota solidu (TS) a likvidu (TL). Přesná znalost TL je důležitá především vzhledem 

k nastavení teploty přehřátí oceli před jejím odléváním. TS pak souvisí zejména s průběhem vlastního procesu 

tuhnutí, kdy v dvoufázové oblasti mezi TL a TS dochází k segregačním jevům. Znalost těchto kritických teplot 

je důležitá nejen pro korektní nastavení dané technologie odlévání a tuhnutí ocelového meziproduktu, ale také 

pro přesné nastavení podmínek modelování průběhu tuhnutí oceli. 

Tento příspěvek navazuje na celou řadu předchozích prací, např. [1,2,3]. Opět se zaměřuje na možnosti 

zpřesnění těchto teplot (TL, TS) pomocí experimentálních metod vysokoteplotní termické analýzy. Tentokrát 

byla pozornost zaměřena na ložiskovou ocel 100CrMo7, u které se lze domnívat, že s ohledem na velmi 

vysoký obsah C, může být skutečná hodnota teploty likvidu výrazně odlišná od teoretické teploty stanovené 
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výpočtem. Očekává se, že zpřesněním informace o teplotě likvidu lze upravit teplotu odlévání tak, aby bylo 

dosaženo vyšší kvality ingotu, tj. nižší rozsah porozity a makrosegregace. 

2. POUŽITÉ METODY TERMICKÉ ANALÝZY A TEORETICKÉ VÝPOČTY 

Pojem termická analýza [4] je možné vysvětlit jako skupinu metod, které umožňují sledovat změny ve 

studované látce měřením zvolených fyzikálních vlastností v závislosti na čase či teplotě (fázová transformace, 

tepelná kapacita, disociace atd.). Z pohledu ocelářského průmyslu je termická analýza využívána především 

k určování TL a TS. 

Metody termické analýzy představují převážně dynamické procesy, jejichž cílem je získat informaci o změně 

stavu vzorku. Tyto procesy vyžadují neizotermní teplotní režim, kterým je zpravidla konstantní ohřev či 

ochlazování vzorku [4,5]. Změny ve stavu studovaného materiálu jsou zjišťovány jak přímo měřením vybrané 

fyzikální vlastnosti nebo nepřímo měřením vlastností okolí obklopujícího vzorek. 

Existuje několik desítek termo-analytických 

metod. Tři z nich jsou nejvýznamnější. Tyto tři 

metody se používají v rozsahu jedné poloviny 
až tří čtvrtin všech profesionálních prací 

v oblasti termických analýz [4-8]. Těmito 

metodami jsou: diferenční termická analýza 

(DTA), diferenční skenovací kalorimetrie 

(DSC) a termo-gravimetrie (TG). Existují  

i metody simultánní v  kombinacích TG/DTA  

a TG/DSC. V minulosti byla také velmi 

používána metoda přímé termické analýzy 

založená na přímém měření změny teploty 

vzorku především při řízeném ochlazování [9]. 

Tato metoda byla a je využívána především pro měření TL a TS kovových materiálů. 

Jak již bylo zmiňováno v předcházející práci [10], na Fakultě metalurgie a materiálového inženýrství  

VŠB-TU Ostrava byla zřízena v rámci řešení projektu RMTVC (Regionální materiálově technologické výzkumné 

centrum) nová Laboratoř modelování procesů v tekuté a tuhé fázi. Tato Laboratoř byla mj. vybavena novým zařízením 
pro vysokoteplotní termickou analýzu – Netzsch STA 449 F3 Jupiter (obr. 1 a)). Další zařízení používané v této 

Laboratoři pro vysokoteplotní termickou analýzu je 
přístroj Setaram SETSYS 18TM (obr. 1 b)). 

Na zařízení NETZSCH STA 449 F3 JUPITER byla 

provedena měření s využitím metody PTA – přímé 

měření teploty vzorku v závislosti na čase (velké 
vzorky, hmotnost vzorku cca 22 g), viz tab. 1. Byly 

získány teploty likvidu při režimu ochlazování, a to 

také v režimu cyklických experimentů (byly 

provedeny 2 cykly ochlazování za totožných 

podmínek). Teplotu solidu nebylo možné s tímto 

zařízením  

a touto metodou stanovit (nízká citlivost teplotního 

senzoru – nejasný projev na křivce 

ochlazování/ohřevu).  

Nastavení teplotních režimů ochlazování bylo 

následující: vzorek byl ohříván na teplotu, při které  

 

 

a) Netzsch STA 449 F3 Jupiter b) Setaram SETSYS 18TM 
Obr. 1  Zařízení pro vysokoteplotní termickou analýzu  

Tab. 1 Rozměry vzorků ocelí pro použité metody 

vysokoteplotní termické analýzy 

Vzorek pro 
zařízení: 

STA 449 F3 
Jupiter 

Setaram SETSYS 

18TM 

Rozměry:  
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byl vzorek zcela v kapalné fázi, z této teploty byl ochlazován rychlostí 

5 nebo 10 °C/min (1. ochlazování) až do kompletního utuhnutí a 

následně opět ohříván do kompletního natavení a následně opět 

ochlazován rychlostí 5 nebo 10 °C/min (2. ochlazování). Zařízení 

SETARAM SETSYS 18TM s metodou DTA – principem metody je 

měření teplotního rozdílu mezi vzorkem a referencí) bylo využito pro 

stanovení teploty likvidu a také solidu (malé vzorky, hmotnost vzorku 

cca 120-210 mg) pouze při ohřevu. Rozměry vzorků jsou rovněž 
uvedeny v tab. 1. Vlastní ohřev vzorku byl realizován vyšší rychlostí 

(30 °C/min) z teploty 20 na 1200 °C, následně od 1200 – 1600 °C 

rychlostí 10 °C/min. Z DTA křivek získaných v průběhu ochlazování 

nebyly TL a TS stanoveny. U analyzované jakosti bylo díky vyšší 

citlivosti senzoru možné stanovit rovněž teplotu solidu. 

V rámci tohoto příspěvku byla pozornost zaměřena na studium TL a 
TS ložiskové jakosti oceli 100CrMo7. Její chemické složení dle specifikace je uvedeno v tab. 2. 

Kromě výše uvedených metod termické analýzy byly od průmyslového 

partnera společnosti VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. (VHM) 

k dispozici TL a TS stanovené na základě výpočetních vztahů 

používaných na této ocelárně. Tyto hodnoty byly dále doplněny o 

vlastní výpočty realizované při zahrnutí komplexního dostupného 

chemického složení ve specializovaných programech IDS 

(Solidification Analysis Package) a ThermoCalc (databáze TCFE7) a 
jsou společně uvedeny v tab. 3. 

3. VÝSLEDKY A JEJICH DISKUSE 

Na obr. 2 jsou uvedeny příklady výsledků jednotlivých experimentů realizovaných pomocí dvou výše 

zmiňovaných metod termické analýzy na obou laboratorních zařízeních při zpřesňování TS a TL studované 

jakosti oceli. 

a) Křivka ochlazování vzorku oceli 100CrMo7 na zařízení 

NETZSCH STA 449 F3 JUPITER 

b) DTA křivka z ohřevu vzorku oceli 100CrMo7 

na zařízení SETARAM SETSYS 18TM 

Obr. 2 Příklady křivek získaných při vysokoteplotní termické analýze studované jakosti oceli. 

Na obr. 2a) je vykreslena křivka ochlazování získána metodou PTA na zařízení NETZSCH STA 449 F3 

JUPITER. Vzorek o hmotnosti kolem 22 g byl ochlazován rychlostí 10 °C/min. Lokální maximum této křivky 

Tab. 2 Chemické složení ložiskové oceli 
dle specifikace 

Prvek 
Obsah prvku; 

%hm. 

C 0,93 - 1,05 

Si 0,15 – 0,35 

Mn 0,25 – 0,45 

P max. 0,025 

S max. 0,015 

Cr 1,65 – 1,95 

Mo 0,15 – 0,30 

Cu max. 0,30 

Al max. 0,050 

Tab. 3 Teoreticky stanovené TL a TS 

Zdroj TS; °C TL; °C 

VHM 1125 1469 

IDS 1319 1451 

ThermoCalc 1318 1453 
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(1441 °C) pak bylo vyhodnoceno jako TL. Poté dochází k postupnému poklesu teploty vzorku způsobeného 

snižováním podílu exotermického efektu dalšího průběhu fázových přeměn. 

Na obr. 2b) je vykreslena DTA křivka získaná na zařízení SETARAM SETSYS 18TM tentokrát při ohřevu, 

konkrétně rychlostí 10 °C/min. Na základě zkušeností s hodnocením DTA křivek byly na této křivce 

identifikovány TS (1274 °C) a TL (1449 °C). 

Vlastnímu určování TS a TL této jakosti oceli předcházela celá řada metodických experimentů. Mj. byla na obou 

zařízeních při využití obou metod provedena kalibrace zařízení na vzorcích standardu, niklu o čistotě 4N5, u 

kterého je známa teplota tání (1455 °C). Odchylky získané při experimentech s „čistým“ niklem pak umožnili 

kvantifikovat hodnotu pro teplotní korekci vyjadřující vliv experimentálních podmínek na hodnoty TS a TL 
reálných jakostí oceli. V tab. 4 jsou pak uvedeny korigované TS a TL pro jednotlivé platné experimenty vč. 

základní statistické analýzy dat (průměr, směrodatná odchylka, variační koeficient). 

Pozn.: H – ohřev, C1 – ochlazování v 1. cyklu, C2 – ochlazování v druhém cyklu. 

Jak již bylo zmíněno výše, na malých vzorcích (120-210 mg) byly pomocí metody DTA realizovány 

experimenty při ohřevu vzorku. Ze získaných DTA křivek byly pro každý analyzovaný vzorek odečteny TS  

a TL a ty následně korigovány. Z korigovaných hodnot získaných při ohřevu jednotlivých vzorků byl následně 
vypočten průměr (1280 °C), který je považován za skutečnou TS dané jakosti oceli. TS zjištěné pomocí metody 

DTA vykazují vyšší směrodatnou odchylku (10 °C) a také vyšší variační koeficient (0,78%). Tato variabilita je 

však ze všeobecně uznávaného pohledu zanedbatelná. U TL je variabilita hodnot ještě nižší  

a průměrnou hodnotu (1440 °C) lze tedy považovat rovněž za relevantní. 

Jak je patrné z příkladu křivky ochlazování (obr. 2b)), při ochlazování velkých vzorků u této jakosti oceli nebylo 

možné spolehlivě určit TS, neboť v průběhu ochlazování se na velkých vzorcích neprojevil dostatečný tepelný 

efekt. V případě využití metody přímé termické analýzy bylo možné u této jakosti oceli odečíst pouze hodnoty 

TL přímo z křivky ochlazování, přičemž variabilita jednotlivých naměřených hodnot je opět velmi nízká. Získané 

a na experimentální podmínky korigované hodnoty lze považovat za relevantní. Konečná TL určená pomocí 

této metodiky (1441 °C) byla dopočtena jako průměr hodnot získaných při sérii všech relevantních experimentů 

Tab. 4 Korigované TS a TL získané pomocí metod termické analýzy 
 

Z
ař

íz
en

í 

M
et

o
d

a
 

Podmínky experimentu Výsledky 

Vzorek 

R
ež

im
 

Rychlost 
ohřevu/ 

ochlazov
. 

TS TL 

°C/min °C Statistika °C Statistika 

S
E

T
S

Y
S

 

DTA 

V1C9 

H 10 

1296 
Průměr 1280 

1443 
Průměr 1440 

V1C10 1275 1438 
V1C11 

1271 Sm. odch. 10 1435 
Sm. 

odch. 
3 

V1C2 1277 Var. koef. 0,78% 1442 Var. koef. 0,20% 

JU
P

IT
E

R
 

PTA 

V1.1 
C1 

5 
- 

 
1442 

 
C2 - 1441 

V1.3 
C1 

10 

- 
 

1439 
Průměr 1441 

C2 - 1435 

V1.4 
C1 

- 
 

1440 
Sm. 

odch. 
3 

C2 - 1441 Var. koef. 0,20% 

V1.5 
C1 - 

 
1446 

 
C2 - 1440 
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realizovaných pomocí metody PTA. Z praktického důvodu je vhodnější za TL jako výsledek vysokoteplotní 

termické analýzy vhodné uvažovat vyšší hodnotu, tedy TL = 1441 °C. 

Při porovnání TS a TL stanovených pomocí 

korektně nastavené metodiky vysokoteplotní 

termické analýzy s výpočtově stanovenými 

hodnotami je možné konstatovat, že reálné 

TS a TL se od teoreticky stanovených 

v případě jakosti oceli 100CrMo7 výrazně liší. 

Sumarizace rozdílu mezi teoreticky 

vypočtenými hodnotami a naměřenými je 
součástí tab. 5. 

Nejvýraznějších rozdílů bylo dosaženo u obou teplot (TS a TL), srovnají-li se experimentálně stanovené 

hodnoty s hodnotami používanými v podmínách průmyslového partnera, přičemž rozdíl mezi TS je 155 °C a 

TL je 28 °C. Teoreticky vypočítané teploty (IDS, resp. ThermoCalc) jsou si vzájemně velmi blízké. Od 
experimentálně stanovené TS a TL se liší méně, než hodnoty dodané průmyslovým partnerem, přesto jsou 

rozdíly ne zcela zanedbatelné (39; 38, resp. 10 a 12 °C). Ve všech případech se projevuje výraznější odchylka 

mezi TS než mezi TL. 

ZÁVĚR 

V příspěvku byly prezentovány metody komplexního prověřování teplot solidu a likvidu vybrané jakosti oceli 

100CrMo7. Bylo využito dvou metod termické analýzy. Na zařízení STA 449 F3 Jupiter byla aplikována metoda 

přímé termické analýzy (PTA). Na zařízení Setaram SETSYS 18TM byly vzorky podrobeny diferenční termické 

analýze (DTA). 

Získané poznatky je možné shrnout do následujících bodů: 

1. Obě použité metody termické analýzy vykázaly vysokou míru reprodukovatelnosti výsledků, což svědčí 

o správném nastavení experimentální metodiky. 

2. Správnost naměřených TL podtrhuje jejich téměř shodný průměr získaný pomocí odlišných metod při 

velmi rozdílných hmotnostech vzorků, kdy rozdíl mezi nimi byl 1 °C. 

3. U této konkrétní jakosti oceli (100CrMo7) nebylo možné identifikovat tepelný efekt na křivce ochlazování 

velkého vzorku při použití přímé termické analýzy, což podtrhuje správnost přístupu, kdy je pro určování 

TS a TL reálných jakostí ocelí využíváno více metod. 

4. Pomocí metod termické analýzy byly určeny TS = 1280 °C a TL = 1441 °C jakosti oceli 100CrMo7. 

5. Naměřené teploty se liší od teoreticky stanovených o desítky i více než 100 °C. Teoreticky stanovená 

TS je o 155 °C nižší, než naměřená, TL pak byla v provozních podmínkách stanovena o 28 °C výše, než 

odpovídá skutečnosti. 

