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Prof. Ing. KAREL STRÁNSKÝ, DrSc. NÁS OPUSTIL V PRVNÍCH HODINÁCH  
ROKU 2018 

KAFKA Václav  

RACIO & RACIO, 73514 Orlová, Vnitřní č. 732, vaclav.kafka@upcmail.cz 

Karel je znám jako špičkový odborník svým komplexním přístupem při výzkumu a vývoji kovových materiálů, 
počínaje teoretickým rozborem a následným řešením, až k využití nových poznatků v praxi. Bylo tedy snad i 
logické, že také velice těsně spolupracoval s oceláři a většině účastníků naší konference není neznámou 
osobností. 

Není cílem, při této příležitosti, provádět hodnocení jeho vědecké a výzkumné práce. To již provádějí jiní a 
povolanější. Mám na mysli paní děkanku prof. Dobrovskou v Hutnických listech, jeho osobního řidiče prof. 
Kavičku ve Slévárenství, kolegů na konferenci Spolupráce a dalších.   

Namísto vyprávění jak náš přítel a kolega úzce spolupracoval s OK tavení oceli na odlitky a komisí 
ekonomickou při ČSS, bych se rád s vámi podělil o jeden příběh, který jsme společně prožili. 

Po dlouhé době se podařilo nám, kteří jsme v OK tavení oceli na odlitky blízce spolupracovali, sejít se u Býčí 
skály se svými drahými polovičkami. Studenti z VUT Brno tam v dobových úborech pracně tavili 
v historických pecích železnou houbu. Nevím, která z našich magister (p. Marie Levíčková, Hana 
Šenbergerová nebo Ludmila Kafková) trochu zaprovokovala. „Takže páni inženýři, vy se tady nakrucujete a 
jestlipak se vám podařilo vyrobit z této doslovně houby něco užitečného?“. Něco užitečného v historické 
době znamenalo vykovat meč nebo hřivnu! Provokující magistra klepla řebíček na hlavičku! Nepodařilo! 
Obrátili jsme se na Karla, který se železné houbě ve VU 070 nejvíce věnoval! „Pravdou je, že vojenským 
kovářům, když se snažili z železné houby vykovat něco smysluplného, doslovně ´skákala´ po dílně“ odvětil! 
A naše polovičky byly „na koni“! 

Pocházím z vesnice Hroznatín, kde byla tehdy v JZD stará kovárna. Tam pracoval pan Josef Vrba (asi 85 
let) se synem přibližně o 20 let mladším. Napadlo mne to zkusit tam. A kdyby se jim to nepovedlo, tak 
v tomto velkém JZD bylo asi dvacet mladých šikovných kovářů. Ano, musel bych koupit štěně piva, ale za 
zkoušku by to stálo.  

Asi po roce se akce konečně realizovala. Karel přijel do Hroznatína s lahví slivovice, notesem a 
fotoaparátem. Mladší kovář Josef Vrba koval, Karel fotil a zapisoval a Jaroslav Šenberger a Václav Kafka 
(můj tatínek - já jsem z Orlové nestačil přijet) chutnali Stránského slivovici. A světe div se - panu Vrbovi se 
po několika hodinách podařilo vykovat železnou hřivnu, která by podle prof. Stránského byla zcela jistě ve 
středověkou „tvrdou“ měnou. Již si nepamatuji si, jak naše drahé polovičky na náš „hroznatínský“ úspěch 
reagovaly.  

A jak odpovídá Karlově naturelu, výsledky okamžitě publikoval v Archeologii a já jsem „bez práce“ přišel 
k dalšímu publikačnímu odkazu. 

Vážení přátelé, odešel nám špičkový odborník, vzácný člověk, dobrý kamarád, po kterém tady zůstává velký 
kus odborné práce a plno milých vzpomínek na mimořádnou osobnost!  
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BARIÉRY RŮSTU GLOBÁLNÍ VÝROBY A SPOTŘEBY OCELI 

RAAB Jaroslav, MANNHEIM Jiří  

Ocelářská unie, a. s., Praha 1, Česká republika  

Třinecké železárny, a. s., Třinec, Česká republika 

Abstrakt 

Z dostupných statistik je zřejmé, že globální výroba oceli dále roste - hlavně v rozvojových zemích; Čína 
udržuje svoji pozici. Cílem prezentace je dokumentovat reakce tradičních ocelářských zemí, zejména z 
pohledu obchodních praktik a dodržování smluvně dohodnutých pravidel ve vztahu k životnímu prostředí. 
Součástí prezentace je i vývoj situace v ČR ve vztahu k ostatním ocelářsky významným zemím EU. 

Klíčová slova: Globální výroba oceli, globální spotřeba oceli, trendy, rozvojové země, obchodní praktiky,  
             ekologie 
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VNĚJŠÍ ASPEKTY, KTERÉ OVLIVŇUJÍ ROZVOJ METALURGIE 

KAFKA Václav  

RACIO & RACIO, 73514 Orlová, Vnitřní č. 732, vaclav.kafka@upcmail.cz 

Abstrakt  

Příspěvek se zaměřuje na vybrané omezující faktory, které významně ovlivňují rozvoj ocelářství v České 
republice. V prvé řadě na nedostatek pracovníků snad všech tuzemských firem. Dále to je motivace 
zaměstnanců, styl řízení, spokojenost pracovníků, atd. Významným aspektem je očekávaná predikce 
rozvoje světového hospodářství a zajištění sociálního smíru v budoucnosti. To si vyžádá významné zvýšení 
zavádění inovací a produktivity práce. 

Klíčová slova: Nedostatek pracovníků, sociální smír, produktivita práce 

1. ÚVOD  

Je známou skutečností, že rozvoj jakéhokoli oboru v současném světě, tedy i metalurgie, významně ovlivňují 
vnější aspekty. Mezi tyto aspekty samozřejmě bude patřit tržní poptávka po výrobcích daného oboru, ale i 
souhrn podmínek, z nichž některé v dané době zvyšují svůj podporující nebo brzdící účinek. A jiné mohou 
být doslovně neutrální. Vždy je tedy třeba se soustředit na v daném okamžiku aspekty dominantní. A 
samozřejmě také na ty, které ve sledovaném okamžiku doslovně „doutnají“, aby se vbrzku plně „rozhořely“. 
Na obě tyto oblasti se budeme snažit zaměřit. Nebudeme se tedy věnovat poptávce po metalurgických 
výrobcích. Tam budeme předpokládat, že je a v nejbližší době bude, i když ne ve všech případech, poptávka 
dostatečná.  

V prvé řadě se zaměříme na zcela známý a nejvíce vzpomínaný nedostatek pracovníků.   

2. NEDOSTATEK PRACOVNÍKŮ 

V současné době aktuálně české společnosti deklarují více než 200 000 neobsazených míst [1] na cca 
240 000 nezaměstnaných. Po významném snížení počtu nezaměstnaných pracovníků - již na cca 2,6% 
práceschopného obyvatelstva - se preferuje zajištění chybějících lidí z vnějších zdrojů. 

2.1. Zajištění pracovníků ze zahraničí  

Na úvod uveďme, že podle globální studie společnosti ADECCO [18] je ČR 25. nejatraktivnější zemí na 
světě z hlediska pracovních podmínek a příležitostí ze 119 posuzovaných států. V regionu střední a 
východní Evropy jsme první. 

Zkušenosti ukazují, že pro náš pracovní trh jsou nejvhodnější naší východní sousedé. Ukazuje se, že 
kupříkladu Ukrajinci jsou již po cca půl roce, schopni se dostatečně dohovořit a dokonce i během zkušební 
doby se pracovně integrovat. Na druhé straně jsou často tvrdohlaví a nedůvěřiví. A navíc po vydělání peněz 
se v drtivé většině chtějí vrátit domů. Ukazuje se, že zásadním problémem tedy není zapojení Ukrajinců plně 
do výroby, ale vyřízení formalit při jejich příchodu do ČR. Je známo, že tento proces se mnohdy táhne řadu 
měsíců a je vskutku úspěchem, když se podaří přiblížit 6 měsícům [2]. Problémy jsou jak na ukrajinské, tak i 
na české straně. Navíc se hovoří o tom, že tento proces je doprovázen korupčním jednáním. Do jisté míry 
pozitivní je zkušenost internetového obchodu Amazon pro nábor cizinců [1], který využívá program Fast Trag 
zastřešovaný MPO. A díky němu dokázali zkrátit délku procesu zaměstnávání cizinců dokonce údajně na 2 
měsíce. 
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Doplňme tuto oblast o skutečnost, že do ČR již přicházejí pracovat i Italové a Španělé. Je jich u nás již 
několik stovek. Výhodou je jejich kvalifikovanost. Také se zkouší získat pracovníky z Mongolska a Vietnamu 
[22]. Je u nás také zaměstnáno 20 000 Němců, Britů, Francouzů a Španělů. Dále řada i Slováků, Rumunů a 
Bulharů. Celkem u nás legálně pracuje asi půl mil. cizinců [23].  

Je třeba na druhou stranu připomenout, že do NSR v 60. létech minulého století přišlo plánovitě cca 1 mil 
Turků. A jejich integrace se podle různých statistik nedaří. Zčásti je to mimo jiné proto, že mnozí z nich žili 
dlouhá léta v představě, že jsou tam jen přechodně na vydělání peněz [3].  

Dodejme, že závěry zveřejněné k této tématice na loňské konferenci Oceláři [4] jsou stále ještě aktuální. Ať 
to byly tehdy deklarované náměty k zapojení většiny práceschopného obyvatelstva na pracovní trh. Nebo 
možností využití benefitů pro získání nových pracovníků a analyzované další možnosti získávání pracovníků 
do metalurgie. Stejně tak jsou plně platné přínosy etického chování pro firmu, aneb jak pracovníci 
vyhledávají společnosti, které mravně jednají. Co je třeba s bolestí přiznat, že řada těchto námětů bohužel 
nebyla dostatečně využitá.  

Dále se zaměříme na některé nově zdůrazňované náměty, které by měly vytvořit příznivé podmínky k tomu, 
aby nám naši pracovnici neodcházeli. V současné době jsou to tedy opatření jak si udržet své vlastní 
pracovníky. 

2.2. Jak přistupovat k udržení dobrých pracovníků aneb vytvářejme dobrý vztah k firmě 

Zkušenosti ukazují, že tato obava je v době, kdy prakticky všechny firmy zápasí s nedostatkem lidí, velice 
opodstatněná. Jak bylo uvedeno výše, záměrně se nezaměříme na loňské náměty, jako byly: pokusy o další 
získání z tehdy cca 250 000 nezaměstnaných v ČR, využití vězňů (max 10 000 lidí), seniorů v důchodu, 
ženy po mateřské atd. Dále kritický pohled na firemní kulturu s cílem vytvořit v ocelárně vstřícné a pro 
zaměstnance zajímavé prostředí.    

A v oblasti změny stylu řízení a vytvoření kvalitních elit bychom rádi pokračovali. 

Sjednocení lidí za účelem vyřešení (řešení) problémů ve firmě v odborné terminologii označujeme jako 
leaderschip [5]. Lidské bytosti žijící spolu ve skupinách si přirozeným vývojem převzaly jisté role. Hlavní 
schematické dělení je na vůdce a následovníky. Na činnosti obou těchto skupin záleží jak rychle a efektivně 
se dosahuje žádoucích společenských změn. Specialisté tvrdí, že způsob jakým se chovají a jednají lídři 
v ČR a snad i v ostatních postkomunistických zemích, se v řadě podstatných aspektů liší od západních zemí. 
Podle R. Gordon - Smithové lídři na východě jsou spíše považováni za „kontrolory“ - na západě jsou to 
především „motivátoři“. Na západě mají mnohem větší důvěru ke členům svých týmů. Panuje tam větší 
rovnoprávnost a zejména v severní Americe je vztah mezi pracovníky mnohem otevřenější. Pokud se týká 
důvodů vzniku tohoto stavu v ČR, Vrzáček dokládá, že od 30. let minulého století u nás docházelo 
k systematické likvidaci elit, absenci diskuse a kritiky. Dále uvádí, že k omezování nebo odstraňování elit 
docházelo během minulých 700. let několikrát. A tedy se nemůžeme divit, že u nás panuje spíše direktivnější 
pojetí řízení, které je však také z pohledu vedoucích většinou jednodušší.  

Obecně panuje názor, že způsob řízení je možné se do značné míry naučit. A tedy jeho změna, pak  nemusí 
trvat generace. To je jistě správné. Druhou záležitostí je však akceptování těchto přístupů celou společností 
a vytvoření v zemi atmosféry, která tyto přístupy umožní zavést a skutečně dodržovat. Je obecně známo, že 
kupř. u lídra ve Finsku, Švédsku nebo Norsku, kdyby se choval korupčně, tak se okamžitě vyřadí ze 
společnosti. Podobná situace je v severní Americe u přístupu k placení daní. A samozřejmě tyto „zvyklosti“ si 
společnost osvojí nejdříve za několik generací pouze při souvislém demokratickém vývoji. 

Přes tyto skutečnosti se jeví dosti překvapivý vývoj v platovém ohodnocení našich manažerů oproti jejich 
pracovníkům [8]. V r. 2008 bylo v ČR jejich ohodnocení 5x vyšší. V r. 2014 to již bylo 6,9x vyšší. Pro 
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porovnání ve stejném roce manažeři němečtí byli oceňování 3x, manažeři USA 4x více a Ukrajinští 11x více 
oproti zaměstnancům.   

Tab. 1: Ekonomická úroveň vybraných zemí v HDP/hlavu
Rok Německo Rakousko Č.republika Slovensko Polsko Maďarsko Podk. Rus

1 2 3 5 6 7 8 9
1910 3350 3300 2550 1650 1700 2000 1400
2010 20661 24096 13097 12610 10762 8353 4524

 

Rozdílný hospodářský vývoj vybraných zemí, který tuto skutečnost dokumentuje, je uveden v Tab. 1. V ní je 
porovnán hrubý domácí produkt (HDP) v mezinárodních dolarech v paritě kupní síly z r. 1990 [6] v létech 
1910 a 2010 pro Německo, Rakousko, ČR, Slovensko, Maďarsko, Polsko a Podkarpadská Rus. Tam je 
zřejmé rámcové potvrzení rozdílu HDP mezi Německem a Rakouskem oproti ostatním (postkomunistickým) 
zemím v r. 1910 a i za následujících100 let. V r. 1910 to bylo 3300 - 3350/hlavu oproti 1400 až 2550/hlavu. A 
v r. 2010 se Německo a Rakousko pohybovalo od 20061 do 24096/hlavu  oproti ostatním zemím, kde bylo 
rozpětí od 4524 do 13097/hlavu.  

Ale vraťme se k vlastnostem, které by měli lídři našich společností a tedy i metalurgických jednotek mít a 
které od nich pracovníci očekávají. Podle Urbana [5] chtějí, aby jim lídři přinášeli jistoty a uplatnění jejich 
schopností. Vůdci, kteří přinášejí optimismus a energii, jsou rozhodní a ochotní nést zodpovědnost. Vyznají 
se v chaosu a umí ukázat směr. A v případě nezbytné nouze musí umět být i diktátorem, aby firmu vyvedli 
z marasmu. Takovým vzorem lídra v naších zemích, bývá obvykle označován Tomáš Baťa.  

Nejde v žádném případě konstatovat, že naše metalurgie nemá žádné šéfy, kteří by se manažerům, které 
jsme si naznačili, blížili. To by nebyla pravda! Nicméně si musíme přiznat, že nemalá část našich vedoucích 
vychází z našich dřívějších tradic a praxe a spíše se blíží naznačeným vlastnostem „kontrolora“. 

Doplňme, že u nás v době po sametové revoluci je někdy velice problémový pro řízení právě vlastník ať již 
slévárny nebo ocelárny. Myslím, že někteří z nás tyto případy známe. A také stabilizování těchto majitelů 
vyžaduje svůj čas. 

Možná, že ještě větším problémem je přežívající panující vědomí ve společnosti, které ne zřídka také 
vychází z dřívějších dob. Je tedy zřejmé, že v této oblasti naše společnost a tím samozřejmě i naše 
ocelářství čeká vskutku nemalá práce a zejména významná změna v našem myšlení. 

Podívejme se alespoň letmo do severských zemí, které jsme již dříve vzpomínali. 

2.2.1. Proč seveřané jsou obecně spokojenější  

Severské státy jsou nám dávány za vzor nebo si je sami za vzor klademe. Je třeba uvést, že tyto státy a 
zejména Švédsko se často umísťuje na horních příčkách tak zvaného indexu štěstí [7] (hrubé národní štěstí - 
HPI). Dodejme, že HDP, který je ukazatelem ekonomické vyspělosti jednotlivých států, bývá často a správně 
kritizován, že se zaměřuje pouze na hospodářskou stránku jednotlivých států. Proto se vyvinul tento 
ukazatel, který zahrnuje spokojenost obyvatel, průměrný věk, jehož se dožívají, a také zátěž, již za sebou 
nechávají v životním prostředí a další neekonomické pohledy. 

Švédové v prvé řadě musí vidět smysluplnost toho, co dělají. Musí spatřovat vyšší cíl, který nespočívá ani ve 
výkonu, ani ve finanční odměně. Důležitá je u nich stabilita pracovního trhu. Mají sladěný osobní a pracovní 
život. Obě pohlaví mají dlouhou rodičovskou dovolenou. A navíc, co je zcela zásadním, je skutečná 
rovnoprávnost žen a mužů. 
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K dosažení profesního úspěchu se téměř jako samozřejmost předpokládá u jejich pracovníků velká dávka 
energie a nasazení. Jako zcela samozřejmé se u zaměstnanců předpokládá nezávislé myšlení a nevyžaduje 
se u nich mimořádný dohled nebo vedení. A to také přispívá k pocitu štěstí. Doplňme, že firmy ve Švédsku 
mají vzdělání vlastních zaměstnanců plně ve své režii. To dělá firmám dobrý image. Je třeba dadat, že i 
v ČR si řada firem vychovává své odborníky [19]. Dodejme, že Švédsko se také v HDP na hlavu ve světě 
pohybuje okolo 15 místa. Je tedy zřejmé, že osobní štěstí s ekonomickou prosperitou jsou u nich v souladu.  

Pokusme se nyní naznačit některá možná nebezpečí, která mohou rozvoj průmyslu a tím i metalurgie ovlivnit 
a následně omezit. 

3. MOŽNÁ OMEZENÍ METALURGIE  

Připomeňme, že omezení metalurgie v prvé řadě spočívá v obecných podnikatelských rizicích. Podle poprvé 
zpracovaného průzkumu z r. 2017 pro ČR společnosti AON u více než 2000 společností [20] je největším 
rizikem podnikání nedostatek pracovních sil. Následuje růst administrativní zátěže, nečestné chování 
zaměstnanců jako zločin, krádež či podvod. Atd. Porovnáme-li závěry celosvětové Globální studie řízení rizik 
s výsledky v ČR, pak ve vnímání rizik se od jiných zemích významně lišíme. 

Riziko poškození dobrého jména společnosti, které vévodí globální studii, v ČR obsadilo až 10. místo. 
Podobný náhled jako zahraniční firmy máme pouze v riziku kybernetického útoku (více než 50% účastníků). 

Štultety doplňuje, že pro nás je nevětším podnikatelským rizikem obecná neznalost těchto nebezpečí a proto 
je nemůžeme vůbec začít řešit. 

Podívejme se následně na možná omezení, tak jak se jeví z pohledu české metalurgie. 

První nebezpečí, které způsobilo již v minulosti v rozvoji některých států i říší doslovně fatální následky lze 
označit možné rozbujení byrokracie. 

3.1. Nebezpečí rozbujení administrativy a byrokracie  

Patrně jsme se všichni setkali s nutnosti opakovaného vyplňování různých formulářů pro správu a úřady této 
země. Je snad zbytečné připomínat různé opalované kontroly ze strany různých institucí, což nápadně 
připomíná jejich snahu o prokázání své užitečnosti. Připomeňme si oblast, která se ocelářství přímo dotýká. 
Jedná se o zavádění inovací, které vyžadují novou výstavbu nebo modernizaci. 

Podle studie Světové banky z r. 2016 [9] zabere sehnání všech povolení staviteli v Česku 247 dní. 
V žebříčku 189 sledovaných zemí nám patří 137 příčka. Jen o dva dny dále si počkají třeba v Iráku. Podle 
developerské společností Ekopol se to týká jen menších domů. U velkých staveb dosahuje byrokracie v ČR 
neuvěřitelných1825 dní! Kadeřábek uvádí zkušenosti se stavbou rozsáhlých developerských projektů a 
odhaduje průměrnou dobu od nabytí pozemku až k vyřízení veškerých povolení na 7 až 8 let. Pokud k tomu 
přičteme 2 roky výstavby, tak jsme na jednom desetiletí! V západní Evropě je podle něj nutná administrativa 
záležitostí měsíců, nikoli roků. Zatímco u nás se státní správa po r. 1989 pořád vyvíjí, na Západě ji mají 
odladěnou. Vyvíjela se třeba 50 let, takže vše je mnohem jednodušší.  

Připojme k tomu vznesení možných námitek různými rádoby ekologickými sdruženími a může dojít k dalšímu 
zdržení nové výstavby. A můžeme ještě doplnit, že kupříkladu je možné podávat žaloby na celá 
zastupitelstva města a správní úředníky. To vede k tomu, že se zastupitelé u hlasování pak „zdržují“ a o 
záležitosti se prostě nerozhoduje.  

Věřme, že přijetím novelizace stavebního zákona z r. 2017 dojde přinejmenším k zastavení nepříjemného 
trendu.  
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Nicméně uvedený příklad byrokracie u výstavby jistě není ojedinělý. Ale i kdyby příslušná hutní organizace 
byla sama zcela prostá od byrokratických praktik státních orgánů, tak musí na tyto požadavky dané zákony a 
vyhláškami reagovat. To samozřejmě vyvolává doplnění novými administrativními pracovníky a následně 
zvýšením nákladovosti metalurgických výrobků.  

Dalším problémem, který když bude pokračovat, je silný a možná i vzrůstající euroskepticismus.   

3.2. Nebezpečí euroskeptismu v ČR 

V nedávném průzkumu Eurobarometru [10] respondenti členských zemí Evropské unie (EU) odpovídali 
mimo jiné na otázky „ jste rádi či neradi, že žijete v EU“. ČR se poměrem 58% (rádi) a 36% (neradi) umístili 
na posledním místě jako nejeuroskeptičtější země z členů EU! Doplňme, že na opačném konci 
hypotetického žebříčku je Lucenbursko (97:1) a dále Nizozemsko (92:6). „Čistí dárci“ tedy Německo a 
Francie mají poměry 88:6 a 81:13. Dokonce i „oběti“ krize Eurozony Řecko a Itálie jsou k EU vstřícnější než 
ČR. 

Zopakujme si, že více než 80 % našeho exportu jde do zemí EU. A současný ekonomický růst a rekordně 
nízká nezaměstnanost s tím úzce souvisí! Náš čistý příjem z dotací EU od r. 2004 do r. 2017 činí 656 miliard 
Kč - tedy přibližně polovina našeho ročního státního rozpočtu! Velice zjednodušeně řečeno, naše země 
vzhledem ke struktuře svého hospodářství je na EU snad téměř existenčně závislá. 

Tato tvrzení vůbec neznamenají, že v EU je vše v naprostém pořádku! To vůbec ne! Někde jsem četl trefné 
přirovnání, že naše partnerství v EU je jako partnerství v manželství. Má plno chyb, ale zatím nikdo 
nevymyslel nic lepšího. 

Jsou známy úvahy ekonomů a sociologů, že při našem hypotetickém vystoupení z EU v současné době a 
uzavření naších hranic na dobu před „Šengenem“, by se nám postupně snížila životní úroveň až o cca 1/3!  

Vysvětlením nejsou vůbec specifiky Visegrádu, jako je strach z migrace apod., protože poměr u Polska a 
Slovenska je 83:9 a 78:13! Příčiny musíme hledat doma a u našich elit!  

A věřme, že jejich hledání nebude jednoduché!  

Nicméně zajímavý příspěvek od našich blízkých sousedů a přátel Slováků, se kterými jsme dlouho sdíleli 
společný stát, uvádí náhled, nad kterým bychom se měli přinejmenším velice vážně zamyslet [11]. 

Slováci připomínají, že rozpadem čs. federace váha obou nových států dramaticky klesla. Oba národy klesly 
ze „středně velkého“ státu do „malého“ státu. Uvádějí, že v 90. letech iluzi, že ČR přetrvává stále jako 
„středně velký“ stát, pomáhal živit Václav Havel. Po jeho odchodu se naplno projevila malost ČR, zdá se 
však, že tento fakt vidí všichni, kromě samotných Čechů. Tak připomíná Deník N. Periodikum konstatuje i 
naši zaslepenost vůči EU. Uvádí, že čeští politici se chovají tak, jako by měla Evropa usilovat o pozornost 
české strany a ne naopak. Tuto zvláštní křeč podle [11] nelze vysvětlit jinak než jako neschopnost pohlížet 
na Česko jako na malý stát, přiměřeně malého významu, kterým se stalo po té, co přišlo o slovenskou část. 
Naopak Slováci si rychle osvojili strategii malého státu, tedy vstřícnost vůči velkým demokratickým 
spojencům a měli výhodu, že iluzi o své velikosti nemohli nikdy podlehnout. 

A znovu je třeba zopakovat, že názoru našich přátel bychom měli věnovat velkou pozornost i proto, že 
během 25 let od rozdělení čs. federace se Slováci dostali ve svém hospodářství výrazně dopředu a v 
některých oblastech ČR předčili [12]. Kupř. SR předstihla ČR v produktivitě práce jak na pracovníka, tak na 
hodinu a proto mají nepatrně vyšší hodinovou mzdu (192 a 189 Kč/hod). Naopak v HDP v paritě kupní síly 
obyvatelstva v ČR dosáhlo v r. 2015 88 % hladiny EU a SR 77%. Naopak z Česka odtéká více peněz do 
zahraničí. V r. 2015 to bylo 7,7 % HDP, kdežto ze Slovenska pouze 2,5%. A tak bychom mohli pokračovat 
dál.  
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U nastínění podnikatelských rizik metalurgie se nemůžeme nezmínit o velkém podnikatelském riziku, které jí 
hrozí zvýšením nákladů na emisní povolenky. 

3.3. Zvýšení nákladů na emisní povolenky 

Podle [21] by po r. 2020 na ocelárny měla dopadnout reforma obchodování s emisními povolenkami, která 
jim výrazně zkrátí příděl povolenek, za něž nemusí platit. Pokud bude opatření přijato v navrhované podobě 
tak Třinecké železárny, a.s. a ArcelorMittal Ostrava, a.s. by v příštích 10 letech utratily za povolenky 16 
miliard Kč. Doplňme, že součet zisků obou společností za r. 2016 byl 2,7 miliardy Kč. Je třeba dodat, že se 
začíná jednat o dalších řešeních tohoto opatření, nicméně je musíme považovat za vážné riziko pro české 
ocelářství. 

Dále se zaměříme na predikci ekonomického vývoje v ČR a její rizika. 

4. PREDIKCE EKONOMICKÉHO VÝVOJE VE SVĚTĚ, V ČR A JEJÍ RIZIKA 

Nejprve se zaměříme na odhadované parametry rozvoje Česka v letošním roce. 

4.1. Předpokládané parametry rozvoje v r. 2018 

Pravidelně před zahájením Světového ekonomického fóra v Davosu (SEFD) Mezinárodní měnový fond 
aktualizuje výhled světové ekonomiky [16]. Pro r. 2018 hospodářský se očekává růst 3,9%. Stejně tak jako v 
r. 2019. Je to nárůst o 0,2 % oproti r. 2017. Podle Obstfelda však současný růst je odrazem řady faktorů, 
které pravděpodobně nebudou mít dlouhého trvání. 

Současně před SEFD zveřejňuje mezinárodní nezisková organizace OXFAM informaci o změnách 
v rozdělování světového bohatství mezi bohaté a chudé obyvatele planety [17].  Uvádí, že v r. 2017 jedno 
procento nejbohatších lidí získalo 82 % nově vytvořeného bohatství planety. Také s tím vystoupí na letošním 
zasedání SEFD. Očekává, že fórum bude konstatovat zneklidnění s pokračujícím stavem zvyšující se 
nerovnosti. Ale asi stěží se najde řešení. 

Rozvoj ekonomiky v ČR v r. 2018 bude do značné míry určován použitelnými pracovníky a růstem jejich 
platů. V prognózách se růst mezd vesměs uvádí přes 7 % [13]. Současně se jedním dechem připomíná, že 
snad až jednu třetinu z nich „ukousne“ inflace. Ta se předpokládá ve výši cca 2,5 %. Přes velký problém se 
sháněním pracovníků, se obecně pro české hospodářství jeví jako velice pozitivní, významné zvýšení platů 
v zemi. Tím by se měla postupně narovnávat dosud nevyvážená česká mzdová hladina oproti vyspělým 
státům. 

Podle prognóz České národní banky (ČNB) by nezaměstnanost měla v r. 2018 klesnout na 2,6 %.  Počet 
uchazečů o práci by měl být nejnižší od r. 1997.  

Vývoj platů v ČR má v zásadě tři scénáře. ČNB predikuje jejich zvýšení o 7,3 %. Odhady Hospodářské 
komory hovoří o jejich nárůstu o 8,6 %. Odbory si však již na podzim r. 2017 stanovily jako cíl jejich nárůst 
od 8 % o 10 %. Pro dokreslení - tiskem proběhlo, že odbory ve ŠKODĚ Ml. Boleslav v úvodu jednání chtějí 
požadovat zvýšení mezd o 18 %! Takže pravděpodobně úvodní odhad na 7 % bude spíš jako minimální. 
Rozhodující budou vyjednávání odborářů. K nárůstu očekávaných platů je třeba doplnit informací o již 
stanoveném nárůstu minimální mzdy. Ta by měla vzrůst na 12200 Kč. 

Pro doplnění této statě je třeba ještě dodat, že dojde ke zvýšení cen el. energie o cca 2 - 3%, stejně jako 
potravin. Tam by mělo dojít k nárůstu o cca 3,4 %. Předpokládá se také zvýšení úrokových sazeb ze strany 
ČNB. Naopak úroky na spořicích účtech se budou zvyšovat velice pozvolna. 
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Podle Šichtářové [14] česká ekonomika dosáhne vrcholu asi v první polovině roku 2018, kdy její růst vyskočí 
nad 5 %. Tedy o více než 1% nad odhadem pro světovou ekonomiku. Očekává se však, že druhá polovina 
roku přinese výrazné ochlazení. A v následujících dvou letech růst ekonomiky zvolní. 

Co je však pozitivní, že investice do strojů a zařízení v podnikové sféře i při nedostatku pracovníků a 
rostoucích platech znamená zvýšení produktivity práce.  

Následně se zaměříme na mimořádné výzvy na ekonomiku, které vyplývají z demografického vývoje. 

4.2. Úkoly evropské ekonomiky v budoucnu 

Prof. Keller informoval, že výbor pro sociální otázky a zaměstnanost Evropského parlamentu zveřejnil závěry 
výzkumu zaměřeného na trh práce [15]. Dokládá, že obecně v Evropě se zhoršuje postavení mladých lidí na 
trhu práce. V jednotlivých zemích k tomu dochází různým tempem. Trend je však všude stejný. EU dokládá, 
že stále výrazněji se snižuje šance mladých lidí získat plnohodnotný pracovní kontrakt. Prodlužuje se doba, 
během které mladí střídají různé dočasné a hůře placené práce. A to i přes skutečnost, že jsou „papírově“ 
nejvzdělanější generací všech dob. Prodlužování doby pracovní nejistoty je jednou z hlavních příčin, proč 
odkládají založení rodiny a narození prvního dítěte. Doložení tohoto nepříznivého trendu je zcela nové a 
zatím nebyly k tomu publikovány další podrobnosti. 

Dále je již dlouhodobě všeobecně známo, že společnost stárne a počet lidí v ekonomicky aktivních létech se 
nadále bude snižovat.  

Spojením obou těchto trendů se vytváří vážné nebezpečí v ohrožení stávajícího sociálního systému včetně 
penzijní soustavy. A tedy obecně ohrožení panujícího sociálního smíru.  

Východiskem je podle EU, pouze v postupné zvýšování produktivity práce oproti dnešku, zhruba na 
dvojnásobek!  

EU také posuzovala možné řešení situace příchodem migrantů. Jednoznačně však dokládá, že toto řešení 
nemohou zajistit nově příchozí z méně vyspělých zemí. Není přece férové odčerpávat nejlepší mozky 
z chudých zemí pro řešení našich problémů. Dokonce se připomíná, že bychom se tím na těchto zemích 
provinili stejně, jako kdybychom je znovu vybombardovali!   

Toto je obecně zcela zásadní úkol, který stojí prakticky před všemi zeměmi EU a tedy i před námi.   

5. ZÁVĚR 

Patrně hlavní problém našeho hutnictví - nedostatek pracovníků - máme snahu řešit využitím migrací našich, 
zejména východních, sousedů. Zefektivnění tohoto procesu, přesněji jeho urychlení lze snad docílit využitím 
efektivních zkušeností jiných společností. Nicméně tento proces nemáme a nebudeme mít plně ve svých 
rukou. A rozhodně nám nedostatek pracovníků zcela nevyřeší. 

Máme však podstatně větší vliv na zamezení odchodu pracovníků z našich firem. Cesta je v zásadě 
jednoznačná - udělejme vše pro to, aby si naši zaměstnanci vytvořili dobrý vztah ke své firmě! Je to v prvé 
řadě motivačním přístupem manažérů k zaměstnancům. Mravním jednáním ve firmě, spravedlivým 
ohodnocováním šéfů a zaměstnanců, přinášením svým spolupracovníkům optimismu a energie. A 
samozřejmě využíváním dobrých zkušeností třeba i ze zahraničí. 

Možné omezení rozvoje metalurgie se v současné době do jisté míry jeví v oblasti rozbujelé byrokracie. Co 
však považujeme za velice nebezpečné je současný euroskeptismus, který u nás panuje. Zde se musí 
zásadně angažovat naše elity a pravdivě byť i kriticky vysvětlovat naši reálnou situaci. Všichni si musíme 
reálně uvědomit místo ČR v současné EU a tomu přizpůsobit svůj byť kritický, ale konstruktivní vztah. 
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Výhledy rozvoje světové a tím i české ekonomiky jsou v současné době velice příznivé. Potěšitelné je, že 
současná nepříznivá situace s nedostatkem pracovníků má za následek mimořádný vzrůst platů našich 
zaměstnanců. A to přispívá k postupnému vyrovnávání mzdových hladin mezi našimi pracovníky a jejich 
kolegy ve vyspělých zemích. 

Mimořádně příznivý růst ekonomiky samozřejmě nebude pokračovat do nekonečna. Již v druhé polovině 
letošního roku se očekává jisté zpomalení jejího růstu.    

Závažnější však je, že se spojují dva nepříznivé evropské trendy. Prvním je prodlužující doba založení 
rodiny u mladých lidí a narození prvního dítěte. Druhým je nárůst počtu seniorů v Evropě. Aby nedošlo 
k vážnému narušení sociálního smírů, se jako jediné reálné východisko vidí, postupný nárůst produktivity 
práce až na dvojnásobek. A to je zásadní výzva pro celou Evropu a samozřejmě i pro naši metalurgii. 
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ARCHEOMETALURGIE - HISTORICKÁ VÝROBA ŽELEZA 

RŮŽIČKA Jan, TALLA Dominik, HAŠČIN Jan, HORÁK Bohumil  

Vysoká škola báňská - technická univerzita Ostrava 

Abstrakt 

Tato práce pojednává o prvotním a historickém zpracování železa, metodou známou a používanou kováři již 
od 5 století př.n.l., tedy od doby Laténské. Dále pojednává o zpracování železné rudy v železnou houbu a 
základní produkt vytvořený ze železné houby. Je zde i zmínka o historické výrobě dřevěného uhlí. 

Klíčová slova: Archeometalurgie, redukce železné rudy, železo, doba laténská 

1. ÚVOD 

Za archeometalurgii považujeme obor, kdy studujeme rané a prvotní období zpracování kovu. Z hlediska 
studia je nejzajímavější hlavně železo. Železo je již od počátku jeho objevení nejdůležitějším kovem, a dost 
pravděpodobně i nejdůležitějším materiálem, který je lidstvu znám. V dnešní době je považován za 
samozřejmost, přeci jen ze železa, případně oceli, je kde co. Ale výroba železa jako takového není vůbec 
jednoduchá. Navíc o tavení železa, můžeme mluvit až koncem 18. století. Do této doby se bavím pouze o 
redukci železné rudy, protože uhlíkatá paliva, hlavně tedy dřevěné uhlí, nemělo dostatečnou výhřevnost. 

V této práci se hlavně obracíme na nálezy z doby brzké doby železné, tedy z doby Laténské. Při tavbách 
používáme tzn. laténské pece, jejichž provedení a funkce byly odvozeny právě z historických nálezů a 
mnohokráte již vyzkoušeny i v nynější době. 

2. VÝROBA ŽELEZA 

Samotná výroba železa se provádí jeho redukcí pomocí uhlíku. Redukce může být buď přímá nebo nepřímá. 
U přímé redukce se jedná o proces s čistým uhlíkem. U nepřímé redukce se poté jako redukovadlo vyskytuje 
oxid uhelnatý. Chemické reakce železa a uhlíku: 

 Přímá redukce: 

Fe3O4 + 4 C → 3 Fe + 4 CO 

Fe2O3 + 3 C → 2 Fe + 3 CO 

FeO + C → Fe + CO 

 Nepřímá redukce: 

3 Fe2O3 + CO → 2 Fe3O4 + CO2 

Fe3O4 + CO → 3 FeO + CO2 

FeO + CO → Fe + CO2 

Tyto procesy probíhají v peci při provozní teplotě a však než je pec přivedena na provozní teplotu a může 
začít samotná redukce, je potřeba ještě učinit mnoho úkonů. 
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Jako palivo a redukční činidlo se v laténských pecích používalo dřevěné uhlí. To se vyrábělo spalováním 
dřeva s minimálním přísunem kyslíku, tak aby došlo pouze k první fázi hoření, tedy vysušení a zuhelnatění. 
Dřevěné uhlí se takto vyrábělo v milíři mistry uhlíři. Milíř byla v podstatě hromada na sebe navršeného dříví, 
které se ovšem stavělo nastojato, aby drobnými mezerami mohl proudit vzduch. Takto navršená hromada, 
byla uprostřed vybavená tzn. králem, což byla vertikální šachta, kterou se milíř zapaloval. Celý povrch milíře 
byl poté zaházen listím a hlínou aby se utěsnil. Takto vytvořené dílo bylo zapáleno a král doložen dřívím aby 
nedošlo k rychlému propálení od středu. Mistr uhlíř usměrňoval postupné hoření po celém obvodu milíře tak 
aby hořel po „patrech“ a rovnoměrně. Usměrňování se provádělo pomocí dýmníků. Po prohoření celého 
obsahu byl milíř rozhrabán a zhašen, jeho obsah měl totiž ještě dost velkou teplotu, aby se vznítil a nějaký 
řeřavý uhlík také nebyl výjimkou. Na obr. 1 můžeme vidět schéma milíře.  

 
Obr. 1 Milíř [2] 

Na železo bohatou vsázkou je v tomto případě železná ruda. Železných rud je vícero, ale je používán 
například hematit Fe2O3, magnetit Fe3O4 a siderite FeCO3. [1] Ruda musí být před samotnou redukcí ještě 
sušena a pražena. Při sušení je z rudné vsázky vlhkost. Poté při pražení jsou z rudy odstraňovány další 
nežádoucí prvky jako je síra, fosfor a chemicky vázaná voda. Odpařování vody také naruší kusy rudy a 
způsobí trhliny. Tyto trhliny pak umožní jednoduší drcení rudy na menší frakci. Následuje drcení. Velikost 
zrna rudy by po pražení a drcení měla být zhruba desetina velikosti jednotlivých kusů uhlí.  

Laténská pec, která se běžně staví do svahu, byla vytvořena z jílu vysoká přibližně jeden metr. Šířka pece 
při nístěji je 30 - 40 cm a na vrchní části cca 20 cm. Vstup do pece je otvor o výšce a průměru přibližně  
30 cm, velikost otvoru se odvíjí od velikosti pece. Pec je při redukci vybavena štítkem, který vyplňuje celý 
vstup do pece. Do štítku je poté zavedena dyzna pro přívod vzduchu a vespod je vybaven odpichovým 
otvorem. 

Samotný proces redukce je zdlouhavý. Pec je vysušována několik hodin pomocí dřeva. Následně je pec 
opatřena štítkem, který je také vysušen. Když je dokončeno vysoušení je dřevo vyměněno za uhlí a je nutné 
do pece začít dmýchat vzduch. Teplota se nyní začne rychle zvyšovat až dosáhne teploty provozní až  
1300 °C. Provozní teplotu lze poznat podle barvy při pohledu do dyzny, měla by být jasně žlutá až bílá. Když 
dosáhneme provozní teploty začne se s uhlím vsázet i ruda a to v poměru 1:1. Ruda může být ještě 
upravena přimícháním struskotvorných látek, jako je například vápno. Vsázíme tak dlouho dokut je pec 
funkční. Případně odpichujme přebytečnou strusku. Během redukce se na spodu pece shlukují vločky železa 
a vytváří železnou houbu, lupu. Ta je zalévaná struskou, která ji chrání před oxidací. Tavba končí vylomením 
štítku a vyjmutím železné houby. Houba je dále zpracována na šlaku dřevěnými palicemi kdy se zhutní, 
použití ocelových kladiv by ji mohlo v této fázi potrhat a znehodnotit. Zhutněná houba je dále přenesena 
kováři. Zde je rozbita na menší kusy, ty se vykovají do menších plochých útvarů, které se skládají na sebe a 
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kovářsky svařují. Používá se borax jako tavidlo okují. Takto vyrobené železo je pak opakovaně vytahováno, 
kováno a překládáno až vznikne čistší forma, která se používá na další zpracování, například na nástroje.  
Na obr. 2 můžeme vidět samotnou laténskou pec a pochody v ní. [3] 

 
Obr. 2 Schéma redukční pece 
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3. ZÁVĚR 

Archeometalurgie je velmi zajímavý obor ke studii a praktickému zkoušení. Historie výroby námi 
nejpoužívanějšího kovu by měla být velmi důležitá a měli bychom se jí zabývat do hloubky. Pomocí 
historických taveb tak i činíme. Proces je to sice velice náročný a pracný, ale s patřičnými zkušenostmi a 
praxí je možné vytvořit železo v podstatě z ničeho a s minimálním technologickým zázemím. 

REFERENCE 
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Abstrakt 

Uhlík je biogenní prvek a jeho biochemický cyklus v přírodě je narušován těžbou ropy a uhlí jako vysoce 
koncentrovaných zdrojů energie pro rozvoj průmyslu a technologií užívaných člověkem. V metalurgii je uhlík 
neoddělitelnou součástí při výrobě surového železa. Takto vyprodukovaný CO2 nemá další majoritní využití a 
je považován za odpad a nepříznivě ovlivňuje klimatické poměry na Zemi.  Moderní metalurgie směřuje 
k hledání alternativ omezujících její dopad na životní prostředí. Tým na VŠB-TU Ostrava se dlouhodobě 
zabývá problematikou obnovitelných a alternativních zdrojů energií oblast využití vodíku jako odpadního 
produktu z přirozeně nestacionárního provozu obnovitelných a alternativních energetických zdrojů spolu 
s tradičním industriálním charakterem strojírenské a metalurgické výroby v regionu dává činnosti laboratoří a 
týmu další rozměr. Příspěvek je „review“ základních informací. 