Zjištěné skutečnosti naznačují, že problematika prověřování TL a TS vyžaduje komplexnější přístup s využitím 

více přístupů a metod řešení. Větší rozdíly oproti výpočtům lze očekávat zejména v případě speciálních ocelí, 

s vysokým obsahem uhlíku, nebo legujících prvků. V konečné fázi by mělo být přistoupeno k provozním 

experimentům, které by umožnili upravit nastavení technologie vlastního odlévání tak, aby došlo k nemalým 

úsporám nejen při možném snížení teplot přehřátí. Navíc je vhodné zjištěné výsledky implementovat do 

numerických simulací zaměřených na optimalizaci procesu lití a tuhnutí oceli, což povede k dosažení 

přesnějších výsledků více odpovídajícím reálným podmínkám. 

Tab. 5  Srovnání experimentálně získaných a teoreticky 

stanovených TL a TS 

Zdroj TS; °C TL; °C ∆∆∆∆TS; °C ∆∆∆∆TL; °C 

Termická analýza 1280 1441 X X 

VHM 1125 1469 -155 28 

IDS 1319 1451 39 10 

ThermoCalc 1318 1453 38 12 
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Abstract 

This paper deals with way how to monitor logistic cycle of molds at continuous casting devices. There are 

some irregular changes where the crystallizers desks are during their life time - actual working position in 

continuous casting device, emergency position in continuous casting device, transport to the maintenance and 

diagnostic service, diagnostic and maintenance it selves.  

This cycle we can consider as a logistic chain and therefore it is suitable to implement some new innovative 

technologies in the wireless identification area. Automated monitoring of each crystallizers desks is a key 

process to achieve better maintenance estimation. In this paper are presented used means of wireless 

identification, working on RFID basis in 800-900MHz band, the installation of these means in steelworks 
environment and installation on the mold it selves. 

Klíčová slova: ocelárna, logistika, řízení, bezdrátová identifikace, krystalizátory. 

1. ÚVOD  

V průběhu životního cyklu desek krystalizátorů dochází k nepravidelným změnám v lokalizaci jednotlivých 

desek krystalizátorů – pracovní pozice na zařízení plynulého odlévání, pohotovostní pozice na zařízení 

plynulého odlévání, transport na údržbu a diagnostiku, údržba a diagnostika krystalizátorů. Tento cyklus 

můžeme zjednodušeně považovat za logistický řetězec a tedy pro automatizovaný monitoring a lokalizaci 

jednotlivých desek krystalizátorů by bylo možné využít inovativních technologií bezdrátové identifikace (RFID).  

2. NÁVRH MODULU PRO PODPORU LOGISTIKY S VYUŽITÍM BEZDRÁTOVÝCH TECHNOLOGIÍ 

Bezkontaktní identifikační systém je založen na principu rádiového přenosu dat mezi snímačem (základnová 

stanice) a pohybujícím se objektem (osoba, automobil, palety ve skladu apod.). Monitorovaný objekt musí být 

vybaven takzvaným transpondérem (RFID tag), což je elektronický obvod, který obsahuje přijímací/vysílací 

anténu, nabíjecí kondenzátor, paměť a řídící elektroniku. Jeho zásadní výhodou je skutečnost, že nepotřebuje 

napájení z baterie. V zásadě celý systém pracuje jako dvou anténní, jedna je v transpondéru a druhá je 

připojena ke snímači. Transpondéry mohou být v různém provedení - většinou podle charakteru aplikace (např. 

keramické destičky různých velikostí, skleněné tyčinky, plastové disky, válce apod.). 

Princip činnosti je nastíněn na Obr. 1. Spočívá v tom, že vysílač (snímač) periodicky vysílá pulsy 

elektromagnetického záření prostřednictvím antény do okolí. Jakmile se v dosahu antény objeví transpondér, 

přes jeho vlastní anténu přijme signál a ten využije k nabití svého kondenzátoru energií, která je dostatečná k 

jeho aktivaci a následné odpovědi zpět snímači. Ten, signál od transpondéru přijme, a po jeho vyhodnocení 

(ochranné kódy atd.) jej předá k dalšímu zpracování. Data mohou být předána ihned počítači ke zpracování, 

nebo mohou být uložena v paměti přenosných čteček a později nahrána do příslušného databázového 

systému.  
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Při řešení systému podpory logistiky byly využívány pasivní RFID tagy. Pasivní tagy jsou cenově výrazně 

levnější, nenáročné na obsluhu, klimaticky i environmentálně odolné, mají různou akční vzdálenost čtení od 

0,5 m do 10 m, dlouhou životnost tagu, používají metodu (RTF Reader Talk First) a velikost paměti je od 64 

do 256 bits. Tagy, které pracují na nejvyšší frekvenci UHF, mají rádius - cca 3 až 10 m, tagy s frekvencí nejnižší 

LF 125 kHz mají dosah jen cca 0,5 m. V rámci řešení byly testovány zařízení pracující na frekvencích 134.2 
kHz, 13.56 MHz  a 860 MHz. Na obrázku 2 jsou znázorněná jednotlivá komunikační pásma užívaná v různých 

technických řešeních. Frekvence 134.2kHz je typická pro produkty firmy Texas Instruments. Tento systém je 
charakteristický tím, že na rozdíl od ostatních, používá frekvenční modulace FM, namísto amplitudové 

modulace AM. To tomuto systému zaručuje větší akční rádius čtení a vyšší odolnost proti rušení. [1] 

 

 

 

 

 

 

Spolupráce s firmami Phobos a SICK, přinesla mnoho nových poznatků, které byly využity při řešení této 

problematiky. Z provedených laboratorních a provozních testů vyplynula možnost využití zařízeních 

pracujících na frekvencích 134.2 kHz a 860 MHz. První varianta počítala s nízkofrekvenčními RFID s použitou 

frekvencí 134.2 kHz, kde problém s rušením a malým dosahem zařízení je v tomto případě potlačen použitou 

frekvenční modulací. Pomocí ní a velké rámové antény byl dosah čtení RFID tagu kolem 2 m. Druhá varianta 

využívala průmyslovou čtečku SICK pracující na frekvenci 860 MHz a směrovou anténu, která spolehlivě 

směruje vyzařovaný výkon do určité oblasti a tedy není významným zdrojem rušení pro okolní bezdrátová 

zařízení. Jako cílové řešení byla zvoleno řešení pracující na frekvenci 860 MHz, především z důvodu většího 

rozsahu čtení RFID tagu (maximální čtecí vzdálenost v provozním prostředí 8 m). Volba frekvence byla rovněž 

ovlivněna použitím frekvenčního pásma, které není kolizní s frekvencemi, které jsou užívány na dalších 

provozních zařízeních, počínaje dálkovým ovládání jeřábu, po dálkové řízení trakčních lokomotiv. Na obrázku 

3 je schéma celá měřící soupravy s jejími parametry.  

 

Obr. 1 Základní princip funkce RFID identifikace 

 

Obr. 2 Jednotlivá komunikační pásma systému RFID 
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Obr. 3 Schéma celé měřící soustavy a její parametry 

V praxi to znamenalo vybavit jednotlivé desky krystalizátorů pasivními bezdrátovými identifikačními snímači – 

tagy, které ponesou soubor informací pro podporu logistického řízení a vytvoření sítě stacionárních 

monitorovacích stanic – čteček. [2]  

Princip činnosti navrženého řešení je dán průchodem krystalizátoru monitorovacím stanovištěm. RFID tag na 

krystalizátoru předá informace přijímači na stanovišti, které je následně vloží do monitorovacího systému.  

Hlavní přínos nasazení této technologie je v automatickém získávání informací o aktuální pozici jednotlivých 

desek krystalizátorů, jejich stavu a logistických časech mezi jednotlivými stavy a stanovišti v reálném čase. 

Tyto informace přispívají k optimalizaci logistického řízení procesu provoz – údržba krystalizátorů.  

3. PRAKTICKÉ TESTY V PROVOZU 

Praktickým provozním zkouškám předcházelo modelové ověření provedení systému čtení. Jednou z 

podmínek realizace byl návrh projektové dokumentace s technickými parametry navrhovaného řešení, aby 

bylo možné vyloučit možné kolize s okolními zařízeními a s grafickým znázorněním připravovaného systému, 

s vizualizací směrové charakteristiky anténního systému. Za tímto účelem byla provedena fotodokumentace 

míst, kde se měl systém RFID instalovat. Následně byl vytvořen model v 3D prostředí programu Rhinoceros 

3D a poté byly aplikovány výsledky laboratorních a provozních měření směrových vlastností RFID antén. 
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Výsledek zhruba ukazuje pole působnosti elektromagnetického pole v hlídaných směrech. Výsledek tohoto 
modelování je prezentován na Obr. 4.  

 

Obr. 4 Grafická dokumentace pro praktickou realizaci RFID systému v provozních podmínkách 

Reálný systém byl rozebrán na základní prvky a vymodelován v počítači. Vzniklý drátový model posloužil k 

základní orientaci v prostoru. Dále byly na model naneseny reálné textury, byla přidána světla nakonec i kužel, 

který prezentoval nejvyšší výkon vyzařovaný z antény. Model byl poté vyrenderován a obrázky prezentovány 

kompetentním osobám k posouzení. 

Samotná anténa byla identifikována zvlášť. Kvůli radiofrekvenčnímu rušení bylo nutné zpracovat detailní mapu 

pokrytí radiofrekvečním signálem. Konstantní vysílaný výkon řádu jednotek wattů by jinak spolehlivě odstínil 

veškerou probíhající komunikaci v okolí vysílače. Byla implementována anténa klasické panelové konstrukce 

se sektorovou směrovou charakteristikou. Měření pokrytí probíhala jak v laboratorním, tak i provozním 

prostředí a výsledky byly extrapolovány na počítačový model. Příklad výsledků měření jsou prezentovány na 
Obr. 5. 
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Anténní systém byl proměřen jak pro horizontální, tak pro vertikální směr. Citlivost systému byla testována za 

různých podmínek, kdy RFID tagy byly různě stíněny a byl zkoumán vliv materiálu na dosah a stabilitu čtení. 

Po těchto testech byly na krystalizátory namontovány ve spolupráci s pracovníky údržby identifikační tagy, 
umístěné z důvodů lepšího dosahu na nevodivé podložce (viz. Obr. 6). Tím byla zajištěna identifikace 

krystalizátorů, které jsou přepravovány na železničním voze. 

    

Obr. 6 Umístění RFID tagů na krystalizátor 

Obr. 5 Naměřené mapy pokrytí průmyslové RFID antény (dle laboratorního měření) 
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ZÁVĚR 

Jednou ze základních podmínek implementace RFID technologie do provozních podmínek bylo ověření 

spolehlivosti čtení tagů umístěných na krystalizátorech. Provedená laboratorní i provozní měření se týkala 

hlavně čtecích vzdáleností a mapy pokrytí prostoru radiofrekvenčním signálem. Nízko frekvenční systémy se 

projevovaly dobrou selektivitou, ale velmi nízkou čtecí vzdáleností. Tomuto stavu příliš nepomohly ani 

rozměrově větší anténní systémy. Nicméně cenově se tyto systémy pohybují velmi nízko, proto je jejich 

implementace výhodná v masovějším měřítku. Vysokofrekvenční RFID systémy pracující v sub gigahertzovém 

pásmu 860MHz jsou naopak velmi vhodné pro čtení tagů do vzdálenosti 12 m, naše měření prokázala 

spolehlivou čtecí vzdálenost v provozních podmínkách 8 m. Jejich částečnou nevýhodou je rušení ostatních 

zařízení, běžících ve stejném radiofrekvenčním pásmu. Vysílaný výkon je v jednotkách W, proto snadno 

přehluší nízko výkonové dálkové ovladače průmyslových systémů. V návaznosti na to bylo nutné použití 

jakostních směrových antén, pro potlačení rušení mimo vyžadované pásmo. Cenově se tyto systémy pohybují 

řádově v desetinásobku ceny nízkofrekvenčních systémů. Každopádně se RFID technologie ukázala jako 

vhodnou alternativou k ostatním identifikačním technologiím využívaným v průmyslovém prostředí.  

Na základě provedených provozních měření v podmínkách ArcelorMittal Ostrava a.s. bylo konstatováno, že 

technologie RFID je použitelná pro automatickou identifikaci polohy krystalizátorů bramového ZPO. Cílem 

navržení, ověření a optimalizace technologie RFID v provozních podmínkách bylo zajištění přesné identifikace 

polohy krystalizátorů na jednotlivých provozních pracovištích, a to zejména s ohledem na model cyklování 

desek bramového krystalizátoru s načítáním počtu odlitých taveb a zajišťováním následné údržby. 
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Abstract 

ArcelorMittal has developed on-line cooling models to predict the surface temperature distribution of slabs 

during casting. The model uses heat transfer coefficients experimentally determined by The Heat Transfer and 

Fluid Flow Laboratory of Brno Technical University (HeatLab Brno). The HeatLab’s standard practice is to 

determine these coefficients as a function of position under the nozzle, spray water volume, and surface 

temperature using austenitic stainless steel plates as the substrate. The measured HTCs accurately predicted 

the surface temperature for a wide range of carbon steels from about 0.04% to 1.0% carbon. While casting 3 

% silicon steels on a CSP caster it was noted that the predicted surface temperature was significantly higher 

than the actual measured surface temperature. This anomaly led to the concern that some of the other grades 

being cast would also have greatly different HTCs than calculated when using a stainless steel substrate. To 

determine the effect of steel composition on the experimentally determined HTCs at the HeatLab a series of 

experiments was conducted. The HeatLab used 9 different steel compositions using the same air mist nozzle 

and compared the HTCs obtained for the same nozzle operating parameters. The 9 steel grades selected 

were ultra-low carbon, 0.04% carbon, 1020, 1050, 1523B, 1080, a high aluminum (~1.5% Al) TRIP Steel, 2% 

silicon steel, and stainless steel. The carbon composition ranges from 0.04 to 0.8 percent and the 1523B has 

about 20 ppm of boron. All grades investigated had essentially the same HTCs as determined using the 

standard austenitic stainless steel substrate except for the 2% silicon steel which had HTCs about 100% higher 

than all other steel grades investigated measured in the slab temperature range greater than 900 oC. Therefore 

it has been concluded based on this investigation that the HeatLab Brno HTCs derived using their standard 

austenitic stainless steel substrate can be used for all grades tested except 2% silicon steel. 

Keywords: Heat transfer coefficient, secondary cooling, continuous casting, cooling intensity 

1. INTRODUCTION 

The use of solidification models in continuous casting operations is a widely accepted practice. These models 

are currently a standard part of the process control package supplied by the machine manufacturer or are an 

“in-house” development of the steel producer. Many features desired by AM are not available in these models 

and therefore ArcelorMittal Global Research-East Chicago (AM) decided to develop its own model [1] which 

utilizes measured heat transfer coefficients for each nozzle configuration and all operating parameters that 

occur at the caster (nozzle type, orientation, casting speed, water, air flows, etc.). The cooling intensity of spray 

nozzles is a very important parameter in the secondary cooling zone of a continuous caster since it can affect 

the cast slab quality. This parameter is defined by the heat transfer coefficient (HTC), which is one of the 

boundary conditions for the heat conduction problem. At the Heat Transfer and Fluid Flow Laboratory the 

HTCs of nozzles are measured in an experimental apparatus [2], [3]. Temperatures in a test plate are obtained 

from experiments and surface temperatures as well as heat transfer coefficients are computed from these 

temperatures by an inverse heat conduction solution. The standard procedure for testing this experimental 
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apparatus is to position the spray nozzles below a preheated austenitic stainless steel substrate. However, 

ArcelorMittal continuous casters cast carbon steels ranging from less than 0.005 to 1.0 percent. Therefore a 

series of experiments was conducted using substrates ranging from 0.005 to 0.8 percent carbon and a 2% 

silicon steel to determine the effect of steel composition on the HTCs. 