Klíčová slova:  Metalurgie, odpady, energetika, energie, zdroje, obnovitelné a alternativní zdroje,  
  ekonomika, nízkouhlíková ekonomika, přidaná hodnota 

1. ÚVOD 

Uhlík je biogenní prvek, lze jej považovat za základní stavební kámen veškerých organických sloučenin na 
Zemi a jeho koloběh v přírodě za přirozený biogeochemický cyklus jeho výměny mezi biosférou, litosférou, 
hydrosférou a atmosférou obr. 1.  

 
Obr. 1 Koloběh uhlíku v přírodě [5] 
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Činností člověka je však tento cyklus v posledních tisíciletích narušován. Zvláště v posledních stoletích 
nazývaných jako období „Vědecko- technické revoluce“. Řešením by mělo být takové zpracování hmot, aby 
CO2 minimálně unikal do atmosféry. Jen tak je možno snížit dopad na životní prostředí. V tab. 1 je uveden 
orientační obsah uhlíku v přírodě. 

Tab. 1 Uhlík v přírodě 

zdroj zásoba uhlíku 

 --- [Gt] 

atmosféra 750  

 vegetace 610  

půda 1580  

 sedimenty 150  

moře cca 40000 

fosilní paliva 4000 

2. METALURGICKÝ PROCES 

V metalurgickém odvětví je uhlík neoddělitelnou součástí při výrobě surového železa ve vysoké peci a 
ocelářských pecích spalováním koksu, přímou a nepřímou redukcí oxidů železa koksem nebo oxidem 
uhelnatým.  

 

Vstupem do vysoké pece jsou železná ruda, koks a struskotvorné přísady (vápenec, dolomit a křemičitý 
štěrk), které slouží ke snížení tavicí teploty hlušin a k ochraně železa během procesu před zpětnou oxidací. 
V horní části pece pod sazebnou se předehřívá vsázka a odpařuje se z ní vlhkost. Ve střední části šachty 
vysoké pece se zvyšuje teplota a dochází ke kontaktu železné rudy s procházejícími spalinami, které 
obsahují CO. Zde, v teplotním rozmezí mezi 400 - 1000°C, probíhá nepřímá redukce oxidů železa. V nižších 
částech pece dále stoupá teplota a dochází zde při teplotách mezi 1000 - 2000°C k přímé redukci ještě 
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neredukovaných oxidů železa a k nauhličování taveniny [4]. V surovém železe se obsah uhlíku pohybuje v 
rozmezí 3,5 až 4,5 %.  

Vzniklý CO2 jako součást vysokopecního plynu (spaliny z ocelářských pecí pro jejich proměnlivý - klesající 
obsah CO2 nejsou zatím uvažovány) prochází několika stupni čištění, než je napojen na vnitřní plynofikační 
síť provozu.  

Prvním stupněm čištění  je přes filtry pevných částic. Dalším stupněm je mokrá vypírka tzv. „mokrým 
skrubrem“, válcem, kde je plyn proplachován vodou. V posledním stupni čištění ve „Venturiho pračce“ dojde 
k odloučení zbytků kapaliny z plynu.  

V metalurgickém procesu může navíc docházet k situaci s bilančním přebytkem procesních plynů 
(vysokopecní, konvertorový, koksárenské či směsný plyn), který je nutno mařit a dochází k jejich odvodu do 
spalovacích trysek „flér“, jejich spalování a odvodu spalin do okolního ovzduší. Vedle vysokopecních a 
ocelárenských spalin, v případě využití ve speciální spalovací technologii by bylo možno tyto přebytky plně 
energeticky využít a byly by dalším zdrojem CO2 pro zamýšleném procesu recyklace CO2. Byly 
identifikovány využitelné zdroje CO2  z metalurgických provozů: 

 Ocelárna - konvertorový (tandemový) plyn, spaliny z předehřevu, spaliny minihuť, 
 vysoké pece - vysokopecní plyn, spaliny z ohřívačů větru, 
 aglomerace - spaliny ze spékání aglomerátu (viz obr. 2), 
 koksovna - koksárenský plyn, 
 tepelná elektrárna - spaliny ze spalovacího agregátu. 

 
Obr. 2 Pohled na provoz aglomerace společnosti ArcelorMittal Ostrava [9] 

CO2 vyprodukovaný metalurgickými provozy nemá další majoritní využití a je vypouštěn do atmosféry. Je 
nazýván „skleníkovým plynem“. Panuje domněnka, že jeho postupný nárůst koncentrace v atmosféře, vlivem 
činnosti člověka, nepříznivě ovlivňuje klimatické poměry na Zemi. Od roku 2005 vstoupil v platnost Kjótský 
protokol omezující emise CO2 do ovzduší jako výsledek snah o řešení globálních klimatických změn na 
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celosvětové úrovni.  EU ETS zahrnuje přes 11 000 zařízení ze sektorů energetiky, výroby oceli a železa, 
cementu a vápna, celulózy a papíru, sklo-keramického průmyslu, chemického průmyslu, rafinérií a letecké 
přepravy v 31 státech a pokrývá cca 2 mld. t CO2 ročně. V roce 2020 budou emise v EU ETS o 21 % nižší ve 
srovnání s rokem 2005. V roce 2020 končí přidělování emisních povolenek, což znamená, že v příštích 
letech podraží emisní povolenky a bude vhodné najít nové řešení zpracování a využití CO2 [2]. CO2 je 
průmyslovým odpadem.   

3. ODPAD SUROVINOU 

Odpad je z pohledu práva přesně definován zákony. Je považován za movitou věc, které se člověk zbavuje 
nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit. Stávající odpad je dnes často cennou surovinou pro další 
zpracovatele. Minulá desetiletí by bylo možno nazvat obdobím hledání alternativ směřujících k trendu 
dalšího budoucího udržitelného vývoje společnosti. Moderní metalurgie se neobejde bez vývoje a zavádění 
alternativních technologií a neobejde se ani bez technologií omezujících její dopad na životní prostředí.  

Myšlenka sequestrace / recyklace CO2 z průmyslových metalurgických procesů je motivována několika 
aspekty. Uhlík v podobě koksu ve vsázce vysoké pece má pro výrobu železa řadu dosud nenahraditelných 
vlastností. Vzniká tak odpadní CO2, který by byl jednou ze vstupních surovin procesu recyklace. Do tohoto 
procesu vstupuje vodík H2. Vodík se v současnosti stává strategickou surovinou. Je nosičem energie. Na 
Zemi se však nevyskytuje volně. Jen vázaný ve sloučeninách. Jako prvek má mnoho specifických fyzikálních 
a chemických vlastností, které technikům významně omezují technologičnost jeho využití. Především ve 
vztahu k výbuchové bezpečnosti. Vodík je třeba pro zamýšlený proces vyrábět. V České republice se vodík 
vyrábí na několika místech. 96% vodíku je však vyráběno z neobnovitelných zdrojů energií. Proto zde 
futuristická myšlenka Evropské unie o vodíkové společnosti neměla zcela reálné „obrysy“. Změna však 
nastala v posledních letech v souvislosti s hromadným zprovozněním obnovitelných a alternativních zdrojů 
energií, zvláště v Německu a Dánsku. Jejich charakter výroby elektrické energie a dodávka do elektrifikační 
sítě není rovnoměrná a jen omezeně predikovatelná viz obr. 3.  

 
Obr. 3 Příklad charakteru výroby elektrické energie z OAZE v jednotlivých dnech 

V historii tak v posledních letech nastala reálná situace s velkými výkyvy kvality dodávky elektrické energie, 
kdy je nutno dodávku elektrické energie z alternativních energetických zdrojů zastavovat či cíleně mařit. 
Jednou z možností je např. využití elektrolyzérů s výrobou plynného vodíku a jeho principiálně omezenou 
dodávkou do plynofikační sítě viz obr. 4 [2].  
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Obr. 4 Příklad modulární průmyslové technologie výroby vodíku elektrolýzou, z přebytků elektrické energie z 

obnovitelných zdrojů instalované v Energiepark Mainz, Německo 

Vlastnosti vodíku omezují zvyšování jeho podílu s metanem v potrubí. Známa je technologie metanizace 
směřující jako alternativa k využití obnovitelných zdrojů energií např. pro dopravu se stávajícími spalovacími 
motory na CNG viz obr. 5 [5].  

 
Obr. 5 Technologie „Power to gas“ instalovaná v Allendorfu, Německo 

Syntézní technologie však umožňuje vyrábět z CO2 a vodíku řadu v chemii potřebných uhlovodíků (metanol, 
formaldehyd, kyselina octová,  …). Syntézní reaktor v exotermní reakci za přítomnosti katalyzátoru generuje 
uhlovodík a vodu. Reakce probíhá řádově při teplotě 300°C .  

SHRNUTÍ A ZÁVĚR 

Publikace shrnuje rešeršní a konzultační práci týmu za poslední období. Návštěva pracovišť kooperující 
university na Islandě v roce 2016 byla motivací pro posunutí aktivit a změnu původní výsadní orientace týmu 
z oblasti měření a řízení obnovitelných a alternativních zdrojů energií do problematiky nakládání s odpady a 
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využití globální charakteristiky funkce obnovitelných a alternativních zdrojů energií pro vlastní region. Záměr 
recyklace CO2 z metalurgických procesů asociuje řadu v současnosti proklamovaných směrů: 

 Trend k využití odpadů z metalurgického procesu 
 Využití přebytků energií v elektrifikační síti 
 Zlepšení energetického obsahu syntézního plynu pro metalurgický proces 
 Akumulace elektrické energie s meziprodukcí vodíku 
 Využití akumulačních vlastností plynofikační sítě 
 Vytvoření těsně souvisejících vedlejších produktů s přidanou hodnotou (technické plyny s vysokou 

čistotou, chemicky čisté uhlovodíkové deriváty, tankování dopravních prostředků CNG, LNG, H2) 
 Motivace dalších pracovišť Vysoké školy pro pro spolupráci a další výzkum v oblasti zpracování 

odpadů z metalurgického procesu 
 Zvýšení zaměstnanosti 
 Aktivní zapojení do Evropských projektů snížení emisí v dopravě, smart cities, vodíkové společnosti, 

nízkouhlíkové ekonomiky a dalších. 
V minulém období došlo k doplnění týmu fakulty elektrotechniky a informatiky o další výzkumné pracovníky 
z fakulty metalurgie a materiálového inženýrství. Pro záměr projektové realizace pilotní technologie jsou 
připravována jednání pro vytvoření konsorcia zahrnujícího další subjekty města, komerčních firem z oblasti 
metalurgie, chemie, plynárenství, dopravy, výrobců souvisejících výroby, čištění plynů, jejich komprese, 
skladování a distribuce. 
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Abstrakt 

Návrh a ověření technologie manganové austenitické oceli s vysokým obsahem dusíku s označením 
08Ch18N5G12AB dle normy GOST 5632 představuje v podmínkách ŽĎAS, a.s. využití všech dostupných 
zařízení primární i sekundární metalurgie a netradiční metalurgické metody pro dosažení požadované 
vysoké koncentrace manganu a dusíku. Technologická příprava výroby zahrnuje výpočet chemického 
složení tavenin a průběh experimentální tavby je pak doložen chemickým složením oceli a strusky. 
Experimentální práce byly realizovány díky finanční podpoře Technologické agentury České republiky v 
rámci programu Epsilon - projektu TH01021066 s názvem "Progresivní technologie výroby polotovarů z 
korozivzdorných ocelí pro aplikace v primárním a sekundárním okruhu jaderných elektráren".  

Klíčová slova: Austenitická manganová ocel, legování dusíkem, odlévání ingotů  

1. SPECIFIKACE KOMPONENTY PRO APLIKACI V PRIMÁRNÍM OKRUHU JE 

Výroba oceli 08Ch18N5G12AB dle normy GOST 5632 ve ŽĎAS, 
a.s. a odlévání ingotů pro výrobu výkovků byla v rámci projektu 
řešena s cílem nalezení komplexní technologie komponent 
z austenitické oceli legované manganem a dusíkem. Komponenty 
pro aplikaci v jaderné energetice jsou v současné době 
v podmínkách ŠKODA JS a.s. vyráběny z polotovarů dodávaných 
ze zahraničí. Požadavky na malé objemy hutních polotovarů 
těchto unikátních materiálů jsou však velmi obtížně realizovatelné 
a mnohdy se u producentů zaměřených na masovou výrobu 
nesetkávají potřeby speciální strojírenské výroby s pochopením a 
vstřícností. Proti tomu společnost ŽĎAS, a.s. vedle tradičních 
produktů v sortimentu výroby oceli řadí speciální aplikace 
v malých objemech jako významnou součást produktového 
portfolia metalurgické výroby. Taková je i aplikace oceli 
08Ch18N5G12AB dle normy GOST 5632 pro ložiskové štíty 
elektromotoru pohonu PRO-M reaktoru VVER 440. Pohon je 
významný řídící prvek, který zajišťuje pohyb regulačních tyčí v 
jaderném reaktoru. Za ložiskový štít je pohon zavěšen a 
současně ložiskový štít drží tlak primárního okruhu. Těleso 
elektromotoru pohonu PRO-M reaktoru VVER 440 s vyznačením 
ložiskových štítů uvádí obr. 1. 

 

Obr. 1 Těleso elektromotoru pohonu 
reaktoru VVER 400 - tmavě vyznačeny 

ložiskové štíty z oceli 
08Ch18N5G12AB dle GOST 5632 
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2. PROBLEMATIKA OCELI PRO VÝROBU LOŽISKOVÉHO ŠTÍTU 

Výkovky pro výrobu ložiskového štítu elektromotoru pohonu PRO-M reaktoru VVER 440 jsou z oceli 
08Ch18N5G12AB dle normy GOST 5632. Chemické složení oceli uvádí tab. 1. 

Tab. 1 Chemické složení oceli 08Ch18N5G12AB dle normy GOST 5632  

  

Z chemické složení oceli 08Ch18N5G12AB dle 
normy GOST 5632 v tab. 1 je zřejmé, že se jedná 
o austenitickou Cr-Ni-Mn ocel stabilizovanou 
niobem a legovanou dusíkem. Vyznačení oblasti 
struktury zahrnující rozpětí chemického složení 
zkoumané oceli v redukovaném Schaefflerově 
diagramu uvádí obr. 2, který současně dokládá, že 
finální struktura oceli v celém rozsahu prvků 
v rámci předpisu bude čistě austenitická. Proto 
nebyly dále při vývoji technologie řešeny otázky 
vlivu prvků na výslednou strukturu oceli a výrobní 
předpis chemického složení respektoval spíše 
obecný cíl bezpečného dosažení požadovaných 
koncentrací legujících a doprovodných prvků 
vyhovujících normě. 

Z hlediska technologie výroby oceli je pro nalezení 
provozně spolehlivého a ekonomicky přijatelného 
postupu výroby výzvou především kombinace 
velmi nízké koncentrace uhlíku v oceli legované 
chromem při současně vysoké koncentraci 
manganu a dusíku. V rámci řešení otázek 
spojených s výrobou manganové austenitické oceli 
legované dusíkem byly v průběhu řešení projektu 
realizovány teoretické práce [1], [2], [3], [4], definující technické možnosti a fyzikální i chemická omezení pro 
podmínky dostupných technologických zařízení ve ŽĎAS, a.s. 

Práce [1] definovala možnosti chemického příhřevu taveniny v případě využití vakuové technologie a 
procesu VOD. S ohledem na potřebnou tepelnou kapacitu taveniny pro dosažení požadovaných koncentrací 
dusíku a manganu dolegováním však chemický příhřev neposkytoval dostatečnou provozní jistotu a proto 
bylo upuštěno od dalších návrhů technologie, které by s jeho využitím počítaly. Návrhy technologie 
současného oduhličení a nadusičení chromových tavenin, analyzované v práci [2] v návaznosti na práci [3], 
nebylo možné ve ŽĎAS, a.s. realizovat jednak z důvodu absence zařízení pro současné dmýchání dusíku a 
kyslíku do taveniny v podmínkách vakua a jednak proto, že v konečné fázi návrh technologie využívající 
daný postup neřešil otázky vypařování manganu ve vakuu při procesu VOD. V návaznosti na uvedené pak 
zejména práce [4] potvrdila, že v případě manganových austenitických ocelí nelze aplikovat standardní a 
běžně aplikovaný postup výroby procesem VOD a to díky vysoké rychlosti vypařování manganu 
v podmínkách procesu VOD. Bylo vypočteno, že pro podmínky VOD procesu oceli 08Ch18N5G12AB, kdy 
průměrná teplota se pohybuje okolo 1720°C, rafinační pánev obsahuje 20 tun tekutého kovu s výchozí 
koncentrací 12,90hm.%Mn, rychlost změny koncentrace manganu vypařováním činí při tlaku 200mbar ztrátu 

 

Obr. 2 Schaefflerův diagram s vyznačením oblasti 
pro rozpětí chemického složení oceli 
08Ch18N5G12AB dle GOST 5632 

Cr equivalent = Cr + Mo + 1,5Si + 0,5Nb + 2Ti 
Ni equivalent = Ni + 30(C+N) + 0,5(Mn+Cu+Co) 
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0.04hm.%Mn.min-1 a při tlaku 50mbar ztrátu 0.17hm.%Mn.min-1. Pokud uvažujeme za daných podmínek 
rychlost oduhličení 0.02hm.%C.min-1 , potom ve ŽĎAS, a.s. celková doba procesu VOD znamená dmýchání 
kyslíku po dobu 50minut a při tlaku 200mbar pak ztrátu 2.00hm.%Mn a při tlaku 50mbar ztrátu 8.50hm.%Mn. 
Výsledky teoretických výpočtů znovu poukázaly, že je třeba v podmínkách malého producenta tekutého kovu 
s objemem taveniny v pánvi do 20 tun, hledat jiné způsoby výroby vysokolegovaných manganových 
austenitických ocelí legovaných dusíkem. 

3. TECHNOLOGIE VÝROBY OCELI V PODMÍNKÁCH ŽĎAS, a.s. 

Experimentální výroba a odlévání ingotů manganové austenitické oceli 08Ch18N5G12AB byla ve ŽĎAS, a.s. 
realizována v roce 2017. Návrh technologie sledoval cíl dosažení požadovaného chemického složení a 
kromě obvyklých požadavků kladených na technologii (proveditelnost, bezpečnost, opakovatelnost apod.) 
představoval postup, který zajistil: 
a) proces VOD s vyloučením vysoké koncentrace manganu v tavenině, 
b) tepelnou kapacitu taveniny pro rozpouštění manganu bez rizika opětovného nauhličení, 
c) tepelnou kapacitu taveniny pro rozpouštění feroslitin obsahujících dusík. 

Komplexní návrh technologie experimentální tavby spočíval ve využití stávajících agregátů ŽĎAS, a.s. a 
respektoval nejen závěry vyplývající z teoretických prací realizovaných v rámci projektu, ale také dlouholeté 
zkušenosti s provozem daných zařízení. Schématické znázorněné návrhu technologie uvádí obr. 3. 

 
Obr. 3 Schéma technologie výroby oceli 08Ch18N5G12AB dle GOST 5632 v podmínkách ŽĎAS, a.s. 

Návrh technologie dle obr. 3 zahrnuje výrobu dvou tavenin ve výrobní linii 1 a výrobní linii 2, přičemž 
taveniny rozdílného chemického složení v daných výrobních liniích při sloučení kovu ze dvou rafinačních 
pánví sléváním pak vytvoří roztok s požadovanými koncentracemi legujících i doprovodných prvků dle 
předpisu pro danou jakost oceli. Propočet chemického složení tavenin v daných výrobních liniích do 
okamžiku před sléváním do jedné rafinační pánve včetně očekávaného výsledného chemického složení 
uvádí tab. 2. 

Tab. 2 Vypočtené chemického složení a hmotnosti tavenin v pánvích před fází „Slévání“ a předpokládané  
           chemické složení výsledné taveniny 

 
Výroba základní taveniny je realizována na dvou tavících agregátech, elektrických obloukových pecích 
(EOP). Tekutý kov je v obou případech následně zpracován na pánvové peci (LF) ve dvou pánvích. Proces 



          5.4. - 6.4. 2018, Rožnov p. Radhoštěm 

 

 

28 

VOD je aplikován pouze v případě taveniny v rafinační 20ti tunové pánvi 1 s cílem oduhličení taveniny 
obsahující vysokou koncentraci chromu a dalších legujících prvků avšak bez přítomnosti manganu, který je 
do taveniny přidáván pouze v případě tekutého kovu vyráběného ve speciální malé rafinační pánvi 2, která je 
upravena na tonáže tekutého kovu v rozsahu od 6ti do 12ti tun. [5] Po ukončení procesu VOD je tavenina 
desoxidována přísadou desoxidačních prvků a následnou aplikací procesu VD. Po dobu zpracování kovu 
v rafinační pánvi 1 procesem VOD/VD se v rafinační pánvi 2 provádí udržování teploty a postupné legování 
taveniny manganem. Po dosažení požadovaného chemického složení jsou taveniny slity do třetí rafinační 
20ti tunové pánve kde následuje přesné legování, modifikace vměstků a čištění oceli, teplotní a chemická 
homogenizace a konečně odlévání oceli do kokil. 

Technologie splňovala podmínku vyhnout se dříve zmíněným omezením, tedy umožňovala aplikaci VOD 
procesu se zamezením možnosti vypařování manganu z taveniny v podmínkách sníženého tlaku a průběhu 
uhlíkové reakce při oduhličení taveniny. Dále pak byla díky aplikaci zařízení pánvové pece (LF) ve výrobní 
linii 2 zkrácena doba potřebná pro legování manganu a elektrickým ohřevem na LF v obou výrobních liniích 
byla zajištěna i potřebná tepelná kapacita taveniny pro legování a rozpouštění manganu a feroslitin 
obsahujících dusík. [6] 

4. PRŮBĚH EXPERIMENTÁLNÍ TAVBY A DOSAŽENÉ VÝSLEDKY 

Realizace experimentální tavby zahrnovala výrobu tekutého kovu dle navržené technologie a odlévání 
kovářských ingotů řady 8K o hmotnosti od 1 do 4.3 tuny určených pro další vývojové práce v oblasti tváření a 
tepelného zpracování. 

Základní vsázka pro výrobu taveniny v jednotlivých liniích byla tvořena ocelovým šrotem a feroslitinami 
s respektováním požadavků na chemické složení taveniny stanovené teoretickým výpočtem. Proces tavení, 
oxidace a odpich z EOP respektoval standardní technologické postupy. Zpracováním na pánvové peci ve 
výrobní linii 1 bylo provedeno opět s ohledem na vypočtené meze pro chemickou skladbu taveniny v pánvi 1. 
Výsledek činností spojených s tavením, legováním na LF, realizací procesu VOD/VD při zpracování tekutého 
kovu o hmotnosti 12 tun v pánvi 1, dokladuje dosažené chemické složení taveniny uvedené v tab. 3. 

Tab. 3 Chemické složení taveniny v pánvi 1 po procesu VOD/VD 

 

Jak je zřejmé z tab. 3, bylo v tavenině legované chromem, niklem, molybdenem a vanadem dosaženo 
požadované koncentrace uhlíku. Současně je patrné, že tavenina obsahuje nízkou koncentraci manganu, 
dusíku a niobu. Uvedené prvky nebyly záměrně legovány a jsou ve vypočtených množstvích přidávány 
pouze do taveniny v rafinační pánvi 2. Teplota taveniny při odběru vzorku byla měřena 1640°C. Současně 
s odběrem vzorku pro analýzu oceli z pánve 1 byl také odebrán vzorek strusky. Chemické složení strusky 
uvádí tab. 4.  

Tab. 4 Struska - chemické složení v pánvi 1 po procesu VOD/VD 

 

Z tab. 4 je zřejmé, že desoxidační struska po procesu VOD/VD obsahuje vysoký podíl SiO2 a Al2O3. 
Současně bylo redukcí při využití směsi FeSi+Al v kombinaci s procesem VD dosaženo nízké koncentrace 
oxidů FeO a Cr2O3. Chemické složení taveniny bylo v dalším kroku upraveno přísadou ferochromu s řízeným 
obsahem dusíku na úrovni 6.2hm.%N a obsahem uhlíku <0.10hm.%. Chemické složení taveniny po legování 
FeCrN uvádí tab. 5. 
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Tab. 5 Chemické složení taveniny v pánvi 1 po přísadě FeCrN 

 

Souběžně s výrobou tekutého kovu v pánvi 1 byla vyrobena na EOP základní tavenina v množství 4 tuny pro 
zpracování tekutého kovu v pánvi 2. Chemické složení taveniny v rafinační pánvi 2 po odpichu z EOP uvádí 
tab. 6. 

Tab. 6 Chemické složení taveniny v pánvi 2 na LF před zahájením legování Mn a FeCrN 

Do malé rafinační pánve [5] obsahující 4 tuny téměř čistého železa s koncentrací uhlíku <0.02hm.%C a 
zbaveného fosforu na úroveň 0.007hm.%P byly následně na LF přidávány feroslitiny obsahujících mangan, 
chrom a dusík. Chemické složení taveniny dosažené přísadu feroslitin vybraných pro zvýšení koncentrace 
manganu, chromu a dusíku uvádí v omezeném rozsahu tab. 7. 

Tab. 7 Chemické složení taveniny v pánvi 2 na LF po legování Mn a FeCrN 

 

Tab. 7 zahrnuje pouze prvky, které byly analyzovány na elementárních analyzátorech LECO, protože 
nestandardní chemické složení roztoku z pohledu koncentrace manganu a chromu nebylo možné na 
analyzátorech optické emisní spektrometrie přesně stanovit. Koncentrace manganu a chromu byly řízeny 
čistě na základě teoretických výpočtů legování. Přesto je z hodnot v tab. 7 patrné, že v průběhu zpracování 
tekutého kovu v malé rafinační pánvi [5] bylo zajištěno zvýšení koncentrace dusíku a současně nedošlo 
z příhřevu taveniny elektrickým obloukem k nárůstu koncentrace uhlíku nad limit 0.15hm.%C stanovený dle 
tab. 2 jako mezní pro dosažení konečné koncentrace uhlíku 0.07hm.%C po sloučení tavenin z pánví 1 a 2 
sléváním. Po rozpuštění veškerého množství feroslitin v pánvi 2 byla provedena korekce teploty před 
sléváním taveniny do rafinační pánve 3. Následně byl tekutý kov z pánve 1 a potom i z pánve 2 přelit přes 
šoupátkové uzávěry do rafinační pánve 3. Chemické složení taveniny po slévání do jedné pánve uvádí  
tab. 8 

Tab. 8 Chemické složení taveniny v pánvi 3 na LF po slévání kovu z pánve 1 a 2 

 

Z tab. 8 je patrné, že sloučením vyrobených tavenin bylo dosaženo s poměrně dobrou přesností 
předpokládané chemické složení výsledné oceli. Tekutý kov v rafinační pánvi o hmotnosti 21 tun byl dle 
výsledku analýzy v tab. 8 legován pro zvýšení koncentrace dusíku na požadovanou úroveň. Současně byla 
upravena struska přísadou vápna a syntetické strusky, protože přelévání kovu z jednotlivých pánví umožnilo 
zajistit taveninu téměř prostou strusky z předchozího zpracování. Tab. 9 uvádí chemické složení strusky 
v pánvi 3 po přelití kovu a přísadě struskových přísad. 

Tab. 9 Struska - chemické složení v pánvi 3 na LF po slévání kovu z pánve 1 a 2  
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Chemické složení strusky uvedené v tab. 9 poukazuje na skutečnost, že struska nebyla dostatečně 
desoxidována, protože vykazuje velmi vysoký podíl oxidů manganu, chromu a železa. Současně je zřejmá 
velmi nízká bazicita daná poměrem SiO2 a CaO. Protože analýzy strusek byly prováděny s velkým časovým 
odstupem, nebylo možné reagovat na výše uvedené skutečnosti a při rozhodování o dalších technologických 
krocích se vycházelo pouze z aktuální analýzy kovové taveniny. Bylo tedy provedeno pouze dolegování 
přísadou feroslitin a odběr kontrolních vzorků pro stanovení chemického složení oceli.  

Tab. 10 uvádí chemické složení oceli po dolegování a úpravě teploty taveniny vhodné pro odlévání 
ocelových ingotů. 

Tab. 10 Chemické složení taveniny v pánvi 3 při odlévání ingotů - konečné chemické složení tavby 

 

Chemické složení oceli v tab. 10 dokládá výsledek experimentální tavby výroby austenitické manganové 
oceli legované dusíkem. Dosažené chemické složení oceli splňuje z pohledu koncentrace sledovaných prvků 
požadavky pro jakost 08Ch18N5G12AB vyplývající z normy GOST 5632, uvedené v tab. 1. 

ZÁVĚR 

Byly realizovány teoretické práce a v podmínkách ocelárny ŽĎAS, a.s. experimentální výroba ingotů oceli 
jakosti 08Ch18N5G12AB dle normy GOST 5632. Dosažené chemické složení odlitých ingotů odpovídá 
požadavku na koncentrace legujících a doprovodných prvků dle normy. Navržená a ověřená technologie 
výroby umožňuje produkci oceli jakosti 08Ch18N5G12AB dle normy GOST 5632. [7] Dalším krokem je 
ověření výroby výkovků, návrh, vývoj a optimalizace technologie tváření a tepelného zpracování s cílem 
dosažení požadovaných užitných vlastností finálních výrobků. Součástí výzkumu bude rovněž ověření a 
zkoumání vyrobených ingotů z pohledu vnitřní jakosti, chemické heterogenity, přítomnosti vnitřních vad a 
anizotropie vlastností materiálu po průřezu ingotu. 
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VÝROBA TĚŽKÝCH KOKIL DO 150 TUN 

MACHOVČÁK Pavel, KLEPEK Pavel, GAWRONOVÁ Martina 

ArcelorMittal Engineering Products Ostrava s.r.o., Vratimovská 689, 707 02 Ostrava-Kunčice, ČR, 
pavel.machovcak@arcelormittal.com 

Abstrakt   

Slévárna společnosti ArcelorMittal Engineering Products Ostrava s.r.o vyrábí odlitky kovárenských kokil až 
do hmotnosti 150 tun. Tyto kokily jsou odlévány z hematitu. Pro výrobu takto těžkých odlitků je využíváno i 
surové železo z vysokých pecí a také tavenina z vlastní středofrekvenční pece. Následně dochází k finální 
úpravě chemického složení a teploty kovu. Mimoto je slévárna schopna vyrábět kokily i z litiny s kuličkovým 
grafitem a další strojní odlitky z litiny s lupínkovým grafitem, litiny s kuličkovým grafitem a z oceli.  
Článek se zaměřuje na popis výroby nejtěžších kokil, diskutovány jsou požadavky zákazníků. 

Klíčová slova: Kokila, hematit, surové železo 

1. ÚVOD 

ArcelorMittal Engineering Products Ostrava s.r.o. (dále i AMEPO) je dceřinou společností ArcelorMittal 
Ostrava a.s., největší hutní firmy v České republice a je v jejím 100 % vlastnictví. Společnost vznikla 
1. 1. 2011 vyčleněním provozů nepřímo souvisejících s výrobou oceli a pyšní se více než padesátiletou 
zkušeností v následujících segmentech výroby:  

 Strojírenská výroba  

 Slévárna  

 Opravy elektromotorů  

 Soustružna válců  

 Tepelné zpracování  

 Železniční dvojkolí  

Výrobní činnost společnosti je zaměřena především na výrobu strojních dílů, ocelových konstrukcí, strojních 
investičních celků a výrobních linek, pracovních válců, odlitků, dvojkolí a náprav. Provoz slévárna dodává 
odlitky do mnoha zemí světa a taktéž do své mateřské společnosti, tak i do společnosti dceřiných včetně 
provozů, které tvoří ArcelorMittal Engineering Products Ostrava s.r.o. Jsou to odlitky kokil, desek, trnů, 
stěráků, prahových desek, válců, ozubených kol, rámů zárubní koksárenských baterií, skříní a mnoho 
dalších odlitků. Součástí společnosti je také tepelné zpracování a opravna elektromotorů. Primární zaměření 
je na hutní průmysl, jsme však schopni uspokojit potřeby zákazníka i v oblasti průmyslu petrochemického, 
těžebního, strojírenského, automotive a dalších. 

2. VÝROBNÍ MOŽNOSTI SLÉVÁRNY AMEPO 

Historie výroby odlitků sahá až do roku 1951. Součástí provozu slévárny je vlastní modelárna, tavírna, 
formovny, cídírny a expedice. Jednotnou technologií pro výrobu odlitků ze šedé a tvárné litiny je ruční 
formování do rámů a do země do formovacích směsí na bázi furanových pryskyřic. Ocelové odlitky  
jsou vyráběny buď do CT směsí na bázi vodního skla a fenol-resolu, nebo také do furanu. Typické ocelové 
odlitky jsou např. kladky, řemenice, rošty, roštnice, ozubená a pojezdová kola, struskové pánve, válce atd. 
Jedná se o odlitky z uhlíkatých ocelí, nízko a středně legovaných, ale také vysocelegované oceli, obsahující 
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24 - 27 hm. % Cr, např. dle ČSN 422952. Ocelové odlitky jsou běžně tepelně zpracovány, nejčastěji se 
používá normalizační žíhání, popouštění, žíhání na odstranění pnutí. Příklady odlévaných materiálů z litiny a 
z oceli a rozsah hmotnosti vyráběných odlitků jsou uvedeny v tab. 1. 

Tab. 1 Vybrané odlévané materiály a hmotnosti odlitků z šedé a tvárné litiny 

 

2.1. Modelárna 

Modelárna zajišťuje výrobu modelového zařízení do rozměru 2 000 x 2 400 x 4 500 a Ø 3 000 mm ze dřeva 
(smrk, borovice, olše, javor, buk), pryskyřice, popř. umělé hmoty pro potřeby vlastní slévárny a také pro 
externí odběratele. Provedení modelů je ve třídě H3, H2, H1 dle ČSN EN 12890. Na modelárně jsou 
částečně vyráběny i kovové modely. 

2.2. Středofrekvenční pec 

Tavírna disponuje středofrekvenční indukční pecí fy INDUCTO ELPHIAC se dvěma tavicími kelímky o 
obsahu 2 x 6 t tekutého kovu, vyzděných kyselou vyzdívkou. Maximální tavicí výkon je 6 t tekutého 
kovu/hod. Součástí tavírny je kvantometrická laboratoř s optickým emisním spektrometrem OBLF QSN 750. 
Pro výrobu těžkých litinových odlitků je využívána technologie upraveného ocelárenského surového železa, 
zpracování spočívá v úpravě chemického složení dolitím ocelí z SF tavírny a dohozením feroslitin. 

2.3. Formovny 

Výroba odlitků je realizována ve dvou slévárnách litiny a jedné slévárně oceli. Pro výrobu odlitků z litiny s 
lupínkovým a kuličkovým grafitem je používána jednotná technologie ručního formování do rámů a do země 
(kesonů), do směsí na bázi furanových pryskyřic. Furanová formovací směs je připravována na jednotlivých 
pracovištích pomocí 4 vysoce rychlostních kontinuálních mísičů fy IMF (1x T36/25, 2x T36/15, 1x T36/6). 
Maximální hodinový výkon jednotlivých mísičů je 6 - 25 t formovací směsi/hod. Instalovaná regenerace (fy 
IMF, hodinový výkon 15 - 20 t/hod.) umožňuje mechanickou cestou úpravu použitého písku k jeho 
opětovnému použití. 

Ocelové odlitky jsou odlévány do klasických bentonitových směsí na syrovo a do CT směsí na bázi vodního 
skla a fenol-resolu. Bentonitové směsi jsou připravovány na kolovém mísiči MK-2 a CT směsi na 
kontinuálním mísiči AMD-15 a T36/2. 

2.4. Cídírny a expedice 

Na cídírnách odlitků jsou prováděny standardní čistírenské práce od vytažení odlitků z formy až po jejich 
expedici (odpískování povrchu odlitků, odstranění nálitků a vtokové soustavy, odstranění zapečenin apod.). 
Cídírny odlitků jsou vybaveny vodními tryskači, brokovým tryskačem a dalšími apretačními stroji pro 
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konečnou úpravu odlitků dle požadavků zákazníka. Skoro celý sortiment výroby slévárny AMEPO prochází 
také tepelným zpracováním. Nejčastěji se jedná o žíhání na odstranění pnutí, ale také o normalizační žíhání 
následované popouštěním. Expedici zajišťujeme po dohodě se zákazníkem buď po železnici, nebo kamiony. 
Máme i bohaté zkušenosti s nadrozměrnou dopravou. V srpnu 2017 byla na provoze slévárny instalována 
rámová pila s řezacím oknem 3,5 x 3,5 metru, viz. obr. 1. Hlavním účelem této investice bylo zkrátit dobu 
řezání kokil o váze až 120 tun o třetinu dosavadní doby [1].  

 

Obr. 1 Rámová pila s řezacím oknem 3,5 x 3,5 metru 

3. VÝROBA VELKÝCH KOKIL DO 150 TUN 

Pro výrobu těžkých litinových odlitků kokil až do hmotnosti 150 t je využívána technologie upraveného 
ocelárenského surového železa (hematit). Tekuté ocelárenské surové železo je na provoz slévárny 
dodáváno k dalšímu zpracování v pojízdných mísičích o objemu až 130 t z vysokých pecí, s průměrným 
výchozím chemickým složením uvedeným v tab. 2. 

Tab. 2 Výchozí chemické složení ocelárenského surového železa 

C [%] Mn [%] Si [%] P[%] S [%] Cr [%] 

4,50 - 4,90 0,30 - 0,70 0,50 - 0,90 max. 0,150 max. 0,020 max. 0,12 

Garantovaná teplota v pojízdném mísiči je min. 1330 °C. Ke zpracování se používá 6 t, 50 t a 100 t pánev. 
Vyprazdňování tekutého kovu z pojízdného mísiče probíhá postupně do 50 t pánví, viz obr. 2.  
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Obr. 2 Přelévaní surového železa z pojízdného mísiče do 50 t pánve na slévárně 

Ke snížení obsahu C se do 50 t pánve s tekutým kovem přilévá ocel z vlastní tavírny slévárny, zároveň 
probíhá dolegování pomocí feroslitin FeSi a FeMn na požadované chemické složení hematitu, viz. tab. 3.  

Tab. 3 Složení hematitu pro odlévání těžkých kokil 

C [%] Mn [%] Si [%] P[%] S [%] Cr [%] 

3,90 - 4,20 0,55 - 0,90 0,80 - 1,30 max. 0,300 max. 0,050 max. 0,12 

Po úpravě první 50 t pánve se se odebere vzorek na kontrolní chemickou analýzu a provede se měření 
teploty ponorným termočlánkem Pt-PtRh. V případě dostatečné teploty se 50 t pánev přelije do 100 t pánve 
a stejným způsobem se upraví i druhá 50 t pánev, která se následně přilije do 100 t pánve.  

Pro výrobu odlitků kokil nad 100 t je nutno kumulovat tekutý kov ze dvou pojízdných mísičů. V tomto případě 
je důležitá přesná koordinace výměny pojízdných mísičů na slévárně tak, aby byla zajištěná včasná úprava 
třetí 50 t pánve a nedošlo k přílišnému poklesu teploty ve 100 t pánvi.  

Odlévání probíhá buď jen ze 100 t pánve (odlitky kokil do 100 t), nebo ze dvou jeřábů a dvou pánví (100 t a 
50 t). 100 t pánev se odlévá přes pomocný licí žlab a 50 t pánev přímo do vtokové jamky. Optimální teplota 
lití se pohybuje v rozmezí 1200 - 1230 °C. 

3.1. Požadavky na kokily 

Dle požadavků zákazníka jsme schopni dodat atesty na chemické složení, rozměrový protokol, 
metalografický rozbor - vyloučení grafitu dle normy ČSN EN ISO 945-1, stanovení podílu feritu a perlitu dle 
normy ČSN 42 0461, atest na mechanické hodnoty dle norem ČSN EN 1561 a ČSN EN 1563. 

ZÁVĚR 

Slévárna společnosti ArcelorMittal Engineering Products Ostrava je schopna vyrábět kokily o hmotnosti až 
150 tun. Pro jejich výrobu se využívá surové železo z vysokých pecí, které je na slévárnu dováženo v 
pojízdném mísiči surového železa. Pro jeho úpravu se používá ocel z vlastní středofrekvenční pece a také 
feroslitiny, zejména FeSi a FeMn.  

LITERATURA 
[1] http://www.amepo.cz/cz/article/obri-ramova-pila-zrychli-vyrobu-v-ostravske-slevarne-arcelormittal 
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SNIŽOVÁNÍ SPOTŘEBY GRAFITOVÝCH ELEKTROD IMPREGNACÍ ANTIOXIDANTY 

ADAMUS Roman, ŠTEFÁNEK Jaroslav, STYRNAL Petr 

JAP INDUSTRIES s.r.o., Bystřice 1260, 739 95 Bystřice, info@jap.cz 

Abstrakt 

Spotřeba grafitových elektrod je jedním z faktorů, který ovlivňuje náklady na výrobu oceli v obloukových 
a pánvových pecích. Příspěvek popisuje technologii impregnace grafitových elektrod antioxidanty vyvinutou 
společností JAP INDUSTRIES s.r.o. a její vliv na opal elektrod a na ztráty způsobené drolením špiček 
elektrod. 

Klíčová slova: Grafitové elektrody, impregnace, grafit 

1. ÚVOD 

Grafitové elektrody jsou produktem, který má nezastupitelné místo při výrobě oceli a který se významným 
způsobem podílí na nákladech s výrobou oceli spojených. 

Dle odhadů World Steel Association bylo v roce 2016 celosvětově vyrobeno 1 628,3 Mt. surové oceli, 
přičemž podíl oceli vyrobené na elektrických obloukových pecích představoval 25,3%, t.j. 412 Mt. Vyjdeme-li 
z předpokladu, že pro výrobu jedné tuny oceli na elektrické obloukové peci jsou potřeba zhruba 2 kg 
grafitových elektrod, můžeme množství grafitových elektrod, které byly v roce 2016 spotřebovány na 
elektrických obloukových pecích, odhadnout na 824 000 t. K tomuto číslu je navíc třeba připočíst přibližně 
300 000 t grafitových elektrod převážně čínského původu, které byly v roce 2016 spotřebovány na 
pánvových pecích, a dále grafitové elektrody, které byly spotřebovány při výrobě feroslitin, žáruvzdorných 
materiálů a při přetavování korundu. 

Při průměrné ceně grafitových elektrod 1 800 EUR/t (stav z roku 2016) a při spotřebě 2 kg na tunu surové 
oceli činil v roce 2016 podíl nákladů na grafitové elektrody 3,6 EUR na tunu oceli, tedy 0,6 % průměrné ceny 
za tepla válcovaných ocelových výrobků. 

Podíl nákladů na grafitové elektrody na ceně oceli se radikálně zvýšil v roce 2017 v důsledku souběhu níže 
uvedených faktorů: 

 Snížení kapacit pro výrobu grafitových elektrod pro tavicí pece o více než 100 000 t/rok v období 2013 
- 2015 (Graftech: - 45 000 t, SGL: - 30 000 t, Tokai Carbon: - 30 000 t, Rumunsko: - 10 000 t) (Zdroj: 
Edel Invest Research, 7.3. 2017). 