2. ARRANGEMENT OF EXPERIMENTS 

The Heat Transfer and Fluid Flow Laboratory is a part of the Brno University of Technology, the second largest 

technical university in the Czech Republic. Unique techniques utilizing the inverse computation of HTCs 

(computation of the thermal boundary conditions from experimental measurements) have been developed in 

the theoretical branch of the laboratory. The Heat Lab uses a stainless steel plate with two rows of 

thermocouples embedded in holes machined into the plate to ensure a continuous path for the thermal diffusion 

from the surface of the plate to the thermocouples, Figure 1. The thermocouples are inserted into the holes 

from the rear of the plate. The plate is then placed into a radiant heating device to bring the plate to about 

1250°C. The plate is removed from the radiant heater after being uniformly heated and placed above either a 

single nozzle or a pair of nozzles. Figure 2 shows the side view of the same plate in Figure 1. The plate is held 
stationary and the nozzle(s) are moved in a direction north to south in Figure 1 or into the picture in Figure 2 

at the same speed as the casting speed being investigated. Once the nozzles go past the plate a cover is 

placed over the nozzles and the direction is reversed until the nozzles are again clear of the plate. The cover 

is then removed and the nozzles travel over the plate in the same direction as previously. This step is repeated 

over and over again until the plate has cooled down to a temperature of about 100°C. At this point the 

experiment is terminated. The test stand is shown in Figure 3 during a test of two nozzles as shown in Figure 

2. The axis of the nozzle, designated as the position A in Figure 2 is passing along the dotted yellow line shown 

in Figure 3. It can be seen that the heat removal is much stronger along the path traversed by position A then 

the path traversed by either position B or C since this area is much darker. An example of the information 

gathered from each thermocouple is shown in Figure 4. This figure is a plot of the surface temperature 

calculated using the temperature of the thermocouple as a function of time as input to an inverse heat transfer 

solution program developed by the personnel at Brno. The first readings of the thermocouple are on the top 

left. The initial surface temperature is about 1250°C. The first pass of the sprays over the plate occurs at about 

1150°C and a large decrease in the slope of the line occurs due to the increased value of the HTC under the 

spray. The slope of the line plus the depression in temperature during the nozzle passage is an indication of 

the magnitude of the HTC at 1150°C. The exact value of the HTC at this point is calculated by Brno’s computer 

program. The effect of the Leidenfrost Temperature can be seen at the temperature noted in Figure 4 by the 

yellow arrow. Below this temperature the HTC is increasing significantly as indicated by the increased 

magnitude of the drop in temperature during one pass of the sprays. With this data an average HTC over a 

fixed temperature range can be calculated. For Figure 4 the range selected is 900 to 1100 °C. This same 

average HTC can then be determined for the locations A, B, and C as indicated in Figure 2. These numbers 

could be used in a model as long as they are fairly constant and it is known that the surface temperature will 

remain in this temperature range when under this type of spray nozzle. The information from plots like this for 

the surface temperature as a function of time at different locations can be used to establish plots of the HTC 

versus distance from the axis of the spray nozzle in the casting direction. An example of this type of plot is 

shown in Figure 5 The information in Figure 5 is interpolated into a single line and it represents all of the HTC 

data over a temperature range in which the HTC is relatively constant. For this plot the temperature range is 

indicated by the two vertical lines in Figure 4. Figure 6 is the single line plot of the data in Figure 5 for position 

A directly below the nozzle as indicated in  
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Fig. 1 Example of test plate with two rows  

of thermocouples (top view) 

 
Fig. 2 Side view same test plate as Fig. 1 

 

 

 

Fig. 3 Test stand during spray test 

 
Fig. 4 Plot of computed surface temp. vs. time

Figure 2 and two additional locations B and C. The distribution of the HTC shown in Figure 6 can be displayed 

as a three dimensional plot as shown in Figure 7. Plots like Figure 7 can be used to compare the cooling 

efficiency and homogeneity of different types of sprays nozzles and different spray nozzle configurations. The 

variation in the casting direction of the HTC can be simplified for use in solidification models by taking the 

integrated average over a specified interval in the casting direction at various locations transverse to the 

casting direction. The technique is demonstrated in Figure 8. In this case an interval of plus or minus 100 

millimeters was selected but the effective foot print for the spray nozzle indicates that a plus or minus 50 

millimeters would more accurately describe the effective distance in the casting direction that is affected by 

the spray nozzle. These integrated average HTC values for the various locations transverse to the casting 

direction can then be displayed on a bar chart as shown in Figure 9. This plot would be for certain operating 
conditions for the spray nozzle. In this case, these values would be good for a slab surface temperature from 

900 to 1100 °C and a particular water flow velocity, standoff distance from the slab surface and inter-nozzle 

distance between two nozzles. Another way to display the results which was found to be particularly useful for 

application to the solidification model is to plot the dependence of the integrated average HTC at different 

transverse locations as a function of temperature. An example is shown in Figure 10. This type of data was 

found to be needed for several different water spray flow rates through the entire range of water spray flow 

rates possible for the particular spray nozzle being modeled. For most cases these curves were determined 

for the minimum and maximum water flows plus one other water flow approximately one-half way through the 
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flow range. If there was some type of non- linear behaviour over the range of water flows investigated then 

more than three water flow values might be needed. All experiments were performed with the same single air 

mist nozzle, Delevan W19917-15-8-90 at a standoff distance of 190 millimeters, flow rate of 21.2 l/min, air 

pressure of 2.1 bar. The composition of the substrates tested are shown in Table I. The average HTC up to 

700 oC, from 700 to 900 oC, and above 900 oC along the casting direction was determined using Brno’s 

inverse heat transfer calculation as shown in Figure 11 for HC05A steel for each pass of the nozzle over the 

plate and each thermocouple location on the plate.. This was done for each steel composition investigated. 

The integrated average HTC +/- 50 mm from the center of the nozzle in the casting direction was determined 

for each location and temperature range and the results for each steel composition were summarized as shown 

in Figure 12. The HTCs at each position and temperature range were then compared as shown in Figures 13 

to 15.  

 

 
Fig. 5 Plot of HTC at one location as a function of 
distance from the axis of the nozzle in the casting 

direction 

 

 

Fig. 6 Single line representations of HTC  
as a function of distance from the nozzle axis in 
the casting direction for different locations under 

the nozzle (A,B,C) 

 

 

Fig. 7 Example of the HTC distribution displayed 

in a three dimensional format 

 
Fig. 8 Example of applying the integrated average 

over a selected interval in the casting direction
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Fig. 9 Example of the integrated average HTC 

distribution in a direction transverse to the casting 

direction 

 
Fig. 10 Example of the integrated average HTC in 

the casting direction as a function of slab surface 

tempera

All experiments were performed with the same single air mist nozzle, Delevan W19917-15-8-90 at a standoff 

distance of 190 millimeters, flow rate of 21.2 l/min, air pressure of 2.1 bar. The composition of the substrates 
tested are shown in Table 1. 

Table 1 Table of experiments 

Experiment 
Material 
 

Exp. 
No. 

Chemical Composition, weight percent 

C Mn Si Ni Mo Cr Nb V Ti B Al 

HC05A C1 0.06 0.8 0.05 - - - 0.025 - - - 0.04 

1020 C2 0.18 0.45 - - - - - - - - 0.04 

1050 C3 0.51 0.75 0.1 - - - - - - - 0.04 

1523B C4 0.24 1.2 0.2 - - - - - - 0.002 0.012 

1080 C5 0.81 0.75 - - - - - - - - 0.04 

High Al TRIP C6 0.22 1.65 0.25 - - - 0.02 - - - 1.5 

Austenitic 
Stainless Steel 

C7 0.05 1.5 - 9.2 - 19 - - - - - 

ULC Steel C8 0.003 0.25 0.03 - - - - - 0.06 - 0.06 

2% Silicon Steel Si 0.03 0.45 2.0 - - - - - - - 0.2 

The average HTC up to 700 oC, from 700 to 900 oC, and above 900 oC along the casting direction was 

determined using Brno’s inverse heat transfer calculation as shown in Figure 11 for HC05A steel for each pass 

of the nozzle over the plate and each thermocouple location on the plate.. This was done for each steel 

composition investigated. The integrated average HTC +/- 50 mm from the center of the nozzle in the casting 

direction was determined for each location and temperature range and the results for each steel composition 

were summarized as shown in Figure 12. The HTCs at each position and temperature range were then 

compared as shown in Figures 13 to 15.  
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Fig. 11 Material HC05A, dependence of HTC 

on the position for substrate surface 

temperature from minimum temperature 

measured to 700 °C 

 
Fig. 12 Material HC05A, average HTC for 

individual position

3. RESULTS AND DISCUSSION 

The results are shown in Figures 13 to 15. Figure 13 compares the average HTC for each steel composition 

for the temperature range up to 700 oC. It should be noted that the standard method for determining HTCs at 

Brno is to use an austenitic stainless steel substrate. There is no uniform comparison that can be made form 

one position to the next in Figure 13. The magnitude of the HTC as a function of steel composition is not 

consistent from one position to the next and for position A and B they are all rather similar and very high. As 

you move away from beneath the nozzle to position C the HTCs determined for the 2% silicon, high aluminum 

TRIP, 1523B and ULC steels become significantly higher than all others with the others closely bunched 

compared to the aforementioned steels. Moving to positions greater than C the 1523B and high aluminum 

TRIP steel are slightly higher than all other grades except for the 2% silicon and ULC steels which are 

significantly higher. Figure 14 compares the average HTC for each steel composition for the temperature range 

from 700 to 900 oC. There is no uniform comparison that can be made form one position to the next in Figure 

14. The magnitude of the HTC as a function of steel composition is not consistent from one position to the next 

and for position A they are all rather similar and very high. As you move away from beneath  

 

Fig. 13 Average HTC for individual position and surface temperature from minimum to 700 °C 

the nozzle to positions B and greater the HTCs determined for the 2% silicon and ULC steels become 

significantly higher than all others. The TRIP steel is slightly higher than the remaining compositions in 

positions from C to G while the others are closely bunched at these positions compared to the2% silicon, high 

aluminum TRIP and ULC steels. Figure 15 compares the average HTC for each steel composition for the 

temperature range above 900 oC. For all positions the silicon steel is about 100% higher than all the other 

compositions. The magnitudes of the HTCs of the other steel compositions are fairly consistent from one 
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position to the next and for all positions. The high aluminum TRIP and ULC steels have HTCs similar to the 

other compositions except for 2% silicon steel in this range. Since most temperatures observed in continuous 

casting are over 900 oC. The results shown in Figure 15 are the most relevant. Therefore the results determined 

from Brno testing using stainless steel substrates can be assumed to be accurate for all compositions tested 

except 2% silicon steel. Detailed experiments have been conducted on 2% silicon steels and the detailed 

results up to 1200 oC are used for each location under the nozzle to ensure that the Leidenfrost effect is 

incorporated correctly. 

 

Fig. 14 Average HTC for individual position and surface temperature from to 700 °C to 900 °C 

 

Figure 15 Average HTC for individual position and surface temperature from 900 °C to maximum 

temperature 

CONCLUSIONS 

The Heat Transfer and Fluid Flow Laboratory of Brno Technical University (Brno) conducted experiments for 

AM to determine the effect of steel composition on the spray nozzle heat transfer coefficient (HTC). They 

tested 9 different steel compositions using a Delavan W19917-15 8.0 90 airmist nozzle. The 9 steel grades 

selected were HC05A, 1020, 1050, 1523B, 1080, high Al TRIP, 2% silicon, ULC, and stainless steels. The 

carbon composition ranges from 0.005 to 0.8 percent and the 1523B has about 20 ppm of boron. All grades 

investigated had essentially the same HTCs as determined using the standard austenitic stainless steel 

substrate except for the 2% silicon steel which had HTCs about 100% higher than all other steel grades 

investigated measured in the temperature range greater than 900 oC. Therefore it has been concluded based 

on this investigation that the Brno HTCs derived using their standard austenitic stainless steel substrate can 

be used for all grades except 2% silicon. 
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Vladimír REGA, Jozef KIJAC 

Zušľachťovne a obalová vetva, U. S. Steel Košice s.r.o., Košice, vladimirrega@gmail.com  

Technická Univerzita v Košiciach, Hutnícka fakulta 

Abstrakt 

Svetové trendy oceliarenských gigantov smerujú jasným a zreteľným smerom výroby super čistých ocelí so 

stúpajúcimi nárokmi na kvalitu a zároveň klesajúcimi nárokmi vstupných nákladov. Výskum a vývoj super 

čistých ocelí je už niekoľko rokov aktuálnou témou. Intenzívnou snahou vedeckej komunity je neustála 

modifikácia technologických procesov výroby a spracovania ocele s cieľom uspokojiť nároky všetkých 

zainteresovaných strán. Predmetom mnohých publikácií, štúdií, výskumov, odborných analýz a konferencií je 

problematika spracovania, respektíve eliminácia nadmerného množstva prímesí v podobe nekovových 

inklúzií. Z pohľadu množstva nepodarkov v oceliarenských gigantoch práve defekty na báze nekovových 

inklúzií spôsobujú najväčšie problémy pri výrobe a následnom spracovaní oceľových produktov.  

Z titulu extrémne nízkej hrúbky, širšiemu rozsahu mechanických vlastností, vysokej koróznej odolnosti a 

samozrejme zdravotnej nezávadnosti sú pri výrobe obalových materiálov aplikované náročnejšie postupy 

výroby a spracovania ako u bežných typov ocelí. V predkladanej publikácii sa nachádza štatistický rozbor 

oblasti spracovania ocele pri ktorých dochádza k pravdepodobnému vzniku infiltrácie na báze nekovových 

inklúzií. Publikácia ďalej pojednáva o reálnych infiltráciách pri výrobe a spracovaní obalovej ocele. Tieto 

rozbory a analýzy boli vypracované s cieľom podať informácie, ktoré budú viesť k eliminácii nadmerných 

infiltrácií nekovových inklúzií.   

Dosahovanie najvyšších úrovní vyspelosti oceliarenských gigantov je v prvom rade odrazom stupňa vyspelosti 

modifikovaných automatizovaných procesov, zariadení a kvalitných technológií odvodených od rôznych 

stupňov úrovní vedeckého poznania.      

Kľúčové slová: Nekovové inklúzie, infiltrácia, čistota ocele, defekty 

1. NEKOVOVÉ INKLÚZIE 

Nekovové inklúzie možno charakterizovať ako nahromadenia zhlukov, respektíve tuhých produktov oxidácie 

na povrchu, vznikajúce pri výrobe ocele, kde sa ich koncentrácia mení. Zvýšený obsah nekovových inklúzií 

väčších rozmerov spôsobujú degradáciu metalografickej čistoty ocele. Zloženie zhlukov inklúzií pozostáva 

prevažne z jemných častíc Al2O3 asociovaných bublinkami Ar a H2 v premenlivom pomere. Výrazné množstvo 

nekovových inklúzií zostáva v oceli paradoxne pri zvyšovaní jej čistoty dezoxidovaním, kde množstvo inklúzií 

závisí od čistoty dezoxidujúcej prísady. Nekovové inklúzie pochádzajú z rôznych zdrojov vrátane reoxidácie, 

strhávania trosiek do ocele, zo žiaruvzdornej výmurovky, z pôsobenia okolitej atmosféry a chemických reakcií. 

Nekovové inklúzie vychádzajú na povrch vo forme povrchových defektov ako sú napríklad šupiny, ktoré 

výrazne znižujú mikročistotu ocele, zhoršujú a neúmerne predlžujú dobu spracovateľnosti a výrazne degradujú 

úžitkové vlastnosti produktu. Štádium rozvinutia defektu charakteristického prítomnosťou nekovových inklúzií 

je do istej miery závislé od plastičnosti a pevnosti materiálu, hĺbky uloženia, intenzity naoxidovania tohto 

defektu a od druhov spracovania [1-9]. 
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Tab. 1 Typy nekovových inklúzií [10] 

UZOL VŠEOBECNÉ TYPY ZRIEDKAVÉ TYPY 

Panva CaS, 3CaO.Al2O3, 

12CaO.7Al2O3, 

MgO. Al2O3 

MgO, CaO.Al2O3 

Medzipanva CaS, 12CaO.7Al2O3, 

MgO.Al2O3, 

MgO, 3CaO.Al2O3, 

CaO.Al2O3, CaO.2Al2O3 

Ponorná 

výlevka 

CaS, CaO.Al2O3, 

12CaO.7Al2O3 

MgO. Al2O3, 

CaS, CaO.Al2O3 

CaO.2Al2O3, 

CaO.6Al2O3, 

Al2O3 

Kryštalizátor Ca / Mg-Al-silikáty – reoxidácia 

2. EXPERIMENTÁLNA ČASŤ 

Pri identifikácii problémov počas výroby boli využité údaje z podnikového systému, ktorý slúži na zachytenie 

všetkých neštandardných situácií v celom toku výroby. Keďže tento systém je určený na pozdržanie (anglicky 
hold) výrobku až do vyriešenia problému, sú v článku použité výrazy typu holdovanie (operácia zadržania), 

hold (označenie chyby) a podobne. Analýza holdov pri výrobe počas rozoberaného obdobia z obalových akostí 

(Obr. 1) poukazuje na pravdepodobnú infiltráciu na báze nekovových inklúzií. Za primárne infiltrácie, 

respektíve nedostatočné odstránenie nekovových inklúzií možno považovať okrem iného aj nedostatočné 

prebublávanie spodom, tavby bez odstátia a čerenia. Pri nedostatočnom spracovaní na jednom z týchto 

technologických procesoch dochádza k zotrvaniu, respektíve k uväzneniu zvyškov produktov dezoxidačných 

prísad vo forme nekovových inklúzií. Následne, nadmerné výkyvy v procesoch liatia na zariadení plynulého 

odlievania spôsobujú infiltráciu liacich práškov, trosky a žiaruvzdorných materiálov do objemu kovu. 

 

Obr. 1 Množstvo holdov z obalových akostí [1] 

Vyrábané množstvá jedincov (VMJ) sa za určité obdobia líšia podľa výrobných akostí (VRA, VRB, VRC, VRD). 

Tieto množstvá pojednávajú o jedincoch, ktoré prešli celým technologickým cyklom. Vyrobené jedince 

v podobe brám a zvitkov z Teplej valcovne určených priamo na export sa v danej štatistickej analýze 

nenachádzajú. Štatistická analýza ďalej nepojednáva o jedincoch, ktoré z rôznych príčin neprešli celým tokom 

výrobných procesov. Pri výrobe ocele dochádza k infiltrácii nekovových inklúzií, z tohto titulu je nutné zaoberať 

sa identifikáciou zaholdovaných množstiev jedincov (ZMJ) prislúchajúcich danej výrobe. Pomer 

zaholdovaných jedincov k vyrobeným, je v posledných rokoch pomerne priaznivý. Do úvahy však treba brať 
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štatistické údaje, ktoré udávajú napríklad u akosti typu VRA bilanciu výrobnosti jedincov (BVJ) v roku 2013, 

ktorá identifikuje pokles o 21 percent oproti roku 2012, no bilancia holdovaných jedincov (BHJ) stúpla v tom 

istom období o 17 percent. Ďalším ukazovateľom nutnosti zaoberania sa touto problematikou je hodnota 

bilancie holdovaných jedincov (BHJ) z roku 2013 u akosti VRC, ktorá poukazuje na 106 percentný nárast 

holdovaných jedincou, pričom bilancia výrobnosti jedincov (BVJ) poukazuje u tejto akosti v tomto období len 

na 27 percentný nárast. Percento znehodnotenia (PZ) poukazuje na percentuálne množstvo zaholdovaného 

obalového materiálu k prislúchajúcej výrobe. 

Tab. 2 Pomer vyrobeného a zaholdovaného množstva jedincov [1] 

Ak

osť 

Obdobie [rok] 

2011 2012 2013 

VM

J 

Z

MJ 

P

Z [%] 

VM

J 

Z

MJ 

P

Z [%] 

VM

J 

Z

MJ 

P

Z [%] 

V

RA 

21

595 

9

33 

4,

32 

46

654 

5

75 

1,

23 

36

672 

6

75 

1,

84 

V

RB 

67

29 

1

51 

2,

24 

11

223 

1

63 

1,

45 

95

88 

1

72 

1,

79 

V

RC 

24

721 

5

52 

2,

23 

35

037 

3

30 

0,

94 

44

748 

6

82 

1,

52 

V

RD 

39

37 

1

03 

2,

62 

58

99 

6

8 

1,

15 

53

64 

8

8 

1,

64 

 

Tab. 3 Bilancia rokov 2012 a 2013 oproti predchádzajúcim rokom [1] 

Akosť Obdobie [rok] 

Bilancia roka 2012 oproti roku 

2011 

Bilancia roka 2013 oproti roku 

2012 

BVJ [%] BHJ [%] BVJ [%] BHJ [%] 

VRA + 116,041 - 61,630 - 21,396 + 17,391 

VRB + 66,786 + 7,947 - 14,568 + 5,521 

VRC + 41,730 - 59,783 + 27,716 + 106,667 

VRD + 49,835 - 66,019 - 9,069 + 29,412 

Analyzovaná infiltrácia nekovových inklúzií na báze hliníka (Obr. 2) pri spracovaní na mimopecnom spracovaní 

ocele MPO poukazuje na hodnoty pred bublaním, po bublaní a po spracovaní na mimopecnom spracovaní 

ocele. Bolo odobraných deväť vzoriek z troch tavieb (T1, T2, T3). V tomto prípade bola analyzovaná infiltrácia 

o veľkosti 14 ppm, ktorej veľkosť môže pri ďalšom spracovaní spôsobiť vznik defektu  na povrchu pásu vo 

forme napríklad metalurgickej šupiny.  
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Obr. 2 Analyzovaná infiltrácia AlxOy na MPO [1] 

Analyzovaná infiltrácia nekovových inklúzií na zariadení plynulého odlievania ZPO (Obr. 3) poukazuje na 

viacero infiltrácií, ktorých veľkosť prekračuje 10 ppm. Vzorky boli odoberané z piatich tavieb (T4, T5, T6, T7,  

T8) z každej tavby dve vzorky a to z medzipanvy a kryštalizátora. V tomto prípade sa preukázala prítomnosť 

nekovových inklúzií väčších rozmerov, ktorá ako v predchádzajúcom prípade môže spôsobiť problémy pri 

ďalšom spracovaní. 

 

Obr. 3 Analyzovaná infiltrácia na zariadení plynulého odlievania [1] 

Nasledujúca analyzovaná infiltrácia nekovových inklúzií na báze hliníka poukazuje na jeho správanie sa pri 

jednotlivých procesoch výroby. V grafe (Obr. 4) možno vidieť vysoké hodnoty nekovových inklúzií po fúkaní, 

ktoré sa znižujú ďalším spracovaním na mimopecnom spracovaní ocele. Na zariadení plynulého odlievania sa 

hodnoty výrazne nemenia. Takýto stav možno považovať z hľadiska výroby a spracovania obalových 

materiálov za ideálny, nakoľko dochádza k výraznému zníženiu nekovových inklúzií v objeme kovu. 
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Obr. 4 Analyzovaná infiltrácia AlxOy na KK, MPO a ZPO [1] 

ZÁVER 

Výroba obalových materiálov je náročný proces pozostávajúci z množstva metalurgickotechnologických na 

seba nadväzujúcich uzlov upravujúcich vlastnosti ocele vzhľadom k presne stanoveným požiadavkám trhu 

v zastúpení konkrétnych zákazníkov. Aj napriek najvyššej úrovni dosahovanej vo výrobných procesoch,    

v oceliarenských gigantoch dochádza k znehodnoteniu mikročistoty ocele infiltráciou na báze nekovových 

inklúzií.  

Z výsledkov štatistických analýz množstva holdov za určité obdobie jednoznačne vyplýva fakt, ktorý poukazuje 

na  výkyvy v procese výroby na zariadení plynulého odlievania (Obr. ). Tieto prevažne automatické generácie 

holdov prevýšenia hladiny ocele v kryštalizátore jednoznačne niekoľkonásobne prevyšujú ostatné 

pojednávané prípady, u ktorých pravdepodobne dochádza k infiltrácii nekovových inklúzií do objemu kovu.  

Je dôležité poukázať na výsledné ročné bilancie ( 

Tab. ), ktoré poukazujú na nadmerné výkyvy identifikovaných holdovaných jedincov vzhľadom k výrobe. 

V niektorých prípadoch ide o nepriamu úmeru medzi poklesom vyrobených jedincov a nárastom 

zaholdovaných jedincov rovnakej akosti a v rovnakom období. 

Analyzované grafy poukazujú na jednej strane na prítomnosť nekovových inklúzií ktorých rozmery môžu 

spôsobiť degradáciu čistoty ocele a tým aj degradáciu úžitkových vlastností obalových materiálov (Obr. , Obr. 

), no na strane druhej poukazujú aj na výborné výstupné hodnoty pri výrobe a spracovaní ocele (Obr. ). 

Nekovové inklúzie sú, boli a s najväčšou pravdepodobnosťou aj budú súčasťou výrobného procesu super 

čistých ocelí. Prioritne je potrebné zabezpečiť elimináciu nadmerného množstva infiltrácií a znížiť tým 

neúmerne predlžujúce sa množstvo opravných technológií v spoločnosti. V konečnom dôsledku je potrebné si 

uvedomiť, že oceľové produkty vysokej čistoty putujú k zákazníkom bez infiltrácií na báze nekovových inklúzií.  

LITERATÚRA 

[1] Interné materiály spoločnosti U.S.Steel Košice, s.r.o.  

[2] MIŠIČKO, R.: Štruktúra a defekty oceľových kontiodliatkov, Hutnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach, 

Emilena, Košice 2007 (103 str.) 

44

30

7 13

4 5 6 7

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

Po fúkaní Po odpichu Pred
pridaním

Al

3 min.
bubl.

6 min.
bubl.

9 min.
bubl.

12 min.
bubl.

10 bráma

A
l x

O
y

[p
p

m
]



9. - 10. 4. 2015, Rožnov p. Radhoštěm 

 

 

72 

[3] ŠTEFAN, B.: Zdroje povrchových defektov v technologickom procese výroby oceľových pásov, In: Kvalitný povrch 

plechu: Zborník prednášok z vedecko-technickej konferencie, Vysoké Tatry – Stará Lesná, 11. – 13.10 1999    

(str. 1-5) 

[4] MIŠIČKO, R., KVAČKAJ, T., KIJAC, J., SCHMOGNER, M., FEDÁKOVÁ, D.: Analýza príčin vzniku bublín, 

mikrobublín, pľuzgierikov a šupín na valcovaných pásoch a kontiodliatkoch, Hutnícke listy č.1, 2009 (str. 72-75) 

[5] ZHANG, L., THOMAS, B.,G.: State of the Art in Evaluation and Control of Steel Cleanliness, ISIJ International, 

Vol. 43 (2003), No. 3, (str. 271-291) 

[6] WIJK, O., BRABIE, V.: The Purity of Ferrosilicon and Its Influence on Inclusion Cleanliness, ISIJ International, 

Vol.36, 1996, Supplement (str. 132-135) 

[7] THOMAS, B.G.: Modeling of Continuous Casting Defects Related to Mold Fluid Flow, AIST Transactions, Vol. 3, 

No. 5, 2005 (17 str.) 

[8] MIKI, Y., TAKEUCHI, S.: Internal Defects of Continuous Casting Slabs Caused by Asymmetric Unbalanced Steel 

Flow in Mold, ISIJ International, Vol.43 (2003), No. 10, (str. 1548-1555) 

[9] STELZER, R., DEGNER, M., DÜRR, W., HÜTTEBRÄUCKER, K., KRÖCHERT, T., MÜLLER, A., MÜLLER, U., 

OBERHOFFER, H., PREIBLER, T., STOLZENBERG, M., WILD, M.: Online-Messverfahren für die 

Qualitätssicherung in Kaltwalzwerken und Bandbehandlungsanlagen, Technik + Trends, (str. 35-44) 

[10] TUČEKOVÁ, J.: Nekovové inklúzie v oceli, Diplomová práca 2012, Technická Univerzita v Košiciach, Hutnícka 

fakulta, (80 str.) 

 



9. - 10. 4. 2015, Rožnov p. Radhoštěm 

 

 

73 

NOVÉ MOŽNOSTI VÝROBY KRUHOVÝCH SOCHORŮ NA MODERNIZOVANÉM ZPO Č. 1 
V ARCELORMITTAL OSTRAVA A.S.  

Ladislav VÁLEK, Aleš MAREK, Markéta TKADLEČKOVÁ, Leoš KOCIÁN, Radim PACHLOPNÍK, 
Tomáš GUMULEC, Roland HINTERREITER, Jana SVIŽELOVÁ 

ArcelorMittal Ostrava a.s., Vratimovská 689, 707 02 Ostrava – Kunčice, ladislav.valek@arcelormittal.com, 

ales.marek@arcelormittal.com, leos.kocian@arcelormittal.com, radim.pachlopnik@arcelormittal.com, 

tomas.gumulec@arcelormittal.com, roland.hinterreiter@arcelormittal.com, jana.svizelova@arcelormittal.com 

VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, Katedra metalurgie 

a slévárenství a Regionální materiálově technologické výzkumné centrum, 17. listopadu 15, 708 33 

Ostrava-Poruba, marketa.tkadleckova@vsb.cz  

Abstrakt  

V ArcelorMittal Ostrava a.s. byla realizována modernizace sochorového ZPO č. 1 včetně výstavby zařízení 

pro vakuování oceli kesonového typu (VD). Dodavatelem technologie byl SMS Concast AG. První tavba byla 
na modernizovaném ZPO odlita 20.11.2013. V souvislosti s novými technologickými možnostmi bylo zahájeno 

řešení problematiky optimalizace technologie odlévání velkých kruhových sochorů do průměru 400 mm. 