 Snížení exportu čínských grafitových elektrod o 100 000 t v období 2016 - 2017 (Zdroj: S&P Global 
Platts, 9.8.2017) v důsledku opatření čínské vlády v oblasti ochrany životního prostředí a v důsledku 
zvýšení podílu obloukových pecí na výrobě oceli v ČLR. (V roce 2016 činil dle World Steel Association 
podíl elektrooceli na celkovém objemu oceli vyrobené v ČLR pouze 5,2 %, tj. pouze 42 Mt. 
z celkového množství 808,4 Mt.) 

Snížení nabídky elektrod pro tavicí pece o 100 000 t ročně představuje téměř 12% celosvětové spotřeby 
těchto elektrod. Snížení nabídky elektrod pro pánvové pece o 100 000 t ročně představuje téměř 50 % 
spotřeby elektrod na pánvových pecích provozovaných mimo ČLR. Nedostatek grafitových elektrod, který se 
v plném rozsahu projevil na začátku roku 2017, vedl v průběhu roku 2017 ke zvýšení ceny grafitových 
elektrod z průměrné ceny 1 800 EUR/t v roce 2016 na 20 000 EUR/t v druhé polovině roku 2017. V důsledku 
zvýšení cen grafitových elektrod vzrostl tedy v první polovině roku 2017 podíl nákladů na grafitové elektrody 
na 40 EUR na tunu oceli, tj. na více než 6% z celkové ceny za tepla válcovaných ocelových výrobků a stal 
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se tak významným faktorem ovlivňujícím cenu ocelových výrobků a konkurenceschopnost jednotlivých 
výrobců.  

Vzhledem k objektivní nemožnosti zvýšit výrobu grafitových elektrod v horizontu kratším než 2 - 3 roky lze 
očekávat, že se podíl nákladů na grafitové elektrody na ceně oceli v následujících letech dále zvýší, pokud 
nebude nedostatek grafitových elektrod vyrovnán celosvětovým snížením výroby oceli na elektrických 
obloukových pecích alespoň o 10 - 15%. 

Z výše uvedených skutečností vyplývá význam opatření snižujících spotřebu grafitových elektrod při výrobě 
oceli. 

2. SPOTŘEBA ELEKTROD A METODY JEJÍHO SNÍŽENÍ 

Grafitové elektrody jsou v elektrických obloukových pecích vystaveny extrémním podmínkám. Teplota v 
jádře grafitové elektrody činí více než 3 000°C na špičce elektrody, ve vzdálenosti 1m od špičky elektrody se 
teplota uvnitř elektrody pohybuje kolem 1 800°C a teprve v blízkosti kleští se teploty v jádře elektrody snižují 
pod 500°C. Teploty na povrchu grafitové elektrody jsou sice nižší než teploty v jádře, ale i tyto teploty se 
pohybují v oblasti 3 000°C (špička elektrody) až několik set stupňů Celsia (oblast pod kleštěmi). 

Grafit je jediný známý elektricky vodivý materiál, který je schopen těmto extrémním podmínkám dlouhodobě 
odolávat. Vodivost syntetického grafitu používaného pro výrobu grafitových elektrod se pohybuje v rozmezí 
4 - 7 μΩm a v této oblasti se udržuje až do 2 000°C. Mechanická pevnost grafitu se dokonce s rostoucí 
teplotou zvyšuje, a to až do 2 200°C. Teprve při teplotách nad 2 500°C se grafit stává plastickým. Grafit při 
normálním tlaku netaje, ale sublimuje při teplotě 3 750°C.   

 
Obr. 1 Fázový diagram grafitu Klein, Hurlbut (1993) 

Grafitové elektrody jsou v elektrické obloukové peci spotřebovávány dvěma způsoby. 

Kontinuální opotřebení grafitových elektrod spočívá v oxidaci povrchu elektrody a v sublimaci grafitu v oblasti 
špičky elektrody, kde teploty překračují 3 000°C. Za normálních podmínek představují ztráty grafitu 
způsobené oxidací a sublimací elektrod přibližně 90 - 95% celkové spotřeby grafitových elektrod.  
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Obr. 2 Grafitové elektrody v provozu 

Diskontinuální opotřebení grafitových elektrod spočívá v drolení a odpadávání špiček elektrod a ve ztrátách 
způsobených lomy grafitových elektrod, zejména lomy elektrodových spojníků. Tyto ztráty obvykle 
představují 5 -10% celkové spotřeby grafitových elektrod. 

   
Obr. 3 Drolení a praskání špiček elektrod 

 
Obr. 4 Grafitový zlom 

Snahy o snížení spotřeby grafitových elektrod se datují od doby masového rozšíření elektrooceli v druhé 
polovině 20. století. Hlavními faktory, které způsobily snížení spotřeby grafitových elektrod z průměrných 
7 kg na tunu oceli v roce 1960 na současné 2 kg na tunu oceli byly chlazení povrchu grafitových elektrod 
vodou, které dokáže udržet velkou část povrchu elektrodového sloupce pod teplotou oxidace grafitu (500°C), 
a použití jehličkového koksu, které umožnilo několikanásobně zvýšit koeficient TSR (Thermal Stress 
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Resistance), který charakterizuje odolnost grafitu proti tepelnému zatížení. Jehličkový koks díky svým 
mechanickým a elektrickým vlastnostem příznivě ovlivňuje všechny parametry, které vstupují do vzorce (1), 
zejména koeficient tepelné roztažnosti, tepelnou vodivost a mechanickou pevnost ve směru osy elektrody. 

                                                                                                                               (1) 

kde TC je tepelná vodivost, FS je pevnost v ohybu, CTE je koeficient tepelné roztažnosti, YM je Youngův 
modul a ER je elektrický odpor.  

Dalšími faktory, které vedly ke snížení spotřeby grafitových elektrod na dnešní 2 kg na tunu oceli byla 
optimalizace metalurgických procesů v obloukových pecích a přechod k velkým tavícím a pánvovým pecím 
s grafitovými elektrodami o průměru 600 mm a více. 

Vzhledem k tomu, že ztráty způsobené kontinuálním opotřebením elektrod představují i přes použití vodního 
chlazení elektrod až 95% celkové spotřeby grafitových elektrod, a vzhledem k tomu, že sublimaci grafitu na 
špičkách elektrod, ke které dochází pod přímým vlivem elektrického oblouku, nelze zabránit, hledali výrobci 
a uživatelé grafitových elektrod cesty, jak zastavit nebo alespoň co možná nejvíce omezit oxidaci povrchu 
elektrod. 

Vzhledem k chemickým a fyzikálním vlastnostem grafitu a vzhledem k mechanizmu oxidace grafitu je jedinou 
cestou, jak při teplotách nad 500°C zabránit oxidaci grafitu, zamezení přístupu kyslíku k povrchu grafitových 
zrn, ze kterých je složeno tělo elektrody. Toho se dá dosáhnout dvěma způsoby - pevným žáruvzdorným 
povlakem povrchu elektrody, který elektrodu od okolní atmosféry izoluje, nebo vytvořením hloubkové 
ochranné vrstvy, která obklopí zrna grafitu a omezí jejich kontakt s atmosférou uvnitř pece a nad pecí.  

3. IMPREGNACE ELEKTROD ANTIOXIDANTY 

Snahy využít pórovitost syntetického grafitu používaného při výrobě grafitových elektrod a napustit těla 
elektrod tekutou látkou, která by ochránila povrch elektrody před oxidací se poprvé objevily začátkem druhé 
poloviny 20. století. V této době byly publikovány první patenty na impregnaci elektrod různými látkami 
s cílem snížit oxidaci povrchu elektrody. Všechny tyto technologie byly založeny na napuštění těla elektrody 
tekutinami, které mají za normálních podmínek antioxidační účinky, přičemž elektrody byly po impregnaci 
pouze zbaveny přebytečného impregnátu na povrchu elektrody a impregnát, který se nacházel v pórech 
grafitové struktury, byl ponechán v tom stavu, v jakém byl do těla elektrody vpraven. 

Žádná z výše uvedených metod impregnace se v ocelárenské praxi neprosadila. Důvodem byla jednak nízká 
míra skutečného snížení spotřeby elektrod, jednak tendence impregnátu vystupovat při zvýšené teplotě na 
povrch elektrody, vytvářet spolu s prachem nevodivou vrstvu, která drobnými elektrickými výboji poškozovala 
držáky elektrodových sloupců. 

Společnost JAP INDUSTRIES s.r.o. se otázkou impregnace grafitových elektrod začala zabývat v roce 2004. 
V roce 2005 získala společnost JAP INDUSTRIES s.r.o. podporu Ministerstva průmyslu a obchodu České 
republiky v rámci programu IMPULS (projekt FI-IM2/157) a začala s touto podporou systematický výzkum a 
vývoj v této oblasti. 

Základní myšlenkou projektu bylo nahrazení tekutého impregnátu pevnou látkou, která by nevytvářela na 
povrchu elektrody vrstvu z nalepeného prachu a která by dokázala zvýšit pevnost grafitové struktury a 
zabránit tak ztrátám grafitové hmoty nejenom omezením oxidace povrchu elektrody, ale také snížením 
drolení špiček a odpadávání konců elektrod. Vzhledem k tomu, že impregnát je nutno vpravit dostatečně 
hluboko do těla elektrody, bylo jedinou možností použití tekutých látek, které při zvýšené teplotě vytvoří 
požadovanou krystalickou strukturu uvnitř pórů v těle elektrody. 
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Série laboratorních zkoušek ukázala, že nejlepší výsledky je možno očekávat od impregnátů založených na 
kombinaci kyseliny fosforečné a jejich kovových solí s oxidem hlinitým.  

Laboratorní zkoušky ukázaly, že při vhodném poměru P2O5 : Al2O3 dochází za normální teploty ke vzniku 
hydratovaného AlH3 (PO4)2 . 3H2O, který se působením zvýšené teploty rozkládá na tři fáze: berlinitovou a 
cristobalitovou formu AlPO4 a variscit Al(H2PO4)3. Při zvyšování teploty nad 1 100°C se tyto tři typy 
fosforečnanů mění na sklo, které odpovídá svým chemickým složením metafosforečnanu Al(PO3)3. Při 
dalším zvyšování teploty se Al (PO3)3 rozkládá na na AlPO4 za současného vypařování oxidu fosforečného 
P2O5 . AlPO4 je stabilní až do teploty 1750°C, kdy se rozkládá na pevný Al2O3, který má teplotu tání 2 044°C, 
a na plynný oxid fosforečný. 

 
Obr. 5 Sled fázových přeměn ve směsi H3PO4 a Al2O3 při výchozím molárním poměru P2O5 : Al2O3 = 2,3 

(O'Hara et al., 1972) 

Výše uvedené chování směsi P2O5 a Al2O3 je ideální z hlediska požadavků na látku, která má ve formě 
impregnátu chránit grafitové elektrody proti oxidaci. Výchozí látky mohou být vpraveny v podobě kapalné 
směsi do těla elektrody a následným tepelným zpracováním mohou být převedeny do krystalické podoby, 
která je stabilní až do teploty 1 100°C. Tím, že impregnát vyplní póry ve struktuře grafitu a zabrání kyslíku 
přítomnému v pecní atmosféře pronikat do mezikrystalických prostorů, dojde k několikanásobnému 
zmenšení povrchu vystaveného působení oxidace.  

Při teplotě nad 1100°C se z impregnátu uvolňuje plynný oxid fosforečný, který vytváří kolem elektrody 
ochrannou atmosféru, která chrání žhavé části elektrody před kontaktem s kyslíkem a tím snižuje opal 
elektrod v oblasti červeného a bílého žáru. 

Krystaly impregnátu navíc zvyšují mechanickou pevnost grafitu tím, že vytvářejí dodatečnou mechanickou 
vazbu mezi grafitovými zrny, která byla před impregnací oddělena póry vyplněnými vzduchem. Koeficient 
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tepelné roztažnosti pevného impregnátu je přitom podobný jako koeficient tepelné roztažnosti grafitu, takže 
vyplnění pórů impregnátem nevede k narušení struktury grafitu při vyšších teplotách. Díky této skutečnosti 
dokáže impregnát zvýšit odolnost špiček elektrod proti praskání, drolení a následnému odpadávání až do 
teploty tání Al2O3, tj. až do teploty 2 044°C. 

Optimalizací složení impregnátu a technologie impregnace se podařilo dosáhnout jak na obloukových, tak na 
pánvových pecích snížení spotřeby grafitových elektrod o 15 - 30 % v závislosti na provozních podmínkách 
pece, což při současných cenách grafitových elektrod představuje snížení výrobních nákladů za tepla 
válcovaných ocelových výrobků o 0,9% - 1,9%. 

   

Obr. 6 Srovnání impregnovaných a neimpregnovaných elektrod 

Zvýšení mechanické pevnosti grafitu v kombinaci s vyšším průměrem dolní části elektrod navíc umožnilo na 
mnoha pecích náhradu UHP elektrod elektrodami s nižším obsahem jehličkového koksu, což přináší 
dodatečnou úsporu nákladů a snižuje závislost uživatelů na surovině, jejíž výroba je omezená a nepokrývá 
potřeby výrobců grafitových elektrod. 

Grafitové elektrody impregnované technologií vyvinutou společností JAP INDUSTRIES s.r.o. byly uvedeny 
na trh v roce 2008 a v současné době jsou používány ve více než třiceti ocelárnách v Evropě a v Asii. 
Zkušenosti z provozu impregnovaných elektrod ukázaly, že výše popsaný impregnát založený na kombinaci 
kyseliny fosforečné a oxidu hlinitého je možno použít ve všech typech ocelárenských provozů s výjimkou 
výroby chrom-niklových ocelí. 

Při tavení vysoce legovaného šrotu se používá redukční atmosféra s cílem převedení chromu ze strusky do 
taveniny. V průběhu tohoto procesu dochází také k uvolňování fosforu z grafitových elektrod a k jeho 
přechodu do taveniny. Fosfor se navíc dostává do taveniny při lomech elektrodových sloupců, kdy dochází 
k intenzivnímu rozpouštění elektrod ponořených do roztavené oceli. U většiny typů ocelí nepředstavuje 
stopové zvýšení obsahu fosforu žádný problém. Při výrobě ocelí s vysokým obsahem chromu ovšem není 
možno fosfor odstranit standardními metalurgickými procesy bez neúměrných ztrát chromu a dalších legur, 
takže zvýšení obsahu fosforu, byť i jenom o několik setin procentního bodu, způsobené přechodem fosforu 
z elektrod do taveniny, může vést k překročení limitů obsahu fosforu pro daný typ oceli. 

Společnost JAP INDUSTRIES s.r.o. proto po několikaletém vývoji uvedla v roce 2016 na trh nový typ 
impregnátu, ve kterém byl obsah fosforu snížen na méně než jednu desetinu původního množství. Praktické 
zkoušky ukázaly, že nově vyvinutý impregnát poskytuje lepší ochranu proti oxidaci a proti praskání a drolení 
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špiček grafitových elektrod než impregnát původní a že tento impregnát je vhodný jak pro výrobu uhlíkových, 
tak pro výrobu vysoce legovaných ocelí. Společnost JAP INDUSTRIES s.r.o. proto od roku 2017 používá 
výhradně nízkofosforové impregnáty a pokračuje v dalším vývoji technologie impregnace s cílem snížení 
spotřeby elektrod a zvýšení jejich užitných vlastností. 

4. ZÁVĚR 
Použitím nového impregnátu se sníženým obsahem fosforu se podařilo společnosti JAP INDUSTRIES s.r.o. 
vyřešit problém, který znemožňoval použití impregnovaných elektrod při výrobě nerezové oceli 
v obloukových pecích. V současné době vzhledem k vysokému objemu světové výroby oceli zůstávají 
grafitové elektrody nedostatkovým zbožím a jejich cena se stále pohybuje v řádech několikanásobku cen 
obvyklých před rokem 2017. V této situaci představuje jakékoliv snížení měrné spotřeby elektrod vítanou 
možnost snížení nákladů na výrobu oceli. Dodatečná impregnace grafitových elektrod antioxidantem 
představuje prověřený způsob snížení jejich spotřeby při výrobě oceli a tím i nákladů na výrobu oceli. 
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ROZŠÍŘENÍ SPOLUPRÁCE S DODAVATELI BRAM DO VÍTKOVICE STEEL 

JURČA Jakub, KOZELSKÝ Václav 

VÍTKOVICE STEEL, Českobratrská 3321/46, Moravská Ostrava, 702 00 

Abstrakt 

Článek je rozdělen na dvě části. V první části je nastíněno rozšíření spolupráce s dodavateli bram v duchu 
získání podrobnějších informací ohledně dodaných bram, což má za následek zefektivnění kontroly bram a 
následně i finálních produktů. V druhé části článku je popsáno řešení konkrétního problému řešeného 
s jedním z dodavatelů. Problém se týkal zvýšeného výmětu na nevyhovující ultrazvukovou kontrolu plechů. 

Klíčová slova: Brama, kontrola 

1. POPIS KONTROLY BRAMY  

Pro externí bramy, které byly expedovány dodavatelem na základě kontraktu, je vystaven dodavatelem tzv. 
„packing list“ (ložní list), který obsahuje veškeré potřebné údaje o bramě pro další zpracování (rozměry, 
chemie, kvalitativní události - příklad viz Obr. 1). 

1.1. Příjem na interní a externí sklad  

Tento packing list je po obdržení nahrán „Kontrolorem toku“ do interního systému Vítkovice Steel (dále VS). 
Po nahrání do systému probíhá automatická kontrola deklarovaného chemického složení. Po dodání bram 
na interní či externí sklad je provedena identifikace bramy dle packing listu, proměření skutečných rozměrů 
bramy, přiřazení čárového kódu, kterým je brama označena na dvou místech a slouží pro rychlou identifikaci 
bramy, přiřazení místa uložení na skladě a nahrání všech těchto údajů do interního systému VS. V momentě 
nahrání skutečných rozměrů bramy probíhá automatická kontrola rozměrů bram s packing listem. Součástí 
packing listu jsou i další informace, týkající se událostí, které nastaly při odlévání bramy, popřípadě mohou 
mít vliv na její kvalitu (viz Kapitolu 1.2.).   

 
Obr. 1 Příklad packing listu od jednoho z dodavatelů 

1.2. Popis kvalitativních událostí 

Kvalitativními událostmi jsou chápány skutečnosti, které mají, na základě zkušeností z provozování ocelárny 
VS, největší vliv na následnou kvalitu bramy. Jedná se zejména o první a poslední bramu v sekvenci, 
snížení licí rychlosti v průběhu lití, odchylka hladiny oceli v krystalizátoru, propalování výlevky. Všechny tyto 
události jsou zaznamenány v packing listu a bramám s událostmi je při kontrole věnována zvláštní 
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pozornost. Prvním krokem, který je u těchto bram prováděn je kontrolní zápal ve VS. V případě nálezu vady 
je brama oskarfována a přeřazena na zakázku s nižší tloušťkou plechu a dále je na ni naveden kód na 
provedení oboustranné kontroly plechu. Všechny plechy z bram s událostmi jsou kontrolovány na 
automatizované ultrazvukové lince dodané firmou NDT Systems and Services AG. Díky těmto opatřením se 
daří udržovat vyřazení celkové produkce na ocelárenské vady pod 0,4 %. 

 
Obr. 2 Procentuální vyřazení plechů na ocelárenské vady 

2. ŘEŠENÍ ZVÝŠENÉHO VÝMĚTU NA NEVYHOVUJÍCÍ ULTRAZVUKOVOU KONTROLU 

2.1. Kontrola vnitřní homogenity plechů 

Ke kontrole vnitřní homogenity plechů ve VS se využívá automatizovaná ultrazvuková linka dodaná firmou 
NDT Systems and Services AG. Zkoušení je prováděno impulsovou odrazovou metodou s mezerovou 
vazbou (0,30 - 0,35 mm) ze spodního povrchu plechu. Zkušební ultrazvukový systém je osazen dvojitými 
ultrazvukovými sondami (s jmenovitou frekvencí 5 MHz). Jako vazební médium při zkoušení se používá 
voda. Součástí zkušebního systému je software, který dokáže, na základě zjištěných indikací, spočítat 
náhradní velikost vady. Kalibrace časové základny a zesílení se provádí automaticky před každým 
zkoušeným plechem dle jeho tloušťky. Ověření nastavení a citlivosti ultrazvukového systému se provádí 
jednou za 24 hodin zkoušením testovacího plechu.  

V současné době provádíme ultrazvukovou kontrolu vnitřní homogenity u více než 80% plechů z celkové 
výroby a to dle různých mezinárodních standardů. Nejčastěji používaným standardem, dle kterého se ve VS 
provádí ultrazvuková kontrola vnitřní homogenity je ČSN EN 10160 - Zkoušení ocelových plochých výrobků 
o tloušťce 6 mm nebo větší ultrazvukem. Tato norma obsahuje čtyři třídy jakosti pro plošné zkoušení (S0 - 
S3) a pět tříd jakosti pro zkoušení okrajů plechu (E0 - E4). Nejběžnějším kritériem přípustnosti v našem 
podniku je zkoušení dle třídy jakosti S1 (ČSN EN 10160), kde nesmí být největší přípustná velikost 
necelistvosti větší než 1000 mm² a počet přípustných necelistvostí (100 < S ≤ 1000 mm²) nesmí být vyšší 
než 15 na 1 m². 
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2.2. Statistická kontrola vnitřní homogenity plechů 

Ve VS. se u všech dodavatelů vyhodnocuje vyřazení plechů z důvodu vad, které mají ocelárenský původ. 
Mezi jednu z těchto vad patří i vnitřní nehomogenita výrobku, která je výstupem statistiky z výsledků 
ultrazvukové linky. Vyřazení na vnitřní nehomogenitu je dlouhodobě pod úrovní 0,2 %. 

 

Obr. 3 Procentuální vyřazení plechů na z důvodu nevyhovujícího UZ zkoušení  

Vyřazené plechy na vnitřní nehomogenitu jsou zapisovány do tabulky a odesílány dodavatelům, včetně 
všech detailů jako je číslo tavby, číslo bramy, licí proud, pořadí bramy v sekvenci a případné nestandardní 
události, které se vyskytly během lití. Na základě těchto informací provádí dodavatel analýzu příčiny vady. 

2.3. Vyšší vyřazení na vnitřní nehomogenitu u jednoho dodavatele 

Na základě statistiky za měsíc květen bylo zjištěno, že vyřazení na vnitřní homogenitu stouplo u jednoho 
z dodavatelů nad 0,3 %. Z tohoto důvodu bylo na dodavatele zasláno jakostní upozornění a dále byl 
z jednoho vyřazeného plechu odebrán vzorek, aby se zjistila příčina vnitřní nehomogenity. Ze všech plechů, 
které byly válcovány z bram od tohoto dodavatele, byla provedena podrobnější analýza vyřazení na vnitřní 
nehomogenitu. Prvním analyzovaným kritériem bylo rozdělení podle jakosti. V analýze rozdělené podle 
jakosti bylo zarážející, že se zvýšený výmět netýkal legovaných taveb a taveb s vyšším obsahem manganu 
(vyšší než 1,5 hmotnostních %), které se používají pro náročnější sortiment. Ale z analýzy nebylo patrné, že 
by se vyřazení týkalo jednoho druhu jakosti. Dalším zvoleným kritériem byla tloušťka vyráběného plechu, 
z které vyplývalo, že se vyřazení týká pouze plechů s tloušťkou do 35 mm, ale nebyl vidět rozdíl mezi plechy 
ukládaných do hrobů (od 15 mm) a plechy bez hrobování. Dalším zvoleným kritériem byly rozměry bramy, 
které ukázaly, že se problém týká výhradně bram s tloušťkou 250 mm. Výsledky statistik byly odeslány na 
dodavatele, který už analyzoval svá výrobní data. Závěrem analýzy dat u dodavatele bylo, že markantní 
podíl vyřazených plechů byl válcován z bram, které byly odlévány na jednom kontilití. Toto kontilití má menší 
mezipánev, kratší vertikální část za krystalizátorem, čímž je omezena doba pro vyplouvání primárních 
vměstků.  

2.4. Metalografický rozbor 

Na základě obsahu metalografického rozboru bylo zjištěno, že příčinou vady v materiálu byly nekovové 
vměstky v osové části materiálu (viz obr. 4).  



          5.4. - 6.4. 2018, Rožnov p. Radhoštěm 

 

 

45 

 

Obr. 4 Vada nalezena v osové části výrobku 

Aby se zjistil původ nekovových vměstků, byl proveden jejich chemický rozbor (viz obr. 4 a tab. 1). Dle 
chemického rozboru se jednalo zejména o kalcium-alumináty (dále CA) a CaS. Pravděpodobným původem 
vměstků byla určena srážecí dezoxidace, při jejímž průběhu vznikl vměstek Al2O3. Po následné modifikaci 
vápníkem došlo k vytvoření CA, který se již nestačil vyplavit z oceli do strusky.  

 

Obr. 5 Zobrazení vady pod elektronovým mikroskopem 
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Tab. 1 Chemické složení vměstků 

Spectrum O F Na Mg Al Si S K Ca Mn Fe 

Spectr. 1 28.92 - 1.38 - 17.65 0.66 0.53 0.28 23.94 0.62 26.02 

Spectr. 2 8.92 - - - 0.47 - 18.04 - 29.55 0.62 42.40 

Spectr. 3 42.35 2.93 1.34 0.33 19.25 2.20 0.27 0.23 25.21 - 5.89 

Spectr. 4 47.23 - 1.15 - 20.13 0.36 2.01 0.96 14.33 0.45 13.37 

Spectr. 5 32.38 - 0.57 0.78 2.69 - 25.46 - 34.56 - 3.55 

2.5. Závěry z šetření a přijatá opatření 

Na základě získaných zjištění, že se jedná o primární vměstky vzniklé srážecí dezoxidací a doplnění 
informace o to, že se problém vyskytuje pouze u bram s tloušťkou 250 mm a zejména u jednoho licího stroje, 
zavedl dodavatel opatření, aby eliminoval výskyt vměstků v plynule litém předlitků (prodloužení doby flotace 
po dávkování vápníku, změny v mezipánvové metalurgii). Ve VS bylo přijato dočasné opatření na 100 % 
kontrolu vnitřní homogenity u plechů válcovaných z bram od tohoto dodavatele s tloušťkou 250 mm. 

ZÁVĚR 

Cílem článku bylo nastínění možnosti spolupráce s dodavateli bram ohledně detailnějšího popisu událostí, 
které mohou ovlivnit kvalitu výrobků a ukázka řešení jakostních problémů. Závěrem lze shrnout, že díky 
detailním informacím poskytovaným dodavatelem a jeho příkladné spolupráci se podařilo snížit množství 
vyřazených plechů na předchozí úroveň a to pod 0,2 %. 
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STANOVOVÁNÍ VSTUPNÍCH PARAMETRŮ Z OBLASTI PRIMÁRNÍHO CHLAZENÍ ZPO PRO 
NUMERICKÉ SIMULACE TUHNUTÍ OCELI 

VÁLEK Ladislav1, PYSZKO René2, HEGER Milan3, TKADLEČKOVÁ Markéta4 

1ArcelorMittal Ostrava a.s., Vratimovská 689, 707 02 Ostrava - Kunčice, ladislav.valek@arcelormittal.com 

VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, 17. listopadu 15, 
708 33 Ostrava Poruba 

2Katedra tepelné techniky, rene.pyszko@vsb.cz 
3Katedra automatizace a počítačové techniky v metalurgii, milan.heger@vsb.cz 

4Katedra metalurgie a slévárenství, marketa.tkadleckova@vsb.cz 

Abstrakt 

V ArcelorMittal Ostrava a.s. byla na konci roku 2013 realizována modernizace sochorového ZPO č. 1 
a výstavba kesonového vakuování oceli (VD). Formou řešeného projektu TAČR pod ev. č. TA03011277 byly 
ve spolupráci s VŠB - TU Ostrava ověřovány materiálové vlastnosti odlévaných ocelí a byl vyvíjen numerický 
model tuhnutí oceli pro optimalizaci podmínek odlévání plynule litých bloků kul. 350 a 400 mm. V souvislosti 
s provedením uvedených simulací bylo nutno zajistit potřebné vstupní údaje z oblasti primárního chlazení 
ZPO. Proto byly provedeny výpočty transportu tepla v krystalizátoru a zajištěna unikátní měření licích prášků 
pro stanovení termofyzikálních vlastností. Dílčí výsledky této problematiky jsou předmětem článku. 

Klíčová slova: Ocel, plynulé odlévání, transport tepla, licí prášek 

1. ÚVOD 

Na konci roku 2013 byla realizována výstavba prvního zařízení pro vakuování tekuté oceli v historii 
ArcelorMittal Ostrava a.s. a současně byla provedena celková modernizace nejstaršího sochorového 
ZPO č. 1. Hlavním cílem modernizace byla výroba vysoce kvalitních plynule litých kruhových sochorů pro 
výrobu trubkových výrobků v nové válcovně v Saudské Arábii (ArcelorMittal Tubular Products Jubail) a také 
pro dceřinou společnost ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s. 

Formou řešeného projektu TAČR pod ev. č. TA03011277 byly ve spolupráci s VŠB - TU Ostrava ověřovány 
materiálové vlastnosti odlévaných ocelí a byl vyvíjen numerický model tuhnutí oceli pro optimalizaci 
podmínek odlévání plynule litých bloků kul. 350 a 400 mm na ZPO č. 1 [1]. V souvislosti s provedením 
uvedených simulací bylo nutno zajistit potřebné vstupní údaje z oblasti primárního chlazení ZPO. Proto byl 
proveden výpočet transportu tepla v krystalizátoru včetně výpočtu tloušťky licí kůry, tloušťky mezery mezi licí 
kůrou a povrchem krystalizátoru, fázového složení licího prášku v mezeře, tloušťky části mezery vyplněné 
plynem, teploty povrchu licí kůry a teploty vnějšího a vnitřního povrchu stěny krystalizátoru po výšce 
krystalizátoru. Výpočty byly provedeny dle algoritmu, vyvinutého Katedrou tepelné techniky 
VŠB - TU Ostrava. Pro účely výpočtu bylo nutno stanovit termofyzikální parametry licího prášku a odlévané 
oceli. Tepelná vodivost tří typů licích prášků byla stanovena měřením. Termofyzikální vlastnosti oceli byly 
stanoveny výpočtem za použití specializovaného SW. 

2. POPIS SOCHOROVÉHO / BLOKOVÉHO ZPO 

Současné výrobní schéma společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. je uvedeno na obr. 1. Je patrné, že 
k výrobě tekuté oceli jsou využívány čtyři tandemové pece (T-pece). Ze schématu vyplývá, že ArcelorMittal 
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Ostrava a.s. vyrábí plynule lité bramy, sochory a rovněž kruhové bloky na ZPO č. 1 až 3. Každé ZPO má 
svou pánvovou pec (PP) pro mimopecní zpracování oceli. 

Obr. 1 Schéma výroby v ArcelorMittal Ostrava a.s. [1] 

V rámci technologie výroby oceli pro ZPO č. 1 se ocel vyrábí v T-peci. Po odpichu oceli je prováděno stažení 
pecní strusky na hrable. Poté je licí pánev přepravena s ocelí do haly ZPO č. 1, kde je instalována také 
pánvová pec a vakuovací stanice typu VD [2]. Zařízení pro vakuování oceli je kesonového typu, kdy vlastní 
keson je ve fixní pozici a víko kesonu je pohyblivé. Potřebný podtlak je realizován pomocí mechanických 
vývěv. Celková doba zpracování na VD zařízení je 50 - 60 min. Zařízení VD slouží zejména ke snížení 
obsahu vodíku v oceli. Součástí zařízení není systém pro legování oceli, resp. podávání přísad během 
dosažení hlubokého vakua. Součástí VD zařízení je podavač hliníkového drátu a plněných profilů, robotický 
manipulátor pro odběr vzorků a měření teploty. Na VD zařízení lze měřit obsah vodíku v oceli pomocí 
přístroje Hydris. V rámci výstavby VD zařízení byl instalován nový automatický systém napojení argonování 
oceli. VD zařízení je konstruováno pro výrobu cca 70 % kapacity modernizovaného ZPO č. 1. 

2.1. ZPO č. 1 v ArcelorMittal Ostrava a.s. 

Základní parametry po modernizaci ZPO č. 1 jsou uvedeny v tab. 1. V rámci modernizace byly na ZPO 
instalovány elektromagnetické míchače oceli (v krystalizátoru), hydraulická oscilace, nové sekundární 
chlazení a nové tažné a rovnací stolice. Dále byla provedena úprava startovacího a dělicího zařízení. Byl 
instalován nový systém ražení čísel a ohraňovač nálitků na sochorech. Bylo nutno upravit chladníky ZPO 
a jeřáby pro nakládku sochorů. V rámci modernizace šestiproudého ZPO č. 1 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. 
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Tab. 1 Základní parametry ZPO č. 1 po modernizaci [2] 

poloměr oblouku / 
metalurg. délka 10,5 (16,0; 32,0) m   /   28,95 m 

max. licí rychlost max. 3,5 - 0,7 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; detekce výtoku strusky z licí pánve do 

mezipánve (od roku 2015) 

oblouk a sekund. 
chlazení 

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 (4,3 - 5,5 m kv.180 mm; 8,8 - 12,0 m); model predikce 
kvality Concast; ražení čísla sochoru; měření teploty povrchu licího proudu (od 2015) 

2.2. Primární chlazení ZPO 

Oblast primárního chlazení ZPO č. 1 před a po modernizaci ZPO je uvedena v tab. 2 [3]. Je zřejmé, že došlo 
k přechodu od kratších krystalizátorů s parabolickým úkosem na delší s úkosem typu Convex. Tuto změnu 
lze považovat za nejdůležitější z pohledu zjišťování parametrů odvodu tepla z primárního chlazení. Dále 
z tabulky vyplývá, že nová hydraulická oscilace umožnila rozšířit parametry tohoto zařízení. 

Tab. 2 Základní parametry ZPO č. 1 před a po modernizaci v oblasti primárního chlazení 

Před Po 

trubkový lineární a parabolický o délce 700 mm; 
tl. Cu 15 mm; povrchová ochrana Cr nebo Ni; 

řízení hladiny Co60; max. f 240 cyklů/min; zdvih 
8 mm; oscilace mechanická, sinusoidní; licí 
prášek + automatický podavač licího prášku 

MEMS kazetový systém (0 - 500 A, 1 - 10 Hz); trubkové 
KR Convex / MultiConvex; délka 1 m (0,8 m kul. 270 -

 400 mm); řízení hladiny Co60; 
max. f 30 - 350 cyklů/min; zdvih 3 - 10 mm (max. 

20 mm); oscilace hydraulická; licí prášek + automatický 
podavač licího prášku 

3. ODVOD TEPLA Z PRIMÁRNÍHO CHLAZENÍ 

V krystalizátoru je teplo z tekuté oceli transportováno přes licí kůru, licí prášek, mezeru a stěnu vložky 
krystalizátoru do chladicí vody, viz obr. 2. V daném případě bylo také uvažováno s existencí usazeniny na 
ochlazované ploše stěny krystalizátoru. Modelování přenosu tepla naráží na obtížnost stanovení okrajových 
podmínek a fyzikálních parametrů při respektování dalších vlivů, jako je opotřebení krystalizátoru, smrštění 
a průhyb licí kůry, nerovnoměrné rozmístění licího prášku, oscilace krystalizátoru nebo příčné pohyby 
předlitku. Pokud nejsou známy přesné okrajové podmínky, použití detailních 2D nebo 3D modelů nepřináší 
adekvátní informace. Proto, a rovněž s ohledem na cíle projektu [1], byl vyvinut zjednodušený model odvodu 
tepla v krystalizátoru. 
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3.1. Princip výpočetního algoritmu 

Algoritmus je univerzální pro krystalizátory čtvercového i kruhového formátu libovolného rozměru. Využívá 
zjednodušení, spočívající v řešení jednosměrného tepelného toku ve směru normálovém k povrchu 
předlitku. Výsledkem výpočtu jsou průměrné hodnoty veličin pro jednotlivé příčné řezy řešené soustavy. 

Výpočet probíhá ve dvou krocích. Nejprve se počítá tloušťka licí kůry, její povrchová teplota a teplotní profil 
stěny vložky krystalizátoru. Ve druhém kroku následuje 
stanovení tloušťky a fázového složení výplně mezery 
a teplotního profilu v mezeře. Transport tepla se řeší jen 
mezi frontou tuhnutí a chladicí vodou. Vypočtená 
tloušťka licí kůry představuje, zjednodušeně řečeno, 
součet tloušťky tuhé fáze a přibližně poloviny tloušťky 
přechodové (tzv. mushy) fáze. 

Změna složek tepelného odporu vrstev mezi frontou 
tuhnutí a chladicí vodou způsobí změnu teplot 
a termofyzikálních vlastností materiálů ve vrstvách, 
skupenství licího prášku v mezeře i součinitele přestupu 
tepla do chladicí vody. Příslušné závislosti na teplotě 
jsou v modelu implementovány ve formě tabulek 
a regresních funkcí. Tyto skutečnosti vedou na iterační 
výpočetní algoritmus. Krystalizátor je po délce rozdělen 

na virtuální sekce příčnými řezy vzdálenými 10 mm. Pro každou sekci platí rovnice tepelné bilance 

sv,
D

tuh
D

tek
H

tuh
H

tek PPPPP      (W) (1) 

kde H
tekP a H

tuhP  jsou tepelné toky vstupující do sekce ve formě toku entalpie tekuté a tuhé oceli, D
tekP a 

D
tuhP jsou analogické tepelné toky vystupující ze sekce a sv,P  je tepelný tok do chladicí vody ze sekce. 

Tepelný tok do vody je součtem tepelného toku vedením od fronty tuhnutí přes licí kůru, tepelného toku 
odvedeného z licí kůry v důsledku jejího ochlazení v sekci a tepelného toku v důsledku vzniku latentního 
tepla při tuhnutí oceli, které určuje přírůstek tloušťky licí kůry v dané sekci. Z rovnice tepelné bilance je 
vypočtena předběžná tloušťka licí kůry na konci sekce. Dále je vypočten ekvivalentní součinitel tepelné 
vodivosti licí kůry a průměrná teplota vnějšího povrchu licí kůry. Výpočet se iterativně opakuje, dokud není 
nalezena tloušťka licí kůry, pro kterou je bilanční rovnice v dané sekci splněna s minimální odchylkou. 

Následuje výpočet tloušťky a složení výplně mezery. Předpokládá se nejprve, že v mezeře není přítomen 
plyn. Celková vrstva licího prášku se v modelu rozdělí na řádově 102 elementárních vrstev pomocí 
izotermických ploch a s ohledem na tabelovanou závislost součinitele tepelné vodivosti prášku na teplotě se 
vypočtou jejich tloušťky. Na základě teplot měknutí, tavení a tečení licího prášku se určí skupenství 
elementárních vrstev prášku. Plynová mezera vzniká za specifických podmínek v dolní části krystalizátoru, 
pokud je zde licí kůra samonosná. Jelikož model neřeší pevnostní a napěťové stavy kůry, o přítomnosti 
plynové mezery se rozhodne na základě tepelného výpočtu a za použití heuristických pravidel (dle 
skupenství licího prášku nad řešeným místem a znaménka změny tloušťky mezery oproti předchozí sekci). 

3.2. Vstupní parametry a výsledky výpočtu přenosu tepla v krystalizátoru 

Vstupní parametry výpočtu lze rozdělit do několika skupin. Geometrické parametry zahrnují tvar a vnitřní 
rozměr krystalizátoru (strana čtverce nebo průměr), délku krystalizátoru, tloušťku chladicí spáry vně vložky. 
K parametrům chlazení patří objemový tok chladicí vody, vstupní teplota vody, oteplení vody a relativní 
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Obr. 2 Schéma transportu tepla 
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rozložení tepelného toku po délce krystalizátoru. Parametry oceli zahrnují počáteční teplotu tekuté oceli, 
součinitel tepelné vodivosti, střední měrnou tepelnou kapacitu a hustotu jako funkce teploty, teplotu likvidu 
a solidu a latentní teplo. K potřebným parametrům licího prášku patří teploty měknutí, tání a tečení 
a závislost součinitele tepelné vodivosti na teplotě. Volitelně je možno zadat tloušťku nánosu minerálních 
látek z chladicí vody na stěně vložky a součinitel tepelné vodivosti nánosu. 

Výsledky simulací závisí na znalosti rozložení tepelného toku po délce a po obvodu krystalizátoru, které lze 
získat technicky náročným měřením teplot ve stěně krystalizátoru. V konkrétním případě byly využity 
výsledky dlouhodobého experimentálního monitorování teplotních profilů ve vložkách krystalizátorů různých 
formátů pracovníky Katedry tepelné techniky VŠB - TU Ostrava [4, 5]. Parametry oceli v závislosti na teplotě 
byly stanoveny dvěma způsoby, a to s využitím experimentálních regresních funkcí dle [6] a alternativně 
pomocí programu CompuTherm, který byl využíván v rámci řešení citovaného projektu. 

Výpočetní algoritmus generuje výstupy ve formě grafů a numerických tabulek, ze kterých lze odečíst veličiny 
v závislosti na podélné pozici v krystalizátoru, konkrétně hustotu tepelného toku, tloušťku licí kůry, 
povrchovou teplotu licí kůry, teploty vnitřního a vnějšího povrchu stěny krystalizátoru, tloušťku vrstvy licího 
prášku, tloušťky tuhé, polotekuté a tekuté fáze prášku a tloušťku plynové mezery. Na obr. 3 je příklad 
výstupního grafického formuláře simulace pro kruhový blok 400 mm, který byl řešen v rámci projektu. 

Obr. 3 Grafický výstup modelu přenosu tepla v krystalizátoru 

3.3.  Měření tepelné vodivosti licích prášků  

Pro účel simulačních výpočtů bylo nutno stanovit součinitel tepelné vodivosti licího prášku. V době řešení 
projektu bylo reálné změřit tento parametr pouze u pevné fáze metodou laser-flash. Tato metodika vyžaduje 
kompaktní vzorek o tloušťce cca 1-2 mm. Roztavený licí prášek zbavený volného uhlíku byl odlit do 
miniaturní formy, kde ztuhl do tvaru tablety, která byla zalita do pryskyřice a poté řezána speciální pilou na 
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požadovanou tloušťku. Ztuhlý prášek však obsahoval trhliny, kvůli nimž se po řezání rozpadal. Řešením bylo 
zhotovení slinutého vzorku metodou spark plasma sintering na přístroji SPS 10-4 ve spolupráci s Ústavem 
fyziky plazmatu AV ČR. Sintrování probíhalo při tlaku 60 MPa a teplotě až 1000 °C. Metoda umožnila 
připravit vzorky o hustotě prakticky shodné s materiálem získaným ztuhnutím taveniny. 

Metodou laser-flash, rovněž na Ústavu fyziky plazmatu, byl změřen součinitel tepelné vodivosti pro 5 až 6 teplotních 
bodů do teploty nejvýše 850 °C. Pro vyšší teploty a pro oblast tekuté fáze musely být naměřené závislosti tepelné 
vodivosti extrapolovány. Regresní funkcí byla extrapolace provedena do teploty tečení. 

Pro odhad průběhu v kapalné fázi byla použita literární data, která se v různých zdrojích značně liší nejen 
absolutně, ale dokonce i směrem trendu. Důvodem jsou patrně chyby měření způsobené volnou konvekcí 
v tavenině. Jako reálné se jeví závislosti naměřené Kangem [7] metodou žhaveného drátu pro systém CaO-
Al2O3-SiO2, viz obr. 4. Měření dle Kanga jsou, co se týče trendu, ve shodě s měřením Nagaty [8]. Jelikož 
chemické složení licích prášků se neshoduje s materiály měřenými Kangem, nemohly být použity absolutní 
hodnoty veličin. Z průměrných hodnot tepelné vodivosti dle Kanga byla odvozena funkce průměrného 
relativního poklesu vodivosti v tekutém stavu, která byla poté aplikována na měřená data licích prášků. 
Získané odhady závislosti pro dva vybrané licí prášky používané na ZPO č. 1 jsou na obr. 5. Data budou 
upřesněna, jakmile bude dostupný přístroj pro měření tepelné vodivosti kapalné fáze licích prášků. 

  
Obr. 4 Měření součinitele tepelné vodivosti 

provedená Kangem [7] 
Obr. 5 Měřené a extrapolované hodnoty tepelné 

vodivosti dvou licích prášků 

4. VYUŽITÍ VÝPOČTŮ PRO SIMULACE TUHNUTÍ PLYNULE LITÉHO PROUDU 

Výše uvedené výsledky výpočtů z oblasti primárního chlazení byly následně využity pro upřesnění vstupních 
dat pro numerické modelování tuhnutí plynule litých bloků kul. 400 mm s využitím software ProCAST. Byla 
porovnána teplota povrchu licího proudu z obou modelů na konci krystalizátoru, kde z prostorových důvodů 
a náročných podmínek nebylo možné instalovat radiační pyrometry. Navrtávání stěn Cu vložek krystalizátoru 
bylo problematické z pohledu místa a technologie MEMS. Teploty plynule litého proudu v oblasti 
sekundárního chlazení byly verifikovány pomocí instalovaných pyrometrů. S použitím vyvinutého modelu 
v prostředí ProCAST, obsahujícího plynule litý proud kul. 400 mm od hladiny oceli v krystalizátoru až po 
oblast dělení bloků, byly prováděny výpočty s cílem určit teplotní profily, tloušťku licí kůry, metalurgickou 
délku, napěťové stavy a tlak v tekutém kovu, a to zejména pro různé rychlosti odlévání. Jako vhodná ocel 
byla zvolena jakost 34CrMo4 dle ČSN EN 10083 (ocel se zaručeným obsahem Cr a Mo) [1,3]. 
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5. ZÁVĚR 

V ArcelorMittal Ostrava a.s. byla zavedena formou provozního zkoušení ověřená technologie výroby plynule 
litých bloků kul. 400 mm na ZPO č. 1. V rámci řešeného projektu TA ČR pod evidenčním č. TA03011277 
bylo provedeno ve spolupráci s VŠB - TU Ostrava materiálové testování a vývoj modelu tuhnutí oceli. 
Za účelem zpřesnění vstupních údajů z oblasti primárního chlazení byly provedeny výpočty transportu tepla 
v krystalizátoru a zajištěna unikátní měření licích prášků pro stanovení termofyzikálních vlastností metodou 
laser-flash. Pro přípravu vzorků byla použita metoda spark plasma sintering. V rámci projektu byl vyvinut 
originální rychlý algoritmus výpočtu tloušťky a teploty licí kůry v krystalizátoru a složení mezery mezi kůrou 
a stěnou krystalizátoru, který byl využit jak pro modelový výzkum vlivu vlastností licích prášků a parametrů lití 
na procesy v krystalizátoru, tak pro upřesnění okrajových podmínek a verifikaci komplexního modelu tuhnutí 
předlitku v prostředí ProCAST. 

PODĚKOVÁNÍ 

Projekt ev. č. TA03011277 „Výzkum a vývoj v oblasti numerických a materiálových analýz tuhnutí 
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OVĚŘENÍ ŘÍDÍCÍHO MODELU OHŘEVU BRAM V NARÁŽECÍ PECI NP2 KVARTO 3,5 

OMACHT Daniel, KUBÁNEK Zdeněk, DOLEŽAL Roman  

MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o., Pohraniční 693/31, 703 00 Ostrava 6, 
daniel.omacht@mmvyzkum.cz, zdenek.kubanek@mmvyzkum.cz, roman.dolezal@mmvyzkum.cz 

Abstrakt 

V letech 2016 -2017 společnost Vítkovice Steel a.s. investovala do rekonstrukce a modernizace  narážecí 
pece č.2 na válcovně tlustých plechů Kvarto 3,5 více než 325 mil. Kč. Cílem rekonstrukce bylo snížení 
spotřeby zemního plynu optimalizací spalovacích podmínek při současném snížení emisí oxidů dusíku a 
zvýšení produktivity výroby. Zkušební provoz pomohl odhalit několik nedostatků. Jedním ze zjištěných 
problémů byla nehomogenita ohřevu bram tloušťky 300mm při provozu pece na její maximální výkon. Pro 
ověření funkčnosti jejího řídícího modelu ohřevu bylo použito měření pomocí speciálního thermokonkejneru. 
Tento způsob měření byl vyvinut pracovníky Materiálového a metalurgického výzkumu s.r.o. v kooperaci 
s pracovníky Vysoké školy Báňské a pracovníky firmy Vítkovice Steel a.s.. Technický způsob provedení 
tohoto měření a naměřené výsledky jsou obsahem tohoto příspěvku. 

Klíčová slova: Rekonstrukce, modernizace, narážecí pec, řídící model, thermokontejner, termočlánek,  
             měření teplot 

ÚVOD 

Základní předpokladem použití technologie tváření za tepla je dobrá znalost teploty ohřevu zpracovávaného 
materiálu. Výše teploty a stejnoměrnost prohřátí materiálu v celém jeho průřezu má významný vliv na jakost 
výsledného výrobku. Firma Vítkovice Steel a.s. pro ohřev tlustých plechů používá průchozí pece. Tyto pece 
jsou nazývány narážecími z důvodu použití tlačného neboli narážecího mechanismu, který zajišťuje posun 
ohřívaného materiálu uvnitř pece. Abychom dosáhli postupného ohřevu polotovaru, je vnitřní prostor 
narážecích pecí rozdělen do několika ohřevných zón. Poslední zónou je vždy zóna vyrovnávací, kde dochází 
k homogenizaci prohřevu materiálu v celém jeho objemu. K posunu polotovarů slouží skluznice, které musí 
být kontinuálně chlazeny. Ohřev v narážecí peci je realizován pomocí plynových radiačních hořáků 
umístěných v jednotlivých ohřevných zónách. O řízení teploty se stará teplotní model. Teplotní model eviduje 
dobu pobytu jednotlivých polotovarů v peci a vypočítává jejich teplotu v daných místech pece a to na základě 
teploty řídících termočlánků umístěných v horní části pece, hmotnosti a tvaru vsázky. Jedná se vysoce 
sofistifikované matematické modely, které však musí být korigovány na základě skutečně změřených teplot 
ohřívané bramy. Z důvodu stárnutí izolačních materiálů je potřeba v pravidelných časových intervalech 
měření opakovat a na jeho základě teplotní model korigovat.  

Správně seřízený řídící systém ohřevu pece dovede ušetřit provozovateli vysoké výrobní finanční náklady, 
v podobě optimalizace spotřeby plynu, zamezením vzniku nadměrného opalu a především zamezením 
vzniku nekvalitní výroby. 

V minulosti se pro kontrolu řídích systémů ohřevu používalo měření pomocí tzv. tažených termočlánků. 
Jedná se velmi pracné a nákladné měření, protože minimální délka termočlánku musí odpovídat délce 
vnitřního prostoru pece a to pro každé měřené místo. Navíc se nadá zaručit, že termočlánky se v průběhu 
měření nepoškodí.  

U pecí, kde teplota pecní atmosféry převyšuje hodnotu 1350°C, již však není možné použít termočlánky typu 
K popř. N a zůstává použití pouze termočlánků z drahých kovů - typu S,R,B.  To je bohužel finančně velmi 
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nákladné (cena 1m takového termočlánku činí v současné době  přibližně 6000Kč). Je třeba si uvědomit, že 
termočlánky nelze opakovaně použít. 

Jak tedy kontrolovat a seřizovat řídící model pece? Řešení bylo vymyšleno a vyvinuto v roce 2009 
pracovníky firmy Materiálový a metalurgický výzkum s.r.o. v kooperaci s VŠB Technickou univerzitou a 
pracovníky firmy VítkoviceSteel a.s. a to pomocí speciálního thermokontejneru. Původně navržená 
konstrukce kontejneru a měřících senzorů byla na základě provedených měření několikrát inovována. V této 
chvíli měření pomocí thermokontejneru představuje jediný spolehlivý a odzkoušený způsob ověření 
teplotního modelu ohřevu pece a to nejenom v narážecích pecích Kvarto 3,5.   

1. PRINCIP MĚŘENÍ 

Principem měření (obr. 1) je umístění měřících termočlánků do měřené bramy v různých hloubkách, jejich 
spojení s měřící aparaturou, která je uložena ve speciálním thermokontejneru. Tento kontejner je uzavřen a 
vložen na bramu, kdy prochází společně s ní narážecí pecí. Ohřevu záznamové jednotky je zabráněno 
odparným chlazením aplikovaným v kontejneru. Na konci pece je kontejner vytažen společně s nosnou 
bramou a otevřen, záznamová jednotka vyjmuta a data přeneseny do PC, kde jsou pak zpracovány.. 
Maximální odzkoušená teplotní odolnost kontejneru je 1400°C po dobu cca 4hod. 

 
Obr. 1 Princip měření 

2. MĚŘENÁ A NOSNÁ BRAMA  

Abychom zamezili ovlivnění ohřevu bramy dané vykrojením bramy pro umístění aparatury, měřené místa 
byly uloženy v  měřené bramě (obr. 5, 6), aparatura je pak uložena po dobu testu v tzv. „nosné“ bramě  
(obr. 3, 4). 
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Obr. 2 Nosná brama 

 
Obr. 3 Nosná brama s rozměrový nákres 

 
Obr. 4 Měřená brama se zaznačením měřených míst 
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Obr. 5 Měřená brama se zaznačením měřených míst 

3. PRŮBĚH MĚŘENÍ 
Na níže uvedených fotografiich lze názorně vidět jednotlivé fáze celého procesu měření 

1) Instalace měřící techniky, převoz a umístění bram před tlačný mechanismus narážecí pece (obr. 6) 
2) Vytažení nosné bramy z pece včetně měřící aparatury (obr. 7)   
3) Sejmutí thermokontejneru z nosné bramy, odvoz k místu otevření (obr. 8) 
4) Otevření thermokontejneru a vyjmutí ústředny (obr. 9) 

 
Obr. 6 Příprava před vstupem do pece 

 
Obr. 7 Vytažení aparatury z pece 

 
Obr. 8 Příprava pro otevření kontejneru 

 
Obr. 9 Otevření kontejneru 
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4. NAMĚŘENÉ VÝSLEDKY 

Naměřené hodnoty teploty v jednotlivých měřených místech (obr. 10) mají zcela hladký grafický průběh, 
který plně odpovídá jak hloubce umístění v bramě či jejich pozici v časové závislosti na průchodu narážecí 
pecí.     

 
Obr. 10 Grafický průběh teploty v jednotlivých měřících místech 

5. ŘÍDÍCÍ TEPLOTNÍ MODEL „PROMETHEUS“  

Narážecí pec NP2 je řízena teplotním modelem „Prometheus“. Jeho predikce ohřevu byla porovnána se 
skutečně naměřenými hodnotami (obr. 11).  

 
Obr. 11 Porovnání teplotního modelu s naměřenými hodnotami     
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Narážecí pec NP2 je řízena teplotním modelem „Prometheus“. Jeho predikce ohřevu byla porovnána se 
skutečně naměřenými hodnotami (obr. 11).   

6. POROVNÁNÍ TEPLOTNÍHO MODELU S NAMĚŘENÝMI TEPLOTAMI  

Pro lepší možnost porovnání, byly stupňovité křivky (obr. 11) interpolovány do hladkých (obr. 12). Na 
základě těchto křivek byly následně porovnány teploty v jednotlivých měřících místech (obr. 13, 14, 15). 

 
Obr. 12 Interpolace křivek teplotního modelu 

 
Obr. 13 Porovnání teplotního modelu s naměřenou teplotou spodního povrchu bramy 

 
Výstup 

Model T = 1218°C 
Skut. T4=1094°C 

R = 124°C 
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Obr. 14 Porovnání teplotního modelu s naměřenou teplotou horního povrchu bramy 

 
Obr. 15 Porovnání teplotního modelu s naměřenou teplotou jádra bramy 

7. ZÁVĚR 

Na základě získaných informací lze konstatovat, že měřená brama nedosáhla výstupní požadované teploty 
ohřevu (1235°C). Maximální teplota v jejím nejteplejším místě na výstupu pece byla naměřena ve výši 
1094°C a to na jejím spodním povrchu. Dále je možné pozorovat nerovnoměrné prohřátí bramy v celém 
jejím objemu (rozptyl 110°C), který byl doložen rozdílnými výsledky mechanických zkoušek provedených 
u válcovaného plechu. Měřením byl zjištěn také významný pokles teploty spodního povrchu bramy při jejím 
vstupu na půdu pece. Bohužel tato skutečnost není žádným způsobem zohledněna v řídícím modelu. 

 
Výstup 

Model T = 1211°C 
Skut. T5 = 1116°C 

R = 95°C 

 
Výstup 

Model T = 1235°C 
Skut. T6=1178°C 

R = 57°C 
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Protože naměřené hodnoty teploty bramy se výrazně liší od hodnot predikovaných teplotním modelem 
„Prometheus“ byla doporučena, před dalším použitím pece, jeho korekce.  

PODĚKOVÁNÍ 

Tato práce vznikla při řešení projektu č. LO1203 "Regionální materiálově technologické výzkumné 
centrum - program udržitelnosti“ financovaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy 

České republiky 

LITERATURA 
[1] ŠMÁLEK, ŠTĚTKA, ŠTELOVSKÝ: “Průmyslové pece ve strojírenství”, SNTL, 1965 
[2] JÍCHA, M.: "Přenos tepla a látky". Akademické nakladatelství CERM, 2001 

[3] KREIDL M: "Měření teploty, sensory a měřící obvody". BEN Technická literature, 2005, ISBN 80-7300-145-4 
9788073001452. 

 

 
 

 



          5.4. - 6.4. 2018, Rožnov p. Radhoštěm 

 

 

62 

VLIV TECHNOLOGIE TVÁŘENÍ ZA TEPLA A TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NA MECHANICKÉ 
VLASTNOSTI KOROZIVZDORNÉ AUSTENITICKÉ OCELI 08CH18N10T 

GREGOR Martin, BALCAR Martin, RŮŽIČKA Pavel 

ŽĎAS, a.s., Strojírenská 675/6, 591 01 Žďár nad Sázavou 

Abstrakt 

Článek pojednává o vlivu technologie tváření za tepla a rozpouštěcího žíhání na výsledné mechanické 
vlastnosti austenitické oceli 08Ch18N10T určené z tahové zkoušky při pokojové teplotě. Dosažené výsledky 
jsou dále porovnány s předpisem dle TDP 246-121-001/80A. Příčiny odlišnosti naměřených výsledků 
mechanických vlastností jsou dále diskutovány z hlediska vlivu odpevňovacích procesů, mezi něž patří 
zotavení a rekrystalizace, a také z hlediska precipitačních jevů. Experimentální práce byla realizována 
v rámci programu Epsilon projektu TH01021066 za finanční podpory Technologické agentury České 
republiky.  

Keywords: Austenitic stainless steel, forging, solution annealing 

ÚVOD 

Austenitická ocel 08Ch18N10T patří do skupiny korozivzdorných Cr-Ni ocelí a lze ji v literárních pramenech  
a normách vyhledat také pod označením AISI 321, X6CrNiTi1810, 1.4541 a 18-8 (přibližně 18 hm.% Cr a 
8 hm.% Ni). Mezi hlavní přednosti oceli 08Ch18N10T, pro něž nachází široké průmyslové využití, patří 
všeobecně dobrá korozní odolnost, dobrá svařitelnost, tvářitelnost a houževnatost i v oblasti kryogenních 
teplot [1]. Dobrá odolnost proti mezikrystalové korozi spočívá ve stabilizaci přísadou feritotvorného a 
karbidotvorného Ti s minimální koncentrací Ti ≥ 0.15 + 4 * (% C + % N). Uvedená koncentrace Ti je zárukou 
stabilizace za předpokladu, že je volně atomárně rozpuštěn v tuhém roztoku. Tehdy je možná jeho chemická 
reakce s C, který společně s Cr mikrosegreguje na hranice austenitických zrn a lze tak zabránit tvorbě 
karbidu M23C6 na bázi Cr, který je příčinou mezikrystalové koroze, neboť podmínkou korozivzdornosti oceli 
08Ch18N10T je minimální koncentrace volného atomárního Cr rozpuštěného v tuhém roztoku 13 hm.% [2]. 
Kromě legování oceli Ti, popř. Nb, lze zvýšení korozní odolnosti dosáhnout snížením koncentrace C.  

Pro své výše uvedené vlastnosti je ocel 08Ch18N10T používána převážně v korozním prostředí. Technicky 
nejnáročnější aplikací je výroba součástí primárního okruhu parogenerátoru jaderné elektrárny, v němž 
proudí teplonosné medium - radioaktivní voda [3]. Dále své využití nalézá například v oblasti 
petrochemického průmyslu, potravinářství, zdravotnictví, kuchyňských potřeb, farmaceutického průmyslu, 
výroby kryogenních nádob, vzduchotechnice a doporučena je také pro výrobu svařovaných součástí bez 
následného žíhání [4, 5, 6]. 

Za účelem posouzení vlivu technologie tváření za tepla a tepelného zpracování na mechanické vlastnosti 
oceli 08Ch18N10T byl v podmínkách elektroocelárny a kovárny ŽĎAS, a.s. realizován experiment, který je 
součástí programu Epsilon projektu TH01021066 za finanční podpory Technologické agentury České 
republiky. 

1. VÝROBA EXPERIMENTÁLNÍHO INGOTU 

Postup výroby legované taveniny byl z hlediska technologických zařízení proveden dle následujícího 
schématu: EOP → LF → VOD → VD. Následně byl odlit do kokily spodem přes vtokovou soustavu ingot 
8K1,1Z (viz obr. 1). Chemické složení experimentální tavby je společně s předpisem chemického složení dle 
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normy GOST 5632-72 uvedeno v tab. 1. Přibližné stanovení fázového složení experimentálního ingotu bylo 
provedeno s využitím Schaefflerova diagramu uvedeného na obr. 2 [7]. 

 
Obr. 1 Schématické znázornění ingotu 8K1,1Z 

Tab. 1 Chemické složení experimentální tavby 

 

 

Obr. 2 Schaefflerův diagram s vyznačením experimentální tavby a oblasti dle GOST 5632-72 
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2. TVÁŘENÍ EXPERIMENTÁLNÍHO INGOTU ZA TEPLA 

Experimentální ingot byl po odlití a vychlazení na vzduchu ohřát na kovací teplotu 1140 °C a překován na 
tyče průměru 80 mm; 200 mm a 280 mm s odpovídajícím celkovým stupněm prokování 21,4; 3,4 a 1,7. Po 
dokování byly tyče vychlazeny na vzduchu. 

3. SEPARACE VZORKŮ PRO LABORATORNÍ TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ 

Po operaci tváření za tepla a vychlazení byly výkovky (tyče) nařezány na délku 180 mm a dále separovány 
na vzorky 50 x 50 x 180 mm podle rozřezového plánu uvedeného pro jednotlivé velikosti průměru na obr. 3.  

 
Obr. 3 Rozřezový plán pro jednotlivé průměry výkovků  

4. LABORATORNÍ TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ 

Vzorky separované z výkovků všech výše uvedených průměrů byly tepelně zpracovány rozpouštěcím 
žíháním podle tab. 2. Po laboratorním tepelném zpracování byla provedena tahová zkouška vzorků.  

Tab. 2 Rozpouštěcí žíhání separovaných vzorků 

 

5. VÝSLEDKY TAHOVÉ ZKOUŠKY PŘI POKOJOVÉ TEPLOTĚ 

Výsledky tahové zkoušky jsou uvedeny v tab. 3 a na obr. 4-7. Pro závislosti vynesené na obr. 4-7 byly 
určeny korelační koeficienty (r), které byly dále podrobeny testování hypotézy o nulovém korelačním 
koeficientu s testovým kritériem podle Studentova t rozdělení pravděpodobnosti (viz tab. 4). Nulová 
hypotéza je v tab. 4 na hladině významnosti α = 0,05 buď potvrzena (t < t0,975(1)), nebo zamítnuta (t > t0,975(1)). 
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V případě zamítnutí nulové hypotézy nabývá korelační koeficient určené hodnoty (není na dané hladině 
významnosti nulový), kterou lze považovat za statisticky významnou.  

Tab. 3 Výsledky tahové zkoušky při pokojové teplotě 

 

 

Obr. 4 Výsledky smluvní meze kluzu při pokojové teplotě 
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Obr. 5 Výsledky meze pevnosti při pokojové teplotě  

 

Obr. 6 Výsledky tažnosti při pokojové teplotě 
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Obr. 7 Výsledky kontrakce při pokojové teplotě  

Tab. 4 Korelační koeficienty (r) určené pro závislosti vynesené na obr. 4-7 testované nulovou hypotézou  
 podle Studentova t rozdělení pravděpodobnosti 

 

ZÁVĚR 

Výsledky dosažené jednotlivými kombinacemi prokování a tepelného zpracování beze zbytku splňují 
požadavky kladené předpisem dle TDP 246-121-001/80A. Nejmenší rozptyl (s2) v případě všech měřených 
mechanických charakteristik byl zjištěn vždy u vzorků D = 80 mm (p = 21,4) a naopak největší rozptyl vždy  
u vzorků D = 200 mm (p = 3,4). Lze tedy konstatovat, že vysoké prokování zajišťuje konzistentní výsledky 
bez zásadního vlivu volby typu rozpouštěcího žíhání. Zejména z hlediska napěťových charakteristik se jako 
nejvhodnější postup rozpouštěcího žíhání jeví 1050 °C / 0,5 h / voda, který je zároveň z výše uvedených 
časově i ekonomicky nejúspornější. S rostoucím prokování je až na smluvní mez kluzu pozorován nárůst 
měřených charakteristik. Korelační koeficienty určené lineární regresí závislosti napěťových a deformačních 
charakteristik na průměru vzorku, resp. prokování, jsou dle tab. 4 ve většině závislostí vynesených na  
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obr. 4-7 větší než hodnota 0,5 (vysoká účinnost korelačního koeficientu). Statisticky významný je na základě 
nulové hypotézy s využitím Studentova t-testu však jediný, který je v tab. 4 označen tučně v šedém poli. 
Korelační koeficient 0,9972 v tomto případě vypovídá o prokazatelné velmi silné závislosti meze pevnosti na 
prokování při aplikaci rozpouštěcího žíhání 1100 °C / 1 h → 1050 °C / 1 h / voda.  

Pozitivní vliv prokování na napěťové charakteristiky lze vysvětlit zvýšením hustoty dislokací, projevem 
statických a dynamických odpevňovacích procesů, mezi něž patří zotavení a rekrystalizace a precipitačními 
jevy (dynamická a deformačně indukovaná precipitace). V průběhu zotavení vznikají dobré podmínky pro 
tvorbu dislokačních stěn a v důsledku toho také pro zjemnění subzrn. Rostoucí množství nahromaděné 
deformační energie je prospěšné z hlediska zjemnění zrna probíhající rekrystalizací, ovšem praktické 
zkušenosti i teoretické poznatky nepotvrzují u oceli 08Ch18N10T pozitivní vliv zjemnění zrna na napěťové 
charakteristiky, který jinak představuje například pro mez kluzu Hallův-Petchův vztah. V průběhu 
rozpouštěcího žíhání lze uvažovat také metadynamickou rekrystalizaci, jejíž vliv na napěťové charakteristiky 
je analogický statické a dynamické rekrystalizaci. Procesy dynamické a deformačně indukované precipitace 
negativně ovlivňují průběh rekrystalizace, ovšem u výsledného produktu zapříčiňují zvýšení napěťových 
charakteristik vznikem velmi jemných precipitátu, které interagují s dislokacemi a brání hrubnutí zrna. 
Z hlediska deformačních charakteristik lze uvažovat pozitivní vliv zjemnění zrn a subzrn v průběhu 
rekrystalizace a zotavení. 
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KONSTRUKACJA I BADANIA MODELOWE PODSTRUMIENIOWEGO REGULATORA 
TURBULENCJI DLA NIESYMETRYCZNEJ KADZI POŚREDNIEJ 

GRAMATYKA Aleksander, PIEPRZYCA Jacek, MERDER Tomasz, SATERNUS Mariola 

Politechnika Śląska, 40-019 Katowice ul. Krasińskiego 8  

Abstrakt  

Nietypowe kadzie pośrednie są bardzo trudnymi w eksploatacji reaktorami metalurgicznymi, głównie ze 
względu na ich niesymetryczność. Powoduje ona problemy z zapewnieniem wymaganej homogenizacji 
ciekłej stali w ich przestrzeni roboczej, a w konsekwencji niejednorodne warunki krzepnięcia 
w krystalizatorach. Jednym z sposobów minimalizacji tych niekorzystnych zjawisk jest stosowanie 
regulatorów przepływu. W artykule przedstawiono rezultaty prac dotyczących zaprojektowania i wykonania 
podstrumienioowego regulatora turbulencji dostosowanego do warunków pracy niesymetrycznej 
3 wylewowej kadzi pośredniej. Badania skuteczności działania regulatora przeprowadzono 
z wykorzystaniem modelu wodnego a wyniki badań przedstawiono w postaci wykresów i wizualizacji. 

Słowa kluczowe: Stal, kadź pośrednia, modelowanie fizyczne 

1. WSTĘP 

Jakość uzyskiwanych wlewków w procesie ciągłego odlewania stali w znacznym stopniu zależy od 
warunków hydrodynamicznych panujących w kadzi pośredniej. Podstawowymi warunkami prawidłowego 
przebiegu procesu, z punktu widzenia ujednorodnienia składu chemicznego, temperatury i równomiernego 
rozdzielenia odlewanej stali do poszczególnych krystalizatorów, są właściwe proporcje stref przepływu 
turbulentnego do przepływu tłokowego oraz ograniczenie do minimum stref martwych. Stanowi to 
szczególny problem w przypadku stosowania nietypowych kadzi pośrednich. Specyficzne warunki 
produkcyjne, ograniczenia związane z lokalizacją urządzenia COS w hali produkcyjnej, stosowane masy 
wytpów w odniesieniu do asortymentu wymiarowego produkowanych wlewków ciągłych, to tylko niektóre 
przesłanki wymuszające stosowanie niesymetrycznych kadzi pośrednich. W tych przypadkach konieczne, 
dla prawidłowego przebiegu procesu, jest wymuszenie wymaganego charakteru przepływu ciekłej stali przez 
kadź pośrednią. Wymuszenie to można realizować różnymi sposobami. Powszechnie stosowane są w tym 
celu układy przegród tam lub jazów. Za pomocą tego typu urządzeń stanowiących wyposażenie przestrzeni 
roboczej kadzi pośredniej można tak ukierunkować strumień przepływu ciekłej stali by zniwelować 
niekorzystne zjawiska hydrodynamiczne. Konstrukacja i lokalizacja regulatoroów przepływu musi być jednak 
dopasowana do konkretnego kształtu rozpatrywanej kadzi pośredniej oraz do jej warunków pracy. Nie jest 
możliwe zunifikowanie wyposażenia różnych konstrukcji kadzi pośrednich jednym układem regulatorów 
przepływu. Powoduje to konieczność przeprowadzenia indywidualnych badań dla konkretej kadzi pośredniej 
i na ich podstawie dobór indywidualnego rozwiązania sterowaniem przepływu ciejłej stali w jej przestrzeni 
roboczej.  

Rozpatrywany w artykule przypadek dotyczy 3 wylewowej kadzi pośredniej. Do regulacji przepływu ciekłej 
stali przez jej przestrzeń roboczą zaprojektowano podstrumieniowy regulator turbulencji. Dla określenia 
skuteczności działania tego regulatora wykonano jego model fizyczny w skali 1:3 i przeprowadzono serię 
badań z wykorzystaniem modelu wodnego urządzenia COS. wyniki badań przedstawiono w postaci 
wykresów i wizualizacji. 
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2. KONCEPCJA NIESYMETRYCZNEGO REGULATORA TURBULENCJI 

Podstrumieniowy regulator turbulencji zaprojektowano dla niesymetrycznej 3 wylewowej kadzi pośredniej. 
Schemat jej przestrzeni roboczej przedstawiono na rys. 1.  

Ze względu na geometrię przestrzeni 
roboczej rozpatrywanej kadzi 
pośredniej, podstawowym problemem 
jest spadek temperatury odlewanej 
stali w wylewie nr 3. Powoduje to 
niebezpieczeństwo jej zamarzania i w 
konsekwencji przerwanie ciągłości 
odlewania. Stanowi to istotne 
zagrożenie awaryjne. W celu 
ograniczenia tego zagrożenia stosuje 
się wysokie temperatury przegrzania 
ciekłej stali przed odlewaniem. 
Powoduje to jednak niekorzystne 
skutki w obszarze wylewów nr 1 i 2. 
Wysoka temperatura przegrzania 
powoduje konieczność stosowania 

bardzo intensywnego chłodzenia w krystalizatorach tych wylewów. Konsekwencją jest uzyskiwanie wlewków 
o dużej objętości strefy kryształów wydłużonych (dendrytów) w strukturze pierwotnej. Może to być powodem 
wybraku w trakcie dalszej przeróbki plastycznej na wydziale walcowni.  

W związku z powyższym jako główny cel przyjęto zaprojektowanie podstrumieniowego regulatora turbulencji, 
kierującego strumień przepływającej przez kadź 
pośrednią stali w ten sposób, by skrócić czas jej 
dotarcia do wylewu nr 3 i jednocześnie wydłużyć 
do wylewów nr 1 i 2. 

Dotychczasowe doświadczenia w projektowaniu 
tego typu urządzeń, było podstawą do wysunięcia 
koncepcji niesymetrycznej budowy regulatora. 
Dotychczasowe rozwiązania przeznaczone były 
w zasadzie dla kadzi wielowylewowych ale 
symetrycznych. Stwierdzono więc, że dla kadzi 
niesymetrycznej, konstrukcja podstrumieniowego 
regulatora turbulencji też powinna być 
niesymetryczna.  

Zaprojektowany podstrumieniowy regulator 
turbulencji zachowuje więc z zasadzie proporcje 
przestrzeni roboczej kadzi pośredniej. 
Wyposażony jest jednak dodatkowo w otwór 
przelewowy u mieszczony w ściance skierowanej 
w stronę wylewu nr 3. Otwór ten w założeniu 
pełni rolę zwężki i przyspiesza strugę ciekłej stali 
w tym kierunku. Na rys. 2 przedstawiono widok 
zaprojektowanego podstrumieniowego regulatora 
turbulencji oraz jego rzuty. 

 

Rys.1 Schemat przestrzeni roboczej kadzi pośredniej 

 

Rys. 2 Projekt modelu podstrumieniowego regulatora 
turbulencji 
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Rys. 3 Przedstawia lokalizację podstrumieniowego regulatora turbulencji w modelu kadzi pośredniej. 

  

Rys. 3 Lokalizacja podstrumieniowego regulatora turbulencji w kadzi pośredniej 

3. BADANIA MODELOWE 

Badania modelowe przeprowadzono z wykorzystaniem fizycznego modelu wodnego urządzenia COS. Model 
był już wielokrotnie prezentowany w wcześniejszych publikacjach [1,2,3]. Wspomnieć jednak należy, że ma 
on charakter modelu segmentowego i jest zbudowany w skali pomniejszającej 1:3 zgodnie z zasadami 
zawartymi w teorii podobieństwa.  

Przeprowadzone badania modelowe skuteczności działania zaprojektowanego i wykonanego modelu 
podstrumieniowego regulatora przepływu miały dwojaki charakter: 

1) W celu wyznaczenia krzywych rezydencji RTD. Zastosowanym znacznikiem był wodny roztwór NaCl 
2) Wizualizacja. Znacznikiem był wodny roztwór KMnO4. 

Badania przeprowadzono w seriach po 5 eksperymentów dla dwóch wariantów: bez podstrumieniowego 
regulatora turbulencji i z podstrumieniowym regulatorem turbulencji.  

Rys. 4 przedstawia przykładowe rezultaty badań w postaci krzywych RTD dla obydwu wariantów 
eksperymentu. 

Rys. 4 Przykładowe wyniki badań modelowych w postaci krzywych RTD 



          5.4. - 6.4. 2018, Rožnov p. Radhoštěm 

 

 

72 

Interpretując uzyskane wyniki w postaci krzywych RTD, należy stwierdzić, że charakter przepływu cieczy 
modelowej w przestrzeni roboczej modelu kadzi pośredniej, uległ istotnym zmianom pod wpływem 
zainstalowanego podstrumieniowego regulatora turbulencji. W stosunku do stanu początkowego (tzn, bez 
regulatora), można zauważyć wydłużenie i pewne wyrównania czasów dotarcia znacznika do 
poszczególnych wylewów. Stwierdzono również niewielki wprawdzie ale istotny wzrost kinetyki procesu 
mieszania.  

Podobne konkluzje można sformułować analizując wyniki badań o charakterze wizualizacji, których 
przykłady przedstawiono na rys. 5. 

Bez podstumieniowy regulator turbulencji Z podstrumieniowym regulatorem turbulencji 

  

10 sekunda 10 sekunda 

  
15 sekunda 15 sekunda 

  
45 sekunda 45 sekunda 

  
90 sekunda 90 sekunda 

Rys. 5 Przykładowe wyniki badań o charakterze wizualizacji 

Wyniki badań o charakterze wizualizacji potwierdzają konkluzje sformułowane na podstawie analizy 
krzywych RTD.  
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Jednak pomimo pewnej poprawy warunków hydrodynamicznych w przestrzeni roboczej badanej kadzi 
pośredniej, uzyskane efekty nie spełniają w sposób zadawalający założonych oczekiwań. Wzrost kinetyki 
przepływu cieczy modelowej w modelu kadzi pośredniej jest nieznaczny co powoduje niewystarczające 
mieszanie i w efekcie słabą redukcję stref martwych. Rozwiązaniem tego problemu może być dalsze 
polepszanie konstrukcji podstrumieniowego regulatora turbulencji przez zmniejszenie średnicy otworu 
przelewowego i/lub usytuowanie go pod pewnym kątem do podstawy (Rys. 6). Takie rozwiązanie może 
spowodować poprawę warunków mieszania się cieczy modelowej w modelu kadzi pośredniej i skuteczniej 
wpłynąć na poprawę warunków hydrodynamicznych w niej panujących. 

 

Wariant A Wariant B Wariant C 

Rys. 6 Projekt trzech wariantów modeli podstrumieniowych regulatorów turbulencji 

WNIOSKI 

Na podstawie uzyskanych wyników można sformułować następujące wnioski: 

1) Zastosowanie zaprojektowanego i wykonanego modelu podstrumieniowego regulatora turbulencji 
w sposób istotny wpływa na zmianę warunków hydrodynamicznych w modelu kadzi pośredniej. 

2) Zaobserwowano wydłużenie czasu dotarcia znacznika do wylewów nr 1 i 2 co w pewnym stopniu 
spowodowało wyrównanie rozdziału cieczy modelowej między poszczególne wylewy. 

3) Zaobserwowano pewną poprawę warunków mieszania się cieczy modelowej w przestrzeni roboczej 
modelu kadzi pośredniej co sprzyja procesowi ujednorodnienia. 

4) Zaobserwowane pozytywne zmiany w charakterze przepływu cieczy modelowej przez model kadzi 
pośredniej są jednak niewystarczające i nie spełniają założonych oczekiwać. 

5) W związku z wnioskiem 4, konieczne są dalsze prace nad konstrukcją podstrumieniowego regulatora 
turbulencji i przeprowadzenie kolejnych badań przed zastosowaniem w praktyce przemysłowej. 
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Abstrakt  

Výkovky z nástrojových ocelí, např. tlusté ocelové desky, kladky, kotouče apod., nacházejí uplatnění 
zejména ve všeobecném strojírenství, při konstrukci strojů a zařízení. Výkovky o hmotnosti od cca 15 do cca 
60 t se vyrábějí z ocelových ingotů o hmotnosti 20 až 100 t. Vysoká jakost ingotů, potažmo výkovků, 
vyžaduje znalosti z oblasti primární a sekundární metalurgie, odlévání oceli, ale i tváření a tepelného 
zpracování. Příspěvek prezentuje provozní experiment a numerické modelování odlévání a následného 
kování bramového ingotu z nástrojové oceli a postup optimalizace jeho výroby. Výsledky obou metod 
srovnávají rozsah porezity, profil makrostruktury v řezu ingotu a napěťové stavy pro tři tvary ingotů - 
polygonální, původní bramový a nově navržený tvar bramového ingotu. 

Klíčová slova: Ocel, ingot, porezita, provozní experiment, numerické modelování 

1. ÚVOD 

Konkurenční prostředí směřuje ingotové ocelárny k rozšíření výroby výkovků s vyšší přidanou hodnotou, 
mezi které patří jednoznačně i výkovky z nástrojových ocelí nacházející uplatnění zejména ve všeobecném 
strojírenství, při konstrukci strojů a zařízení. Jedná se např. o tlusté ocelové desky, kladky, kotouče apod. 
Výroba těchto náročných výkovků vyžaduje znalosti a zkušenosti, které lze získat jen vlastním výzkumem a 
vývojem. Pro výkovky o hmotnosti od cca 15 do cca 60 t je zapotřebí použít vysoce jakostní ingoty o 
hmotnosti 20 až 100 t [1].  

I přes značný pokrok v oblasti technologie výroby ocelových ingotů sledujeme u konečných výkovků vady, 
které mohou být důsledkem nejednotné lité makrostruktury ingotu a makrostruktury, jež je výsledkem 
plastické deformace při následném procesu tvářením. Výsledná makrostruktura kovářského ingotu je po 
odlití a utuhnutí po obvodu tvořena pásmem rovnoosých krystalů, pásmem kolumnárních krystalů 
(sloupkovitých krystalů) a pásmem dendritických krystalů. V důsledku změn objemu kovu při tuhnutí dochází 
zejména v horní a středové části ingotu ke vzniku porezity a staženin. Při smrštění kovu během tuhnutí může 
docházet ke vzniku mezery mezi tělem ingotu a stěnou kokily. Pnutí v těle ingotu může iniciovat vznik trhlin. 
V těchto trhlinách, zaplněných taveninou obohacenou o nekovové vměstky a prvky se sklonem k segregaci, 
se pak tvoří tzv. „V“ vycezeniny. V ingotu z uklidněné oceli se setkáváme i s dalšími typy vycezenin, 
nejčastěji s vycezeninami typu “A“, či segregacemi [2]. 

Předpokladem výroby jakostních ocelových výkovků je tedy zvládnutí primární a sekundární metalurgie, 
odlévání oceli, ale i tepelného zpracování a tváření. Pro výkovky se nejčastěji používají osmihranné 
polygonální ingoty. V případě nástrojových ocelí jsou v poslední době preferovány ingoty s větším úkosem 
stěny ingotu a s relativně nízkým poměrem výšky ingotu k jeho střednímu průměru (H/D) [3-6]. Tyto 
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parametry ingotu zajišťují lepší podmínky pro dosazování tekuté oceli z hlavy ingotu do těla ingotu během 
jeho tuhnutí. Výsledkem je pak velmi malá středová porezita ingotu. Větší průměr ingotů má však za 
následek výskyt větší středové makrosegregace, a tedy možnou nehomogenitu mechanických vlastností 
výkovku. U určitých typů výkovků (zejména desky) mohou být tyto makrosegregace omezeny použitím 
bramového ingotu, který je charakteristický poměrem stran A/B. Očekává se, že vzhledem k relativně malé 
šířce bramového ingotu, a tudíž jeho rychlejší době tuhnutí v porovnání s polygonálním ingotem stejné 
hmotnosti, bude výskyt makrosegregací v bramovém ingotu menší, než v ingotu polygonálním. 

Hlavním záměrem aplikovaného výzkumu a vývoje autorů příspěvku proto bylo systematické experimentální 
a teoretické studium výroby, odlévání, tepelného zpracování a tváření bramových ingotů z nástrojových ocelí 
s cílem minimalizace heterogenity struktury ingotu a zlepšení užitných vlastností finálních výkovků.  

2. POUŽITÉ METODY ANALÝZY PROCESU VÝROBY A PREDIKCE VAD INGOTŮ 

Optimalizace procesu výroby ocelových ingotů je v metalurgických podmínkách specifická. Experimentální 
měření v provozních podmínkách znesnadňuje vysoká teplota taveniny. V oblasti primární a sekundární 
výroby oceli tak bylo monitorováno zejména chemické složení taveniny a teplota jejího přehřátí.  

Během následného odlévání oceli byla v provozních podmínkách sledována rychlost a režim odlévání, 
a přesnost dodržování technologického předpisu během odlévání včetně zajištění zabránění sekundární 
oxidaci taveniny nedostatečně chráněného licího proudu. Během odlévání byla zohledněna i teplota 
komponentů licí sestavy (podložky, kokily, nástavce) termovizí [7].  

V tuhém stavu bylo provedeno i experimentální dělení odlitých ocelových ingotů a realizována série zkoušek 
mapujících chemickou heterogenitu po průřezu ingotu či vnitřní vady typu porezity, trhlin či prasklin. Při 
hodnocení makrostruktury ingotu byl použit mobilní spektrometr, spalinový analyzátor, Baumannovy 
otisky [8], penetrační zkouška (kapilární defektoskopie) [9] a metalografie na odebraných vzorcích [10].  

Z výčtu jednotlivých experimentálních metod je patrné, že se jednalo o velmi náročnou a nákladnou etapu. 
Aby bylo možné získat přesnější představu o chování taveniny i v průběhu jejího odlévání a tuhnutí, bylo 
použito numerické modelování procesu [11-17].  

Hlavním cílem numerického modelování odlévání a tuhnutí bramových ingotů realizovaného v simulačním 
software ProCAST metodou konečných prvků v podmínkách Katedry metalurgie a slévárenství a pod 
záštitou Regionálního a materiálově technologického výzkumného centra Fakulty metalurgie a 
materiálového inženýrství Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostravy byla predikce a 
minimalizace porezity, makrosegregací a nebezpečí vzniku trhlin za současné úpravy tvaru bramové 
kokily včetně kokilové podložky a hlavového nástavce. Výsledky numerického modelování byly 
konfrontovány s výsledky provozního experimentu realizovaného ve VHM. Součástí validace nejvhodnějšího 
tvaru bramového ingotu, jenž by zajišťoval co nejvýraznější objemovou homogenitu struktury, byla i v 
konečné fázi numerická simulace procesu tváření v software Simufact Forming, realizována v 
podmínkách VHM. 

Součástí optimalizačního procesu bylo i studium procesů souvisejících s výrobou oceli, jež 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 řadě jevů, které ve výsledku negativně ovlivňují jakost utuhlého ingotu. 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. Studium těchto 
procesů umožňují metody termické analýzy [18 - 20]. 
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3. DOSAŽENÉ VÝSLEDKY A JEJICH DISKUZE 

Pro účely výzkumu, vývoje, validace a optimalizace výroby bramových ingotů z nástrojové oceli byl vytipován 
bramový ingot o hmotnosti 40 t. Tavební chemické složení oceli dokumentuje Tab. 1 [1]. 