Kruhové sochory jsou určeny zejména pro válcování bezešvých trubek. Formou řešeného grantového projektu 

TAČR pod ev. č. TA03011277 jsou ověřovány materiálové vlastnosti odlévaných ocelí a ve spolupráci s VŠB-

TU Ostrava je vyvíjen numerický model tuhnutí oceli pro optimalizaci podmínek odlévání. Článek si klade za 

cíl prezentovat možnosti nové technologie a vstupní data pro vyvíjený model tuhnutí oceli. 

Klíčová slova: ocel, sochor, odlévání, simulace, tuhnutí 

1. ÚVOD 

V rámci neustálé modernizace technologií byla na konci roku 2013 realizována výstavba prvního zařízení pro 

vakuování tekuté oceli v historii Ostravské ocelárny. Současně byla provedena celková modernizace 

nejstaršího sochorového ZPO č. 1. Hlavním cílem modernizace technologií byla výroba vysoce kvalitních 

plynule litých kruhových sochorů pro výrobu trubkových výrobků v nové válcovně v Saudské Arábii 
(ArcelorMittal Tubular Products Jubail) [1] a také pro dceřinou společnost ArcelorMittal Tubular Products 

Ostrava a.s. Pro výstavbu nové technologie byla zohledněna krátká doba výstavby, velmi krátká doba nájezdu 

vlastní technologie, zkušenosti a odborné znalosti zaměstnanců ocelárny a instalovaná kapacita výroby 

sochorů a bram v ArcelorMittal Ostrava a.s.  

Součástí technologické modernizace (výstavba vakuovacího zařízení kesonového typu a modernizace ZPO č. 

1) byla také inovace vodního hospodářství a systému zavážení a skladování přísad a legur pro pánvovou pec 

(PP č. 1). Dále bylo nutno přemístit zařízení pro stahování strusky. Rovněž bylo modernizováno zařízení pro 

přípravu a hodnocení kvality vzorků plynule litých sochorů a bram. Hlavním dodavatelem technologie ZPO 

a zařízení pro vakuování oceli byla SMS-Concast AG. Na technologické modernizaci se podílela řada dalších 

lokálních firem.  

2. POPIS ZMĚN TECHNOLOGIE 

Schéma výrobního procesu v ArcelorMittal Ostrava a.s. s instalovaným novým zařízením pro vakuování oceli 
a modernizovaným ZPO č. 1 je uvedeno na obrázku 1. Ze schématu je patrné, že výroba oceli je realizována 

v tandemových pecích z tekutého surového železa a šrotu. Během odpichu je prováděna dezoxidace oceli, 

dílčí odsíření a legování oceli. Následně je licí pánev o kapacitě cca 200 tun přemístěna na zařízení pro 
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stahování strusky z licí pánve, které se nachází v hale ocelárny s tandemovými pecemi. Po stažení strusky je 

licí pánev dopravena převážecím vozem na pánvovou pec (PP č. 1). Zde je prováděn ohřev oceli s dezoxidací, 

odsířením, legováním a homogenizací. Tavby určené pro vakuové zpracování jsou následně přemístěny do 

kesonu pro vakuování oceli (VD – Vacuum Degassing). Po vakuování oceli (zejména pro snížení obsahu 

vodíku v oceli) je provedena modifikace vměstků a případná korekce chemického složení (podavačem drátu 

a plněných profilů) a následně je provedeno čeření oceli pro zajištění vysoké mikročistoty. K tomuto účelu je 

využito foukání inertního plynu argonu pomocí dvou dmyšen, umístěných ve dně licí pánve. Měření teploty, 

aktivity kyslíku a odběr vzorků provádí robotický automat. Poté je licí pánev přemístěna jeřábem na licí stojan 

modernizovaného ZPO č. 1. 

 

Obr. 1 Schéma výrobního procesu v ArcelorMittal Ostrava a.s. se zahrnutím modernizovaného ZPO č. 1 

a zařízením pro vakuování oceli (VD) 

2.1  Parametry zařízení VD 

Zařízení pro vakuování oceli je kesonového typu, kdy vlastní keson je ve fixní pozici a víko kesonu je pohyblivé. 
Pohled na zařízení je na obrázku 2. VD zařízení je umístěno v těsné blízkosti pánvové pece (PP č. 1) v hale 

modernizovaného ZPO č. 1. Potřebný podtlak je realizován pomocí mechanických pump. Celková doba 

zpracování na VD zařízení je maximálně 35 min. Zařízení VD slouží zejména k snížení obsahu vodíku v oceli. 

Součástí zařízení není systém pro legování oceli, resp. podávání přísad během dosažení hlubokého vakua. 

Obsahy vodíku v oceli jsou na konci zpracování na úrovni cca 1,5 ppm. Součástí VD zařízení je podavač 

hliníkového drátu a plněných profilů, robotický manipulátor pro odběr vzorků, měření teploty a aktivity kyslíku. 

Na VD zařízení lze měřit obsah vodíku v oceli pomocí přístroje Hydris. VD zařízení je obsluhováno 

z operátorské kabiny, která je společná pro VD i pro pánvovou pec (PP č. 1). VD zařízení je vybaveno řadou 

měřících zařízení, zejména pro měření dosaženého podtlaku a teploty spalin. VD zařízení má vlastní 

automatizovaný systém řízení, řídící úroveň L1 a L2. Rovněž je vybaveno kamerovým monitorovacím 

zařízením pro sledování pohybu hladiny oceli a strusky během vakuování oceli. Pod víkem zařízení je umístěn 

štít proti rozstřiku oceli a strusky. Víko má suchý systém těsnění. V rámci výstavby VD zařízení byl instalován 
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nový automatický systém napojení argonování oceli. VD zařízení je konstruováno pro výrobu cca 70 % 

kapacity modernizovaného ZPO č. 1. 

 

Obr. 2 Pohled na zařízení pro vakuování oceli (víko se nachází na vlastním kesonu) 

2.2  Parametry modernizovaného ZPO č. 1 

ZPO č. 1 (Mannesmann Demag) bylo v ocelárně uvedeno do provozu v prosinci roku 1993. Součásti výstavby 

ZPO č. 1 byla i pánvová pec (PP č. 1). Sochorové ZPO č. 1 bylo vždy považováno za kvalitnější ZPO v 

porovnání se sochorovým ZPO č. 3 s technologií otevřeného odlévání (od roku 2013 rovněž s technologií 
uzavřeného lití [2, 3]). ZPO č. 1 umožňovalo produkci kruhových sochorů pro výrobu trubek např. pro olejářské 

trubky dle API. Sochory čtvercového průřezu byly určeny k výrobě profilové oceli.  

Porovnání základních parametrů před a po modernizaci ZPO č. 1 je uvedeno v tabulce č. 1 [4]. Je patrné, že 

v rámci modernizace byly na ZPO instalovány elektromagnetické míchače oceli v krystalizátoru 

(MEMS - Mould ElectroMagnetic Stirrer), hydraulická oscilace, nové sekundární chlazení a nové tažné a 

rovnací stolice. Bylo nutno také provést úpravy dělícího zařízení a zátkových tyčí. Byl instalován nový systém 

ražení čísel na sochory, nový ohraňovač nálitků po dělení sochorů plamenem. V rámci modernizace ZPO byly 

upraveny chladníky ZPO a taktéž bylo nutno upravit jeřáby pro nakládku sochorů. 

Při uvedení do provozu ZPO č. 1 byla odlévána kulatina 210 mm a kvadrát 180 mm, který byl také určen 

k převálcování na kulatinu 168, 150 a 120 mm. S odstupem několika let bylo zavedeno plynulé odlévání 

kruhových sochorů 150 mm. Z důvodu zvýšení výrobnosti (také pro snížení rizika průvalů) byly kruhové 

sochory 150 mm nahrazeny v roce 2005 sochory o průměru 160 mm. V jisté části historie ZPO č. 1 bylo možno 

vyrábět také sochory kvadrátu 130 mm, a to technologii otevřeného odlévání. Výroba těchto sochorů byla na 

ZPO č. 1 zrušena a v roce 2013 opět obnovena, ale na ZPO č. 3. V rámci modernizace ZPO č. 1 na konci roku 

2013 bylo zachováno odlévání sochorů kv. 180 mm a kul. 160 mm. Kruhové sochory průměru 210 mm byly 

nahrazeny novým rozměrem kul. 200 mm. Dále byly zavedeny nové rozměry kul. 270, 350 a 400 mm. V rámci 

modernizace ZPO č. 1 byla zvýšena kapacita o cca 20 %.  
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Tab. 1 Základní parametry ZPO č. 1 před a po modernizaci 

n licích proudů 6 

r oblouku  /  l met. 10,5 (21,0) m   /   26,72 m 10,5 (16,0; 32,0) m   /   28,95 m 

v max. 2 m/min (kv. 180); 1,9 m/min (kul.210); 

2,7 m/min (kul.160) 

max. 0,7 – 3,5 m/min (kul. 160, 200, 270, 

350 a 400 mm) 

stojan licí pánve dvě otočná ramena; nezávislé točení a zdvih ramen 

stojan mezipánve dva vozy, vážící zařízení, možnost letmé výměny mezipánve 

mezipánev objem 31,5 t (výška 800 mm); snížení 

opotřebení ve struskové čáře (dle 

hmotnosti oceli); plynulé měření teploty; 

stínicí trubice; používání turbostopu; 

zátkové tyče; ponorné výlevky; víko na 

mezipánvi; odběr vzorku oceli 

+ měření vodíku v oceli; odběr vzorku 

oceli pro stanovení celkového kyslíku 

krystalizátor trubkový lineární a parabolický o délce 

700 mm; tl. Cu 15 mm; povrchová 

ochrana Cr nebo Ni; řízení hladiny Co 60; 

max. f 240 cyklů/min; zdvih 8 mm; 

oscilace mechanická, sinusoidní; zkoušky 

MEMS na jednom licím proudu; licí prášek 

+ automatický podavač licího prášku 

MEMS kazetový systém (0-500 A, 

1-10 Hz); trubkové KR Convex / Multi 

Convex; délka 1 m (0,8 m kul. 270-400 

mm); řízení hladiny Co 60; max. f 30-350 

cyklů/min; zdvih 3-10 mm (max. 20 mm); 

oscilace hydraulická; licí prášek + 

automatický podavač licího prášku 

oblouk a 

sekundární 

chlazení 

délka 6,025 m (kv. 180), 8,925 m (kul. 210 

a 160); čtyři segmenty; dva rovnací body; 

tři tažné a rovnací stolice; vodní chlazení; 

spec. spotřeba vody 0,56 až 1,2 l/kg 

4 nezávislé zóny vodního chlazení; 4 

segmenty; tři rovnací body; 5 tažných 

a rovnacích stolic; spec. spotřeba vody 

0,25-1,1 l/kg 

další  dělení sochorů plamenem; predikční 

model kvality QE; ražení deseti místného 

kódu na odlité sochory; měření teploty na 

konci sek. chlazení (jeden licí proud) 

dělení sochorů plamenem (4,3-5,5 m 

kv.180 mm; 8,8-12,0 m); model predikce 

kvality Concast; ražení čísla sochoru 

3. VSTUPNÍ DATA PRO VÝVOJ MODELU 

V rámci řešení citovaného grantového projektu jsou prováděny speciální numerické simulace tuhnutí plynule 

lité oceli. V prvních dvou létech řešení projektu byla zaměřena pozornost na kruhové sochory průměru 130 mm 
[3, 4]. V současné době bylo zahájeno řešení vývoje modelu a numerických simulací tuhnutí ocelí ve 

spolupráci s VŠB-TU Ostrava, a to pro velké kruhové sochory (až do kul. 400 mm). Projekt je plánováno 

ukončit v roce 2016. Cílem numerického modelování v software ProCAST, které je prováděno na Katedře 

metalurgie a slévárenství pod záštitou Regionálního materiálově technologického výzkumného centra, je 

optimalizace výroby kruhových sochorů. Pozornost je zaměřena na zvyšování licí rychlosti, predikci 

kvalitativních parametrů sochorů a získání nových poznatků k lepšímu pochopení dějů probíhajících při tuhnutí 

plynule odlévané oceli. 

Numerické modelování je obecně rozděleno do tří etap [5, 6]. V první fázi (pre-processingu) je nutné vymezit 

modelovanou oblast, vytvořit výpočetní síť a definovat parametry výpočtu. V případě numerického modelování 

tuhnutí plynule litých sochorů lze již všechny tyto kroky realizovat pomocí preprocesoru i procesoru software 

ProCAST, v tzv. Visual Meshi a Visual CASTu. Mezi parametry výpočtu patří: 

- materiálové vlastnosti jednotlivých částí licí soustavy,  

- přestupy tepla na rozhraní prvků geometrie, 
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- okrajové podmínky, jako je licí teplota, rychlost lití, podmínky odvodu tepla, 

- operační podmínky (např. působení gravitace), 

- počáteční podmínky výpočtu, 

- parametry výpočtu – tzv. RUN PARAMETRS. 

3.1  Příprava geometrie, oblast primárního a sekundárního chlazení 

V rámci zajištění potřebných vstupních dat pro numerické simulace bylo vypracováno schéma celého licího 

oblouku, a to od krystalizátoru (primární oblast chlazení) až po oblast začátku dělícího zařízení plynule litých 
sochorů (terciární oblast chlazení) – viz obrázek 3.  

 

Obr. 3 Schéma oblouku modernizovaného ZPO č. 1 

Numerické simulace budou prováděny do maximální metalurgické délky (od menisku oceli v krystalizátoru po 
začátek dělení sochorů), tedy do vzdálenosti cca 30 m. S využitím rovnice (1) bylo totiž zjištěno, že při vyšších 

licích rychlostech (cca 0,6 m/min) a nižším součiniteli tuhnutí (28) mohou být dosahovány maximální 

metalurgické délky (m). 

 (1) 

kde: 

d ... rozměr sochoru, (mm); 

k ... součinitel tuhnutí, (mm/min½); 

vc ... licí rychlost, (m/min). 

Výška hladiny oceli v krystalizátoru byla zvolena o cca 4 cm níže, než uvádí manuál, a to s ohledem na tloušťku 

licího prášku. Způsob výpočtu a tvorby výpočetní sítě rovněž vyžaduje zjednodušení kónického zúžení tvaru 

krystalizátoru na jednotný průměr. Při přípravě geometrie krystalizátoru byla zvolena hodnota průměru spodní 
části krystalizátoru, a to 410 mm.  

ℎ = � �2 !
2
. #$  
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3.2  Materiálové a okrajové podmínky numerického modelu 

Základní vstupní data pro numerické simulace tuhnutí oceli vyplývají z konkrétního technologického zadání. 

Materiálové termodynamické vlastnosti jednotlivých komponent licího systému, tedy měděné vložky 

krystalizátoru a odlévané oceli, byly vypočítány pomocí integrované termodynamické databáze CompuTherm 
[6]. V rámci řešení projektu jsou materiálové vlastnosti ocelí, zejména teploty likvidu, solidu a tepelná kapacita, 

rovněž ověřovány metodami termické analýzy [7, 8].  

V rámci velkých kruhových sochorů byla pro první šetření vybrána jakost oceli pod interním značením E02K. 

Interní značka E02K je jakostí oceli pod označením 34CrMo4 dle ČSN EN 10083 (ocel se zaručeným obsahem 

Cr a Mo s požadovaným velmi nízkým obsahem vodíku v oceli – do 2 ppm). Tato jakost oceli byla odlévána 

do kul. 400 (350) mm v rámci několika taveb v kampani, u nichž byly instalovány v oblasti sekundárního a 

terciárního chlazení pyrometry na vybraném licím proudu modernizovaného ZPO č. 1 (spolupráce s globálním 
výzkumem AM) – viz obrázek 4. 

  

Obr. 4  Pohled na pyrometr č. 3 (vlevo, konec sekundárního chlazení) a 4 (vpravo, před první tažnou 

a rovnací stolicí) instalovaný na ZPO č. 1 (měření skrz trubku) 

 

Údaje o provozních teplotách na povrchu plynule litého proudu, v závislosti na podmínkách odlévání 

a zvoleném průtoku vody, jsou určeny k přesnější definici způsobu odvodu tepla po délce sochoru v oblasti 

sekundárního chlazení a rovněž ke zpětné kontrole výsledného teplotního pole získaného numerickým 

modelováním. Co se týká teploty oceli a rychlosti odlévání, tak hodnoty těchto parametrů jsou zvoleny dle 

reálné provozní situace. 

Dále bylo potřeba definovat odvod tepla přes stěnu krystalizátoru (primární zóna). Změna odvodu tepla pomocí 

koeficientů přestupu tepla v oblasti krystalizátoru (kdy ∆T = 5°C; ∆T představuje rozdíl mezi teplotou vody na 

vstupu do a na výstupu z krystalizátoru), ale i sekundárního chlazení, byla nastavena uživatelskou funkcí. 

Uživatelskou funkci je nutné definovat a vytvořit v programu Microsoft Visual C++. 

Teploty na měděné vložce budou ještě diskutovány, a to s ohledem na speciální měření provedená 

u kv. 115 mm na ZPO č. 3. Velikost mezery mezi stěnou krystalizátoru a povrchem tuhnoucí kůrky byla pro 

primární simulaci odhadnuta. Data teploty a průtoku vody v krystalizátoru byla zapsána do databáze z reálného 

odlévání v závislosti na licí rychlosti a přehřátí oceli. Vliv elektromagnetického míchání oceli a ponorné výlevky 

bude pro první numerickou simulaci zanedbán. 

ZÁVĚR 

Na konci roku 2013 byla v ArcelorMittal Ostrava a.s. provedena úspěšně modernizace technologií pro výrobu 

plynule litých sochorů do rozměru kul. 400 mm, a to vysoce jakostních ocelí určených zejména k výrobě 
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trubkového sortimentu, včetně dle norem API. Bylo modernizováno nejstarší ZPO č. 1 a byla realizována 

výstavba zařízení pro vakuování tekuté oceli kesonového typu. Realizace modernizace byla provedena ve 

velmi krátkém čase. V ArcelorMittal Ostrava a.s. byl proveden návrh technologie výroby sochorů (včetně 

velkých kruhových sochorů) s využitím modernizovaných technologií pro předmětné jakosti ocelí. Výroba 

probíhala v roce 2014 v souladu s požadavky zákazníků. 

V rámci řešení projektu TAČR ev. č. TA03011277 ve spolupráci ArcelorMittal Ostrava a.s. a VŠB-TU Ostrava 

pokračuje řešení problematiky studia a optimalizace podmínek tuhnutí plynule lité oceli u velkých kruhových 

sochorů. Postupně jsou získávána vstupní data pro vyvíjený model.                                  

PODĚKOVÁNÍ 

Projekt ev. č. TA03011277 „Výzkum a vývoj v oblasti numerických a materiálových analýz tuhnutí 
oceli s aplikačním výstupem pro optimalizaci technologie plynulého odlévání oceli v inovativních 

rozměrech sochorů“ je řešen s finanční podporou TA ČR.  
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KONTINUÁLNÍ SLEDOVÁNÍ OPOTŘEBENÍ VYZDÍVKY A SLEDOVÁNÍ JEJÍ ZBÝVAJÍCÍ 
TLOUŠŤKY NA ELEKTRICKÝCH TAVÍCÍCH, UDRŽOVACÍCH A LICÍCH PECÍCH  

Mario MERTAa, Tomáš PAVELKAb 

a Saveway GmbH & Co. KG, Wuembacher Strasse 8, 98704 Langewiesen, Germany  

b ŠEBESTA - služby slévárnám s.r.o., Ostopovická 17, 64200 Brno, Česká Republika 

Abstrakt  

Již více než 20 let vyvíjí a vyrábí firma Saveway měřící zařízení pro tavící, udržovací a licí zařízení. Zákazníci 

ze sléváren, oceláren, hutí a sklářského průmyslu oceňují tento kompletní balík, doplněný kvalifikovaným 

zákaznickým servisem. Úzká spolupráce se zákazníky, stejně tak s univerzitami a odbornými skupinami je 

důležitá proto, aby mohly být inovativní nápady převedeny do praxe.  

SAVEWAY ® je měřící systém pro kontinuální zjišťování zbývající tloušťky žárovzdorných vyzdívek. 

SAVELINE® sleduje lokální přehřátí (Hot-Spoty) v žárovzdorné vyzdívce. Zbývající tloušťka stěny je 

dopočítána z tepelné vodivosti materiálu. 

SAVESEARCH® je rychlá diagnostika lokalizace začínajících nebo existujících vad izolace mezi cívkou a 

svazkem plechů u kelímkových indukčních pecí. 

SAVEDRY® vyhodnocuje obsah vlhkosti v žárovzdorné vyzdívce nebo zobrazuje případné průsaky chladící 

vody. 

OPTISAVE® je teplotní měřící systém založený na optickém vlákně pro optimalizaci procesu a kontrolu 

opotřebení vyzdívky. 

Přínosy systémů SAVEWAY: 

1. Bezpečnost zařízení díky permanentnímu monitorování 

2. Optimalizace techniky vyzdívání 

3. Využití maximální životnosti vyzdívky a snížení nákladů 

4. Sledování a optimalizace metalurgických procesů s ohledem na opotřebení vyzdívky 

5. Indikace úniku chladící vody do vyzdívky 

6. Kontrola vysoušení nové vyzdívky 

7. Přesné plánování výroby s ohledem na určení termínu výměny vyzdívky 

 

Saveway poskytuje mimo jiné předpoklad maximální bezpečnosti pro obsluhující personál a zařízení. 

Protavení, poškození pece a s tím spojené výpadky produkce lze odstranit. Je možné optimálně a bezpečně 

využívat vyzdívkový materiál a plánovat výměnu vyzdívky.  

Klíčová slova: Bezpečnost pecí, životnost vyzdívky, tavící pece, protavení 

1. ÚVOD 

Určení opotřebení elektrických tavících, udržovacích a licích pecí je i v dnešní době především záležitost 

tavičů, kteří se zařízením denně pracují a je založeno na jejich zkušenostech a rozhodovacích schopnostech. 

Údaje o příkonu nebo proudu, napětí, anebo frekvenci jsou obsluze k dispozici. Ve studeném stavu lze kelímek 

změřit a prohlédnout a tím zjistit eventuální poškození pecní vyzdívky a zabránit poruchám a protečení pece. 

Zchladnutím vznikají vlasové trhliny v sintrované vyzdívce. Tyto se zvětšují, když je pec opět nahřívána a tyto 
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trhliny vedou bohužel k opotřebení vyzdívky. Pouze v určitém rozsahu je smysluplné použít zde opravné 

techniky jako zalepování nebo vydusání přídavné vrstvy, protože úspěch těchto opravných technik je ovlivněn 

mnoha faktory a subjektivně posuzován. Nebezpečné jsou speciálně u indukčních pecí – výronky kovu, které 

nepozorovaně pronikají do trhlin a zálupů v žárovzdorné vyzdívce. Tyto vedou k finančně náročným výpadkům 

výroby a způsobují velké škody na tavících zařízeních. V nejhorších případech vedou tyto chyby k explozím, 

které mohou způsobit personálu těžké popáleniny v horším případě i smrt.  

Již od začátku 90. let vyvíjí firma Saveway měřící technologie, zaručují kontinuální, plošné a precizní sledování 

během provozu tavících, udržovacích a odlévacích zařízení. V současnosti je na trhu měřící technika čtvrté 

generace a firma Saveway předvádí další inovativní měřící a bezpečnostní systémy pro provozování pecí ve 

slévárenské a ocelářské praxi. Mimo systémy SAVEWAY a SAVELINE, ke kterým se dostaneme za chvíli, je 

k dispozici technologie SAVEDRY pro měření fáze vysoušení nových vyzdívek a rozpoznání průsaků vody. 

Tyto měřící techniky zaručují rozhodující přínos pro zvýšení bezpečnosti tavících, udržovacích a licích 

zařízení.  

2. SAVEWAY – KONTINUÁLNÍ MĚŘENÍ ZBÝVAJÍCÍ TLOUŠŤKY ŽÁROVZDORNÉ VYZDÍVKY 

Tento systém je jediný dostupný na trhu, který měří zbývající tloušťku žárovzdorného materiálu během provozu 

zařízení. Výchozí tloušťka stěny je rozdělena na 16 digitálních stupňů a zobrazována jednotlivě každým 

segmentem. Mimo eroze, penetrace kovu, trhlin a lokálních přehřátí jsou s jistotou odhaleny hlavně malé 

výroky, díky vyvolání zkratu na vinutí cívky. Právě tyto výronky vytvářejí enormní nebezpečí, pokud nejsou 

odhaleny. Hrozí pak nebezpečí setkání tekutého kovu s chladící vodou, čímž dochází k explozi tekutého kovu 

– vysoké ohrožení lidí i zařízení. Touto technologií je také možné zjistit vlhkost, vyvolanou netěsností cívky 

nebo sledovat vysoušení žárovzdorné vyzdívky během sintrace. V současné době je tímto systémem 

SAVEWAY sledováno více než 850 pecí na celém světě.  

2.1 Princip měření 

Pro měření stavu opotřebení se nainstalují elementy senzorů, tzv. elektrodové desky, které nahrazují 

současnou oddělující vrstvu na vrstvě keramické malty nebo trvalé vyzdívky.  

 

Obr. 1 Instalace elektrodových desek v peci 16 t 

Měření spočívá na výrazné závislosti teploty na specifickém elektrickém odporu žárovzdorných materiálů. S 

přibývajícím opotřebením proniká tavenina ve směru elektrodových desek. To má za následek, že teplota 

vyzdívky před elektrodovými deskami vzroste a její odpor exponenciálně poklesne. Změna impedance může 
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činit až několik megaohmů. Na základě změřeného odporu lze určit konečnou vzdálenost mezi taveninou a 

elektrodovou deskou a zobrazit zbývající tloušťku vyzdívky. 

 

Výchozí tloušťka stěny (nová vyzdívka) je rozdělena do 16-ti lineárních stupňů opotřebení. Při postupujícím 

opotřebení se stupňovitě mění zobrazení, přičemž pro každý segment je zobrazena minimální vzdálenost 

elektrodové desky od taveniny. Při provozu pece lze získat dodatečná optická hlášení („varování“, „kritické 

opotřebení“) pro kritické stavy. 

 

Obr. 2 Zobrazení zbývající tloušťky stěny v indukčnípeci na monitoru 

3. SAVELINE – PLOŠNÉ MĚŘENÍ HOT-SPOTŮ 

Naproti tomu u jiných metalurgických nádob (např. pecní pánve a kanálkové pece) jsou výronky kovu méně 

nebezpečné než v kelímkových pecích, protože díky chlazení ztuhnou. Nebezpečí vzniká v případě, že 

opotřebení vede k lokálnímu přehřátí. Se systémem SAVELINE lze sledovat lokální přehřátí, tzv. Hot-Spoty, 

v žárovzdorné vyzdívce. Použít lze i u grafitových nebo uhlíkatých žárovzdornin, stejně jako u vodivých 

materiálů s předpokladem zkratů v oblasti senzorů (např. zinek, uhlík, H2O). Tyto zkraty neovlivňují systém 

SAVELINE, protože je kompletně zapouzdřený. 

Typické oblasti použití technologie SAVELINE ve slévárenství a ocelářském průmyslu jsou kanálkové indukční 

pece, kupolové pece, proplachovací kameny, stejně jako sledování dna indukčních kelímkových pecí. 
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Obr. 3 Senzor SAVELINE, zabetonovaný do 10 mm silné bezpečnostní malty pro sledování chladícího válce 

3.2 Princip měření 

Měření spočívá ve výrazné teplotní závislosti specifického elektrického odporu určitých keramických materiálů. 

Pro měření jsou použity speciální lineární senzory zvané SAVELINE. Pokud na libovolném místě senzoru 

nastoupí vyšší teplota (Hot-Spot), sníží se specifický elektrický odpor keramické výplně senzoru o několik řádů. 

Tato enormní změna odporu je vyhodnocena systémem a zobrazena jako teplota.  

Systém neustále rozeznává nejvyšší teplotu po celé délce senzoru. Díky vhodnému umístění senzoru 

SAVELINE (např. meandrické rozložení) lze realizovat plošné sledování. Pro rozdílné teplotní rozsahy jsou 

k dispozici odpovídající keramické materiály senzorů, tak aby byl pokryt rozsah od 40°C až do 1350°C. Přes 

zpětný výpočet tepelné vodivosti použitého žárovzdorného materiálu může systém udávat mimo hodnot 

teploty i zbývající tloušťku vyzdívky. Ve srovnání s obvyklými způsoby sledování uzemnění a diagramu 

kanálkových pecí (účinný, zdánlivý, jalový výkon), které mohou být ovlivněny různými faktory, zobrazuje 

systém SAVELINE správně nejkratší vzdálenost mezi postupující taveninou a senzorem. 

 

 

Obr. 4 Systém SAVELINE, zobrazení historie sledované kanálkové pece 
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4. SOUHRN 

Systém SAVEWAY sleduje již přes 25 let vyzdívky indukčních kelímkových pecí. Více jak 850 instalovaných 

systémů na pecích různých výrobců po celém světě a s různými vyzdívkovými systémy přinášel a přináší svým 

uživatelům rozhodující zvýšení bezpečnosti práce pro obsluhu a zařízení a také enormní ekonomické úspory, 

zvýšení životnosti vyzdívky průměrně o 30%. U některých zákazníků byla dosažena i dvojnásobná životnost. 

Technologie pomáhá přesně kvantifikovat vlivy techniky tavení na životnost vyzdívky (fáze ochlazení, studený 

start, zavážení, legování) a zavádět odpovídající opatření. Pro kelímkové indukční pece je měřící technika 

SAVEWAY jediná, která dokáže s téměř 100 procentní jistotou zobrazit výronky kovu do vyzdívky a zobrazit 

zbývající tloušťku vyzdívky. Systém se již nesčetněkrát osvědčil, když zabránil jistému protečení a škodám na 

majetku i zdraví. 