Tab. 1 Tavební chemické složení oceli ingotu vyrobeného pro experimentální účely (v hm.%) [1, 24] 

C Mn Si P S Cu Ni Cr Mo V Al Nb N 

0.37 1.45 0.26 0.011 0.001 0.16 1.03 1.96 0.20 0.007 0.018 0.005 0.0059 

Penetrační zkouška použitá pro hodnocení rozložení porezity (viz Obr.1) neodhalila očekávaný velký rozsah 
porezity, ale pouze zvýraznila prasklinu na ingotu, která vznikla pravděpodobně frézováním. Obdobně 
Baumanův otisk neprokázal, s ohledem na nízký obsah síry v oceli, očekávané výrazné oblasti se zvýšenou 
koncentrací prvku. Průměrné obsahy prvků získané hodnocením chemické heterogenity po průřezu 
bramového ingotu různými metodami a přesnost jednotlivých měření jsou uvedeny v Tab. 2. 
 
Tab. 2 Průměrné obsahy prvků a přesnost jednotlivých 
            měření [1, 24] 

 

Prvek Metoda hm.%průměr 
Přesnost 
metody 

C Analyzer LECO 0,175 ± 0,0015 

C OES -  Spectrometry 0,175 ± 0,01 

Mn Chemically 1,15 ± 0,003 

Mn OES - Spectrometry 1,15 ± 0,01 

Si OES - Spectrometry 0,26 ± 0,01 

P Chemically 0,0087 ± 0,0006 

S Analyzer LECO 0,0007 ± 0,0001 Obr. 1 Plocha řezu experimentálním 
bramovým ingotem s aplikovaným nátěrem 

během penetrační zkoušky [1, 24] 
Cu OES - Spectrometry 0,11 ± 0,01 

Ni OES - Spectrometry 0,18 ± 0,01 

Numerické modelování bylo použito jak pro validaci chování ocelového ingotu během odlévání a tuhnutí, tak 
pro posouzení procesu kování. Modelování procesů během odlévání a tuhnutí ocelových ingotů bylo 
realizováno v software ProCAST. Numerické modelování kování bylo provedeno v softwaru Simufact 
Forming. Podmínky numerického modelu odlévání a tuhnutí ocelových bramových ingotů byly nastaveny dle 
technologických předpisů používaných ve VHM. Detaily nastavení byly publikovány v příspěvku [21]. 
Chování objemových vad typu porezity, makrosegregací a napěťových stavů bylo hodnoceno v objemu 40 
tunového bramového ingotu původního tvaru (označení P40), v objemu ingotu nově navrženého tvaru 
(označení P40N) a klasického polygonálního ingotu o počtu 8 hran po průřezu ingotu (označení 8K), rovněž 
o hmotnosti okolo 40 tun [22-25]. 

Ačkoli bylo teplotní pole na konci simulace plnění pro všechny tři tvary ingotů velmi podobné, konečné 
celkové doby tuhnutí se lišily. Zatím co u klasického polygonálního ingotu činila doba tuhnutí až 13 hodin, u 
bramových ingotů se doba tuhnutí pohybovala okolo 7,5 pro původní bramový ingot P40 a cca okolo 9 hodin 
pro nový bramový ingot P40N. 

Díky kratším časům tuhnutí u bramových ingotů byla detekována menší míra makrosegregace prvků po 
průřezu ingotu v porovnání s makrosegregací v klasickém polygonálním ingotu. Příklad porovnání 
makrosegregace fosforu predikovaný numerickým modelováním dokládá obr. 2. 
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Z obr. 2 je rovněž zřejmé, že makrosegregace fosforu v bramovém ingotu P40N je menší než v původním 
bramovém ingotu P40. Pokud navíc výsledky porovnáme s obsahem fosforu určeným na reálném vzorku 
oceli bramového ingotu (Tab. 1), koresponduje obsah fosforu s okrajovými partiemi těla ingotu v řezu. 
Rozdíly v rozsahu výsledků u numerického modelování mohou být způsobeny výpočtem makrosegregace v 
těle ingotu, kdy uvažujeme pouze se vznikem rovnoosých krystalů a zároveň nepočítáme s pohybem ani 
sedimentací utuhlé frakce. Při tuhnutí skutečného ingotu však dochází obvykle v důsledku změny hustoty v 
závislosti na teplotě k přirozené konvekci taveniny, která může ulamovat osy sekundárních dendritů. Ty se 
poté nekontrolovatelně pohybují v objemu tuhnoucího kovu až do okamžiku utuhnutí a obvykle nakonec 
sedimentují v patní části ingotu. Tuto vadu označujeme jako sedimentační kužel. 

Celková porezita původního bramového ingotu P40 byla u numerických výsledků až 6x větší než porezita u 
nově navrženého tvaru bramového ingotu P40N, jak je patrné z obr. 3. Současně porezita nového 
bramového ingotu P40N byla srovnatelná s objemem porezity v polygonálním ingotu. Zásadní rozdíl v 
objemu porezity mezi původním bramovým ingotem P40 a nově upraveným tvarem bramového ingotu P40N 
souvisí se schopností hlavového nástavce doplňovat taveninu oceli v poslední fázi tuhnutí do těla ingotu, s 
úpravou úkosu těla ingotu, ale i počtem hran zvlnění stěny bramové kokily. 

      
 a)  b)  c) 

Obr. 2 Porovnání profilu makoresegregace fosforu v řezu těla ingotu polygonálního tvaru (a), původního 
bramového ingotu P40 (b) a nově navrženého ingotu P40N (c). Definovaný obsah fosforu v simulaci byl pro 

polygonální ingot 0,007 hm. % a pro bramové ingoty shodně 0,01 hm. %. 

    
 a) b) c) 

Obr. 3 Porovnání celkové porezity v těle a) polygonálního b) bramového P40 a  
c) nového bramového ingotu 

Cílem numerického modelování kování pak bylo posoudit reálný proces kování bloku z konvenčního 
polygonálního ingotu 8K a nově navrženého typu bramového ingotu P40N. Byl sledován především vliv tvaru 
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ingotu na dosažení požadovaného stupně prokování a deformace po průřezu výkovku typu desky o 
konečných rozměrech cca 5350 mm délka x 1010 mm šířka x 305 mm tloušťka. Pro numerické výpočty bylo 
nutné provést jistá zjednodušení u klasického polygonálního ingotu. Tělo ingotu bylo uvažováno rovnoběžně 
ve tvaru osmihranu se středním průměrem jako velikost osmihranu, pata ingotu byla zanedbána a hlava byla 
již upravena ve tvaru vykovaného čepu. Na základě vlastních zkušeností s obdobnými výpočty je možno 
konstatovat, že tyto úpravy nemají vliv na výslednou deformaci v ose výkovku. 

Výsledky numerického modelování kování ukázaly, že kování desky z nového typu bramového ingotu je 
rychlejší a ekonomicky výhodnější oproti kování z klasického polygonálního ingotu. Tato skutečnost je dána 
nižším počtem kovářských operací. U nového typu bramového ingotu se kove pouze prodlužováním bez 
pěchování, celkem na dvě kovářské operace. U polygonálního ingotu je potřeba zařadit pěchování a 
kovářské operace jsou čtyři. Bylo ověřeno, že kování nového typu bramového ingotu s vnějším zvlněným 
povrchem nemá vliv na výslednou kvalitu povrchu, resp. ploch výkovku (desky), které budou rovné .  

U způsobu kování z polygonálního a nového typu bramového ingotu je však velmi odlišný průběh efektivní 
plastické deformace. U nového typu bramového ingotu je stupeň prokování sice 5,65, což je dle teoretických 
poznatků dostačující, avšak efektivní plastická deformace je značně nerovnoměrná a nedosahuje v celém 
objemu stanovenou hraniční hodnotu 2, což je dáno způsobem kování, které spočívá v prodlužování až na 
požadované rozměry výkovku (obr. 4 dole). U klasického polygonálního ingotu je efektivní plastická 
deformace rovnoměrnější a v celém objemu větší než 2, což souvisí s operací pěchování, která je zařazena 
dvakrát. Stupeň prokování u polygonálního ingotu činí 11,12 a je tedy dvojnásobný oproti bramovému ingotu 
bez pěchování pro zvolené rozměry výkovku typu desky (obr. 4 nahoře). 

 
 

Obr. 4 Rozložení efektivní plastické deformace vypočítané numerickou simulací kování desky o tloušťce 
310 mm z nového typu bramového ingotu (dolní obrázek, stupnice vlevo) a z polygonálního ingotu (horní 

obrázek, stupnice vpravo) 

ZÁVĚR 

Příspěvek prezentoval výsledky provozního experimentu a numerického modelování, které byly realizovány 
za účelem optimalizace výroby bramových ingotů. Typickým znakem bramových ingotů je poměr stran A/B, 
které přispívají k charakteristickému způsobu tuhnutí ocelových polotovarů obdélníkových průřezů. Jedním z 
rysů bramových ingotů je pak výrazná středová porezita. Na druhou stranu se díky nižším časům tuhnutí 
zmenšuje prostor pro makrosegregaci prvků. Snahou oceláren je při výrobě takovýchto bramových ingotů, 
které jsou využívány pro výrobu produktů např. typů tlustých desek, skloubit obojí poznatky a navrhnout 
kompromisní řešení. 
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Studium chování oceli během odlévání, tuhnutí a kování bylo zmapováno při výrobě tří různých tvarů ingotů, 
klasického polygonálního (8K), původního bramového (P40) a nově navrženého bramového ingotu (P40N). 
Z výsledků experimentálního a modelového výzkumu vyplynulo, že z pohledu omezení porezity a 
makrosegregací je nejvhodnější nový tvar bramového ingotu označovaný jako P40N.  

Na druhou stranu i kováním klasického polygonálního ingotu lze získat vyhovující výsledky. Kování nového 
typu bramového ingotu je sice rychlejší a ekonomicky výhodnější, avšak celková deformace je pro zvolený 
typ výkovku typu desky nerovnoměrná a nedosahuje požadované hodnoty celkové plastické deformace, i 
když stupeň prokování je dostatečný. Je tedy možno konstatovat, že požadované rozměry výkovku lze 
dosáhnout více způsoby, za různých podmínek. Při volbě vhodného typu ingotu je tedy nutné respektovat 
finální rozměry výkovku, aby jeho prokování bylo dostatečné a bylo dosaženo požadovaných hodnot 
mechanických vlastností a ultrazvukové čistoty. 
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POUŽITÍ SOFTWARE R PRO ZPRACOVÁNÍ DAT V METALURGII 

KALETA Jaromír, CHMIEL Bohuslav 

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s., Česká republika, jaromir.kaleta@trz.cz, bohuslav.chmiel@trz.cz  

Abstrakt  

Při analýze procesních a technických dat řešíme dva hlavní praktické problémy. Na prvním místě jsou zdroje 
a formát uložených dat, dále pak jak/čím daná data zpracovat. Nejčastějším software pro zpracování dat je 
tabulkový procesor Excel od firmy Microsoft. Pro rozsáhlejší statistickou analýzu je pak výhodné použití 
specializovaného software pro statistické výpočty. Tento software představuje většinou tzv. user friendly 
prostředí s grafickým rozhraním. Oproti těmto programům nabízí program R nekomfortní ovládání, protože je 
ovládán z příkazového řádku nebo pomocí skriptů. Pro mnohé oblasti zpracování dat je tento způsob spíše 
výhodou. Jazyk R se stal celosvětově nejpopulárnějším programovacím jazykem pro statistiku a prediktivní 
analýzu, který používají datoví experti a analytici ke zpracování dat v různých oborech jako sociologie, 
biochemie, medicíny nebo geofyziky. Cílem článku je předložit možnosti a výhody použití software R pro 
zpracování metalurgických dat.  

Klíčová slova: Data, analýza, grafy, R, skript 

1. PROGRAM R 

R je jazyk a prostředí pro statistické výpočty a grafiku, který vyvinul Ross Ihaka a Robert Gentleman na 
Aucklandské univerzitě v roce 1993. Jedná se o projekt GNU, který je podobný jazyku S a prostředí, které 
vyvinuli v laboratořích Bell (předtím AT & T, nyní Lucent Technologies) John Chambers a spol. R lze 
považovat za svobodnou implementaci jazyka S. Existují některé významné rozdíly, ale značná část kódů 
psána pro jazyk S běží i pod R [1]. R poskytuje širokou škálu matematicko-statistických výpočtů: 

 lineární a nelineární modelování, 
 klasické statistické testy, 
 analýza časových řad, 
 klasifikace a shlukování, 
 grafické vyhodnocení dat, 
 lineární programování, 
 a další. 

Jednou ze silných stránek R je jednoduchost vytváření a navrhování grafů s publikační kvalitou, včetně 
matematických symbolů a vzorců. R je k dispozici jako svobodný software licencovaný pod GNU Free 
Software Foundation ve formě zdrojového kódu. Software lze použití na různých platformách jako UNIX, 
FreeBSD, Linuxu, Windows a MacOS. Funkce prostředí lze rozšířit pomocí knihoven označovaných jako 
balíčky (packages). Příkladem často používaného balíku je například ggplot2 pro grafické zobrazení dat. 
Velkou výhodou je velké množství studijních materiálů. O programu R byla publikován cela řada učebnic, 
manuálů a odborných prací [2]. K březnu 2018 je na stránkách R.project [1] uváděno 162 knih souvisejících 
s R. Další publikace lze najít v učebních materiálech vysokých škol. 

1.1. Komerční podpora 

V říjnu 2011 Oracle ustanovila společnost Big dat Appliance, která integruje R, Apache Hadoop, Oracle 
Linux a NoSQL databázi s Exadata hardware. Oracle Enterprise R je nyní jedním ze dvou komponent 
"Oracle Advanced Analytics Option" (druhá komponenta je Oracle Data Mining). 
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Ke komerčnímu software podporující připojení nebo integraci s R patří například: JMP, Mathematica, 
MATLAB, Spotfire, SPSS, STATISTICA, Platforma Symphony nebo SAS. Současný vlastník S-Plus jazyka 
(společnost TIBCO) umožňuje některým ze svých zaměstnanců, aby aktivně podporovali výzkum a aby 
sponzorovali setkání skupiny uživatelů. Google je velkým uživatelem R a vydává průvodce, sponzoruje 
výzkumné projekty v programu Summer-of-Code a také finančně podporuje setkání uživatelů jazyka R. 
Dalším projektem je RStudio, které nabízí software, vzdělání a služby pro R. 

V roce 2007 byla založena společnost Revolution Analytics, která poskytuje komerční podporu R a distribuci 
v oblasti výzkumu, která zahrnuje i komponenty vyvinuté společností jako ParallelR: 

 prostředí IDE,  
 RevoScaleR (pro velké datové analýzy), 
 RevoDeployR (pro webové služby), 
 možnost čtení a zápisu dat ve formátu SAS. 

Společnost se později zaměřila na poskytování svého produktu Revolution R zdarma pro akademickou sféru 
a komerční software pro zpracování velkého objemu dat, multiprocesorové výpočty a vícejádrové výpočty. 

V roce 2015 koupila společnost Revolution Analytics firma Microsoft. Díky této akvizici mohli představit 
novou platformu pokročilé analýzy postavenou na open source programovacím jazyku R. Microsoft se 
zavázal zahrnout technologii od Revolution do svých produktů. V roce 2015 tak vyšly SQL Server R 
Services, vestavěná komponenta SQL Server 2016 CTP3 a podpora pro Power BI Desktop. 

Na začátku roku 2016 byl uvolněn další produkt - Microsoft R server, který je dostupný pro Hadoop 
(Hortonworks, Cloudera, MapR), Linux (Red Hat, SUSE), Teradata i Windows (jako součást SQL Server 
2016). Vývojáři si jej mohou stáhnout zdarma jako Microsoft R Server Developer Edition. Studenti si jej 
mohou stáhnout zdarma v rámci programu Microsoft DreamSpark. Byl připraven image virtuálního stroje pro 
Azure s názvem Microsoft Data Science Virtual Machine, který obsahuje předinstalované 
a předkonfigurované nástroje pro analýzy pomocí R. Revolution R Open byl převeden na Microsoft R Open 
a je k dispozici zdarma [3]. 

Podporu R lze najít i u firmy IBM pro přístup k databází DB2 [4]. Firma nabízí balíček RJDBC pro komunikaci 
s databázovým serverem DB2. Druhou možností je přístup přes ODBC. IBM rovněž nabízí spouštění skriptů 
R na Cloudu pomocí dashDB for Cloud. 

2. VYUŽITÍ JAZYKA R PRO ZPRACOVÁNÍ METALURGICKÝCH DAT 

Jazyk R umožňuje použití široké škály proměnných včetně faktorů, vektorů, matic, datových tabulek, 
seznamů a dalších objektů, např. pro práci s časovou řadou. Pomocí vestavěných funkcí nebo přídavných 
balíčků lze importovat do R data z velkého množství zdrojů. Nejčastěji jsou používány data uložená jako text 
(txt, csv), ale načítat lze i z excelovských tabulek nebo datových souborů jiných programů jako Minitab, S, 
SAS, SPSS, Stata, Systat, Weka, dBase a dalších. 

Program načítá data do paměti, proto jsou zachovány původní zdroje dat. Zároveň je tento způsob 
omezující, protože práce s daty je omezena velikostí instalované paměti. Tuto nevýhodu lze obejít načítáním 
dat z databází, kdy data můžeme již během načtení předzpracovat (filtrovat, spojovat a pod.). Přídavné 
balíčky funkcí umožňují komunikaci R s databázemi SQL Server, Access, MySQL, PosgreSQL, DB2 
a dalšími. V průmyslových podnicích nejsou informace uloženy v jedné tabulce, ale data se často nachází ve 
více typech databází. Software R tak umožňuje jejich efektivní načítání, sumarizaci a agregaci dat.  
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2.1. Práce s programem R 

Složitější analýzu lze obtížně provádět z příkazového řádku. V současnosti je pro složitější analýzu dat 
programem R nejvhodnější vývojové prostředí (IDE - Integrated Development Environment). Mezi 
nejpoužívanější patří RStudio Desktop, případně  RStudio Server, v open source i komerční verzi [5]. Toto 
IDE obsahuje konzolu, editor pro zvýraznění syntaxe s podporou spuštění kódu, nápovědu a nástroje pro 
ladění kódu, umožňuje prohlížení grafického výstupu a jeho ukládání atd. 

Při zpracování rozsáhlejších souborů dat tento přístup umožňuje vytvářet různé scénáře, vracet se a editovat 
kód, doplňovat potřebná data a vždy jednoduše již odladěné části analýzy znovu přepočítat. S využitím 
spouštění dílčích skriptů nebo vytvoření vlastních funkcí lze rozsáhlejší analýzy zpřehlednit a udržovat 
čitelné pro další práci, ke které se můžeme dostat až s odstupem času. Uložený kód ve formě skriptu 
můžeme kdykoliv spustit znovu, např. po doplnění dat, ale zároveň slouží i jako záznam o provedené 
analýze.  

R tak v technologické praxi umožňuje vracet se k prováděným analýzám, doplnit data a i s odstupem času 
pokračovat v dané analýze. Základem je samozřejmě přehledný, udržovaný kód, který IDE prostředí pomáhá 
vytvořit. Skripty tak nemusí být chápány jen jako programy pro opakované spouštění kódu a vykonávání 
určité činnosti, ale představují zároveň záznam prováděné analýzy. 

2.2. Možnosti reportingu 

Data je potřeba nejen zpracovat a vyhodnotit, ale často i reportovat. Plugin rmarkdown umožňuje vytvořit 
dynamicky vygenerované dokumenty a uložit je do souboru html, pdf nebo word, případně vytvořit 
prezentace. Tvorbu reportů lze rozdělit na: 

 psaní dokumentu/reportu s podporou R příkazů, 
 psaní R skriptu s poznámkami a příkazy pro vygenerování reportu, 
 tvorba interaktivních dokumentů pomocí pluginu Shiny. 

2.3. Možnosti analýzy dat 

Data mining je analytická metodologie získávání netriviálních skrytých a potenciálně užitečných informací 
z dat [6]. Společnou podstatou metodologií, kterou vyvíjely společnosti SAS (SEMMA) nebo konsorcium 
firem spolu se SPSS (CRISP-DM) lze popsat několika kroky: 

 formulace úlohy, 
 vyhledání a příprava dat pro analýzu, 
 hledání souvislostí/informací v datech, 
 aplikace získaných informací do aplikačních modelů, 
 kontrola modelů. 

K řešení daných úkolů lze použít software R. K analýze dat má R prakticky neomezené množství funkcí 
matematické statistiky i explorační analýzy. Funkce, které nejsou součásti standardní instalace, lze snadno 
doinstalovat pomocí balíčků nebo vytvořit vlastní funkce. 

Na obr. 1 a 2 jsou ukázky analýzy obsahů dusíku v oceli z elektrických obloukových pecí pomocí boxplotů 
a histogramu, základních grafů explorační analýzy. V datech lze pozorovat rozdíly mezi obsahy dusíku 
v různých kategoriích, vytvořených podle obsahu uhlíku v oceli.  Distribuci dusíku v jednotlivých kategoriích 
lze zobrazit pomocí histogramů. 
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Obr. 1 Obsahy dusíku v oceli [7] Obr. 2 Histogram rozdělení dusíku v oceli [7] 

V ocelářství je kladen velký důraz na složení strusek. Pro analýzu složení strusky bylo použito vlastní 
definované funkce pro vykreslení dat do ternárního diagramu. Ukázka zobrazení poměru oxidů ve strusce 
(zeleně) a porovnání s ternárním grafem systému CaO-CrOx-SiO2 je na obr. 3. 

 
Obr. 3 Poměry oxidů ve strusce s vysokým obsahem Cr2O3 

v porovnání se systém CaO-CrOx-SiO2 [8]. 

 

2.4. Regrese a korelace 

Použití regrese demonstruje příklad stanovení křivky ochlazování ingotů v termoboxu. Ze získaných dat 
průběhu teploty byl proveden odhad teploty na době ochlazování. Doba ochlazování se logaritmicky 
prodlužuje s poklesem teploty. Pro regresi byla použita logaritmická transformace teploty, která má 
exponenciální průběh (1). Pro uvažovanou lineární regresní rovnici (2) lze odvodit: 
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             (1) 

           (2) 

Pro hledanou rychlost ochlazování bude proto platit vztah (3) (derivace rovnice teploty (1) podle času): 

           (3) 

kde: b0 je konstanta regresní rovnice, 
 b1- směrnice linearizované rovnice, 
 T - teplota [°C], 
 t - šas [s]. 

Tab. 1 Výpis programu R 
> summary(lm2 <- lm(log(Temperature) ~ Time)) 
 
Call: 
lm(formula = log(Temperature) ~ Time) 
 
Residuals: 
      Min        1Q    Median        3Q       Max  
-0.073295 -0.010853 -0.000004  0.015657  0.033186  
 
Coefficients: 
              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     
(Intercept)  6.671e+00  1.054e-03  6330.7   <2e-16 *** 
Time        -3.875e-06  4.648e-09  -833.7   <2e-16 *** 
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
 
Residual standard error: 0.01668 on 736 degrees of freedom 
  (197 observations deleted due to missingness) 
Multiple R-squared:  0.9989, Adjusted R-squared:  0.9989  
F-statistic: 6.951e+05 on 1 and 736 DF,  p-value: < 2.2e-16 

F - statistika a T - statistika regresního modelu umožňují určit míru/významnost závislosti proměnných. 
Druhá mocnina korelačního koeficientu (R-square), tzv. regresní rabat, po vynásobení stem vypovídá 
o procentu vysvětlené variability. V software R lze provést další testy regresního modelu, jako např. test 
normality reziduí, autokorelace reziduí atd. 

2.5. Další možnosti využití R 

Dalším oborem použití R jsou neuronové sítě (např. balíčky neuralnet, Keras) nebo lineární programování 
(např. balíček lpSolve). Úlohou lineárního programování je nalezení minima nebo maxima v soustavě 
nerovnic. Takovou úlohou je legování oceli nebo výpočet vsázky, kdy musíme zajistit nejen chemické 
složení, ale i ekonomicky nejvýhodnější variantu použitých materiálů. Pro řešení soustavy nerovnic je 
základní podmínkou nezápornost proměnných. Tato podmínka je splněna, protože hmotnost přísad nemůže 
být záporná. 

3. VYUŽITÍ SOFTWARE R PŘI VÝVOJI MODELU CHEMICKÉHO OHŘEVU 

Komplexnější použití software R bylo využito při řešení modelu chemického ohřevu v TŽ, a.s. Původní návrh 
modelu vycházel z práce [9], který byl sestaven na omezeném množství dat. Původní data byla získána 
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přímým sledováním vybraných taveb. Pro novou analýzu bylo zapotřebí získat větší soubor dat, načtených 
z informačního systému. Tyto data již mohou obsahovat chyby nebo neúplné informace (nejčastěji časové 
razítko - Timestamp). Software R byl použit pro analýzu různých datových zdrojů, včetně procesních dat 
získaných z měřících zařízení stanice mimopecního zpracování oceli. Jako první bylo nutné vybrat, očistit 
a upravit data do formátu, vhodného pro další zpracování. Pomocí procesního modelu a explorační analýzy 
datového skladu byl sestaven soubor dat pro regresní analýzu. Na základě získaných regresních rovnic byl 
vytvořen vícerovnicový regresní model chemického ohřevu v jazyku R. Základní matematický model 
chemického ohřevu byl následně přepsán do jazyka C++. Zkompilovaná knihovna modelu chemického 
ohřevu byla zpět načtena pomocí balíčku Rcpp do prostředí R a byla provedena kontrola/ověření výpočtů 
modelu. Ověřená knihovna byla poté uvolněna k použití v řídicím systému elektroocelárny. Postup vývoje 
modelu chemického ohřevu je na obr. 4. Schéma bylo vygenerováno v programu R pomocí balíčku 
DiagrammeR. 

 

Obr. 4 Vývoj modelu chemického ohřevu 

ZÁVĚR 

Při analýze procesních a technických dat je zapotřebí zpracovat velké množství informací. Tyto informace 
pochází často z různých zdrojů. Jazyk R umožňuje jejich efektivní a přehledné zpracování. Porovnáme-li R 
s prací v tabulkovém procesoru, pak v tabulkovém procesoru na první pohled vidíme načtená data, ale 
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historie manipulace s těmito daty je nám skryta. Ve skriptech jazyka R vidíme, odkud data byla získána, jak 
bylo s daty manipulováno, které statistiky byly vyhodnocovány atd. Postup testování lze ukládat ve formě 
skriptů nebo reportů a uživatel má přehled o veškerých úpravách prováděných s daty. Při doplnění dat lze 
veškerou analýzu rychle opakovat. Jazyk R se stal rozšířeným nástrojem pro zpracování dat v akademické 
sféře především v západních zemích a je přednášen i na mnoha vysokých školách v ČR. Za výhodu lze tak 
pokládat i velké množství dostupných literárních zdrojů, zabývající se zpracováním dat pomocí R. 
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Abstrakt 

V příspěvku jsou shrnuty základní analytické a empirické poznatky o hledání závislostí kvality bram a 
následně kvality finálních výrobků, válcovaných plechů, na tepelných procesech, které probíhají v průběhu 
plynulého odlévání polotovarů - bram. Průběh tepelných procesů při plynulém odlévání oceli má bezesporu 
významný vliv na kvalitu bram. Její hodnocení je nedílnou součástí informačního systému metalurgického 
závodu. Toto hodnocení kvality pracuje na základě sběru a ukládání dat potřebných pro efektivní hledání 
závislostí mezi naměřenými a kvalitativními veličinami. Článek popisuje návrh koncepce predikce kvality 
bram a následně i kvality finálních válcovaných výrobků. Pro tento účel jsou používány statistické metody, 
zejména asociační pravidla a logistická regrese. Na základě využití systému pro sledování licích parametrů a 
statistických metod byla technologem stanovena asociační pravidla predikce kvality bram. 

Klíčová slova: Plynulé odlévání oceli, brama, asociační pravidla, logistická regrese, predikce kvality 

1. PROBLEMATIKA PREDIKCE BRAM 

Cílem výzkumné práce bylo stanovit závislosti kvality na technologických veličinách odlévání, tj. když dojde k 
porušení předepsané hodnoty konkrétního parametru, pak dojde ke konkrétnímu typu vady na bramě. Je 
třeba konstatovat, že při analýze závislostí parametrů kvality na ukazatelích tepelných procesů je jen málo 
zcela jasných, jednoduchých a přímých výsledků typu “nestandardní jediný ukazatel → vada bramy”. Často 
se jedná o komplex příčin, které vedou k nekvalitní, vadné produkci bram. Dalším úkolem a cílem pak bylo 
stanovit závislosti typu, když je ta a ta vada na bramě, tak je předpoklad vzniku té a té vady na 
vyválcovaném plechu.  

1.1. Vliv tepelných procesů a parametrů na kvalitu bram 

Tepelné procesy v bramě, probíhající při jejím průchodu celým zařízením plynulého odlévání oceli (dále jen 
ZPO), představují složitý mnoha komponentní tepelný, termodynamický, hydrodynamický a 
termomechanický systém. Jeho poznání a řešení vyžaduje interdisciplinární přístup, který není možný bez 
využití různých matematických modelů, od off-line verzí až k verzím on-line, kdy ze vstupních dat, 
snímaných přímo na konkrétním ZPO, je vypočítáváno a znázorňováno teplotní pole bramy v kterémkoli 
okamžiku a libovolném místě při jejím průchodu licím strojem. Dnes je již technická úroveň těchto modelů, 
také díky modernímu hardware, na takovém stupni vývoje, že výpočet a znázornění výsledků tepelných 
procesů jsou i v časové shodě s reálným procesem na daném ZPO. Příkladem takového teplotního modelu, 
pracujícího v reálném čase, je teplotní model vyvinutý na VŠB TU Ostrava [1] a na VUT Brno [2]. V rámci 
výzkumů teplotního pole bramy při jejím tuhnutí a vývoje programového řešení teplotního modelu tuhnutí a 
chladnutí bramy je důkladně popsána teorie řešení. S náročnou definicí okrajových podmínek bylo třeba se 
vypořádat při sestavení numerického modelu nestacionárního teplotního pole bramy, které je ve 
zjednodušení popsáno Fourier-Kirchohoffovou rovnicí [3]. Naprogramován je pak teplotní numerický model 
sestaven s využitím metody sítí (konečných diferencí). 
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Pro řešení složitých tepelných procesů, probíhajících v odlévané bramě, je třeba vycházet z těch jejich 
charakteristických parametrů, které lze jasně definovat a které lze dát do souvislosti s parametry kvality 
(resp. vad) odlitých bram a posléze i plechů, z těchto bram válcovaných. Jsou to parametry měřitelné, s 
možností zobrazit numericky či graficky jejich trendy. Jde v podstatě o všechny měřené teploty, včetně 
teploty chladicích medií, hodnoty průtoků, tlaků chladicích médií, stejně jako hodnoty řady mnoha tepelných 
veličin počítaných on-line teplotním modelem. Dále je možno jmenovat faktory které mají vliv na tepelné 
procesy zprostředkovaně. Je to zejména licí rychlost, která ovlivňuje tvar a délku tekutého jádra bramy 
příčné pohyby předlitku a jeho deformace, bulging, fluktuace chemického složení oceli a licího prášku, 
kolísání výšky hladiny oceli v krystalizátoru a oscilace krystalizátoru. Vedle těchto parametrů však existují i 
další neměřitelné parametry ZPO, které mají vliv na kvalitu bram. Jako příklad lze uvést proudění oceli v 
tuhnoucí bramě na rozhraní tekutá fáze - mushy zone a mushy zone - pevná fáze. 

1.2. Využití statistických metod při stanovení predikce vad 

Při řešení výše uvedené problematiky bylo využito statistických metod při zpracování dat z roční produkce na 
ZPO. Byly vytipovány nejdůležitější parametry a stanoveny meze, při jejichž překročení nebo podkročení 
nastane příslušný typ vady. Tím vznikla sada jednoduchých asociačních pravidel, tj. jestliže porušení 
stanovené meze parametru, pak vznikne vada. To je běžný princip predikčních systémů na ZPO, viz např. 
[4]. Obdobně byly stanoveny závislosti „vada bramy → vada na plechu“. Tyto pravidla byla stanovena 
zejména na základě zkušeností technologů ZPO [5], [6]. Využití statistických metod a dat bylo podpůrnou 
záležitostí, sloužilo zejména k ověřování platnosti predikčních, resp. asociačních pravidel. V tomto kroku byly 
využity základní statistické metody - popisná statistika, korelační a regresní analýza. 

K predikování konkrétního typu vady dle komplexu porušených parametrů slouží moderní metody umělé 
inteligence, založené na získávání znalostí z dat (tzv. data mining), a to metoda logistické regrese a metoda 
neuronových sítí. 

2. NASTAVENÍ ASOCIAČNÍCH PREDIKČNÍCH PRAVIDEL 

Hodnocení kvality bram na zařízení plynulého odlévání oceli je součástí informačního systému hutního 
podniku. Tento systém obvykle pracuje se všemi daty, která jsou dostupná z procesů ZPO. Součástí 
systému je nahrání a filtrace dat, jejich třídění, uložení do relačního databázového systému, dále agregace 
dat a jejich grafická interpretace. Umožňuje filtrovat data a pro statistické zpracování provádí nezbytné 
agregace dat. Agregace je nutná ke zjednodušení práce a manipulace s velkým množstvím dat. Ukazuje se, 
že je účelné a postačující agregovat data na jeden metr odlité délky bramy. Po zpracování dat byla 
vytvořena matice nezávisle proměnných - technologických parametrů a závisle proměnných - vad na bramě. 
V rámci výzkumu byl proveden výběr parametrů oceli, jejího odlévání a  licího stroje, které souvisí s 
odvodem tepla z bramy na ZPO. A tedy mohou mít vliv na kvalitu odlitých bram, charakterizovanou podobou 
jejich makrostruktury, ale hlavně výskytem či nepřítomností vad.  

Postupně byly využity pro hodnocení a analýzu taveb, resp. sekvencí tyto základní statistické metody: 
popisná statistika měřených veličin, histogramy četností, filtrace a čištění dat, korelační analýza, lineární 
regrese, kvadratická regrese, klasifikační tabulky. 

S využitím výše uvedených statistických metod bylo vytipováno 40 parametrů, pro které byla nastavena 
asociační predikční pravidla. Přehled a příklad parametrů s nastavením mezí - predikčních pravidel je 
uveden v Tab. 1.  
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Tab. 1 Nastavení hodnot predikce pro kontrolu pracovníků 

 

Tato pravidla byla pak interpretována do informačního systému, viz Obr. 1.  

 

Obr. 1 Print screen “Grafická interpretace parametrů lití a predikční pravidla“ 
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Z tohoto obrázku je patrné, že jsou zobrazovány základní údaje primárních bram. U každé bramy je 
vyznačeno, zda došlo nebo nedošlo k porušení limitů predikčních pravidel. Při porušení limitů predikčních 
pravidel se na obrazovce zobrazuje nejen predikovaná vada, ale i dispozice jak s bramou dále nakládat. 
Popis funkcí tohoto složitého informačního systému přesahuje rámec tohoto článku, je popsán například 
v článku [7]. 

3. PREDIKCE POMOCÍ LOGISTICKÉ REGRESE 

V rámci výzkumné práce byla otestována metoda logistické regrese. 

3.1. Princip metody logistické regrese 

Principem je sestavení rovnice na základě dat predikující vadu s určitou pravděpodobností a v odhadu 
hodnot regresních koeficientů logistického regresního modelu, který má tvar 

  Ze
V 


1

1)P(           (1) 

  nn XbXbXbbZ  ...22110          (2) 

kde P(V)  je pravděpodobnost vady V, 

 bj -  regresní koeficienty, j = 1, 2,..., n, 

 Xj -  prediktory - nezávislé proměnné (znaky), j = 1, 2,..., n, 

 n -  počet prediktorů. 

Na rozdíl od metody nejmenších čtverců, která se používá k odhadu střední hodnoty regresních koeficientů 
lineárního regresního modelu, v logistickém regresním modelu se pro odhad regresních koeficientů používá 
metoda maximální věrohodnosti, která poskytuje nejpravděpodobnější hodnotu regresních koeficientů. 
Logistický regresní model je nelineární model, a proto k řešení úlohy predikce vad materiálu jsme využili 
statistický softwarový program IBM SPSS [7], kde je vhodná metoda logistické regrese k dispozici. 

Interpretaci výsledků logistické regrese ilustruje následující příklad nejjednoduššího logistického modelu s 
jedním (dichotomickým) regresorem. Pro větší názornost si představme, že regresor x znamená vystavení 
riziku vady. Vysvětlovaná proměnná Y znamená přítomnost příznaku vady. Četnosti pozorovaných případů 
pak můžeme zapsat do čtyřpolní tabulky, viz Tab. 2. 

Tab. 2 Čtyřpolní tabulka 

riziko / vada x = 1 x = 0 

Y = 1 a b 

Y = 0 c d 

3.2. Příklad aplikace logistické regrese 

Na rozsáhlém souboru reálných dat z výroby jsou demonstrovány možnosti výše popsané metody logistické 
regrese k predikci vad bram. V příkladu byla použita reálná, avšak upravená a statisticky ošetřená data z 
výroby celkem 8 601 bram, vyrobených za období přibližně půl roku. Každému bramě byly přiřazeny číselné 
průměrné hodnoty dvaceti prediktorů označených X1, X2,..., X20, tedy v modelu (1), (2) je n = 20. Hodnoty 
prediktorů představují měřené hodnoty na bramě v procesu její výroby (jejich přehled je uveden v Tab. 3).  
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Tab. 3 Přehled prediktorů 

X1. přehřátí oceli   (ºC) X11. hustota tepel. toku, MR   (W·m-2) 

X2. rychlost lití   (m·min-1) X12. hustota tepel. toku, VR   (W·m-2) 

X3. zrychlení   (m·min-2) X13. oscilace KR (min-1) 

X4. hmotnost v  mezipánvi (kg) X14. průtok vody v sek. chlazení, zóna Z1   (l·min-1) 

X5. t v krystalizátoru, PB   (ºC) X15.  průtok vody v sek. chlazení, zóna Z1s   (l·min-1) 

X6. t v krystalizátoru, PB   (ºC) X16.  průtok vody v sek. chlazení, zóna Z2   (l·min-1) 

X7. t v krystalizátoru, MR   (ºC) X17.  průtok vody v sek. chlazení, zóna Z3   (l·min-1) 

X8. t v krystalizátoru, VR   (ºC) X18.  průtok vody v sek. chlazení, zóna Z4i   (l·min-1) 

X9. hustota tepel. toku, PB   (W·m-2) X19.  průtok vody v sek. chlazení, zóna Z4a   (l·min-1) 

X10. hustota tepel. toku, LB   (W·m-2) X20.  průtok vody v sek. chlazení, zóna Z5   (l·min-1) 

Kromě toho je u každé bramy uvedeno, zda nastala sledovaná vada V (trhliny), což je vyjádřeno hodnotami 
1 nebo 0 (1 = vada se vyskytuje, 0 = vada se nevyskytuje).Výstup z programu IBM SPSS, kde jsou uvedeny 
hodnoty všech regresních koeficientů, příslušných k prediktorům, včetně úrovňové konstanty, tj. regresního 
koeficientu b0 nám dává statisticky významné koeficienty (na základě Waldova testu): X1, X3, X7, X11, X14, 
X15, X16, X18 a X20.  

Dosazením hodnot prediktorů pro konkrétní bramu do (1) a poté do (2) obdržíme pravděpodobnost p výskytu 
vady V pro tento výrobek. Porovnáním pravděpodobnosti p s rozhodovací mezí p = 0,5 rozhodneme o 
hodnotě predikce. Jestliže tento postup zopakujeme pro všech 8 601 předlitků, obdržíme všechny 
predikované hodnoty, které porovnáme se skutečným výskytem sledované vady V.  

V příslušném predikčním modelu (1), (2) má rovnice (2) tvar 

 
201615

1411731

0,004·+0,003·+0,030·+
0,017·-11,384·+2,118·-1,914·-0,049·- 8,664- = 

XXX
XXXXXZ        (3) 

Tab. 4 Výstup z programu IBM SPSS 

  Predicted   

  V  Percentage Correct 

Observed  0 1  

V 0 3871 1264 75,4% 

 1 1495 1971 56,9% 

Overall Percentage    67,9% 

Klasifikační schopnost modelu z výstupu programu IBM SPSS je v Tab. 4.  

Tento způsob identifikace logistického regresního modelu se v programu SPSS nazývá „Metoda Enter“. Z 
klasifikační tabulky je zřejmé, že predikční vlastnosti modelu nejsou ideální. Zatímco v případě nepřítomnosti 
vady model predikuje správně 75,4 % výrobků, v případě výskytu vady predikuje správně jen 56,9 % 
výrobků. Celkem model predikuje správně 67,9 % bram. 
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ZÁVĚR 

Z výše uvedeného příkladu aplikace je zcela zřejmé, že metoda asociačních pravidel a logistické regrese je 
použitelná na uvažovaný problém predikce přítomnosti vad v materiálu. Aby bylo možné metodu použít na 
konkrétní problém predikce přítomnosti vad na vyrobených bramách na podkladě existujících měřených 
veličin - prediktorů z výrobního procesu, byl by zapotřebí důkladnější rozbor logistického regresního modelu 
se zaměřením na další metalurgické charakteristiky procesu kontinuálního lití bram, jejich eventuální 
vzájemné vztahy apod. 

Výsledky statistických rozborů a grafické znázornění parametrů průběhu lití, společně s hodnocením kvality 
bram a plechů jsou v procesu výroby bram využívány k operativnímu hodnocení a řízení výroby. Pracovníci 
ZPO mají možnost po sekvenci vyhledat trendy jednotlivých odchylek a vidět rozdíly oproti předchozím 
sekvencím. V systému jsou nastavené predikční meze, které sledují pracovníci kontroly jakosti. Výsledky 
postupu analýzy průběhu taveb jsou promítnuty do nastavení limitů, tzv. mezních hodnot, jejichž překročení 
či podkročení upozorňují na porušení optimálního průběhu odlévání. Pro pracovníky oddělení organizace a 
technika řízení slouží za tím účelem obrazovka ve formě tabulky v informačním systému ocelárny. Tyto 
tabulky jsou vytvořeny podle jakostí oceli. Při překročení nastavených mezí tito pracovníci provádějí kontrolu 
bram nebo přeřazují bramy na jiné zakázky. 
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Abstrakt  

Příspěvek shrnuje výsledky studia dvou zkušebních svarových spojů potrubí z oceli P91 (tvářených kroužků 
a litých desek). Vedle zkoušek žáropevnosti byly provedeny rozbory lomových ploch, měření profilů 
mikrotvrdosti a rozbor mikrostruktury a substruktury metodami světelné a elektronové mikroskopie. 

Svarový spoj tvářených kroužků z oceli P91 má vyhovující žáropevnost do teploty 570 °C. Kritickou oblastí 
pro rozvoj creepového porušení jsou při teplotách 550°C až 625°C jemnozrnné oblasti tepelně ovlivněné 
zóny základního materiálu, kde je matrice nejméně zpevněna jemným precipitátem, je nejvyšší hustota 
hrubých částic a velká plocha hranic zrn, což významně přispívá k rozvoji kavitačního porušení. 