 

Systém SAVELINE je úspěšně nasazován od roku 1996 ve slévárnách a ocelářském průmyslu. Systém 

využívá lineárních senzorů, které rozeznávají nejvyšší teplotu po celé měřené délce. Pro srovnání - systémy 

měření s optickým vláknem jsou omezeny maximální pracovní teplotou 250°C (Rekrystalizace skelné matice). 
Systémy s optickým vláknem měří pouze integrální (průměrnou) teplotu na minimálně 300 nebo 500 mm délky 

vlákna. Lokální malá přehřátí takto nejsou rozpoznána, případně jsou zobrazena nepřesně. Toto se netýká 

technologie měření SAVELINE. Zde lze rozeznat Hot-Spot od velikosti 1 mm. Systém pomohl zabránit těžkým 

protečením na udržovacích pecích, s jistotou měří zbývající délky proplachovacích kamenů v kelímkových 

pecích a zabraňuje tím nesčetným protečením dna. Například běžná životnost kanálkového induktoru 1,2 MW 

se může protáhnout až na 11 měsíců. Na kuplovnách pomohl systém např. odstranit manuální prohlídky každé 

2 týdny a optimalizovat zavážení pro delší životnost. Senzory je možné přizpůsobit podmínkám použití, díky 

volbě použitého keramického plniva, stejně jako kovových prvků a jejich tloušťky. Ve slévárnách, ocelárnách 

a primární metalurgii na celém světě lze nalézt nejrůznější použití v rozsahu teplot 40°C až 1350°C. Díky 

individuálnímu řešení měřící i vizualizační techniky dle specifikace zařízení, lze cílit přesně na speciální přání 

zákazníků. 
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APLIKÁCIA ŽIAROBETÓNOV Z PRODUKCIE RMS, A.S. KOŠICE V NARÁŽACEJ PECI  

R. HIRJAK1, J. BOUNZIOVÁ2, D. CHUDÍKOVÁ1, J. PARNAHAJ1, M. MINGYÁR2 

1 RMS, a.s. Košice, Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice, Slovenko 

2 U. S. Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice, Slovenko 

Abstrakt 

S ohľadom na energetickú náročnosť výroby pálených žiaruvzdorných materiálov a zavádzanie nových 

technológií zhotovovania monolitických výmuroviek, rastie podiel výroby netvarových materiálov na úkor 

stavív. V roku 2010, v spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o. bola v narážacej peci č. 3 aplikovaná prvá 

monolitická nistej z nízkocementového žiarobetónu KOFOND LC 18. Táto pracovná výmurovka nisteje 

narážacej pece dosiahla rekordné množstvo pretlačených brám.     

Spoločnosť RMS, a.s. Košice má vo svojom výrobnom programe širokú škálu izolačných a hutných 

žiarobetónov na rôznej surovinovej báze s rôznym obsahom cementu (MCC, LCC, ULCC a NCC žiarobetóny). 

Prednáška pojednáva o praktických aplikáciách žiarobetónov vyrobených v spoločnosti RMS, a.s. Košice pre 
narážacie pece. 

1. ÚVOD 

Jedným z hlavných trendov v oceliarenskom priemysle je používanie vysoko kvalitných žiaruvzdorných 

materiálov, ktoré odolávajú vonkajšiemu koróznemu prostrediu. Na žiaruvzdorné materiály sa kladú čoraz 

vyššie kvalitatívne požiadavky v súlade s ekonomickým dopadom. V prvom rade ide o zvyšovanie životností 

tepelného agregátu s ohľadom na znižovanie mernej spotreby žiaromateriálov, zvýšenie produktivity, úsporu 

materiálu, úsporu energií a i.. Jednou z možností naplnenia týchto požiadaviek je využívanie monolitických 

výmuroviek. Od roku 2010 v spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o. došlo k zmene pracovnej výmurovky nisteje 

narážacích pecí (NP). Pôvodné tavené korundové bloky boli nahradzované monolitickými pracovnými 

výmurovkami s aplikovaním vysokohlinitých žiarobetónov. Prvá monolitická výmurovka nisteje narážacej peci 

bola realizovaná v roku 2010 z nízkocementového žiarobetónu KOFOND LC 18. K dnešnému dňu jej životnosť 

dosiahla rekordné množstvo pretlačených brám. Druhá monolitická výmurovka z tohto žiarobetónu je 

aplikovaná v narážacej peci č. 4. Cieľom tejto prednášky je predstaviť niekoľko typov žiaruvzdorných materiálov 

z produkcie RMS, a.s. Košice, ktoré sú používané pre narážacie pece. 

2. VÝMUROVKA NISTEJE NP 

Narážacie pece sú v spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o. významným výrobným uzlom v hutníckom procese. 

Ich výkonnosť a kvalita ohrevu brám významne ovplyvňujú kvalitu valcovaného materiálu. Výmurovka nisteje 

narážacej pece je jedným z faktorov, ktorý vplýva na kontinuálny chod prevádzky narážacej pece a kvalitu 

finálneho výrobku.  

Trvalá výmurovka nisteje je od plášťa tvorená niekoľkými vrstvami z izolačných a šamotových materiálov. Na 

pracovnú výmurovku nisteje v náročných vysokoteplotných podmienkach sú kladené vysoké požiadavky: 

- neovplyvňovať teplotné pole a kvalitu povrchu ohrievanej vsádzky 

- odolávať vysokým teplotám a náhlym zmenám teplôt  

- minimálne lineárne a objemové zmeny 

- odolávať chemickému pôsobeniu okovín a pecnej atmosféry 

- oteruvzdornosť a odolávanie mechanickým nárazom 

- dostatočná životnosť pri minimálnej údržbe         



9. - 10. 4. 2015, Rožnov p. Radhoštěm 

 

 

86 

Pôvodné pracovné výmurovky nisteje boli tvorené z tavených korundových blokov (obr. 1), ktoré sa 

vyznačovali vysokou pevnosťou, oteruvzdornosťou, nízkou pórovitosťou (2 - 8 %). Nevýhodou korundových 

blokov bola vysoká tepelná vodivosť (5 – 7 W/mK pri 1300 oC), čo malo za následok zvýšenie odvodu tepla 

z nisteje pece do okolia (tepelné straty) a zhoršenie vyrovnávania teplôt v profile brám.  S ohľadom na pomerne 

veľkú dilatáciu tavených blokov, boli tieto ukladané na suchý posyp. Vplyvom dilatácie mali menšiu stabilitu, 

čo malo za následok premiestnenie jednotlivých radov blokov hlavne po dĺžke pece smerom k nábehovej 

hrane. Vplyvom častých teplotných zmien v narážacej peci dochádzalo k postupnému opotrebovaniu 

pracovnej vrstvy výmurovky (obr. 2), zhoršeniu homogenity teplotného poľa a na povrchu dochádzalo 

k zvýšenej kumulácii okovín.   
 

         
          Obr. 1 Nové korundové bloky                                   Obr. 2  Opotrebované korundové bloky 

 

Opotrebovanie blokov a tvorba nálepov z okovín boli dôvodom častejších opráv nisteje a tým zvyšovanie 

prestojov narážacej pece. Opravy nisteje prebiehali mechanicky, resp. silným prúdom vody. Zmeny teplôt 

v peci vyvolávali v korundových blokoch napätia spôsobené ich teplotnou rozťažnosťou. Vznikajúce napätia 

narušovali štruktúru povrchu výmurovky nisteje (obr. 3). Narušený povrch korundových blokov  spôsoboval 

mechanické poškodenie, ryhy na spodných častiach oceľových brám, čím sa zvyšovala nezhodná výroba. [1]   

 

Nové technické riešenie výmurovky nisteje narážacej pece č. 3 bolo realizované v máji roku 2010 aplikáciou 

LCC žiarobetónu KOFOND LC 18. United States Steel Corporation má vypracované štandardy pre hodnotenie 

žiaruvzdorných materiálov určených pre nistej NP. Pre zhodnotenie vhodnosti žiarobetónu Výskum a vývoj U. 

S. Steel Europe realizoval rad testov ako odolnosť proti náhlym zmenám teplôt, teplotnú rozťažnosť, 

termogravimetriu, diferenčnú termickú analýzu a korózne testy rôznymi značkami ocelí. Fyzikálno- chemické 

vlastnosti žiarobetónu KOFOND LC 18 sú uvedené v tab 1. 

Tab 1 Technické parametre KOFOND LC 18   

OH110°C 
(kg.m-3) 

OH1650°

C 
(kg.m-3) 

PTL110°C 
(MPa) 

PTL1650°C 
(MPa) 

POH110°C 
(MPa) 

POH1650°C 
(MPa) 

TDZ1650°C 
(%) 

Spotreba 
zámesovej 
vody (%) 

Obsah 
Al2O3 
(%) 

Obsah 
CaO 
(%) 

typ. 
3110 

typ. 
3070 

min. 
70 

min. 
90 

typ. 
7 

typ. 
25 

- 0,1 4,5 - 5 
min. 
94 

typ. 
1,8 
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    Obr. 3 Nistej z korundových blokov po očistení              Obr. 4 Rovný povrch okovín monolitickej nisteje                     

                           od okovín                                                        

Žiarobetón KOFOND LC 18 je na báze korundu a prísad s hydraulickou väzbou určený pre spracovanie liatím 

a vibrovaním. Maximálna teplota použitia je 1750 °C. Vyznačuje sa vysokou odolnosťou proti náhlym zmenám 

teplôt, odolnosťou proti pôsobeniu tekutého kovu, trosiek a vysokými tepelno-mechanickými vlastnosťami. 

Žiarobetón má vynikajúcu schopnosť odolávať tvorbe nálepov okovín - a tým zabezpečuje rovný povrch nisteje 

(obr. 4) a zlepšenie kvality ohrievaných brám. Z dôvodu nižšej tepelnej vodivosti (obr. 5) žiarobetónu, oproti 

korundovým blokom sa znižujú tepelné straty cez plášť pece do 3 W/mK pri 1200 °C. Zníženie tepelného 

rozdielu medzi horným a dolným povrchom brám zlepšuje homogenitu tepelného profilu ohrievanej vsádzky. 

Výhodou aplikácie netvarovaných žiaruvzdorných materiálov spočívajú v rýchlom a jednoduchom spôsobe 

zhotovenia monolitickej výmurovky nisteje s minimalizáciou škár. Zmenšením fyzického zaťaženia pri aplikácii 

a opravách sa znižuje riziko úrazov pracovníkov. Znížením objemu prác sa znižujú náklady na žiaruvzdorný 

materiál a žiarotechnické práce. Teplotná rozťažnosť žiarobetónu (1,046 % pri teplote 1200 °C - obr. 6), ktorá 
závisí od rozťažností jednotlivých fáz charakterizuje vratné rozmerové zmeny materiálu. Je dôležitá pri návrhu 

veľkosti, počtu a hrúbky jednotlivých panelov pri konštrukcii monolitickej nisteje NP, hlavne z hľadiska 

dimenzovania dilatačných škár. [2] 

 

   

Obr. 5 Tepelná vodivosť KOFOND LC 18                             Obr. 6 Teplotná rozťažnosť KOFOND LC 18  

teplota (°C)

λ
(W

.m
-1

.K
-1
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3. STREDNÁ OPRAVA NISTEJE NP Č.3  

V podmienkach spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o. sa realizuje pracovná výmurovka nisteje aplikáciou 

žiarobetónov priamo na mieste, odlievaním do panelov. Celková plocha nisteje bez plochy odberných drážok 

je cca 120 m2.  
 

 

Obr. 7 Projekt opravy monolitickej výmurovky z produkcie RMS, a.s. Košice 
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Na vyrovnanú trvalú výmurovku nisteje sa priamo do panelov vyskladá jedna vrstva stavív z tvrdého šamotu 

hrúbky 65 mm (KOSAM TB z produkcie RMS, a.s. Košice) (obr. 8). Pripravený žiarobetón je inštalovaný 

šachovnicovým spôsobom do jednotlivých panelov o hrúbke 190 mm (obr. 9). Po vytvrdení žiarobetónu sa 

odstráni debnenie a minerálnou vlnou sa vyplnia dilatačné škáry. Kontrola sušenia a nábeh na prevádzkovú 

teplotu je realizovaná pomocou termočlánkov umiestnených priamo v spodnej vrstve žiarobetónu nad trvalou 

výmurovkou a na povrchu žiarobetónu. 

             
  Obr. 8 Podkladová šamotová vrstva v debnení                        Obr. 9 Finalizácia odlievania panelov   

                            panelov                  
 

V januári roku 2015 bola realizovaná plánovaná oprava narážacej pece č. 3. Monolitická nistej zo žiarobetónu 

KOFOND LC 18 dosiahla rekordnú životnosť cez 4,7 milión ton pretlačených brám. Po obhliadke NP bola 

realizovaná stredná oprava nisteje, kde prebiehala výmena nábehovej hrany v dĺžke cca 1,5 m a výmena 

odberových drážok. Nistej bola v hlavnej časti bez výrazného poškodenia. Hrúbka žiarobetónu v strede nisteje 

je 160 mm, z pôvodných 185 mm. Zostatkové hrúbky žiarobetónu v strede nábehovej hrany boli 210 mm 

z pôvodných 250 mm (obr. 10). Na priečnom reze výmurovky nisteje bola pozorovaná minimálna penetrácia 

okovín do žiarobetónu. Povrchová vrstva nálepu sa pohybuje max. 10 - 20 mm na nábehovej hrane (obr. 11). 

Na výstupe z NP (odberové drážky)  sa nálep zväčšuje a okoviny  dosiahli úroveň 60 mm. Dôležitá je celistvá 

a rovná vrstva povrchu okovín, ktorá nepotrebuje začisťovanie a špeciálnu údržbu. Výraznejšie opotrebenie 

pracovnej výmurovky nisteje bolo pozorované na okrajoch pece. Bočné hrany brám mechanickým pôsobením 

vytvorili cca 300 mm od steny NP brázdu hlbokú cca 140 mm od pôvodnej výmurovky (obr. 12, 13). Stredná 

oprava nisteje narážacej pece je realizovaná cca raz za dva roky. 

 

               
        Obr. 10 Zostatková hrúbka žiarobetónu                                      Obr. 11 Hrúbka nálepu z okovín   
               v strede nábehovej hrany        
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      Obr. 12 Mechanické opotrebenie nisteje                            Obr. 13 Opotrebenie hranou bramy na 140 mm   

                                      k pôvodnej výmurovke   

4. NETVAROVANÉ MATERIÁLY PRE NP  

Okrem žiarobetónu pre nistej NP spoločnosť RMS, a.s. Košice dodáva aj iné žiarobetóny, ktoré pomáhajú 

v kontinuálnom chode narážacej pece. 

Na opravy stien narážacej pece za tepla, aj za studena sa používa torkrétačný žiarobetón kvality KOTOR 

TO7A1 alebo KOTOR TO7A3. Používajú sa tiež na striekanie odberových drážok za tepla. Tieto torkrétačné 

materiály sú používané pri miestnych opravách dymovodov pri odstávkach NP. 

V U. S. Steel Košice, s.r.o. bola aplikovaná žiaruvzdorná výmurovka výstupných dverí NP použitím tepelne-

izolačných žiarobetónov kvality KOPORO 011, KOPORO 012 a KOPORO 0165. Pre životnosť dverí bolo 

nevyhnutné zosúladiť pevnostné charakteristiky izolačného žiarobetónu s prevádzkovými podmienkami, kde 

sú najviac namáhané na tepelné šoky, otrasy a nárazy. [2] Izolačné žiarobetóny sa používajú na miestne 

opravy stropu NP.  

Pre tepelnú ochranu stojok skĺznic v narážacích peciach v U. S. Steel Košice, s.r.o., ale aj v iných hutníckych 

spoločnostiach sa používajú monolitické prefabrikáty pozície NPE1A a NPE2A z vysokohlinitého žiarobetónu 

kvality KOFOND F6A1. 