V případě svarového spoje litých desek z oceli P91 byly zaznamenány určité rozdíly v žáropevnosti 
i v mechanismu porušování. Stejně jako u svarového spoje z kroužků byla žáropevnost do teploty 570 °C 
vyhovující, přičemž žáropevnost svarového spoje desek byla až do 600 °C vyšší než žáropevnost svarového 
spoje potrubí. Při zvýšení teploty na 625 °C se situace změnila. Došlo k výraznému odpevnění svarového 
kovu svaru litých desek a obvyklý typ porušení typu IV, při kterém dochází k lomu v jemnozrnné tepelně 
ovlivněné zóně, se změnil na porušení typu I, při kterém se lom uskutečňuje ve svarovém kovu.  

Klíčová slova: Ocel P 91, zkoušky tečení, creepová pevnost, mikrostruktura, tvrdost 

1. ÚVOD 

V celosvětovém měřítku představují tepelné elektrárny hlavní zdroje elektrické energie a pravděpodobně si 
vedoucí pozici udrží i v několika budoucích desetiletích. Aby si své postavení udržely, je nutné věnovat 
soustředěnou pozornost na zajištění jejich spolehlivosti, snížení provozních nákladů, prodloužení životnosti 
a omezení škodlivých emisí, zejména CO2 a NOX. Toho lze dosáhnout, kromě dalších opatření, i zvýšením 
účinnosti teplotního cyklu. Jedním z klíčových způsobů zlepšení účinnosti energetických zařízení je navýšení 
parametrů (tlaku a teploty) páry. Tyto rostoucí požadavky vedou k potřebě použít materiály s vyššími 
užitnými vlastnostmi zejména z hlediska jejich žáropevnosti a odolnosti proti vysokoteplotní oxidaci. Zatímco 
pro bloky s nadkritickými parametry páry byly k dispozici nízkolegované a chromové modifikované oceli, pro 
ultrakritické bloky (US) již není žáropevnost těchto materiálů vyhovující. Použití austenitických ocelí, které se 
vyznačují dobrou korozivzdorností i žáropevností, je hlavně pro tlustostěnné výrobky omezeno jejich nízkou 
tepelnou vodivostí, velkou teplotní roztažností a také vyšší cenou. Vysoká cena a plné nevyužití 
potenciálních schopností materiálu jsou rovněž překážkou pro využití niklových superslitin. Z tohoto důvodu 
byly hledány možnosti použití feritických ocelí s vysokou žáropevností a dobrou odolností proti 
vysokoteplotní korozi. Nový impuls byl materiálovému výzkumu dán na začátku 80. let, kdy byla vyvinuta 
nová generace chromových modifikovaných ocelí, představovaná ocelí P 91 [1].  

V československé resp. české energetice se používala zejména nízkolegovaná ocel 15 128, jejíž evropské 
ekvivalenty však nedosáhly všeobecného rozšíření, v Evropě pak hlavně oceli na bázi 2.25%Cr-1%Mo 
(československý ekvivalent 15 313) a 12%Cr-1%Mo-0.3%V (17 134). Při rekonstrukcích a opravách 
stávajících energetických zařízení dochází k nutnosti spojení původního základního materiálu (především 
ocel 15 128, případně 15 313) s novými díly z materiálu P91 - 17119 (X10CrMoVNbN91) a nahrazování 
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některých kritických dílů vysokochromovými ocelemi P91, P92 a další typy především na legujících bázích 
vyvinutých v rámci programů EK COST. 

Svařování patří mezi standardní technologické procesy, které jsou součástí výroby velkých kovaných i litých 
dílů parních turbín a parovodů. Pro svařování jsou vyžadovány ověřené postupy. V normě ČSN EN 288 se 
řeší metodika a dokladování jakosti svarových spojů, ale tato norma neposuzuje hodnocení dlouhodobé 
žáropevnosti svarových spojů, které přímo souvisí se životností dílů. Při návrhu funkcí jednotlivých dílů se 
vychází ze žáropevnosti základních materiálů, avšak kritickými místy jsou svarové spoje, které tak určují 
životnost celého energetického zařízení. Porušení je obvykle iniciováno v heterogenních oblastech se 
specifickou strukturou. Je proto důležité předpovědět jejich chování při dlouhodobých creepových 
expozicích. Ve ŠKODA DOOSAN POWER s.r.o. (DŠPW) předchází výrobě parních turbín a kotlových 
systémů řada technologických a mechanických zkoušek včetně materiálového výzkumu, na kterém se podílí 
Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o. (VZÚ). U svarových spojů se obvykle připouští snížení žáropevnosti 
o 20 % v porovnání se základním materiálem. U energetických zařízení pracujících za teplot kolem 600 °C, 
které se vyrábějí z feritických ocelí, se počítá s ještě větším poklesem žáropevnosti a úměrně se zvětšují 
rozměry komponent. Svarové spoje představují z hlediska mikrostruktury složitý systém, u kterého může 
dojít během creepového zatížení k předčasnému rozvoji porušení v oblasti svarového kovu, v blízkosti linie 
ztavení, nebo v tepelně ovlivněné oblasti základního materiálu. Mikrostrukturní změny v každé z těchto 
oblastí mohou být po dlouhodobých creepových expozicích odlišné, a proto je důležité provádět dlouhodobé 
creepové zkoušky spolu s mikro- a sub-strukturním rozborem, v němž má nezastupitelné místo elektronová 
mikroskopie. Ukazuje se, že teprve po expozicích překračujících 20 000 h na teplotách kolem 600 °C 
dochází k precipitaci fází, které mohou výrazně snížit dlouhodobou žáropevnost modifikovaných (9-12)% Cr 
ocelí. 

2. EXPERIMENTÁLNÍ MATERIÁL A PROVEDENÉ ZKOUŠKY  

Dva zkušební svary oceli P91 zhotovené ve společnosti DŠPW, které vyhověly předepsaným 
nedestruktivním zkouškám a požadovanému stupni hodnocení dle ČSN EN 288-3, byly podrobeny 
zkouškám tečení, metalografickému a fraktografickému rozboru za účelem hodnocení žáropevnosti 
svarových spojů a určení kritických oblastí z hlediska rozvoje porušení při různých podmínkách creepové 
expozice.  

Ručním svařováním v ochranné atmosféře s obalenou elektrodou (metoda TIG+E) byl zhotoven svar dvou 
segmentů parovodního potrubí o vnějším průměru 325 mm, délce 25 mm, tloušťce stěny 25 mm a svar litých 
desek o rozměrech 500 mm x 150 mm x 40 mm.  Oba svary byly typu W. Segmenty potrubí byly svařeny 
v poloze PC, desky v poloze PA. Jako přídavné materiály byly použity Thermatit MTS3 (kořen svarového 
spoje) a Chromo 9 V (výplň). Po svaření bylo aplikováno žíhání v elektrické peci na odstranění pnutí 760°C 
resp. (740 - 750) °C/2,5h/vzduch pro potrubí resp. desky. Svarový spoj potrubí je označen dále jako C1, svar 
litých desek jako C. Chemické složení materiálů svaru udané výrobci je uvedeno v tab 1. 

Tab. 1 Prvkové složení použitých materiálů 

 C Mn Si Cr Mo V Ni Nb Al N P S 

P91- desky 0,11 0,41 0,21 8,84 0,90 0,24 0,11 0,09 0,003 0,066 0,012 0,006 

P91- trubky 0,116 0,50 0,29 8,50 0,93 0,20 0,27 0,08 0,01 0,060 0,010 0,004 

Thermanit MTS3 0,126 0,61 0,24 8,93 0,99 0,18 0,67 0,069 0,007 0,058 0,007 0,002 

Chromo 9V 0,10 0,62 0,24 9,05 1,05 0,20 0,73 0,05 0,007 0,40 0,009 0,006 
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Napříč svarovým spojem byly zhotoveny zkušební tyče, na kterých byly provedeny zkoušky žáropevnosti do 
lomu. U ukončených creepových zkoušek byl proveden fraktografický rozbor a lokalizace lomové trhliny na 
základě prohlídky makrostruktur pozorovaných na podélném řezu zkušební tyčí. Na řezech v podélné ose 
byl změřen průběh tvrdosti HV 10. Mikrostruktura byla hodnocena na podélných metalografických výbrusech 
při použití světelné mikroskopie (SM) a řádkovací elektronové mikroskopie (ŘEM). Na tenkých foliích 
a extrakčních replikách byla pozorována dislokační substruktura a precipitace sekundárních v transmisním 
elektronovém mikroskopu (TEM). Fólie svarového spoje byly cíleny do konkrétních oblastí svarového kovu 
(SK) nebo tepelně ovlivněné zóny základného materiálu (TOO ZM).  

3. VÝSLEDKY  

3.1. Creepové zkoušky 

Zkoušky žáropevnosti potrubí byly provedeny pro teploty od 525 °C do 625 °C při napětích od 70 MPa do 
240 MPa. Doby do lomu byly od 134 h do 29 962 h. Výsledky creepových zkoušek jsou uvedeny jako 
závislost napětí na Larson-Millerově parametru (LM) na obr. 1.  

LM = T(C+logtr),            (1) 

kde T je teplota zkoušky v K, tr je doba do lomu v hodinách a hodnota parametru C byla použita 25. Lomová 
trhlina se šířila jak svarovým kovem (středem i poblíž linie ztavení), tak tepelně ovlivněnou oblastí základního 
materiálu. Při nižších hodnotách Larson-Millerova parametru (nižší teploty a vyšší napětí) dochází k lomu ve 
svarovém kovu a porušení odpovídá trhlinám typu I a II. Při vyšších hodnotách Larson-Millerova parametru 
(vyšší teploty a nižší napětí) se lom nachází v základním materiálu, porušení svarového spoje odpovídá 
trhlinám IV typu.  
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Obr. 1 Creepová pevnost svarového spoje potrubí v závislosti na Larson-Millerově parametru 

Creepová pevnost svarového spoje C1 při teplotách do 600°C se nachází v rozptylovém pásmu ± 20 % 
kolem střední křivky creepové pevnosti základního materiálu P91. Při nižších teplotách a vyšších napětích 
jsou výsledky zkoušek svarového spoje téměř shodné s výsledky pro základní materiál (ZM), zatímco při 
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teplotě 600 °C a napětích menších než 100 MPa, stejně tak jako při všech creepových zkouškách při 625 °C 
creepová pevnost svarového spoje klesá v porovnání se ZM. Z naměřených hodnot byla pomocí dvou 
modelů - modelu SVÚM [2] a modelu podle Larson-Milera [3] stanovena žáropevnost svarového spoje pro 
100 000 h při teplotách 500 °C až 600 °C. V celém oboru zkušebních teplot je žáropevnost svarového spoje 
nižší než u základního materiálu, přičemž pokles roste s rostoucí teplotou. Při 570 °C je žáropevnost 
svarového spoje o 20 % nižší než u základního materiálu. Při 600 °C představuje pokles 36 % (tab. 2). 

Teploty creepových zkoušek svaru desek byly provedeny za stejných napětí a teplot jako zkoušky svaru 
potrubí. Výsledky zkoušek jsou uvedeny na obr. 2. U většiny zkušebních tyčí došlo k lomu typu IV v TOO 
ZM. Lomová trhlina se šířila jemnozrnnou oblastí tepelně ovlivněné oblasti (JZ TOO), popř. oblastí 
interkritického ohřevu (IZ TOO). Doba do lomu se pohybuje v mezích (1 061 až 45 811) hodin. Tažnost 
vzorků byla nízká, makroplastická deformace byla pozorována pouze u vzorků, které byly vystaveny při dané 
teplotě nejvyšším napětí. Mírné rozdíly byly pozorovány v rozsahu zaškrcení vzorků a v členitosti lomových 
ploch. Lom vzorku (525 °C/240 MPa) se šířil JZ TOO a IZ TOO a zasahoval i do ZM neovlivněného svarem. 
Lomová trhlina vzorku (525 °C/220 MPa) se šířila SK podél linie ztavení, při dolomení se odklonila do TOO a 
zasahovala až do ZM neovlivněného svarem. Lomová trhlina vzorku (625 °C/50 MPa) se šířila středem SK.  

U svarového spoje litých desek při teplotách 525 °C až 575 °C a vyšších napětích 120 MPa až 240 MPa se 
creepová pevnost nachází v rozptylovém pásmu ± 20 %. Při teplotách 525 °C a 550 °C je pevnost svarového 
spoje dokonce vyšší než pevnost základního materiálu. Avšak při teplotách  600 °C žáropevnost svarového 
spoje rychle klesá. U všech zkoušek zatěžovaných napětím menším než 100 MPa je při 600 °C a 625 °C 
pevnost nižší než povolená mez. Z výsledků zkoušek tečení byla stanovena žáropevnost svarového spoje 
desek C pro 100 000 h při teplotách 500 °C až 600 °C jako aritmetický průměr hodnot určených podle 
regresního modelu SVÚM a modelu podle Larson-Millera. Při teplotách 500 °C až 520 °C převyšuje 
žáropevnost ZM. Při vyšších teplotách monotónně klesá pod hodnoty příslušné základnímu materiálu rychleji 
než v případě svarového spoje potrubí. V intervalu 530 °C až 570 °C je patrný pokles. Při 570 °C představuje 
pokles 17%, při 625 °C je 31 % (tab. 2). 

 
Obr. 2 Creepová pevnost svarového spoje desek v závislosti na Larson-Millerově parametru 
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Tab. 2 Srovnání žáropevností svarových spojů a příslušných základních materiálů 

Teplota
Žáropevnost 
svarového 

spoje

Žáropevnost 
X10CrMoVNb 9 1 

(podle ECCC)

Odchylka 
žáropevnosti 

svarového spoje 
a základního 

materiálu

Žáropevnost 
svarového 

spoje

Žáropevnost 
GX12CrMoVNb

N9-1  (podle 
ECCC)

Odchylka 
žáropevnosti 

svarového spoje 
a základního 

materiálu
[°C] [MPa] [MPa]  [%] [MPa] [MPa] [%]
500 214 213 0.4 238 223 6.5
510 193 195 -0.9 215 206 4.1
520 174 177 -1.9 193 190 1.3
530 155 162 -4.2 171 175 -2.3
540 137 148 -7.1 150 160 -6.3
550 121 136 -11.2 132 146 -9.6
560 105 124 -15.2 114 132 -13.6
570 90 113 -20 98 119 -17.6
580 77 102 -24.6 84 106 -21.2
590 64 92 -30.1 71 95 -25.3
600 53 82 -35.7 59 86 -31.4

Potrubí (C1) Desky (C)

 

3.2. Fraktografický rozbor 

U přetržených zkušebních tyčí byl proveden fraktografický rozbor lomových ploch. Jeho cílem bylo jednak 
zjistit případný výskyt defektů v materiálu, které by mohly ovlivnit výsledky měření creepové pevnosti, jednak 
zjistit mikromechanismus porušení během zkoušky. Fraktografický rozbor byl komplikován oxidací povrchu 
lomové plochy. Její intenzita se zvyšuje s rostoucí teplotou zkoušky, je ale rovněž ovlivněna i rychlostí 
odebrání přetrženého vzorku z pece po lomu (k výraznější oxidaci lomových ploch docházelo při teplotách 
nad 600 °C).  

Z fraktografického rozboru lomových ploch prasklých zkušebních tyčí a prohlídek makrostruktury na jejich 
podélných řezech vyplynulo, že ke kritickým oblastem z hlediska porušování patřil SK a JZ TOO. 
Mechanismus porušení a poloha lomové plochy se však u jednotlivých svarových spojů liší. 

U svaru potrubí se při vyšších napětích a nižších teplotách lomová plocha nacházela v SK, při nižších 
napětích a vyšších teplotách v ZM. U svaru desek se lomová trhlina šířila převážně jemnozrnnou TOO, popř. 
oblastí interkritického ohřevu, v celém rozsahu teplot a napětí s výjimkou nejvyšší teploty a nejnižšího 
napětí, při kterých se lomová plocha nacházela uprostřed SK. Mechanismus porušení svarového spoje 
potrubí při vnějším napětí vyšším než 160 MPa aplikovaném při teplotách do 575 °C byl podobný jako při 
statickém zatěžování za zvýšené teploty; uskutečňoval se mechanismem tvárného transkrystalického 
porušení svarového kovu (trhliny typu I a II). Kavitační porušení nebylo prakticky pozorováno. Ve svarovém 
spoji desek naopak za těchto podmínek bylo pozorováno výrazné kavitační porušení. V TOO a zejména v JZ 
TOO vznikaly kavity a v důsledku jejich spojování došlo k lomu (trhliny typu IV). Při dlouhodobých zkouškách 
přesahujících 30 000 h při 550 °C vznikaly kavity nejen v TOO, ale drobné izolované kavity byly pozorovány 
i v SK a v ZM vně TOO. Při zkouškách tečení při nízkých napětích při 625 °C se výrazné kavitační porušení 
vyskytovalo u obou svarových spojů jak v TOO, tak v SK, přičemž u svaru potrubí došlo k lomu v TOO 
a u svaru desek v SK. Charakter lomu svaru potrubí odpovídal typickému kavitačnímu porušování s nízkou 
tažností a kontrakcí (trhliny typu IV), zatímco lom svaru desek s velkou tažností a kontrakcí odpovídal 
tvárnému transkrystalickému porušení svarového kovu (trhliny typu I). U svarového spoje desek s četnými 
kavitami v TOO i v SK kovu došlo k rozvoji plastické deformace a šíření lomové trhliny v SK. 
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3.3. Změny tvrdosti 
Přetržené creepové zkušební tyče byly podélně rozříznuty a vybroušeny. Po naleptání byla pozorována 
makrostruktura, zejména s ohledem na posouzení polohy lomové plochy a rozsah makroplastické 
deformace, a měřen profil tvrdosti HV 10 přes SK v podélné ose metalografických výbrusů. 

Průměrná tvrdost svarového spoje potrubí (C1) po svaření a žíhání byla 191 HV10, v SK činila 214 HV10 
a nejnižší hodnota v TOO byla 178 HV10. V případě svarového spoje desek (C) byla průměrná tvrdost HV10 
SK 226, v ZM 210 a v měkkých zónách TOO činila 203. 

Porovnají-li se tvrdosti ZM a SK u svarových spojů desek a potrubí po zkouškách tečení na stejné teplotě 
a se zhruba stejnou expoziční dobou, lze konstatovat: 

1) po svaření a žíhání je tvrdost ZM svaru desek cca o 20 HV10 vyšší, tvrdost SK o 10 HV10 vyšší než 
ZM u svaru potrubí. 

2) Po zkouškách na teplotě 525 °C se tvrdost svaru desek výrazně nemění ani po expozici trvající téměř 
50 000 h a je vyšší o 10 HV10 u ZM a stejná u SK svaru potrubí. 

3) Po zkouškách při 550 °C a 575 °C nebyly zjištěny významné rozdíly tvrdosti svaru potrubí, zatímco 
u svaru desek nastalo po expozicích 29 000 h až 33 000 h mírné zvýšení tvrdosti (o cca 10 HV10).   

4) Při 600 °C došlo ke zvýšení tvrdosti obou svarů: v oblasti ZM cca o 10 HV10 u svaru desek a o cca 
20 HV10 u svaru potrubí, zatímco v oblasti SK se tvrdost svaru potrubí zvýšila o 10 až 20 HV10, u 
svaru desek byla na úrovni výchozího stavu. 

5) Při 625 °C se zvýšila tvrdost ZM u obou svarových spojů (až o 20 HV10), u SK zůstala stejná jako ve 
výchozím stavu, nebo byl zaznamenán pokles. K výraznému snížení tvrdosti o 45 HV10 došlo 
u svarového spoje desek po expozici trvající téměř 30 000 h, přičemž u svarového spoje potrubí po 
srovnatelné creepové expozici byl naměřen pokles pouze o 8 HV10. 

3.4. Vývoj mikrostruktury ve svarových spojích 
Mikrostruktura jednotlivých částí svarového spoje po výrobě a po creepových expozicích byla hodnocena na 
podélných řezech (zkušebních tyčí) pomocí světelné mikroskopie (SM), řádkovací elektronové mikroskopie 
(ŘEM) a transmisní elektronové mikroskopie (TEM) tenkých fólií a replik [4].  

Oba svarové spoje jsou tvořeny vysoce popuštěným martenzitem, v základním materiálu svaru litých desek 
je zřetelná dendritická segregace a zvýšená hustota globulitických vměstků. Substruktura jak ZM, tak SK je 
po svaření a žíhání tvořena laťkami s více či méně vyvinutými subzrny. Na hranicích latěk a subzrn se 
nacházejí relativně hrubé částice karbidu M23C6 na bázi chrómu, v některých zrnech lze pozorovat jemnější 
intragranulární precipitát - zejména nitridy (V,Nb)N, u SK byly detekovány i částice Mo2C a (V,Cr)2C. Hustota 
jemného precipitátu je značně nerovnoměrná. V SK bylo pozorováno méně částic než v ZM. V hrubozrnné 
(HZ) TOO se vyskytuje relativně málo hrubých karbidů, zatímco hustota jemného precipitátu je vyšší. 
V JZ TOO byla naopak hustota hrubých částic největší a intragranulární precipitát byl pozorován jen 
výjimečně. S nízkou hustotou jemného precipitátu souvisí i pozorovaný vysoký stupeň zotavení. V ZM byla 
vně TOO po žíhání relativně vysoká hustota dislokací svědčící pro výskyt intragranulárního precipitátu.  

Během creepových expozic svarového spoje potrubí docházelo k zotavení, velmi pomalému hrubnutí částic 
M23C6, precipitaci dalších částic jemného nitridu MX a rozpouštění karbidů M2C (tomu odpovídá naměřený 
pokles tvrdosti svarového kovu při creepových zkouškách do 550 °C). Po creepových expozicích při 600 °C 
dosahujících 27 471 h vzrůstala tvrdost svaru zřejmě v důsledku precipitace nitridu vanadu. Po 
dlouhodobých zkouškách při 625 °C byla stále ještě tato fáze pozorována, ale méně často. Navíc byly na 
extrakčních replikách pozorovány drobné destičkovité částice s chemickým složením blízkým Z-fázi. 
Nejhrubší pozorované částice přísluší podle vysokého obsahu molybdenu Lavesově fázi. 

Substruktura svarového spoje litých desek se vyvíjela podobným způsobem, nicméně byly zaznamenány 
určité rozdíly. Po creepové expozici 575 °1C/140MPa/10 031 h nebyly v SK ani v ZM již detekovány částice 
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fází M2X, velikost i hustota ostatních fází a dokonce i dislokační substruktura byla stejná jako ve stavu před 
creepovými zkouškami. K pozorovatelným změnám došlo po relativně dlouhé expozici za podmínek 
550 °C/160 MPa/ 33 189 h. Zejména v SK, ale i v ZM se nacházely hrubé částice Lavesovy fáze. Změny 
v hustotě jemného precipitátu nebyly patrné. Po zkoušce 625° C/50MPa/29312 h se v SK nacházely velké 
částice Lavesovy fáze, poklesla hustota jemného precipitátu a byla prokázána přítomnost Z-fáze. Destičky Z-
fáze byly drobné a vyskytovaly se sporadicky, nicméně zřejmě přispěly k poklesu hustoty nitridu vanadu, 
zotavení dislokační substruktury a růstu velikosti subzrn. Hrubé částice Lavesovy fáze byly velmi časté. 
V důsledku jejich růstu došlo k ochuzení tuhého roztoku feritu o substituční atomy molybdenu. V TOO a ZM 
vně TOO byla Lavesova fáze též pozorována, ale její částice byly méně časté a drobnější. K přednostní 
nukleaci a růstu Lavesovy fáze ve svarovém kovu došlo zřejmě v důsledku přítomnosti drobných oxidů, 
neboť často byly částice Fe2Mo pozorovány ve shlucích s drobnými globulitickými oxidy. Lavesova fáze byla 
identifikována po zkouškách tečení trvajících zhruba 30 000 h a více, kdy částice dosáhly výrazně většího 
rozměru než četné karbidy M23C6 a projevil se jejich vliv na snížení substitučního zpevnění feritické matrice. 
Tak dlouhých časů bylo dosaženo pouze u svarového spoje desek. 

ZÁVĚR 

Na základě získaných výsledků a poznatků z literatury lze formulovat následující závěry pro svarové spoje 
oceli P91: 

Zkušební svarové spoje oceli P91 - svarový spoj potrubí a svarový spoj litých desek vyhovují požadavkům 
na žáropevnost při teplotách do 575 °C. Při vyšších teplotách klesá žáropevnost u obou svarových spojů pod 
spodní mez rozptylového pásma ±20 %. Toto pásmo je obvykle považováno za přípustné při navrhování 
parovodního potrubí. Od 600 °C dochází k výraznějšímu poklesu pevnosti; při 625 °C je na závislosti napětí 
vs. Larson-Millerův parametr pevnost svaru potrubí o 30 % nižší než pevnost základního materiálu 
a u svarového spoje desek o 27 % nižší než pevnost základního materiálu. Ze vzájemného porovnání 
svarových spojů z oceli P91 je zřejmé, že svarový spoj desek má v celém intervalu teplot (525 až 625) °C 
lepší pevnostní vlastnosti než svarový spoj potrubí. Oba svarové spoje byly zhotoveny stejnou technologií 
svařování, mají obdobné chemické složení a liší se v tepelném zpracování po svaření pouze výškou teploty 
o (10 - 20) °C. Zřejmě právě vyšší teplota tepelného zpracování po svaření segmentů potrubí se projevila 
snížením pevnosti svarového spoje v porovnání s pevností základního tvářeného materiálu při zkouškách 
tečení do 550 °C, kdy docházelo k rozvoji trhlin typu I a II. Nižší žáropevnost svarového spoje potrubí se 
projevila i v tepelně ovlivněných zónách, neboť jemnější struktura tvářeného základního materiálu v JZ TOO 
je příznivější pro rozvoj kavitačního porušení a šíření trhlin typu IV. 

Žárupevnost svarového spoje segmentů potrubí při creepových expozicích na teplotách 525 °C a 550 °C 
a též při nejvyšším aplikovaném napětí při 575 °C je tedy limitována vlastnostmi svarového kovu, přičemž 
lom nastává mechanismem tvárného transkrystalického porušení a šíří se převážně jemnozrnnými zónami 
TOO SK. Při creepových expozicích na 575 °C při aplikovaném napětí 180 MPa a při teplotách 600 °C 
a 625 °C se u svaru potrubí lom uskutečnil v jemnozrnné zóně TOO ZM. K lomu došlo kombinací tvárného 
transkrystalického porušení a kavitačním mechanismem, probíhajícím přednostně na hranicích zrn (subzrn). 

Podíl creepového porušení roste se zvyšující se teplotou a snižujícím se napětím creepové zkoušky. 

Kritickými oblastmi pro rozvoj porušení při creepovém zatížení se jeví jemnozrnné zóny, tvořené drobnými 
feritickými laťkami s relativně nízkou hustotou dislokací a velkou plochou hranic zrn (subzrn). V zrnech 
dochází relativně snadno ke skluzu a tvorbě stupňů na hranicích zrn. Stupně se stávají zárodky kavit, které 
při vysoké teplotě mohou růst v důsledku rychlé difúze po hranicích zrn. Podobně se kanály rychlé difúze 
mohou stát i hranice subzrn při rostoucí hustotě dislokací v dislokačních stěnách. Kavitační porušení se pak 
může rozvíjet nejen na hranicích zrn, ale i uvnitř feritických latěk. 
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Pro svarový spoj litých desek se jeví při creepových expozicích na teplotách 575 °C až 625 °C kritickou 
oblastí JZ TOO základního materiálu. K lomu dochází kombinací tvárného transkrystalického a creepového 
porušení. 

Hlavní příčinou snížení žárupevnosti obou svarových spojů při teplotách creepové expozice  575°C se jeví 
“měkké“ jemnozrnné zóny v tepelně ovlivněných oblastech základního materiálu, které jsou příznivé pro 
rozvoj kavitačního porušení.  

Detailní mikrostrukturní rozbor svarových spojů oceli P91 ve svarovém kovu, v tepelně ovlivněných zónách 
a v základním materiálu umožnil objasnění mikrostrukturních procesů, které vedou k odlišnému chování 
obou svarových spojů při vysokých teplotách. Během dlouhodobých creepových expozic dochází ke 
změnám ve velikosti a rozložení sekundárních fází a dislokační substruktury. To vede ke změnám 
pevnostních vlastností v jednotlivých částech svarového spoje. Změny byly výrazné zejména u svarového 
spoje desek, u něhož došlo k odpevnění svarového kovu v důsledku precipitace hrubých částic Lavesovy 
fáze. Po dlouhých zkouškách při 625 °C byl zaznamenán i výskyt částic Z-fáze, která způsobuje rozpouštění 
jemného precipitátu MX a snížení precipitačního zpevnění.   
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OPTIMALIZÁCIA A DIZAJN NOVEJ VÝMUROVKY POJAZDNÝCH MIEŠAČOV V  
U. S. STEEL KOŠICE, S.R.O. 

PETROV V.1, HIRJAK R.1, CHUDÍKOVÁ D. 1, MIŠANEKOVÁ V.1, KOTORA M. 1, CEMPA Š.1,  
BABA M.1, ŠIMKO R.1, MAŠLEJOVÁ A.2, ČERNÍK M.2 

1 RMS, a.s. Košice, 2 U. S. Steel Košice, s.r.o. 

Abstrakt 

Základnou požiadavkou súčasnej priemyselnej výroby je predlžovanie životností hutníckych agregátov 
s prihliadnutím na maximálnu ekonomickú efektívnosť. Pojazdný miešač je základným prvkom 
zásobovacieho systému pri preprave surového železa od vysokej pece do oceliarne. Vysokú mieru 
aktuálnosti z hľadiska optimalizácie výmurovky pojazdného miešača majú vývoj vysokokvalitných 
žiaruvzdorných materiálov a zosúladenie ich vlastností pre reálne prevádzkové podmienky výroby ocele.    

1. ÚVOD  

Preprava tekutého surového železa v pojazdných miešačoch (PM) tvorí dôležitú zložku výrobného procesu. 
Spoľahlivá funkcia pojazdných miešačov je východzím predpokladom pre udržanie výrobného rytmu 
oceliarní a dosiahnutie vysokej technologickej úrovne výroby ocele. 

Zavádzanie efektívnejších procesov a snahy o maximálne zhodnotenie primárnych a sekundárnych zdrojov 
surovín vo výrobe surového železa a ocele vyvoláva potrebu vývoja nových, kvalitnejších žiaruvzdorných 
materiálov, ktoré odolávajú zvýšenému chemickému, mechanickému a tepelnému namáhaniu. Z uvedeného 
vyplýva aj požiadavka na optimalizáciu výmurovky PM, s prihliadnutím na jej spoľahlivosť, ktorá závisí 
v značnej miere od konštrukčného riešenia a kvality použitého žiaromateriálu. [1] 

2. PROCESY OPOTREBENIA VÝMUROVKY POJAZDNÉHO MIEŠAČA 

Na výmurovku PM pôsobí niekoľko faktorov súčasne. Mechanické namáhanie - hydrostatické tlakové 
napätie je spôsobené tiažou surového železa a erozívny účinok spôsobuje tekutý kov pri plnení, počas 
transportu a pri vyprázdňovaní nádoby PM. Dochádza k postupnému obmývaniu stien výmurovky. Tepelné 
namáhanie - teplota surového železa sa pohybuje v rozmedzí 1460 - 1520 °C a za každú prevezenú minútu 
teplota klesá cca o 1 °C, po vyliatí sa PM vracia na vysoké pece chladnejší o cca 200 °C. Vplyvom 
teplotných zmien vznikajú vo výmurovke rôzne pnutia, ktoré zapríčiňujú povrchové narúšanie žiaromateriálu 
a jeho postupné olupovanie do prostredia taveniny. Chemické namáhanie spôsobuje reaktívne pôsobenie  
pevnej a kvapalnej fázy na medzifázovom rozhraní. Interakcie tekutého kovu a trosky na výmurovku 
prebiehajú počas pobytu kovu v PM, ale aj po jeho vyliatí. Výmurovka chladne a zároveň tuhnú fázy, ktoré 
vznikli pri vzájomnom chemickom pôsobení. Najväčšie opotrebenie výmurovky v dôsledku korózie je 
pozorované v oblasti priameho styku s troskou tzv. trosková čiara a na strope PM.  [2] 

Porovnanie odolnosti žiaruvzdorných materiálov proti pôsobeniu trosky a surového železa na základe 
koróznych skúšok dáva dobrý prehľad o prípadnej odolnosti materiálov v prevádzke, a tým o určení 
vhodnosti toho ktorého druhu na rôzne exponované miesta pojazdného miešača.  

3. VÝMUROVKA PÔVODNÉHO POJAZDNÉHO MIEŠAČA  

Výmurovka pojazdného miešača je tvorená trvalou a pracovnou výmurovkou.   
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Izolačná časť výmurovky, ktorá prilieha k oceľovému plášťu je tvorená z tvrdých izolačných dosiek, ktoré sú 
lepené žiaruvzdorným tmelom KOTMEL S 150.  

Trvalá výmurovka tvorí spravidla druhú a tretiu vrstvu a na jej murovanie sa používajú tvarovky z tvrdého šamotu 
akosti KOSAM TB, ktoré sú spájané žiaruvzdorným tmelom KOTMEL S 150. Trvalá výmurovka plní čiastočne 
izolačnú funkciu, ale hlavne bezpečnostnú funkciu v prípade prieniku surového železa cez pracovnú výmurovku.  

Pracovná výmurovka, ktorá prichádza do styku s tekutým surovým železom, resp. vysokopecnou troskou je 
zo stavív akosti ALKO 60 A na báze andaluzitu, ktoré sú spájané žiaruvzdorným tmelom KOTMEL S 170. 
Odporúčaná hrúbka špár je max. 2 mm. 

V priebehu kampane je výmurovka pojazdného miešača v prípade opotrebenia opravovaná torkretačnými 
materiálmi radu KOTOR s hydraulickou väzbou. Ošetrovanie pracovnej výmurovky sa prevádza 
torkretačným žiarobetónom akosti KOTOR PM na báze lupku. Hrdlo PM je ošetrované žiarobetónom akosti 
KOTOR PM-H na báze lupku. Na ošetrovanie veľmi opotrebovaných miest výmurovky sa používa žiarobetón 
akosti KOTOR TO7A-1 na báze andaluzitu.   

S rastom nárokov na kvalitu a množstvo prevezeného surového železa boli vyvíjané nové žiaruvzdorné 
materiály, aby opotrebenie výmurovky bolo minimalizované a tým sa zvýšila životnosť pojazdných miešačov. 

4. VÝVOJ NOVÉHO ŽIARUVZDORNÉHO TMELU   

Korózia žiaruvzdorného materiálu je ovplyvňovaná jeho vlastnosťami. Okrem chemického a fázového 
zloženia materiálu, ktoré vplýva na priebeh chemických reakcií je dôležité kritérium hutnosti, ktoré určujú 
veľkosť styčnej plochy pre reakciu s taveninou. V pojazdnom miešači sa zvyšuje zabiehavosť surového 
železa a trosky do špár výmurovky, ktoré sú tvorené žiaruvzdorným tmelom. Tmel svojou granulometriou 
a spôsobom aplikácie na výmurovku má vyššiu zdanlivú pórovitosť a tým vyšší špecifický povrch. 
Opotrebenie žiaruvzdorného tmelu v špáre odkrýva väčší povrch staviva v korodujúcej tavenine,  
a výmurovka vytvára efekt „ tzv. zubovania“ (obr. 1 a 2).  

     

Obr. 1 a 2 Opotrebovanie pracovnej výmurovky PM cez špáry 

Na základe fázovej analýzy vzoriek z konkrétneho pojazdného miešača je možné pozorovať penetráciu 
surového železa za vzniku hercynitu FeAl2O4 s bodom tavenia 1780 °C, a penetráciu vysokopecnej trosky za 
vzniku albitu Na(AlSi3O8) s bodom tavenia 1120 °C a calcitu CaCO3 s bodom tavenia 1339 °C do 
žiaruvzdorného tmelu (obr. 3 a 4). 
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         Obr. 3 Fázová analýza pôvodného tmelu                   Obr. 4 Fázová analýza opotrebovaného tmelu      

Žiaruvzdorný tmel musí byť chemicky a tepelne stály, a musí byť dodržaná technológia aplikácie na hutné 
stavivo, aby hrúbka špáry bola max. 2 mm. Znižuje sa tak infiltrácia tekutej taveniny do matrice tmelu.    

Pre zvýšenie kvality žiaruvzdorného tmelu bol vyvinutý KOTMEL S 180, ktorého vyšší obsah korundu ako 
nositeľa žiaruvzdorných vlastností znižuje obsah sprievodných zložiek menej odolných v korozívnom 
prostredí. Nový žiaruvzdorný tmel má veľmi dobré mechanické parametre (obr. 5).  

 

Obr. 5 Skúška pevnosti spoja na žiaruvzdornom tmely KOTMEL S 180 

V laboratóriu bol realizovaný korózny test téglikovou metódou. Koróznym médiom bolo surové železo 
a vysokopecná troska. Téglik s rozmerom 100 x 100 mm a otvorom Ø 55 mm z materiálu ALKO 60 A bol 
rozrezaný na polovicu a zlepený pôvodne používaným tmelom KOTMEL S 170 a novým tmelom KOTMEL 
S 180. Takto pripravené skúšobné telieska boli predpálené na teplotu 1200 °C čím sa simuloval stav 
výmurovky pojazdného miešača po vytemperovaní. Tégliky boli naplnené koróznym médiom v objeme 120 g 
a vložené do laboratórnej piecky. Test prebiehal po dobu 5 hodín na teplote 1500°C. Korózia žiaruvzdorného 
materiálu a infiltrácia taveniny do črepu sa posudzovala na priečnom reze vzorkou. Táto skúška prebiehala 
v statických podmienkach bez vplyvu konvekcie.  

Za rovnakých podmienok je možné konštatovať, že nový žiaruvzdorný tmel Kotmel S 180 má vyššiu koróznu 
odolnosť proti surovému železu a vysokopecnej troske. Zatiaľ čo pri žiaruvzdornom tmele KOTMEL S 170 
došlo k prieniku korózneho média cez simulovanú špáru (obr. 6) skúšobné teliesko zlepené tmelom 
KOTMEL S 180 odolalo koróznym vplyvom (obr. 7). Nový tmel neumožňuje troske zatekať do špár medzi 
stavivá a tým chráni materiál voči nadmernému opotrebeniu a je možné domnievať sa, že čiastočne zamedzí 
tvorbe tzv. „zubov“ na výmurovke pojazdného miešača. 
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Obr. 6 KOTMEL S 170, korózia vysokopecnou troskou a surovým železom 

   

Obr. 7 KOTMEL S 180, korózia vysokopecnou troskou a surovým železom 

5. VÝVOJ NOVÝCH STAVÍV PRE PRACOVNÚ VÝMUROVKU PM   

Alternatívou pre zvýšenie životnosti PM bolo použitie kvalitnejších stavív s nižšou zdanlivou pórovitosťou 
a vyšším obsahom Al2O3. Nové stavivo ALKO 65 AP na báze andaluzitu bolo vyvíjané pre zvýšenie 
odolnosti proti korózii hlavne vysokopecnou troskou. V roku 2016 bola realizovaná prevádzková skúška v 350 t 
PM, s troskovou čiarou v akosti ALKO 65 AP. Výmurovka troskovej čiary bola realizovaná v rozsahu 90° na 12 
hodine (obr. 8), kde dochádza k najväčším opotrebeniam. 

Po ukončení kampane PM (706 prevozov) boli počas búrania opotrebenej výmurovky pozorované cca  
o 10 % (20 - 30 mm) väčšie zostatkové hrúbky stavív ALKO 65 AP na troskovej čiare ako pôvodná 
výmurovka z kvality ALKO 60 A. Negatívnym faktorom bolo väčšie opotrebenie vrchu troskovej čiary v 12 
hodine výmurovky (obr. 9).    

                       
Obr. 8 Trosková čiara z materiálu ALKO 65 AP          Obr. 9 Opotrebovaná trosková čiara z materiálu ALKO 65 AP 

troska Fe 

troska Fe troska Fe 
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Z najviac opotrebovanej časti výmurovky PM boli odobrané vzorky staviva ALKO 65 AP, ktoré boli 
analyzované RTG difrakčnou fázovou analýzou. Opotrebené stavivo (obr. 10) bolo rozdelené na tmavú 
penetrovanú časť (vzorka č. 4) a svetlú časť studenej strany staviva (vzorka č. 3). Na studenej strane 
obsahuje stavivo pôvodné žiaruvzdorné zložky korund, mullit a cristobalit. Na teplej strane je stavivo 
pôsobením surového železa trosky penetrované do hĺbky 4 - 5 cm. Vznikli nové fázy hercynit FeAl2O4 
s bodom tavenia 1780 °C a nízkotaviteľná fáza franklinit ZnFe2O4 s bodom tavenia 1420 °C. Je možné 
konštatovať že prítomnosť zinku vo vysokopecnej vsádzke zvyšuje korozívny účinok na výmurovku PM.   

 

Obr. 10 vzorka opotrebovaného staviva ALKO 65 AP z troskovej čiary PM č.5 

    

Obr. 11 Fázová analýza studenej strany staviva 
ALKO 65 A 

Obr. 12 Fázová analýza penetrovanej strany staviva 
ALKO 65 A 

Pre dosiahnutie rovnomerného opotrebenia pracovnej výmurovky PM bolo pre troskovú čiaru vyvinuté nové 
stavivo ALKO 90 T na báze korundu. Stavivo sa vyznačuje vysokou odolnosťou voči vysokopecnej troske, čo 
potvrdzujú korózne testy realizované rovnakou metodikou téglikovej skúšky. Koróznym médiom bola 
vysokopecná troska s bazicitou v rozmedzí 0,95 - 1,05 %. Testovaná teplota bola 1500 °C po dobu 5 hodín. 

Porovnávané tégliky z materiálu ALKO 60 A a ALKO 90 T po koróznom teste boli vyhodnotené meraním 
penetračnej plochy a plochy opotrebenej eróziou. Symbol So charakterizuje plochu opotrebenú  
eróziou a symbol Sp plochu penetrovanú taveninou. Namerané plochy penetrácie a erózie sú uvedené v 
obr. 13 a 14. Z výsledkov koróznych testov vyplýva, že pôvodné stavivo ALKO 60 A na báze andaluzitu má 
dvojnásobne vyššiu hodnotu plochy erózie bez náznakov penetrácie. Stavivo ALKO 90 T na báze korundu je 
odolnejšie proti vysokopecnej troske. Vykazuje nižšiu mieru erozívneho opotrebenia, a cca rovnaká plocha 
bola napenetrovaná troskou. Z RTG difrakčnej analýzy vyplýva, že vysokopecná troska amorfnej fázy 

Vzorka 3 Vzorka 4 
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(vzorka č.1) penetrovala do hĺbky cca 5 mm (vzorka č. 2) za vzniku bytownitu (Ca,Na)(Si,Al)4O8 s bodom 
topenia okolo 1300 °C. Za touto hranicou (vzorka č. 3 a 4) sa nachádza pôvodný materiál obsahujúci korund 
a mullit (obr. 15 a 16). 

     

Obr. 13 ALKO 60 A, korózia vysokopecnou troskou        Obr. 14 ALKO 90 T, korózia vysokopecnou troskou  

    
Obr. 15 odber vzoriek z penetrovanej vrstvy staviva 

ALKO 90 T vysokopecnou troskou 
Obr. 16 Fázová analýza penetrovanej vrstvy staviva 

ALKO 90 T (vzorka č.2) 

Technické parametre testovaných stavív pre pracovnú výmurovku PM sú uvedené v tab. 1. 

Tab. 1 - Charakteristiky testovaných stavív 

Technické parametre ALKO 60A ALKO 65 AP ALKO 90 T ALKO ASC ALKO BSC 

Obsah Al2O3 (%) min. 59 typ. 65 typ. 91 min. 70 min. 65 

Obsah Fe2O3 (%) max. 1,2 typ. 0,7 typ. 0,2 typ.0,7 typ. 1,2 

Obsah C (%) - - - min. 9 min. 10 

Objemová hmotnosť (kg.m-3) min. 2440 typ. 2580 typ. 3020 min. 3000 min. 2840 

Zdanlivá pórovitosť (%) max. 17 typ. 14 typ. 17 max. 8 max. 8 

Pevnosť v tlaku (MPa) min. 55 typ. 90 typ. 100 typ. 30 typ. 30 

TDZ 1500 °C/4 hod. typ. ± 0,2 typ. ± 0,2 typ. - 0,05 - - 

ÚvŽ t0,5 (°C) typ. 1660 1699 typ. 1700 - - 
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6. NOVÝ NÁVRH VÝMUROVKY 

Na základe vyhodnotenia koróznych testov sa rozhodlo o zamurovaní nových akosti do pracovnej 
výmurovky PM.   

V mesiaci november roku 2017 bola v 350 t pojazdnom miešači realizovaná zónová výmurovka. Trosková 
čiara na 12 hodine v rozmedzí 45° je z korundového stavív ALKO 90 T. Od troskovej čiary po 3 a 9 hodinu je 
zóna pracovnej výmurovky zo stavív ALKO 65 AP. Spodná časť valcovej časti v 180 ° zóne je z pôvodného 
materiálu ALKO 60 A. Ako spojivový materiál bol v celej pracovnej výmurovke použitý tmel KOTMEL S 180. 
Na hubičke pojazdného miešača bol použitý žiarobetón KOFOND F6A-2 na báze andaluzitu a prísad.   

Alternatívou pre zvýšenie odolnosti proti korózii surovým železom a vysokopecnou troskou je použitie stavív 
na báze taveného korundu a bauxitu s obsahom uhlíka, ktoré sú viazané živicou tzv. Al2O3-SiC-C (ASC) 
materiály.  

Stavivo ALKO ASC je stavivo na báze korundu s obsahom uhlíka, viazané živičnou väzbou. Stavivo ALKO 
BSC je stavivo na báze bauxitu s obsahom  uhlíka viazané živičnou väzbou. Obe stavivá obsahujúce uhlík 
majú nízku zdanlivú pórovitosť a svojou koróznou odolnosťou sú výhodné pre použitie v pojazdných 
miešačoch. Technické parametre stavív sú uvedené v tab. 1.   

    

Obr. 17 ALKO BSC, korózia VP troskou a surovým 
železom 

Obr. 18 ALKO ASC, korózia VP troskou a surovým 
železom 

Téglikový korózny test na stavivách viazaných živičnou väzbou potvrdil najmenšie plochy opotrebenia  
(So) surovým železom a troskou bez akejkoľvek penetrácie korózneho média. (obr. 17 a 18). Stavivo  
ALKO BSC na báze bauxitu vykazuje vyššie hodnoty erózie troskou (So = 5,16 cm2) ako stavivo ALKO ASC 
(So = 1,12 cm2). [2] 

Date Sample number Brand name

Sh
ap

e

20.10.2015
sample 
number

1 2 3 4 5

Cycle 
number 

č.
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0

10 0 0 0 0 0

0 = no craking 4 = severe cracking
1 = midle cracking R = samople destruction
2 = moderate cracking MV-loose wall
3 = heavy cracking

Thermal shock resistance according 
ASTM at 1093°C

III.recipe

Failure  Index 

0=No Cracking 1=Mild Cracking 2=Moderate cracking

   3= Heavy cracking 4= Severe cracking

 

Obr. 19 Odolnosť proti náhlym zmenám teploty staviva ALKO BSC 
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Periodickým vyprázdňovaním a plnením pojazdného miešača surovým železom musí mať stavivo 
v pracovnej výmurovke PM vysokú odolnosť proti náhlym zmenám teplôt. Stavivo ALKO BSC podľa ASTM 
1525 normy vykazovalo výbornú odolnosť proti náhlym zmenám teplôt (obr. 19). 

Z hodnotiaceho protokolu vyplýva, že po 10 cykle, teda ohreve na teplotu 1093°C a ochladení do vody sa na  
skúšobných kockách nevyskytovali  žiadne trhliny. Pálené stavivo ALKO 60 A na báze andaluzitu má ešte 
vyššiu odolnosť proti náhlym zmenám teplôt. Stavivo boli testované podľa normy GOST 7875-1-94 
s dosiahnutím min. 80 cyklov. Test bol po 80 cykloch zastavený z pohľadu efektivity skúšky. 

V 350 t pojazdnom miešači boli aplikované vo valcovej časti po 4 prstence akosti ALKO ASC a ALKO BSC 
od zosilnenej pracovnej výmurovky. Ako spojivo bol použitý KOTMEL S 150 T. Na obr. 20 a 21 sú po 160 
prevozoch pozorované rozdiely medzi výmurovkou pôvodnej skladby (ALKO 60 A) a vrstvami nového Al2O3-
SiC-C staviva. Na skúšobných prstencoch je vidieť hladké plochy bez zubovania. [2] 

  

Obr. 20 Opotrebenie staviva ALKO ASC Obr. 21 Opotrebenie staviva ALKO BSC 

Stavivo ALKO BSC obsahujúce uhlík má vyššiu tepelnú vodivosť (tab. 2). Použitím tejto pracovnej  
výmurovky bude potrebné riešiť zvýšený odvod tepla cez plášť PM a to úpravou izolačnej výmurovky PM. 

Tab. 2 Tepelná vodivosť stavív 

Materiál 
Tepelná vodivosť (W.m-1.K-1) 

200 °C 400 °C 600 °C 800 °C 1000 °C 

ALKO BSC 7,04 7,15 7,64 8,44 9,80 

ALKO 60 A 2,40 2,30 2,20 2,10 2,10 

7. VÝHODY A NEVÝHODY POUŽITIA PÁLENÝCH A ASC STAVÍV   

Pri navrhovaní žiaruvzdorných materiálov pre výmurovku pojazdného miešača je vhodné dôkladne 
analyzovať prevádzkové podmienky transportnej nádoby. Skladba výmurovky by mala byť realizovaná tak 
aby využila všetky výhody žiaruvzdorného materiálu. Kombináciou pálených vysokohlinitých stavív 
a nepálených stavív obsahujúcich uhlík je možné dosiahnuť rovnomerné opotrebenie celej výmurovky PM. 

Z prevádzkových skúseností je známe, že pálené stavivá majú veľmi dobré tepelno-izolačné schopnosti, 
dobrú teplotnú rozťažnosť a sú ekonomicky výhodné. Nižšia tepelná vodivosť znižuje tepelné zaťaženie 
plášťa pojazdného miešača. Pálené stavivá majú lepšiu odolnosť proti náhlym zmenám teplôt a vyššiu 
odolnosť proti hydratácii. Nevýhodou pálených stavív je vyššia pórovitosť, cez ktorú dochádza k penetrácii 
tekutého kovu.    
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Hlavná prednosť Al2O3-SiC-C stavív je nižšia pórovitosť staviva a vynikajúca odolnosť proti korózii surovým 
železom a vysokopecnou troskou. Ďalšou výhodou je odolnosť proti ferostatickému tlaku, vďaka čomu sa 
často využíva na dopadové miesto pojazdného miešača. Nevýhodou živicou viazaných ASC stavív je vyšší 
prestup tepla na plášť pojazdného miešača a vyššia teplotná rozťažnosť. ASC stavivo štandardne obsahuje 
aj antioxidanty, ktoré zvyšujú náchylnosť na hydratáciu.  

Po stránke ekonomickej je výhodnejšie využitie takej zónovej výmurovky, pri ktorej hodnoty merných 
nákladov na tonu prevezeného surového železa  sú najnižšie. 

8. ZÁVER   

Cieľom nového technického riešenia zónovej výmurovky je dosiahnuť rovnomerné opotrebenie pracovnej 
výmurovky pojazdného miešača. Použitím nových vysokohlinitých pálených stavív a žiaruvzdorného tmelu 
sa zvyšuje korózna odolnosť hlavne na troskovej čiare. Ďalšou z alternatív zvýšenia koróznej odolnosti je 
aplikácia stavív ALKO BSC a ALKO ASC. Zvýšením životnosti výmurovky pojazdného miešača sa dosiahnu 
požadované úspory materiálov, energie a prác. 
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ŽIVOTNOSŤ A SPOĽAHLIVOSŤ PONORNÝCH TRUBÍC MEDZIPANVY ZPO V ŽP, A.S. 

CHOMIČ Vladimír1), TURŇA Stanislav1), BRENKUS Matej2), VESELOVSKÝ Pavol2), 
BRIŽEK Marek2), PARILÁK Ľudovít1) 

1) ŽP Výskumno-vývojové centrum, s.r.o., Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová, chomic.vladimir@zelpo.sk 
2) Železiarne Podbrezová, a.s., Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová 

Abstrakt  

Na základe navrhnutej a overenej metodiky hodnotenia vzdialenosti miesta najväčšieho opotrebenia 
ponornej trubice (PT) pomocou jednoduchých a technicky nenáročných meraní, bolo možné štatisticky 
posúdiť možnosti predlženia max. počtu odlievaných tavieb v jednej sekvencii. Rozsiahle štatistické analýzy 
merania hrúbky steny PT v mieste s najväčším opotrebením hPT umožnili kvalitatívne, ale aj kvantitatívne 
opísať proces opotrebenia PT. Prevádzkové experimenty v rámci riešenia problematiky predĺženia životnosti 
ponorných trubíc medzipanvy ZPO v podmienkach ŽP, a.s. boli realizované za účelom zlepšenia 
ekonomických ukazovateľov a z dôvodu lepšieho plánovania výroby na jednotlivé dni. 

Kľúčové slová: Ponorné trubice, medzipanva, plynulé odlievanie ocele 

1. ÚVOD 

Zadanie úlohy riešenia životnosti PT medzipanvy ZPO v podmienkach ŽP, a.s. z odlievaných max. 15-
tavbových sekvencií na vyšší počet odlievaných tavieb v jednej sekvencii, vyplynulo z požiadavky prevádzky 
oceliarne ŽP, a.s. na zlepšenie ekonomických ukazovateľov a plánovania výroby na jednotlivé dni s 
uvažovaním 18-tavbových sekvencií odlievania. 

Dennú výrobu ocele v ŽP, a.s. tvorí 21 ÷ 22 tavieb, pričom pri odlievaní 18-tavbových sekvencií je 
naplánovaná jedna krátka, max. 4-tavbová a jedna dlhá, 18-tavbová sekvencia. Krátke sekvencie tzv. 
špeciálnych tavieb sú vyrábané väčšinou v I. zmene. Skrátením dlhých sekvencií na maximálny počet 15 
bolo potrebné do týždenného plánu výroby zaradiť viac kratších sekvencií; tým sa znížila sekvenčnosť, čo 
má negatívny dosah na ekonomické výsledky oceliarne ŽP, a.s. Z toho dôvodu boli štatisticky vyhodnotené 
všetky prípady zaťahovania a odtavenia PT a to od zavedenia príkazu odlievať maximálne 15-tavbové 
sekvencie. Výsledky jednotlivých analýz zaťahovania a odtavovania PT a hodnotenie miery degradácie 
hrúbky steny PT sú uvedené v [1]. 

2. CIELE EXPERIMENTÁLNEHO PROGRAMU 

1) Za obdobie od 7. 3. 2017 do 31. 7. 2017 analyzovať stav a kvalitu PT z pohľadu ich zaťahovania, 
resp. ich odtavovania. 

2) Uskutočniť analýzu degradácie hrúbky steny PT (hPT) po jednotlivých prúdoch a po jednotlivých 
sekvenciách od 10 do 15 tavieb. 

3) Uskutočniť štatistické analýzy miery degradácie PT vzhľadom na počet tavieb v sekvencii z pohľadu 
liaceho prúdu a počtu tavieb v sekvencii. 

4) Analyzovať prípady tzv. „hrubých chýb“, ktoré sú charakterizované extrémnou degradáciou hrúbky 
steny PT. Početnosť týchto prípadov kvantifikovať a pokúsiť sa objasniť ich príčiny pre konkrétny 
technologický proces. 

V príspevku sú prezentované výsledky životnosti PT po jednotlivých prúdoch pre kvadrát 205 R40 na 
ponorné trubice typu VK 00819 (viď. obr. 1, sekvencie dlhšie ako desať tavieb sa odlievajú hlavne na týchto 
PT). 
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Obr. 1 PT VK 00819 

3. METODIKA HODNOTENIA ŽIVOTNOSTI PONORNÝCH TRUBÍC 

Merania degradácie PT boli realizované po ukončení liatia pre jednotlivé sekvencie, po zložení PT z kaziet 
posúvačových uzáverov a ich následnom vychladnutí v odkladacích stojanoch (obr. 2). V tab. 1 sú 
znázornené hlavné parametre, ktoré boli merané a sledované. So zberom a evidenciou všetkých údajov 
súvisiacich s parametrami ovplyvňujúcimi životnosť PT pre všetky vyrábané formáty sa realizovalo od 7. 3. 
2017 do 31. 7. 2017. Bola stanovená miera degradácie hrúbky stien PT po jednotlivých prúdoch 
a dodávateľoch. 

 

Obr. 2 Vľavo - odkladací stojan použitých PT, vpravo - nových PT 
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So zavedením jednoduchého systému hodnotenia a evidencie miery degradácie PT súvisí presnosť 
výsledkov a stanovenie predpokladov pre možnosť odlievať sekvencie dlhšie ako 15 tavieb. 

Na obr. 3 a) uvádzame ukážku konkrétneho miesta merania sledovaných parametrov na PT. Môžeme 
konštatovať, že navrhovaná metodika merania degradácie vnútorného a vonkajšieho priemeru steny PT sa 
jednoznačne osvedčila. Merania sú technicky aj časovo nenáročné. Hodnota Lz je definovaná, ako 
vzdialenosť miesta s najväčším opotrebením steny PT od výtokovej časti PT. 

Tab. 1 Tabuľka hlavných meraných a sledovaných parametrov opotrebovaných PT 

 

 
 

Na obr. 3 b) uvádzame pre ilustráciu zobrazenú ponornú trubicu VK 00819, kde na reze je názorne vidieť, v 
ktorých miestach najviac dochádza k zarastaniu PT a aká je miera degradácie PT v dolnej časti v mieste 
troskovej čiary. 

 

                      

a)                                            b)                                                      c)      

Obr. 3 a) PT  VK 00819  b)  pozdĺžny rez PT  VK 00819  c) pozdĺžny rez PT SS 0105 

LZ 
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4. DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY 

Na základe metodiky popísanej v správe [1] bola sledovaná funkčnosť PT a miera ich degradácie 
opotrebovaním vnútorného a vonkajšieho povrchu. Takýmto spôsobom bolo vyhodnotených 295 kusov PT. 
V tab. 2 sú uvedené počty meraní parametrov PT pre jednotlivé prúdy a počty sekvencií v závislosti na 
množstve tavieb. 

Tab. 2 Počty analyzovaných kusov PT VK 00819 pri jednotlivých prúdoch a sekvenciách, formát 205 R40 

 

V roku 2017 došlo v 10 prípadoch k zaťahovaniu; od 7.3.2017 to boli 4 prípady, no ani raz s trubicou VK 
00819. V 6 prípadoch došlo k odtaveniu PT; z toho 4 prípady s trubicou VK 00819. K deštrukcii steny PT v 
mieste LZ došlo u PT typu VK 00819 za obdobie od 7.3. do 31.7.2017 v troch prípadoch. Prvoradým cieľom 
analýz bolo stanovenie štatistickej významnosti vplyvu konkrétneho liaceho prúdu na priemernú hrúbku 
steny PT a druhoradým cieľom bol výskyt „hrubých chýb“ s využitím štatistického testu X2. Štatistický test 
tzv. „hrubých chýb“ stanovil početnosť extrémnych prípadov opotrebovania PT pre jednotlivé sekvencie  
(tab. 3). Z pohľadu vplyvu chemického zloženia ocele na množstvo extrémnych opotrebení môžeme 
konštatovať, že tento vplyv je štatisticky nevýznamný. Extrémne prípady boli zo súboru vybraté a výsledky 
znova vyhodnotené testom X2. 

Tab. 3 Počty meraní a extrémnych prípadov opotrebenia pre jednotlivé sekvencie podľa chemického  
           zloženia 
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V ďalšej etape bol výskum zameraný na analýzu prípadov rýchlej degradácie hrúbky steny PT 10- až 15-
tavbových sekvencií, analýzu degradácie hrúbky steny PT VK 00819 z pohľadu použitého typu lejacieho 
prachu a vplyvu doby liatia na opotrebovanie PT. Podrobné výsledky výskumu sú publikované v správe [2]. 
Rozsiahly experimentálny program, štatisticky spracovaný v 4. Kapitole správy [2] poskytol množstvo 
významných informácií o procese opotrebovania PT. Na základe výsledkov analýzy 295 kusov PT 
konštatujeme, že okrem dvoch prípadov odtavenia PT nedošlo ani na jednom z liacich prúdov ZPO k strate 
funkčnosti PT. Analýzy [2] ukázali, že miera opotrebovania PT v jednotlivých sekvenciách má štatisticky 
gaussovský charakter. 

Analýza hrubých chýb nameraných veličín (zamerali sme sa na prípady výrazného opotrebovania PT, t. j. 
veľmi nízke hodnoty hPT) ukázala, že iba v 13 prípadoch došlo k výskytu „hrubých chýb“. Výnimkou sú 
sekvencie so 14 tavbami, kde v 7 prípadoch nastalo zrýchlené opotrebovanie PT. 

Fyzikálno-metalurgickými analýzami vyššie vymenovaných skutočností sa nám nepodarilo jednoznačne 
identifikovať príčinu zrýchleného opotrebovania PT. Opätovne poznamenávame, že aj v prípadoch 
zrýchleného opotrebovania PT nedošlo k strate funkčnosti. Výskyt týchto prípadov nás však vedie k 
opatrnosti pri predikcii kritickej hodnoty opotrebovania PT. Na obr. 4 uvádzame analýzu popisujúcu 
priemerné hodnoty hPT pre jednotlivé sekvencie s rozptylovým pásmom týchto hodnôt (hornou, resp. dolnou 
medzou hPT). 

 

Obr. 4 Závislosť vyhodnotených priemerných hodnôt hPT na počte tavieb 

V prvom priblížení môžeme za spoľahlivú hodnotu funkčnosti PT predpokladať hrúbku steny 8,68 mm, čo je 
hodnota tzv. dolnej medze pri 15-tavbovej sekvencii. Extrapoláciou odvodenej funkcie pre priemernú hrúbku 
steny hPT (obr. 4) by sme hodnotu 8,68 mm dosiahli po cca 19 tavbách. Tejto úvahe odpovedá predpoklad, 
že celkové opotrebovanie PT v kritickom mieste OPT môže dosiahnuť hodnotu až 12 mm. Z pohľadu analýzy 
vplyvu doby liatia na opotrebovanie PT by sme túto hodnotu dosiahli po cca 1200 minútach. 

Na obr. 5 uvádzame stanovenie štatistickej významnosti vplyvu liatia na jednotlivých prúdoch na nameranú 
priemernú hrúbku steny.  
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Pri sekvenciách po 15-tich tavbách bolo na prúde č. 1 analyzovaných spolu 31 ponorných trubíc (viď. v 
tab. 2). Priemerná stredná štatistická hodnota minimálnej hrúbky steny PT bez nárastov na 1. prúde je 
11,8 mm. Pri prúde č. 2 bolo analyzovaných 26 ponorných trubíc. Priemerná stredná štatistická hodnota 
minimálnej hrúbky steny PT bez nárastov na 2. prúde je 11,88 mm. Pri prúde č. 3 bolo analyzovaných 24 
ponorných trubíc. Priemerná stredná štatistická hodnota minimálnej hrúbky steny PT bez nárastov na 3. 
prúde je 11,79 mm. Z pohľadu vplyvu liaceho prúdu pre priemernú hodnotu hrúbky steny môžeme 
konštatovať, že tento vplyv je štatisticky nevýznamný (1. - 11,8 ; 2. - 11,88 ; 3. - 11,79). Takýmto spôsobom 
sme vylúčili faktor liaceho prúdu a namerané výsledky pri sekvenciách 15-tich tavieb môžeme pokladať za 
jeden štatistický súbor. Dosiahnuté výsledky sú spracované v kap. 5 správy [2] pričom priemerná hodnota 
hrúbky steny je 11,82 mm. 

 

Obr. 5 Minimálne hrúbky stien PT pri sekvenciách po 15-tich tavbách 

5. ZÁVER 

Bola navrhnutá a overená metodika hodnotenia vzdialenosti miesta najväčšieho opotrebovania ponorných 
trubíc (PT). Následné rozsiahle štatistické analýzy merania hrúbky steny PT v mieste s najväčším 
opotrebením hPT umožnili celý proces degradácie kvalitatívne i kvantitatívne opísať. 

Výskum životnosti ponorných trubíc medzipanvy ZPO bol svojím rozsahom v ŽP, a.s. unikátny a jeho 
výsledkom je cenná štatistika pre ďalší výskum v danej oblasti, prijímanie alebo zavrhovanie hypotéz príčin 
poškodenia, odhady životnosti a pod. 

Dosiahnuté výsledky jednoznačne potvrdzujú správnosť implementácie PT VK 00819 pri odlievaní formátu 
205R40 v ŽP, a.s. a to pre všetky 10- až 15-tavbové sekvencie. Z predložených výsledkov a z fyzikálno-
chemického hľadiska opotrebovania PT jednoznačne vyplýva, že pre hodnotenie životnosti trubíc je 
určujúcim parametrom celková doba liatia a až v druhom rade počet tavieb. 

Zo štatistického hľadiska sa vplyv množstva pridávaného CaSi profilu na modifikáciu vtrúsenín v tekutej oceli 
javí ako málo významný. Preto môžeme konštatovať, že dávkovanie CaSi profilu na LF v podmienkach ŽP, 
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a.s. je nastavené správne. V prípade anomálií (zatiahnutie, odtavenie) sú detailne rozoberané príčiny aj za 
podpory partnerských organizácií v oblasti výskumu. 
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ZMENY SPÔSOBU UPCHÁVANIA KRYŠTALIZÁTORA NA SPOĽAHLIVOSŤ ŠTARTU 
SEKVENCIE ZPO 

MASTELÁK Martin, VESELOVSKÝ Pavol 

Železiarne Podbrezová a.s., Kolkáreň 35, Podbrezová  
mastelak@zelpo.sk  

Abstrakt   

Príspevok popisuje rôzne spôsoby upchávania kryštalizátora pri príprave ZPO na štart sekvenčného 
odlievania oceľových blokov. Sú v ňom obsiahnuté postupné zmeny a inovácie, ktorých cieľom bolo zvýšiť 
spoľahlivosť procesu a vylúčiť negatíva ľudského faktora. Článok popisuje jednotlivé kroky od technického 
riešenia po optimalizáciu nákladov samotného riešenia. 

Kľúčové slová: ZPO, QSD, štart sekvencie, kryštalizátor, ŽP a.s.  

ÚVOD  

Z dôvodu zvyšujúcej sa požiadavky na kvalitu plynule odlievaných blokov prebehla roku 2013 v Železiarňach 
Podbrezová rozsiahla modernizácia zariadenia plynulého odlievania ( ZPO). Modernizácia liaceho stroja 
priniesla výrazné zvýšenie kvality produkcie s možnosťou lepšieho riadenia a sledovania procesu plynulého 
odlievania. Zároveň však poukázala na úzke miesta procesu a následne ich nutnosť odstraňovania. 
Z oceliarenskej praxe vieme, že proces štartu sekvencie ZPO je úzkym miestom celého procesu. V tomto 
momente môžu vznikať problémy, ktoré majú za následok únik ocele tzv. „prieval“ a následný neúspešný 
štart a poškodenie technologických celkov. Hodnotením neúspešných štartov sekvencie sa ukázalo, že 
významným faktorom neúspešnosti je spôsob a kvalita upchatia hlavy zátky v kryštalizátore. Z toho dôvodu 
sme pristúpili k riešeniu predmetného uzla a návrhu nového spôsobu upchávania s cieľom minimalizácie 
vplyvu ľudského faktora. 

1. POPIS TECHNOLÓGIE 

Hneď na úvod je veľmi dôležité poznamenať že ZPO zabudované v Ž.P. a.s., umožňuje liať širokú škálu 
formátov plynule odlievaných blokov ( 13 odlievaných formátov ). Vo štvorcovom prevedení od kv. 105x105 
mm po kv. 280x208 mm, a v kruhovom prevodní   od kruhu PR 150 mm po PR 280 mm. Pred zabudovaním 
nového ZPO bol náš nosný formát kv. 200x200 mm a po zabudovaní ZPO kv. 205x205 mm. Hlavne formát 
kv. 205x205 mm pre svoje určité špecifiká odštartoval celý proces zmien na technológii upchávania. 

Pôvodný návrh upchania počítal s využitím hlavy zátky s vodiacim kolíkom, na ktorý sa nasadzoval tzv. 
„stromček“, ktorý mal za úlohu previazať samotný odlievaný blok s hlavou zátky. Tesnenie bolo zabezpečené 
pomocou oceľovej platne a plátna na báze SiO2, ktoré sa vkladalo na vrch hlavy zátky. Do kryštalizátora sa 
dopĺňali liatinové triesky z kovo-obrábania a nastrihané tyčky rebierkovej ocele na schladenie prvotného 
náporu ocele vtekajúcej do kryštalizátora. Pomer použitého kovového materiálu bol navrhnutý na základe 
odlievaného formátu tak, aby zabezpečil dostatočný odber tepla no zároveň dobre zatiekol okolo 
štartovacieho stromčeka.   
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Obr. 1 Pôvodný návrh upchávania kryštalizátora 

2. NÁVRH TECHNICKÝCH ZMIEN 

Tento spôsob upchávania sa od začiatku javil ako veľmi nespoľahlivý. Pri štartoch dochádzalo k prieniku 
tekutej ocele popri upchávke a následnému natečeniu tekutej ocele do oblasti pätných valčekov. To malo za 
následok prerušenie liatia a nutnosť demontáže celého kryštalizátora a jeho výmeny za rezervný, a následná 
pracná oprava prvej sekcie sekundárneho chladenia. Samotná oceľová platňa spolu s plátnom na báze SiO2 
nezabezpečovalo úplné utesnenie hlavy zátky. Na odstránenie tohto problému sme použili plastickú hmotu 
DIKAFLEX, ktorou sme vytierali priestor kde sa plátenné tesnenie dotýkalo hrán kryštalizátora. Tento spôsob 
utesnenia výrazne prispel k zlepšeniu úspešnosti štartov, no napriek tomu sa sporadicky objavovali prievaly 
cez upchávku, ktoré sme pripisovali technologickej disciplíne. Faktor, že sme v tom čase pripravovali nový 
formát odlievanie kv. 105x105 mm, kde takýto spôsob upchávania nebol technicky možný z priestorového 
hľadiska a taktiež snaha vylúčiť z procesu ľudský faktor, nás prinútil nájsť vhodnejšie riešenie pre náš 
problém.  

Spoločne s firmou Danieli sme sa zamerali na otestovanie ich nového systému upchávania kryštalizátora, 
tzv. Quick Sealing Device (QSD). Predmetný spôsob spočíval v použití oceľovej platne opatrenej plastovým 
tesnením. Na horúcej strane boli navarené strmene v tvare U z hladko ťahanej ocele a na studenej strane 
podkova tvaru „U“, ktorá sa zakladala do prizmy na hlave zátky. 
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Obr. 2 QSD navrhnuté firmou Danieli 

Keďže táto koncepcia sa nám javila ako vhodným riešením pre naše problémy rozhodli sme sa ju odskúšať 
v našich podmienkach. Narazili sme však na viacero zásadných problémov.  

Prvým problémom bol iný tvar hlavy zátky. Naša hlava zátky bola uspôsobená pre uchytenie stromčeka, teda 
nebolo možné upevnenie QSD cez pútko. Keďže sme predmetný systém chceli najskôr otestovať na jednom 
liacom prúde a overiť jeho spoľahlivosť Danieli navrhlo modifikáciu systému QSD, kde na studenú stranu 
štartovacieho kusu navarili stopku zo stromčeka a na teplú stranu tyčky z hladko ťahanej ocele. 

 

Obr. 3 Modifikované QSD navrhnuté firmou Danieli 

Druhým závažným problémom bol špecifický tvar nášho nosného formátu kv. 205x205 mm. Z dôvodu 
optimalizácie vstupného materiálu pre našu valcovňu rúr sme tento formát upravili tak, že pri rozmere 
205x205 mm majú rohy výsledného odliatku polomer zaoblenia R 40 mm. Tento špecifický tvar spôsobil 
problém aj pri optimalizácii tesnenia QSD, keďže firma Danieli štandardne ponúka rozdielne tesnenia pre 
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štvorcové formáty a rozdielne tesnenia pre kruhové formáty. Preto na prvú skúšku navrhli modifikovať 
tesnenie z kruhových formátov na naše podmienky.  

           

Obr. 4 Prvotný návrh QSD pre skúšobné liatie 

3. SKÚŠOBNÉ LIATIE A NÁSLEDNÉ MODIFIKÁCIE 

Dňa 31.3.2015 sme realizovali prvý skúšobný štart liatia so systémom QSD. Štartovací kus bol v príprave 
doplnený na horúcej strane o 2,8 kg tyčiek z rebierkovej ocele a liatinových triesok do výšky cca. 3 cm. Pri 
skúšobnom liatí neboli zaznamenané žiadne problémy. Na základe tohto testu sme realizovali sériu skúšok 
QSD v tomto technickom prevedení. Séria skúšok ukázala niekoľko slabín konštrukčného riešenia. Samotné 
plastové tesnenie používané pre kruhové formáty sa javilo ako nevhodné. Pri zavádzaní do kryštalizátora 
došlo k jeho častému poškodenie a následne sa musel celý proces opakovať. Taktiež riešenie s použitím 
stopky zo stromčeka sa javilo ako nevhodné. Tento spôsob uchytenia celkovo predražoval štartovací kus 
oproti uchyteniu na U-pútko o cca. 40%.  

Na základe týchto problémov sme navrhli nové plastové tesnenie ktoré zabezpečilo robustnejšie prevedenie 
a následné jednoduchšie navádzanie do kryštalizátora a zároveň sme požiadali firmu Danieli o 
technický návrh a výrobu nových hlavíc štartovacích zátok, ktoré budú uspôsobené pre kv. 205x205 mm 
R40 a zároveň splnia požiadavku na uchytenie QSD cez U - pútko.  

              
Obr. 5 Optimalizované tesnenie pre kv. 205 R40 
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Toto technické riešenie sme uviedli do testovacej prevádzky 1.3.2016 a následne do veľkosériovej výroby 
v termíne 7.7.2016.                          

ZÁVER 

Identické riešenie postupne aplikujeme na ďalšie odlievané formáty a stal sa ťažiskovým riešením pri 
realizácii nového formátu kv. 105 x 105 mm, kde z dôvodu absencie voľného priestoru nebolo možné použiť 
štartovací stromček. Liatie formátu 105x105 mm sme úspešne realizovali v 11.5.2016. Samotné riešenie 
prinieslo zvýšenie spoľahlivosti štartov sekvencie.  
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Obr. 6 Porovnanie prievalov po rokoch 

Optimalizáciou technického riešenia sa nám podarilo znížiť vstupné náklady na štartovací kus o 45%.  
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Obr. 7 Porovnanie nákladov na štart liatia 
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A v neposlednom rade, zníženie nákladov na opravu technologického zariadenia v prípade pretečenia 
tekutej ocele cez upchávku kryštalizátora.  

BUDÚCNOSŤ 

Neustála snaha zvyšovania spoľahlivosti výrobných procesov a znižovanie nákladov nás naďalej núti 
uvažovať nad inováciami a modernizáciami zariadenia plynulého odlievania. V súčasnosti na ZPO v Ž.P. 
a.s., prebieha viacero skúšok ktoré majú zefektívniť a skvalitniť výrobný proces ako je napríklad matematická 
modelácia procesu odlievania, optimalizácia technologických procesov, s cieľom zlepšenia kvality 
vyrábaného sortimentu, rýchla diagnostika opotrebenia kryštalizátora bez nutnosti demontáže uzla z liaceho 
prúdu, alebo merací stand pre diagnostiku vodo-vzdušných trysiek sekundárneho chladenia. V každom 
prípade neustále sa rozvíjajúce inovácie v oblasti zariadení plynulého odlievania nám umožňujú zlepšovanie 
kvality našich výrobkov a optimalizáciu nákladov potrebných na výrobu oceľových blokov. 

POĎAKOVANIE 

Poďakovanie za aktívny prístup pri riešení predmetnej problematiky patrí jednotlivým technikom, 
ktorý sa zúčastnili na projekte a v neposlednej rade aj firme Danieli, ktorá je ideovým nositeľom 

technického riešenia QSD a aktívne spolupracovala pri jeho modifikácii.  
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PROCES RECYKLACE VE SLÉVÁRNÁCH A OCELÁRNÁCH 

1PYTLOUN Martin, 2BALCAR Martin  

1Miroslav Karas - DESTRO, Sýkořice 216, 270 24, Zbečno, ČR 
2ŽĎAS, a.s., Strojírenská 675/6, 591 01 Žďár nad Sázavou, ČR 

Abstrakt 

Proces recyklace odpadů není nikterak nová nebo složitá záležitost. Je však důležité upozornit na několik 
bodů, které mohou proces recyklace zbrzdit nebo jej zcela zavrhnout. Úkolem zpracovaného článku je tak 
bližší pohled na tato úzká místa a uvedení benefitů, které může recyklace odpadu přinést a na které se často 
zapomíná.  

Klíčová slova: Recyklace odpadu - zpracování odpadu na materiál za účelem jeho následného využití,  
  skládka - skládka odpadů 

1. ÚVOD 

V posledních letech se sice zvýšilo povědomí o možnostech recyklace odpadů, ale někdy je těžké si 
uvědomit, co vlastně všechno musíme pro recyklaci odpadů v provozu slévárny či ocelárny připravit. Proto 
se chceme zaměřit na úplný počátek procesu recyklace v samotném provozu a pomoci se na potřebné 
změny připravit.    

2. SOUČASNÝ STAV ODPADOVÉHO MANAGEMENTU  

Pro ilustraci o současném stavu využijeme zkušeností z 19 různých sléváren a oceláren v ČR. Vždy jsme se 
ptali, jaké odpady u nich nejvíce vznikají a co s nimi dělají. Výsledek je ilustrován v tabulce níže. 

Tab. 1 - nejčastější odpady a nakládání s nimi 

Druh odpadu Způsob nakládání s odpadem Počet provozů ve vztahu ke způsobu 
nakládání s odpadem 

Odpadní písek (licí formy) Skládka 15 z 19 

Struska (pecní struska) Skládka 17 z 19 

Vyzdívky Skládka 19 z 19 

Z tabulky vyplývá, že nejvíce zastoupenými odpady jsou 3 druhy a že naprosto převažujícím způsobem 
nakládání s nimi je jejich „vyhození“ na skládku. Protože se odpady odváží na skládku, často se v provozech 
míchají odpady mezi sebou a na skládku se tak vozí směs odpadů pod jedním, procentuálně nejvíce 
zastoupeným katalogovým číslem. Z 19 provozů míchá odpady částečně 9 provozů (např. míchá písky 
s vyzdívkami a strusku pak vede samostatně) a zcela 6 provozů (směs strusky, písků i vyzdívek). 
Z praktického pohledu procesu skládkování to není důležité, neboť na skládce se odpady stejně smíchají 
s jinými a přehrnou zeminou. Z pohledu recyklace odpadů je však toto první věc, která se musí změnit. 

3. POŽADAVKY NA RECYKLACI 
Aby mohl být v provozu sléváren a oceláren nastartován proces recyklace odpadu, musí být splněno několik 
základních podmínek a případně další vyvolané náležitosti.  
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1) Třídění odpadů 

  - zajištění prostoru pro jednotlivé druhy tříděných odpadů 

2) Čistota odpadů 

  - písemné nebo ústní upozornění dělníků 

3) Nakládka odpadů 

3.1. Třídění odpadů 

Nejčastěji musí být v provozech zaveden systém alespoň hrubého třídění odpadů dle jejich charakteru, např. 
na strusku, písky a vyzdívky. Hloubka třízení odpadů pak závisí na přání či možnostech každého provozu. 
Nemusí docházet k třídění odpadu pouze dle jeho charakteru, ale je možné jej třídit dle chemického složení. 
U vyzdívky to může být např. dělení na šamot a andalusit. Z tohoto důvodu jsou často vyvolány potřeby pro 
nalezení potřebných prostor, neboť z jednoho odpadu mohou být dva i více odpadů. 

K systému třídění odpadů můžeme ze zkušeností poznamenat jednu dobrou zprávu. Prakticky v každém 
provozu, i když se to nezdá, jsou některé návyky pro třídění odpadů již běžně zavedeny. Jako konkrétní 
příklad lze uvést bourání vyzdívek z pánví nebo pecí. Rozdíl mezi systémem, kdy se odpady míchají a kdy 
se třídí, je pouze v tom, že dělník neodveze kolečko s vybouranými cihlami na místo, kam se vozí všechny 
odpady, ale třeba jen o kousek dále, kde je místo pouze pro vyzdívky. Změna pro dělníka je tak minimální, 
ale přínos pro slévárnu velký. 

3.2. Čistota odpadů 

Čistota odpadů úzce souvisí se schopností jejich třídění. Pokud byli dělníci dodnes zvyklí na to, že odpad 
skončí na skládce, příměsi typu nedopalků cigaret, plechovek, pet i skleněných lahví, rukavic, apod. nikdo 
neřešil. Při recyklaci odpadů však všechny tyto příměsi tvoří tzv. nezpracovatelnou složku, která musí být ze 
zpracovatelské linky odvezena na skládku odpadů. Následně tak dochází buď ke zvýšení ceny za recyklaci, 
nebo v horších případech až k odmítnutí zpracování odpadu. Vyvolanou potřebou je poté informování 
příslušných dělníků. 

3.3. Nakládka odpadů 

Jednou z největších změn a často i nejvíce problematická bývá nakládka odpadů. Když se podíváme na 
zastoupení skládek odpadů na území ČR, je jejich počet mnohonásobně vyšší, než počet recyklačních 
středisek. Přepravní vzdálenost, na kterou se odpady vozí, bývá tak mnohonásobně kratší a nebývá tak ani 
pro skládku problém vozit odpady v menších objemech a ještě nabídnout slévárně pronájem sběrných 
kontejnerů. To provozům často řeší problém se skladovacím prostorem. Aby mohlo pro recyklační středisko 
vyrovnat síly, je prakticky jedinou volbou využití velkokapacitní přepravy, např. sklopnými návěsy s nosností 
cca 26 tun. Následně tak vzniká problém s technikou, která by byla schopna nakládku zajistit.  

4. PŘÍNOS RECYKLACE  

Každou slévárnu a ocelárnu vždy na prvním místě zajímá, co jim případné změny, které budou muset ať už 
ve větším či menším rozsahu realizovat přinesou. Pokud se podaří najít cestu k zahájení systému recyklace 
odpadů, mohou být přínosy dvojího charakteru: krátkodobé a dlouhodobé. 



          5.4. - 6.4. 2018, Rožnov p. Radhoštěm 

 

 

126 

4.1. Krátkodobé přínosy 

4.1.1. Nákladovost zpracování odpadu 

nejčastějším důvodem, proč většina sléváren a oceláren volí skládkování odpadu je bezpochybně důvod 
nízké ceny za zpracování odpadu. Je však skládka opravdu tou nejlevnější variantou? Abychom dokázali 
odpovědět, musíme jednotlivá řešení nejdříve porovnat. Pro tento účel opět využijeme získané zkušenosti a 
porovnáme ceny několika dnes již recyklujících sléváren a oceláren. Pro analýzu jsme použili 3 nejvíce se 
vyskytující odpady, viz tab. 1. 

 
Graf 1 - Porovnání nákladovosti recyklace a skládkování odpadů 

Na obrázku jsou 3 sloupce, přičemž každý ilustruje jiný druh odpadu. Modrá část sloupce vyznačuje náklady 
na recyklaci odpadů oproti skládce. Zelená část sloupce pak vyznačuje vzniklou úsporu recyklace oproti 
skládkování.  

 V prvním sloupci jsou porovnány náklady na skládkování a recyklaci šamotových vyzdívek. V tomto 
případě dosáhly recyklující společnosti oproti skládce úspory ve výši 15%.   

 V druhém sloupci jsou porovnány náklady na skládkování a recyklaci strusky vzduchem chlazené. Zde 
bylo rozhodnutí odpady recyklovat a neskládkovat výhodnější také o 33%. 

 V posledním sloupci jsou porovnány náklady na skládkování a recyklaci odpadních písků. Zde byla 
recyklace levnější o 26%. 

Aby to však nebylo pouze o procentech, doplníme, že uvedené porovnání vychází z informací od 3 
recyklujících společností a jejich úspora činila oproti skládce v roce 2017 cca 2,4 mil. Kč. Největší část 
úspory přitom tvořila recyklace strusky ve výši cca 2,1 mil. Kč. 

Oboje porovnání vychází z cen, které zahrnují jak zpracování odpadu, tak jejich přepravu. Pokud bychom 
měli tedy definovat přínosy recyklace ve smyslu nákladovosti zpracování odpadu, mohou být dva: 
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 snížení nákladů za dopravu 

 snížení nákladů za zpracování 

4.1.2. Nákladovost nákupu surovin 

Protože je většina sléváren a oceláren v ČR zvyklá pohlížet na své odpady jako na něco, čeho se musí 
zbavit, je pro ně důležité porovnání cen pouze na straně výstupů, tj. cena za recyklaci vs. cena za skládku. 
Je však tato úvaha správná? Co když odpad není odpad, ale materiál, kterého se provoz zbavuje? Jestliže 
se bavíme o recyklaci odpadů, nesmíme totiž zapomínat na fakt, že recyklovat se dá dvojím způsobem: 

a) Odpad lze po jeho úpravě využít mimo provoz původce odpadu, např.  

 strusku jako stavební materiál nebo  

 písek jako materiál pro výrobu cementových a maltových směsí. 

b) Odpad lze po jeho úpravě vrátit zpět do provozu původce odpadu, např.  

 vyzdívky jako žárovzdornou opravárenskou hmotu 

 strusku se železem jako železné slitky do vsázky 

V případě varianty a) lze porovnání pouze cen za skládku a recyklaci považovat za správné. V případě 
varianty b) to již za správný postup považovat nelze. V tomto okamžiku musíme k ceně za skládkování 
připočíst cenu, za kterou nakupuje novou surovinu. Tohoto faktu si je například vědoma společnost ŽĎAS, 
a.s., která své odpady recykluje již více jak 8 let a část odpadů si vrací zpět do své výroby. Pro ukázku 
tohoto postupu jsme si vybrali koloběh materiálů/odpadů na bází MgO a Al2O3. 