Pre nosnú konštrukciu trvalej výmurovky nábehovej hrany, pod monolitickou nistejou boli navrhnuté 

monolitické bloky pozície NHNP1 a NHNP2 zo žiarobetónu kvality KOFOND FA5. 

Ohrev vsádzky v narážacích peciach je zaisťovaný kombinovaným ohrevom stropnými sálavými a spodnými 

vírivými čelnými horákmi. Aktuálne v narážacích peciach prebieha projekt energetickej úspory vykurovacieho 

média zmesného plynu (vysokopecný, koksárenský a zemný plyn). Konštrukčne bola realizovaná šikmá stena 

(šikmina) v spodnom predohrievacom pásme, ktorej úlohou je odchádzajúce spaliny do dymovodu nasmerovať 

čo najbližšie k spodnej strane brám a využiť tak sekundárne teplo na ohrev vsádzky. Projekčný návrh, 

žiarotechnické práce a dodané žiaruvzdorné materiály (kvality KOSAM TB, KOFOND F4S, KOLAS 130 

a KOLAS 50) boli realizované v spolupráci so spoločnosťou RMS, a.s. Košice.  

ZÁVER   

Zavedenie nového technického riešenia opravy výmurovky nisteje v narážacích peciach U. S. Steel Košice, 

s.r.o. je efektívnou metódou aplikácie výmuroviek žiaruvzdornými monolitmi. Použitie tejto metódy je 

sprevádzané úsporami materiálov, energie a práce. Dosiahnuté výsledky monolitických výmuroviek NP 

naznačujú, že tieto majú svoje uplatnenie a sú prínosom ako z prevádzkového, tak aj z ekonomického 

hľadiska.  
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Spoločnosť RMS, a.s. Košice si vysoko cení svoj podiel na realizácii  projektu, ktorého cieľom je dosiahnuť 

hranicu 5 miliónov ton pretlačených brám v narážacej peci č. 3.Tradícia výroby netvarových a tvarových 

žiaruvzdorných výrobkov v spoločnosti bude mať tohto roku 50. výročie. Neustále inovuje svoje výrobky 

a snaží sa zákazníkom ponúkať nové riešenia. Spoločnosť nie je len producentom žiaruvzdorných materiálov, 

ale aj komplexným realizátorom žiarotechnických prác. Ponúka svojim odberateľom komplexný servis od 

návrhu dizajnu výmurovky až po autorský a servisný dozor počas prevádzania murárskych prác a v priebehu 

prevádzky hutníckeho agregátu.   
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PRAKTICKÉ PŘÍNOSY  NÁKLADOVÉHO POSUZOVÁNÍ VÝROBY ODLITKŮ V PROJEKTU XV 

JELÍNEK, P.1), KAFKA, V.2), MIČA, R.9), BRÁZDA, Z.3), FÍK, M.5), HERZÁN, M.6), LÁNA, I.7), 
NOVOBÍLSKÝ, M.8), OBRTLÍK, J.3),VYLETOVÁ, B.6), KRÁL, V.11), UHRIK, P.10), ŠAULIK, M.9),  

1)Techconsult Praha s.r.o., 2)RACIO & RACIO, Orlová, 3)Jihomoravská armaturka, s.r.o., Hodonín, 
4)ŽĎAS,a.s., Žďár nad Sázavou, 5)Tepelná zařízení Fík, s.r.o, Praha, 6)KRÁLOVOPOLSKÁ SLÉVÁRNA, 

s.r.o. Brno, 7)Slévárna a modelárna Nové Ransko, s.r.o, Nové Ransko, 8)Slévárny Třinec, a.s, 9)Vítkovické 

slévárny, 10)ZLH Plus, a.s. Hronec, 11) DBS Euro, s.r.o. Blansko 

 

PROJEKT XV /1/ řešený kolektivem odborné komise ekonomické ČSS plynule navazuje na předchozí projekty 

sledující nákladovost slévárenských operací. Poslední práce se konkrétně zaměřuje na konečnou fázi výroby 

odlitků – na tryskání a tepelné zpracování.  

Náklady na tryskání u litinových odlitků tvoří významnou část celkových neúplných vlastních nákladů (NVN) 

vynaloženou na jejich apretaci. Tryskání z toho nákladově tvoří minimálně 16 % a maximálně 48 %. V průměru 

se tato výrobní fáze podílí téměř 35 %. Náklady na tryskání u ocelových odlitků tvoří také nezanedbatelnou 

část celkových NVN vynaloženou na jejich apretaci. Nákladově tvoří minimálně 4 % a maximálně 35 %. 

V průměru se tato výrobní fáze podílí téměř 16 %.  

Náklady na tepelné zpracování (TeZ) u ocelových odlitků tvoří také významnou část celkových NVN 

vynaloženou na jejich apretaci. TeZ nákladově tvoří minimálně 34 % a maximálně až 69 %. V průměru se tato 

výrobní fáze podílí 38 %. 

Tato přednáška se z následujících důvodů zaměří na tryskání. Tryskací operace jsou nutné a realizované u 

všech účastníků PROJEKTU XV, ne však tepelné zpracování. Optimalizace nákladů je schůdněji 

realizovatelná u tryskacích zařízení, než u žíhacích pecí.   

 

PROJEKTU XV se zúčastnilo osm sléváren a záměr byl mimo jiné prohlédnout a vyhodnotit stav používaných 

tryskacích zařízení a pokusit se vyhodnotit efektivitu jejich provozu. V předloženém příspěvku se na to 

výhradně zaměřujeme, poněvadž je to patrně dnes největší problém 

sléváren. 

Zkoumaný vzorek představoval 16 tryskacích zařízení, které se navzájem 

lišily téměř ve všech parametrech – velikosti, typech, výkonu a stáří. 

Kromě těchto na první pohled viditelných parametrů lze zmínit též 

zodpovědnost a kvalifikaci obsluhy a v neposlední řadě i různý zájem 

provozovatele o stav vlastního zařízení. 

Konkrétně se jednalo o tryskače typů – bubnový (s „nekonečným“ 

pásem), závěsný a komorový se zavážecím vozem s otočným stolem. 

Hmotnost vsázky se pohybovala od 1 do 80 tun. Motorizace 1 až 6 turbin 

(11 až 132 kW), stáří od 40 let minulého století až po instalaci v r. 2009. 

Zájem provozovatele o stav zařízení je patrný z dobrého technického 

stavu stroje, jeho seřízení, případně provedených oprav a modernizací. 

Nezájem, nebo i prostá neznalost tryskacího procesu naopak vede 

k degradaci zařízení. Mnohdy tomuto stavu napomáhá i „vychytralý“ 

přístup obsluhy, která je v rámci podniku považována za znalce v této 
oblasti. Špatný či nedokonalý stav zařízení obsluha „zneužívá“ někdy i 
proto, aby nemusela podávat očekávaný výkon práce.                                       Obr. 1 Tryskací komora 
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Typický příklad neznalosti je situace znázorněná na obr. 1. Jedná se o detail tryskací komory osazené dvěma 

turbínami – ve stropě a na boku. Červené úsečky znázorňují výstup abraziva z turbín, zelená elipsa polohu 

otočného stolu. Stropní turbína je v tomto případě dlouhodobě vypojená – dle vyjádření obsluhy tryskač při 

chodu obou turbín netryská. A toto tvrzení je akceptováno řídícími složkami slévárny včetně ředitele. Ve 

skutečnosti chod na jednu turbínu znamená minimálně dvojnásobné tryskací časy. A to je pravý důvod tohoto 

stavu, protože obsluha má pak čas na veškeré možné aktivity, kromě práce.  

Jiný příklad, nezájmu nejvyššího vedení slévárny o stav zařízení představuje obr. 2.  

  

      Obr. 2 Komorový tryskač                   Obr. 3 Ovládání přívodu abraziva 

 

Na fotografii č. 2 vidíme recyklaci komorového tryskače v provedení před cca 40 lety. Skutečné stáří stroje 

nebylo zjištěno. Takto provedená recyklace neplní svoji funkci a chybí zde i zásobník abraziva. Při prohlídce 

bylo zjištěno, že odpad obsahuje cca 30 procent nového abraziva. Ani po nabídce na modernizaci se 

provozovatel nedržel doporučení a vynaložené prostředky se víceméně minuly účinkem. 

Na třetí fotografii vidíme zcela archaické provedení ovládání přívodu abraziva do turbin. Nutno podotknout, že 

tímto zařízením vybavený tryskač není opatřen ampérmetry, takže chod a využití stroje se dá přirovnat „sázce 

do loterie“. 

Kromě výše zmíněných některých nedostatků byla především zjišťována veškerá provozní data, včetně 

kontroly větrných odlučovačů, doplňování zásobníků abraziva, testů abraziva v certifikované laboratoři a 

kontroly provozní směsi abraziva. Řešitelský tým měl k dispozici detailní údaje řady zcela různých zařízení a 

stál před úkolem nalézt sjednocující veličinu, pomocí které by bylo možno zkoumaná zařízení mezi sebou 

porovnat. Najít tuto veličinu pomohl údaj výrobce tryskacích zařízení. Byl to ukazatel jednotné spotřeby 

abraziva vztažený na 1 kW instalovaného výkonu turbíny. Tento ukazatel plně vyhovoval našim požadavkům, 

protože jednotková spotřeba abraziva komplexně vypovídá o vybavenosti stroje, jeho technickém stavu, stupni 

seřízení, kvalitě použitého abraziva a v konečném důsledku i poměrech panujících u provozovatele. 
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Stanovení jednotné spotřeby abraziva (JSA) znamenalo pro některé z provozovatelů obtížně řešitelný, 

v některých případech někdy až téměř neřešitelný úkol. Bylo totiž potřeba zjistit spotřebu abraziva u každého 

tryskače zvlášť a dále i míru zatížení turbín. V řadě provozů nebyla vedena evidence doplňování abraziva. A 

pokud u zařízení chyběly ampérmetry, nebylo možné údaj získat. Po sjednocení metodiky sledování spotřeby 

a několikaměsíční práci bylo možno vyhodnotit výsledky a porovnání bylo opravdu zajímavé. 

 

 

Obr. 4 Jednotná spotřeba abraziva u posuzovaných tryskačů 

Na přiloženém grafu č. 4 je možno porovnat jednotné spotřeby jednotlivých tryskačů. Není bez zajímavosti, že 

před zveřejněním výsledků si v podstatě až na výjimky nikdo na vysokou spotřebu nestěžoval. To je ale obecný 

jev, který je dán především historickým vývojem na tom kterém tryskacím pracovišti. Dále i to, že zařízení již 

prošla částečnou optimalizací provozu. Je třeba rovněž připomenout, že některá zařízení nebylo možné pro 

jejich nevybavenost do porovnání zahrnout. A tam je hodnota jednotné spotřeby v oblasti spekulací. 

Dovolíme si uvést ty nejdůležitější zásady pro efektivní provoz tryskače, vyjádřený jednotnou spotřebou 

abraziva: 

vybavenost stroje - magnetická separace, větrný odlučovač, filtr, ampérmetry, zásobník, 

seřízení magnetického separátoru a větrného odlučovače, doplňování abraziva, 

kvalitní abrazivo – rozdíly v trvanlivosti více než 300 %, 

kvalitní obsluha a údržba, vedení podniku. 

Pojďme si říci, co přiložený graf obr. 4 vypovídá ve finančním vyjádření. Předpokládejme, že roční spotřeba 

abraziva ve slévárně se může pohybovat okolo 20 až 100 t ročně. Vezměme hodnotu 50 t. Pokud zařízení 

vykazuje spotřebu 1kg/kW/hod a optimalizací klesne spotřeba na polovinu, klesnou roční náklady na abrazivo 

o cca 450.000,-Kč. Uvědomíme-li si, že je řada zařízení provozována v nehospodárném režimu celá léta, jedná 

se pak o značné částky. 

Pro optimalizaci provozu tryskacího zařízení je tedy znalost hodnoty JSA velmi vhodným ukazatelem. Problém 

je ten, že pro zjištění skutečné hodnoty jsou málokde vytvořeny podmínky. Nejedná se jen o nedostatky 

technického rázu, ale i pracovních návyků a disciplíny obsluhy.  Metodika sledování i zkušenosti podniků, kde 

sledování a kontrola tryskacího procesu dlouhodobě funguje, nelze vždy úspěšně aplikovat u všech ostatních 

provozů. 
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Řešitelský tým se tedy dostal do situace, kdy přesně věděl, jaký ukazatel komplexně popisuje ekonomiku 

provozu daného zařízení, zároveň však dospěl k poznání, že tento ukazatel je často nemožné zjistit. Navíc ani 

u provozů se zavedeným sledováním tryskacího procesu nebylo možno vyloučit chybu v hodnotě JSA 

zaviněnou lidským faktorem. Byl hledán způsob, jak tento ukazatel jednoduše a univerzálně měřit. V té době 

již probíhaly vývojové práce na zařízení pro dálkové sledování tryskacího procesu za účelem kontroly 

nastavení turbín a využití pracovní doby. Toto zařízení se ukázalo být ideální i pro nově definovaný úkol, tedy 

měření JSA. 

Zařízení samotné se skládá ze snímacích jednotek na přívodech k elektromotorům turbín ve spínací skříni a 

centrální jednotky, která signály zpracovává a pomocí ethernetového kabelu nebo WIFI předává do počítače. 

Přesněji do podnikového serveru. Na monitoru pak může oprávněný pracovník vyvolat grafické i číslicové 

zobrazení průběhu zatížení turbín v časové ose. Data se ukládají do paměti a pro libovolný časový interval lze 

statisticky vyhodnotit tryskací časy. Tyto údaje lze využít i pro sledování spotřeby abraziva a následně určení 

JSA, protože plocha pod křivkou reprezentuje energii působící na abrazivo a zaznamenané údaje zohledňují 

i skutečné zatížení turbín. 

Dále je možno skutečně vyhodnotit kvalitu dodávaného abraziva. Trvanlivost abraziva vykazuje značný rozptyl 

v závislosti na dodavateli. Jeho kvalitu nemůže sám zákazník ověřit a nákupčí se rozhodují převážně podle 

ceny.    

 

Toto sledovací zařízení je možno instalovat prakticky do jakéhokoliv tryskacího zařízení s metacími koly a 

znamená zásadní posun v informovanosti o tryskacím procesu, kontrole obslužného personálu a měření 

nákladovosti tryskacích operací. 

 

Detailní informace nalezne případný zájemce ve sborníku PROJEKTU XV /1/. V následném PROJEKTU XVI, 

který bude řešen v r.2015 předpokládáme praktické ověření a vyhodnocení optimalizací tryskacích zařízení 

pomocí dálkového sledování tryskacího procesu. 

LITERATURA 

[1] Kafka V., Brázda Z., Fík M., Herzán M., Jelínek P., Král V., Lána I., Míča R., Novobilský M., Obrtlík J., Šaulík M., 

Uhrik P., Vyletová B.: Vývoj nákladového hodnocení apretace odlitků (IV. etapa), PROJEKT XV, závěrečná 

zpráva, prosinec 2014, Česká slévárenská společnost Brno, s. 1- 64, tab.6, obr. 48, přílohy 4. 



 

 

Poznámky: 

  



 

 

 



 

 

 