 
Obr. 1 - Příklad recyklace žárovzdorných vyzdívek na bázi MgO 
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Obr. 2 - Příklad recyklace žárovzdorných vyzdívek na bázi Al2O3 

Pro ukázku nákladovosti využijeme porovnání nákladovosti nákupu nových a recyklovaných surovin.  

 

Graf 2 - Porovnání nákladovosti nákupu nových/čistých surovin a recyklátů 

Na obrázku jsou 2 sloupce, přičemž jeden představuje rozdíl nákladů při nákupu vsázkového Fe materiálu a 
druhý rozdíl nákladů při nákupu žárovzdorných surovin na bázi MgO. Modrá část sloupce vyznačuje náklady 
na nákup recyklovaného materiálu. Zelená část sloupce pak vyznačuje vzniklou úsporu při nákupu recyklátu 
oproti novému materiálu. 
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 V prvním sloupci jsou porovnány náklady na nákup železného šrotu a vytřízených kusů železa 
z recyklovaných odpadů, např. ze strusky. Zde může být nákup vytřízeného železa o polovinu levnější 
než nákup železného šrotu. 

 V druhém sloupci jsou porovnány náklady na nákup nových vyzdívkových materiálů a žárovzdorných 
recyklátů. V tomto případě dosáhly společnosti, které nakupují recyklované materiály úspory ve výši 
23%. 

Uvedené porovnání žárovzdorných materiálů vychází z informací od 2 recyklujících společností a jejich 
úspora činila oproti nákupu nových materiálů v roce 2017 cca 0,6 mil. Kč.  

Oboje porovnání vychází z cen bez dopravy. Pokud bychom měli tedy definovat přínosy recyklace ve smyslu 
nákladovosti nákupu surovin, mohou být dva:  

 snížení nákladů za nákup vsázkového Fe materiálu 

 snížení nákladů za nákup žárovzdorných materiálů 

S ohledem na výše uvedené kapitoly 4.1.1 a 4.1.2 by měly slévárny a ocelárny při volbě mezi skládkováním 
a recyklací jejich odpadu uvažovat o nákladových přínosech recyklace následovně:  

cena za přepravu + zpracování na skládce + cena za nákup nové suroviny 

vs. 

cena za přepravu + zpracování na recyklační lince + cena za nákup recyklátu 

4.2. Dlouhodobé přínosy 

4.2.1. Zajištění dlouhodobého partnera 

Z mnoha různých stran jsme jak občané, tak firmy v posledních měsících a i letech bombardováni 
informacemi o strategické změně hospodaření s odpady nejen v rámci ČR, ale také v rámci Evropské unie. 
Zákon o odpadech ČR proto zaznamenal v nedávné době poměrně zásadní změny, kdy největší z nich je 
určitě stanovení termínu, od kdy bude zakázáno ukládání směsných komunálních odpadů a 
recyklovatelných a využitelných odpadů na skládky. Tento termín byl stanoven na rok 2024 (zákon 185/2001 
Sb., §21 odst. 7). Novou strategií, ke které jsou zaváděné změny směrovány, by se mělo stát tzv. oběhové 
hospodářství. Skládkování průmyslových odpadů, jako jsou odpadní písky, strusky nebo vyzdívky není 
prozatím nikde explicitně zakázáno, nicméně určitě bude do budoucna docházet ke zvyšování poplatků za 
jejich ukládání (návrh Ministerstva životního prostředí z roku 2016 počítá s cenou za skládkování tzv. 
zbytkových odpadů v roce 2023 ve výši 1000 Kč/t) a již dnes se hovoří o zákazu skládkování neupravených 
odpadů. To znamená, že každý odpad, který by měl na skládce skončit, bude muset projít nějakou úpravou, 
např. formou drcení, což opět povede ke zvýšení nákladů za jejich uložení. 

V tomto ohledu lze definovat přínos recyklace jako dlouhodobě udržitelnou spolupráci se zpracovatelem 
odpadu. 

4.2.2. Možnost změny klasifikace odpadu 

Jestliže se bavíme o dlouhodobých přínosech recyklace, určitě se musíme zmínit také o možnosti změny 
klasifikace odpadu na vedlejší produkt. Tuto změnu umožňuje zákon o odpadech při dodržení stanovených 
podmínek a pozitivní zprávou je, že v několika námi navštívených provozech jsme se s tímto již setkali. 
Přínos změny klasifikace sice není možné přesně vyčíslit v penězích, ale za zmínku určitě stojí 2 pohledy: 
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a) zjednodušení administrativy s vedením evidence odpadu, která bývá poměrně časově i finančně 
nákladná 

b) nové možnosti, jak s materiálem nakládat, neboť společností zpracovávajících materiály je určitě 
mnohem více, než společností zpracovávajících odpady 

5. ZÁVĚR 

Často nestojí možnost recyklace odpadu pouze na otázce ceny, ale také na přístupu odpovědné osoby a 
možnostech dané slévárny nebo ocelárny. Aby bylo možné odpady smysluplně recyklovat, musí být tříděny, 
tj. musí být shromažďovány odděleně a musí být zachována i určitá míra jejich čistoty. Pokud jsou všechny 
základní podmínky splněny a nebude slévárna či ocelárna hledět na své odpady jako na odpady, ale jako na 
materiály, nebude recyklace odpadu znamenat pouze úsporu nákladů za jejich zpracování, ale přinese 
benefity v podobě úspor nákladů za nákup vsázkového železa, žárovzdorných materiálů nebo může 
znamenat možnost překlasifikování odpadu na vedlejší produkt. 
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Abstrakt 

Tento článek se zabývá problematikou analýzy dat a využitím prvků umělé inteligence v kontextu 
PROJEKTU XVIII realizovaném Odbornou komisí ekonomickou při České slévárenské společnosti. 
Konkrétně se článek zaměřuje na fázi tepelného zpracování a nastiňuje možnosti predikce spotřeby 
otopného média pro žíhání ve slévárenství. Nastíněné postupy jsou přenositelné i do dalších oblastí 
metalurgického průmyslu.  

Klíčová slova: Dolování dat, modelování, umělá inteligence, zpracování dat 

1. ÚVOD - OBECNĚ O PROJEKTU 

Odborná komise ekonomická ČSS od začátku třetího tisíciletí systematicky posuzuje hlavní fáze výroby 
odlitků. Snahou je podrobit všechny výrobní stupně analýze a vytvořit modely, které by měly pomoci při 
odhadu nákladové náročnosti konkrétního odlitku.  

Sedmým rokem je věnována pozornost oblasti apretace odlitků a také problematice tepelného zpracování 
ocelových odlitků a odlitků slitin hliníku.  Mimoto pokračuje hodnocení oblasti oddělování nálitků a výzkum 
v oblasti broušení odlitků. 

Již v předchozích letech se v rámci řešení projektu podařilo u 17 dílčích výběrových souborů porovnat 
nákladovost u normalizace, popouštění a kalení. Práce u tepelného zpracování přinesly nejen některé 
zajímavé podněty, ale i řadu nových otázek.  

U tepelného zpracování ocelových odlitků byla v minulém projektu zaměřena pozornost na odvození 
matematického vztahu, který by definoval jeho nákladovost. Jako závisle proměnnou byla zvolena spotřeba 
plynu na jeden výpal. Nezávisle proměnnými byly teplota prodlevy, doby cyklu a hmotnost žíhaných odlitků. 
Vyvození závislostí se podařilo vždy pro všech devět žíhacích pecí zúčastněných sléváren cestou 
mnohonásobné korelace. Závislost měla účinnost dle koeficientu determinace okolo 80 %. 

S ohledem na to, že právě problematika tepelného zpracování odlitků se jeví jako velmi zajímavá a výsledky 
analýz v této oblasti by byly dále použitelné v praxi, bude tato oblast dále rozpracována. To je také důvod, 
proč je v tomto článku věnována pozornost právě analýze dat a prvkům umělé inteligence, což jsou nástroje 
použitelné pro modelování, zde specificky pak například pro vytvoření nákladového modelu tepelného 
zpracování odlitků. 

2. NÁSTROJE ANALÝZY DAT VYUŽITÉ PŘI ŘEŠENÍ PROJEKTU 

Základním problémem (a nejen v hutním průmyslu) je potřeba zpracování velkého objemu dat. Aby mohly 
být takto objemné soubory dat účinně zpracovávány, je nutno použít prostředků „dolování dat“, které 
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zahrnují nejrůznější postupy analýzy dat, často využívající prvky umělé inteligence. Proces dolování znalostí 
z obvykle velkého množství nepřehledně uspořádaných dat končí nalezením jednodušších a přehlednějších 
zákonitostí obsažených v těchto datech. Řídicí systémy jednotlivých technologií sbírají a archivují celou řadu 
provozních údajů, ty obvykle ukládají do samostatných tabulek buď periodicky po uplynutí předvoleného 
časového intervalu, nebo při určité události. To ale velmi znesnadňuje sestavení komplexní informace, která 
by mohla být využita pro tvorbu modelů potřebných například k vlastní optimalizaci řízení celé výroby [1].  

Aby bylo dolování dat a jejich další zpracování úspěšné, je nutné použít modely, které by byly schopny 
verifikovat data a očistit je od nekorektních dat, která vybočují mimo hranice, které jsou dány fyzikálně-
chemickou podstatou zkoumaných jevů. 

Velkou výhodou modelu využívajícího naučenou neuronovou síť je jeho vysoká rychlost, ve které je schopen 
predikovat čas, kdy systém dosáhne žádané úrovně - hodnoty (např. teploty). Nevýhodou tohoto modelu je 
to, že spolehlivě modeluje chování systému jen na taková vstupní data, na která byl naučen. Přesnost této 
metody závisí na: 

 kvalitě dat určených k učení; 

 kvalitě testovacích dat, která slouží k ověření, jak dalece je síť naučena a 

 na množství vzorků, které tvořily data pro učení a následné ověření [2]. 

V praxi se pak často používá numerické řešení diferenčních rovnic a jejich okrajových podmínek. Okrajové 
podmínky jsou obvykle určovány opakovaným výpočtem průběhu celého děje. 

Mimoto se v praxi po aplikaci data miningu používají metody postavené na matematických modelech, které 
jsou schopny predikce i pro případy, které neprošly identifikačním procesem. Tyto případy by se lišily 
zejména ve svých rozměrech a do jisté míry i ve svých materiálových vlastnostech. 

Nevýhodou těchto metod je náročnost výpočtu a poměrně dlouhý čas, který je nutný k získání konečných 
dat. Toto je, jak již bylo zmíněno, hlavní nevýhoda matematicko-fyzikálních modelů, pokud jsou využity pro 
přímé číslicové řízení. Zde je nutno obezřetně volit formu, kterou by model měl mít. 

Právě kombinace všech uvedených metod může poskytnout jak potřebnou rychlost, tak i potřebnou přesnost 
predikce, neboť například pro učení neuronové sítě lze s úspěchem využít data, která jsou zprostředkovaná 
matematicko-fyzikálními modely. 

3. REGRESNÍ ANALÝZA 

Metody regresní analýzy jsou využívány v situacích, kdy je nutné vyhodnotit závislost určité kvantitativní 
(spojité) proměnné na jedné nebo více dalších kvantitativních (spojitých) proměnných, tzv. regresorech. 
Předem je dáno, která proměnná je nezávislá (vysvětlující) a která je závislá (vysvětlovaná, také se ji říká 
odezva).  

Cílem regresní analýzy je popsat tuto závislost pomocí vhodného (matematického) modelu. Podle počtu 
nezávisle proměnných lze rozlišit modely jednoduché regrese a vícenásobné regrese. Jednoduchá regrese 
popisuje závislost vysvětlované proměnné na jednom regresoru. Naproti tomu vícenásobná regrese řeší 
situaci, kde závisle proměnná závisí na více než jednom regresoru [3].  

Podle typu regresní funkce pak lze dále rozlišit modely lineární a nelineární. V tomto článku se budeme 
zabývat lineárními modely (tj. situacemi, kdy je regresní funkce lineární v parametrech).  

Při použití regresní analýzy je nutné si položit následující základní otázku: 

Lze najít zvolený lineární regresní model? 

Pokud zní odpověď ano, pak si klademe otázky následující: 
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 Jak najít zvolený lineárně regresní model? 

 Lze tento model zjednodušit? (Lze některé koeficienty modelu považovat za nulové?) 

 Je tento model důvěryhodný? (Byly splněny předpoklady modelu?) 

 Jak dobře tento model vystihuje sledovanou závislost? 

 Jak přesně lze pro danou hodnotu nezávisle veličiny odhadnout hodnotu veličiny závisle? 

Stručný popis postupu při regresní analýze: 

Nejprve je doporučeno začít tzv. explorační analýzou - kritika a zhodnocení dat dat (identifikace odlehlých 
pozorování, detekce multikolinearity). Dále je proveden odhad koeficientů regresní funkce (aplikace 
vyrovnávacího kritéria) a verifikace modelu, která se skládá z následujících kroků: 

 jsou identifikovány vlivné body, 

 je proveden celkový F-test (tím se ověřuje, zda zvolený model je lepší než modelování průměrem), 

 poté jsou provedeny dílčí t-testy („těmi se zjišťuje, zda model nelze zjednodušit - testuje se 
oprávněnost setrvání jednotlivých nezávisle proměnných v modelu“), 

 pomocí index determinace se zjišťuje „kvalita modelu“, 

 testují se rezidua („ověřuje se věrohodnost modelu, neboli splnění předpokladů pro jeho použití“). 

Posledním krokem při regresní analýze je obvykle predikce (stanovení intervalu spolehlivosti, intervalu 
predikce). 

4. VÝSLEDKY REGRESNÍ ANALÝZY 

Na základě možností, které byly dány systémem sběru provozních dat u jednotlivých zúčastněných sléváren, 
byly do regresní analýzy zahrnuty všechny další dostupné proměnné. Rozšíření se týkalo například těchto 
nezávisle proměnných: 

 délka první výdrže; 

 využití pece; 

 počáteční teplota; 

 rychlost prvního náběhu; 

 rychlost druhého náběhu; 

 teplota prvního náběhu; 

 teplota druhého náběhu; 

 délka první prodlevy; 

 délka druhé prodlevy; 

 rychlost ochlazování; 

 konečná teplota a další. 

Výše uvedený výčet proměnných nebylo možno použít u všech sléváren, neboť v jednotlivých případech 
jsou sbírána jen určitá data a proto se proměnné použité v rámci tohoto projektu liší u každé ze sléváren 
(právě z důvodu odlišné dostupnosti dat).  

Kompletní přehled všech proměnných, které byly použity pro vytvoření vztahu, je uveden v tabulce 
koeficientů (viz tab. 1). Ke zpracování dat a vytvoření modelu byl využit program MatLab. 
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Program MatLab zkoumal závislosti mezi proměnnými a v rámci modelování vždy nejprve navrhl, které 
proměnné je možné vynechat, neboť na celkovou spotřebu plynu nemají zásadní vliv. A dále konstatoval, 
které vztahy mezi proměnnými jsou zásadní a ty do výsledného vzorce doplnil. 

Následující text popisuje postup zpracování výsledků v SW MatLab ve vybrané slévárně. Nejprve proběhl 
proces odstraňování nevýznamných proměnných. A následně proces přidávání generovaných proměnných 
tak, jak bylo popsáno výše. Poté je sestaven lineární regresní model (doplněním koeficientů z příslušné 
tabulky a využití dalších iteračních postupů optimalizace). Následně jsou v grafické podobě prezentovány 
výsledky regresní analýzy. 

Stejný postup byl využit i u dalších zúčastněných sléváren, ale z důvodu omezení daných doporučeným 
rozsahem tohoto článku zde nebudou prezentovány. 

Lineární regresní model po doplnění koeficientů z tabulky 1 a využití dalších iteračních postupů 
optimalizace má následující tvar: 

Spotreba_plynu=350.6 + 2.8 * Hmotnost_vsazky + 0.2 * Delka_vypalu + 59.7 * T1_delka_prvni_vydrze - 
2017.2 * Vyuziti + 0.3 * Tp_pocatecni_teplota - 3.1 * N1_rychlost_prvniho_nabehu + 0.1 * 
T1_teplota_prvni_prodlevy - 42.4 * N2_rychlost_druheho_nabehu + 0.2 * T2_teplota_druhe_prodlevy + 61.9 
* T2_delka_druhe_prodlevy + 40.6 * P_rychlost_ochlazovani - 79.0 * Tv + 0.0002 * Hmotnost_vsazky * 
Delka_vypalu + 4.1E - 05 * Hmotnost_vsazky * T1_teplota_prvni_prodlevy +  1.1E - 05 * Hmotnost_vsazky * 
T2_teplota_druhe_prodlevy + 9.6E - 05 * Hmotnost_vsazky * P_rychlost_ochlazovani - 0.04 * Delka_vypalu * 
Tp_pocatecni_teplota + 0.1 * Delka_vypalu * T1_teplota_prvni_prodlevy + 0.0137 * Delka_vypalu * 
T2_teplota_druhe_prodlevy - 1.5 * Delka_vypalu * P_rychlost_ochlazovani + 0.4 * Delka_vypalu * Tv - 0.2 * 
T1_delka_prvni_vydrze * N1_rychlost_prvniho_nabehu + 0.07 * T1_delka_prvni_vydrze * 
N2_rychlost_druheho_nabehu + 3.2E - 05 * T1_delka_prvni_vydrze * T2_teplota_druhe_prodlevy + 0.4 * 
T1_delka_prvni_vydrze * Tv - 0.3 * Vyuziti * Tv + 0.005 * N1_rychlost_prvniho_nabehu * 
T1_teplota_prvni_prodlevy - 0.2 * N1_rychlost_prvniho_nabehu * P_rychlost_ochlazovani + 0.2 * 
N1_rychlost_prvniho_nabehu * Tv - 0.003 * T1_teplota_prvni_prodlevy * T2_teplota_druhe_prodlevy - 0.01 * 
T1_teplota_prvni_prodlevy * P_rychlost_ochlazovani + 0.02 * N2_rychlost_druheho_nabehu * 
T2_teplota_druhe_prodlevy + 0.9 * P_rychlost_ochlazovani * Tv 

Tento vzorec byl pro otestování jeho spolehlivosti aplikován na data získaná měřením, z kterých byl sám 
pomocí regrese vytvořen. Potvrdila se jeho statistická spolehlivost. Nicméně v 86 případech z 987 (9 %) byla 
odchylka predikce vyšší než 30%. Do této skupiny patří i extrémní případy odchylky v řádu stovek procent, 
které jsou patrně dány chybou při záznamu dat, případně nesprávnou interpretací technologických 
poznámek při předpřípravě dat. Těchto případů však bylo jen 14 z celkového počtu 987 (1 %) měření. 

Tab. 1 Koeficienty regresní funkce 

Proměnná Odhadovaný koeficient 

Intercept (absolutní člen) 350.6613126 

Hmotnost_vsazky 2.871272206 

Delka_vypalu 0.244669202 

T1_delka_prvni_vydrze 59.79055549 

Vyuziti -2017.233258 

Tp_pocatecni_teplota 0.371856384 

N1_rychlost_prvniho_nabehu -3.145568967 

T1_teplota_prvni_prodlevy 0.10130433 
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   Pokračování tabulky 

Proměnná Odhadovaný koeficient 

N2_rychlost_druheho_nabehu -42.42849638 

T2_teplota_druhe_prodlevy 0.207400136 

T2_delka_druhe_prodlevy 61.93030602 

P_rychlost_ochlazovani 40.64030724 

Tv -79.02493223 

Hmotnost_vsazky:Delka_vypalu 0.000207177 

Hmotnost_vsazky:T1_teplota_prvni_prodlevy 4.1008E-05 

Hmotnost_vsazky:T2_teplota_druhe_prodlevy 1.16609E-05 

Hmotnost_vsazky:P_rychlost_ochlazovani 9.66905E-05 

Delka_vypalu:Tp_pocatecni_teplota -0.047501913 

Delka_vypalu:T1_teplota_prvni_prodlevy 0.113761423 

Delka_vypalu:T2_teplota_druhe_prodlevy 0.019552637 

Delka_vypalu:P_rychlost_ochlazovani -1.599900125 

Delka_vypalu:Tv 0.400435515 

T1_delka_prvni_vydrze:N1_rychlost_prvniho_nabehu -0.228555473 

T1_delka_prvni_vydrze:N2_rychlost_druheho_nabehu 0.077623831 

T1_delka_prvni_vydrze:T2_teplota_druhe_prodlevy 3.24541E-05 

T1_delka_prvni_vydrze:Tv 0.438744209 

Vyuziti:Tv -0.375828111 

N1_rychlost_prvniho_nabehu:T1_teplota_prvni_prodlevy 0.005881848 

N1_rychlost_prvniho_nabehu:P_rychlost_ochlazovani -0.293919982 

N1_rychlost_prvniho_nabehu:Tv 0.267180458 

T1_teplota_prvni_prodlevy:T2_teplota_druhe_prodlevy -0.003827849 

T1_teplota_prvni_prodlevy:P_rychlost_ochlazovani -0.017021343 

N2_rychlost_druheho_nabehu:T2_teplota_druhe_prodlevy 0.022434421 

P_rychlost_ochlazovani:Tv  0.956303701 

Základní informace, které charakterizují dané šetření: 

 počet pozorování (řádků vstupní tabulky): 987, Errordegreesoffreedom: 953, 

 RootMeanSquaredError: 258, 

 R-squared: 0.939, Adjusted R-Squared 0.937, 

 F-statistic vs. constant model: 448, p-value = 0. 

R-squared nabývá hodnot mezi 0 a 1 a odpovídá poměru rozptylu popsaného modelem. Čím vyšší číslo, tím 
větší část variability dat model popisuje. Adjusted R-squared je pak pokusem provést korekci jevu, kdy ve 
vícenásobné regresi (více vstupních proměnných - regresorů) přidávání dalších (i nerelevantních) 
proměnných způsobuje nárůst základního koeficientu R-squared. Na rozdíl od základního R-squared narůstá 
tato upravená verze pouze v případě, když je přínos nové proměnné nad rámec náhody. Tato hodnota 
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nevychází vyšší než základní R-squared a může nabývat i záporných hodnot. Nemá proto jednoduchou 
interpretaci jako základní R-squared a používá se spíše jako měřítko pro vyhodnocení, zda přidávání dalších 
proměnných do modelu má skutečně smysl. Pro takové aplikace však existují i jiná kritéria, jako např. BIC či 
AIC. Tyto statistické postupy by bylo možné využít v následném PROJEKTU PXIX. Pokud by v případě 
řešení dalšího projektu byly přidávány další proměnné, bude možné právě podle koeficientu Adjusted R-
Squared posoudit, jestli nově přidaná proměnná má na zpřesnění modelu vliv pozitivní (Adjusted R-Squared 
se zvýší), nebo naopak negativní (Adjusted R-Squared se sníží) [4]. 

5. MOŽNÉ VYUŽITÍ VÝSLEDKŮ 

Aplikací postupu uvedeného v předchozím textu bylo dosaženo vytvořením modelů, které jsou schopny s 
vysokou mírou spolehlivosti (tj. na úrovni překračující 90%) predikovat spotřebu plynu. Ukázalo se, že 
přidání dalších proměnných má na zpřesnění modelu významný vliv. Nevýhodou však je vyšší pracnost 
vytvoření vztahu, na jehož základě je predikce prováděna. Vyšší pracností je zde myšlena především vyšší 
náročnost na „předzpracování“ dat, neboť data jsou někdy sbírána nesystematicky a zároveň při jejich 
zadávání může docházet k formálním i věcným chybám. Proto je vhodné, aby v době postupující 
automatizace byla data sbírána systematicky a automatizovaně. Další modelování je poté daleko rychlejší a 
méně časově náročné. 

Jako klíčový se rovněž ukazuje počet měření, resp. rozsah pozorování, která jsou k dispozici pro další 
zpracování. V tomto konkrétním případě lze spolehlivý model vytvořit s minimálně stovkami měření. S 
vyšším počtem měření také roste spolehlivost prediktivního modelu. Možnost zpracování velkého objemu dat 
dnes již není problém a výkonné HW a SW nástroje již umožňují aktivity, které by ještě před pár lety možné 
nebyly. 

Stávající vzorce a jejich použití vychází z historických dat. Pro uvedení do praxe (resp. před uvedením do 
praxe) bude vhodné ještě po dobu minimálně půl roku sbírat aktuální provozní data tak, aby bylo možné 
spolehlivost ověřit nejen na datech, ze kterých byly vzorce vytvořeny, ale i na datech nových. Po této době 
by mělo proběhnout vyhodnocení chybovosti predikce těchto modelů (vzorců). V případě, že testování na 
nových datech bude úspěšné, tzn., že spolehlivost vzorců bude odpovídat požadavkům ekonomické praxe, 
lze vzorce začít používat při kalkulacích nákladů na tepelné zpracování v jednotlivých provozech. 

Základní přínos těchto vzorců lze spatřovat například v možnosti posouzení, zda menší zakázku, která plně 
nevyužije kapacitu pece, je vhodné realizovat i za cenu vyšších nákladů (vztažených na množstevní 
jednotku), nebo sdružit více malých zakázek, tím zvýšit využití pece. To ovšem může znamenat vícenáklady 
způsobené s pozdním dodáním zboží, či nevyváženost využití lidských zdrojů (prostoj vs. nutnost 
přesčasové práce). 

6. ZÁVĚR  

Předkládané výsledky jsou části komplexní studie [5], která se zaměřila mimo popisovanou tématiku také na 
oblast tryskání odlitků, tepelné zpracování odlitků ze slitin hliníku, problematiku odstraňování nálitků a 
posuzování výrobní fáze broušení odlitků. Stať tryskání odlitků shrnuje ověřené návody jak docílit 
významného snížení nákladů a dokumentuje to na příkladu konkrétní slévárny. Kapitoly zaměřené na odlitky 
z hliníku uvádějí první výsledky nákladového porovnání různých technologií v této oblasti. Oblast 
odstraňování nálitků poprvé porovnává používané výrobní způsoby cestou expertních hodnocení. Závěrečný 
okruh broušení odlitků se zaměřuje na tzv. „hrubé broušení“, které šetří cestou expertních posouzen. 

Je třeba doplnit, že řešitelský kolektiv chce v PROJEKTU XIX v řešení dané problematiky pokračovat.  
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Abstrakt 

Řada vyspělých zemí se již několik let zabývá nástupem 4. průmyslové revoluce, pro kterou se v ČR vžil 
termín Průmysl 4.0. Jednotlivé elementy této revoluce, opírající se např. o Internet věcí či Industriální 
internet, kyberneticko-fyzické systémy a umělou inteligenci, budou mít opravdu ekonomické i společenské 
transformační dopady. I přesto, že pro mnohé odborníky z praxe i akademické sféry nebudou zde 
prezentované informace neznámé, je zřejmé, že Česká republika není na příchod těchto změn dostatečně 
připravena. Tento článek si klade za cíl na základě dostupných literárních a zpravodajských pramenů 
vymezit, jak se mění požadavky na kompetence zaměstnanců v hutním průmyslu v souvislosti s uvedeným 
trendem.  

Klíčová slova: Hutní průmysl, Průmysl 4.0, trh práce 

1. ÚVOD 

V jádru čtvrté průmyslové revoluce stojí spojení virtuálního kybernetického světa se světem fyzické reality, 
což obnáší významné interakce těchto systémů s celou společností, hovoří se o revoluci kyberneticko-
fyzicko-sociální. Proto v ČR vznikla Národní iniciativa Průmysl 4.0, která si klade za cíl zmobilizovat klíčové 
rezorty a reprezentanty průmyslové sféry k vypracování podrobných akčních plánů v oblastech politického, 
ekonomického a společenského života. Je také zřejmé, že cesta k 4. průmyslové revoluci bude v ČR (stejně 
jako i v dalších zemích) specifická a bude se od výchozí německé iniciativy lišit. 

Technologické předpoklady a vize zdůrazňují hlubokou, znalostně podloženou průmyslovou integraci, jako 
jádro Průmyslu 4.0, založenou na informačních a kybernetických technologiích. Očekává se masové sdílení 
informací a kontinuální komunikace podpořené kvalitní komunikační infrastrukturou (širokopásmový internet). 
Mezi dalšími významnými technologiemi Průmyslu 4.0 jsou uvedena velká data (big data), autonomní roboty, 
senzory, cloudové výpočty a datová úložiště, jakožto i aditivní výroba, rozšířená realita a v neposlední řadě 
celá vědní disciplína kybernetiky a umělé inteligence tvořící myšlenkové a technologické jádro probíhající 
průmyslové revoluce.  

Podpora výzkumu a vývoje se musí soustředit na technologicky klíčové oblasti pro Průmysl 4.0, vycházející 
ze skutečných potřeb české průmyslové praxe, z inventarizace kapacit relevantního aplikovaného výzkumu 
a z foresightových analýz vývoje ve světě. Výzkumný prostor je třeba zásadním způsobem rekonstruovat 
tak, aby vznikla páteřní síť Národních center, zaměřená na vybraná klíčová témata, a systém 
experimentálních poloprovozů nebo jejich částí (testbedy), sloužících k vývoji a ověřování myšlenek a 
algoritmů Průmyslu 4.0 v semireálných podmínkách [1]. 

Z právě uvedeného vyplývá, že na nový trend v oblasti průmyslu musí reagovat nejen svět vědy a 
technologií, ale také trh práce. Nástup Průmyslu 4.0 již nyní přináší změny v očekáváních a požadavcích 
zaměstnavatelů. Bohužel vzdělávací systém na to reaguje se zpožděním, což bude do budoucna přinášet 
komplikace, a dá se očekávat, že minimálně po dobu jedné generace bude trvat, než se vzdělávací systém a 
myšlení lidí změní. 
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S osvětou je nutné začít ale nikoli na vysokých či středních školách, ale hlavně u rodičů dětí, které se 
aktuálně rozhodují o své profesní budoucnosti. Je totiž jasné, že trh práce bude další ekonomy, právníky a 
filozofy absorbovat hůř a hůř, zatímco technicky vzdělaných lidí bude dlouhodobě nedostatek a ti stávající 
budou velmi žádaní a odměňovaní adekvátně tržním mechanismům, zejména jde o mechanismus nabídky a 
poptávky, který jasně specifikuje, že pokud je na trhu převis poptávky nad nabídkou, cena roste - analogicky 
na trhu práce roste mzdová sazba. Pokud tedy bude nabídka již zmíněných ekonomů a právníků růst, dá se 
očekávat pokles jejich mzdové sazby, nebo alespoň její dlouhodobou stagnaci. Již nyní je to patrné 
například u překladatelů a vyučujících cizích jazyků, kde se sazba postupně z cca 500,- Kč za vyučovací 
hodinu dostala na dnes obvyklých 200 - 250,- Kč. Dokonce je patrný i pokles cen advokátních služeb a ceny 
za zpracování účetnictví či daňové poradenství se za posledních deset let nijak nezměnily. 

Tento článek si tak klade za cíl na základě dostupných literárních a zpravodajských pramenů vymezit, jak se 
mění požadavky na kompetence zaměstnanců v hutním průmyslu v souvislosti s trendem Průmysl 4.0. 

2. VÝVOJ V OBLASTI PRŮMYSLU 

Podle konceptu Průmysl 4.0 vzniknou „chytré továrny“, které budou využívat kyberneticko-fyzikální systémy. 
Ty převezmou opakující se a jednoduché činnosti, které do té doby vykonávali lidé. To bude provázet změna 
pracovního trhu, kdy by mohla být ohrožena zaměstnanost osob u kterých počítače s novými 
řídícími/rozhodovacími systémy či těmito systémy řízené robotické systémy nahradí lidskou sílu. Měla by 
vznikat nová pracovní místa, která však budou vyžadovat vyšší kvalifikaci zaměstnanců [2]. 

Pomocí metod a nástrojů Průmyslu 4.0 by mělo dojít k úsporám času a peněz a zvýšení flexibility firem. Mezi 
hlavní rizika patří hackerské útoky a zneužití dat. Průmysl 4.0 s sebou přináší naději na zvýšení kvality 
lidského života díky zvyšování produktivity práce a mizení monotónních a fyzicky náročných profesí. 
Automatizace, integrace systémů a vyšší efektivita díky propracovanější logistice jsou také nadějí pro 
snižování negativních dopadů na lidské zdroje a pro implementaci udržitelného rozvoje. 

Průmysl 4.0 umožní zvýšit produktivitu práce, přičemž ale může dojít k významným posunům na trhu práce, 
zejména pak k ohrožení méně kvalifikovaných profesí. Zároveň však přinese i nová pracovní místa, která ale 
budou spojena s vyššími nároky na kvalifikaci pracovní síly, zejména z oblasti digitálních a inženýrských 
dovedností, nebo budou záviset na včasné a kvalitní rekvalifikaci. 

2.1. Očekávané přínosy Průmyslu 4.0 

Očekávané přínosy Průmyslu 4.0 vycházejí z nových možností tvorby přidané hodnoty umožněné zejména 
využitím dat z propojených systémů a zvýšené schopnosti automatizovaných rozhodovacích mechanizmů v 
průmyslové praxi, ale též snížení energetické a surovinové náročnosti výroby, jakož i zcela nové možnosti 
optimalizace logistických tras, technologická řešení pro decentralizované systémy výroby a distribuce 
energie. 

2.2. Připravenost ČR na Průmysl 4.0 

Připravenost ekonomiky na Průmysl 4.0 je charakterizována zejména kvalitou internetového a digitálního 
prostředí. Česká republika je z pohledu indexu připravenosti zemí sestaveného firmou Roland Berger mezi 
tzv. „tradicionalisty“. To znamená, že těží z kvalitní průmyslové základny, ale zatím nezavedla iniciativy na 
posunutí průmyslu do nové éry. Připravenost země na Průmysl 4.0 je dle tohoto indexu charakterizována: 

1) průmyslovou excelencí = sofistikovaností výrobních procesů, stupněm automatizace, kvalitou a 
znalostmi pracovní síly a intenzitou inovací; 

2) hodnotovým systémem = kvalitou tvorby přidané hodnoty, otevřeností průmyslu, inovačními sítěmi a 
využíváním internetu. 
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Veřejný sektor má už nyní k dispozici řadu finančních nástrojů, významnou roli při implementaci finančních 
nástrojů musí hrát MPO a TA ČR. Iniciativa Průmysl 4.0 je spíše o odpovědné podpoře změny způsobu 
myšlení celé společnosti, než o konkrétních technologiích. 

Komerční sektor velmi často deklaruje, že je na příchod Průmyslu 4.0 připraven, ale reálně je skutečně 
připravených podniků jen několik. Zajímavě na svých webových stránkách v rámci blogu o dané 
problematice píše Irena Nováková ze společnosti ABRA Software v článku Průmysl 4.0 očima ABRA 
Software. Spojené státy rozvíjí Industrial Internet, my máme Průmysl 4.0 a v Německu, kde to celé začalo, 
funguje koncepce Industrie 4.0 (představená v roce 2013 na veletrhu v Hannoveru). Loňský ročník této akce 
jasně ukázal, že Průmysl 4.0 už není teorií, ale praxí, která brzy a ve velkém ovládne výrobní haly po celém 
světě. V ABRA Software tato praxe funguje už několik let. Staráme se o digitalizaci velkých firem, o 
Průmyslu 4.0 přednášíme na konferencích a soustředíme se na cloudové řešení - nutnou součást čtvrté 
průmyslové revoluce. Podle zprávy ČSÚ lze Česko označit za "nejprůmyslovější" zemi Evropy - podíl 
průmyslu na podnikové ekonomice je tady nejvyšší ze všech zemí EU. Digitalizace výrobního procesu je pro 
naši republiku tedy velké téma, na které se zaměřila i červnová konference Průmysl 4.0. Jejím cílem bylo 
představit a přiblížit současnost i budoucnost chytrých továren a vysvětlit, že základem celého konceptu je 
propojenost. Procesů, strojů, lidí i reálného a virtuálního světa. Stroje přestávají pracovat izolovaně, ale umí 
vnímat své okolí a relevantně reagovat. Jaroslav Řasa k tématu přispěl přednáškou s případovou studií 
ELKO EP, která nastínila, jakou roli plní ve výrobní firmě komplexní ERP řešení. Na konferenci zazněl i plán 
Národní iniciativy Průmysl 4.0, na kterém se ABRA Software podílí [3]. 

O problematice připravenosti České republiky na iniciativu Průmysl 4.0 zajímavě pojednává rozhovor Milana 
Louckého s náměstkem ministra průmyslu a obchodu pro řízení sekce průmyslu Eduardem Muřickým. V 
rozhovoru je odkazováno na loni poprvé prezentovanou Národní iniciativu Průmysl 4.0. V rozhovoru je také 
zmíněno, jaké kroky učiní stát pro podporu této iniciativy. Dopady čtvrté průmyslové revoluce budou 
celospolečenské, proto i na ně reagující vládní opatření budou pokrývat různé oblasti od samotného 
průmyslu, přes vědu a výzkum, vzdělávání až po politiku zaměstnanosti. V tuto chvíli nelze konkrétní vládní 
zásahy předjímat. Tým expertů pod vedením prof. Maříka připravuje v návaznosti na Národní iniciativu návrh 
Akčního plánu pro implementaci Průmyslu 4.0, který by měl pomoci vládě konkrétní opatření formulovat [4]. 

3. PRŮMYSL 4.0 A TRH PRÁCE 

Stejný autor pak v článku Průmysl 4.0 a budoucnost výroby na prahu revoluce popisuje (mimo základních 
informací o dané iniciativě) také nástup nové pracovní třídy, která se nachází někde na pomezí mezi 
dnešními manuálními a inženýrskými pozicemi. Náplní nové pracovní pozice bude jak element fyzické práce, 
tak bude vyžadovat hlubší znalosti a více dovedností, jak ovládat a spravovat stále více propojených 
systémů v rámci procesu výroby. Například plánovací tým bude schopen zajistit efektivní přípravu programu 
výrobních operací. Díky jednoduchému softwarovému rozhraní budou pracovníci schopni pro nové produkty 
navrhnout různé výrobní postupy a optimalizovat je na základě různých kritérií jako jsou náklady či 
dostupnost a poté zvolit ten nejvýhodnější postup. Podobně budou pracovníci v této nové roli blíže 
spolupracovat s ostatními pracovníky na obou stranách životního cyklu výrobku. Ten umožní zahrnovat vše 
od zpětné vazby a konzultací až po optimalizaci dodavatelského řetězce a zohlednění individuálních 
požadavků zákazníků. V důsledku toho se bude po pracovnících vyžadovat, aby byli více propojeni jak s 
technologiemi, tak i mezi sebou. Ať již budou v práci nebo na cestách, umožní jim to zapojovat se do návrhů, 
plánování, údržby a dosahovat vyšší kvality služeb a úrovně bezpečnosti [5]. 

Míra industrializace a vázanost pracovní síly v průmyslu může být hodnocena jako příznivý faktor udržující 
technické znalosti na slušné úrovni, která může být dále rozvíjena za podmínky doplnění všech nezbytných 
IT znalostí, přenositelných dovedností, rozvoje inovativního myšlení, podnikavosti, apod. Na druhé straně 
však vysoký podíl průmyslu může znamenat velkou zranitelnost zde vázané pracovní síly a vysoké nároky 
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na zvládnutí přechodu na platformu Průmyslu 4.0, zejména pokud je průmysl petrifikován velkou zátěží 
méně technologicky i kvalifikačně náročných výrob. 

Zpracovatelský průmysl v ČR váže ve srovnání s malými vyspělými ekonomikami vysoký podíl pracovní síly 
(v roce 2014 24 % všech zaměstnaných), a to i přes pokles jeho významu z hlediska celkové zaměstnanosti. 
Zaměstnanost ve zpracovatelském průmyslu je soustředěna do technologicky nenáročných odvětví (v roce 
2014 55 % zaměstnaných ve zpracovatelském průmyslu pracovalo v technologicky nenáročných odvětvích), 
do odvětví s vysokým podílem fyzické práce, která bude v budoucnu nejsnáze nahraditelná příslušnými 
technologiemi. I když z hlediska rozdělení pracovní síly mezi odvětví technologicky vysoce a technologicky 
středně náročná je situace v ČR srovnatelná s malými vyspělými ekonomikami, ze zastoupení terciárně 
vzdělané pracovní síly na celkové zaměstnanosti v těchto odvětvích je patrné, že v ČR jsou soustředěna 
spíše nižší patra těchto výrob. O určitém posunu směrem k náročnosti na znalosti a dovednosti pracovní síly 
svědčí postupně narůstající podíl terciárně vzdělané pracovní síly, který je umožněn rostoucím zastoupením 
terciárně vzdělaných mezi mladou populací. Tento trend je však společný všem členským zemím EU a 
odstup ČR od vyspělých států EU se tak snižuje velmi pomalu, např. ve srovnání s Finskem se naopak 
prohlubuje [6]. 

O nižší vyspělosti technologicky vysoce a středně náročného průmyslu v ČR svědčí i podíl kvalifikačně 
náročných profesí, podíl specialistů a technických a odborných pracovníků, který byl nižší než v jiných 
zemích s malou vyspělou ekonomikou a současně byly tyto profese ve větší míře zastávány osobami s 
pouze středoškolským vzděláním. To vytváří relativně velký prostor pro uplatnění zejména technicky 
vzdělané pracovní síly. Rovněž zaměstnavatelé očekávají, že příliv vysokoškoláků bude postupně 
nahrazovat odcházející starší generaci středoškolsky vzdělaných praktiků. Současné bakalářské programy 
vysokých škol však v mnoha případech nevychovávají dostatečně připravené bakalářské absolventy pro 
praxi. 

Pro rozvoj nových aktivit, které jsou spjaty s průmyslem 4.0, je důležité i zázemí, které je vytvářeno 
znalostně náročnými službami. Pro vyspělé ekonomiky je charakteristická určitá míra přesunu zaměstnanosti 
z průmyslu do sektoru znalostně náročných služeb. Tento proces však ve větší míře v ČR ještě nenastal, i 
když úbytek pracovních míst v průmyslu jako celku je do značné míry nahrazován přírůstkem pracovních 
míst ve znalostně náročných službách. Podíl zaměstnanosti v průmyslu poklesl v roce 2014 ve srovnání s 
rokem 2008 o 2,8 procentního bodu, zatímco podíl zaměstnanosti ve znalostně náročných službách se zvýšil 
o 2,5 procentního bodu. Ve srovnání s vyspělými ekonomikami členských států EU se však stále jedná o 
relativně nižší význam znalostně náročných služeb z hlediska zaměstnanosti. 

I když se daří snižovat zaostávání ve vybavenosti podnikového výzkumu a vývoje pracovními silami, je podíl 
těchto zaměstnanců na celkové zaměstnanosti stále výrazně nižší než ve vyspělých zemích, zejména ve 
srovnání s Finskem a Rakouskem. Pokud nemá průmysl lokalizovaný v ČR pouze přebírat technologie 
vyvinuté mimo naše území, lze očekávat zvýšenou poptávku po vysoce vzdělané pracovní síle schopné 
posouvat výzkum a vývoj kupředu. Nárůst této poptávky již začíná být v ČR patrný a v této souvislosti je 
nutno si uvědomit, že pouze dostatečná nabídka a kvalita špičkových odborníků zejména technického a 
přírodovědného zaměření a jejich schopnost spolupracovat s praxí může tyto trendy dále posílit a přitáhnout 
investice pro podnikový výzkum.  

Již zmiňovaná studie (ibid) dále uvádí, že možnosti aplikace technologií průmyslu 4.0 a rychlost jejich 
rozšiřování budou ve značné míře ovlivněny robustností již vytvořené základny lidských zdrojů a jejich 
dovedností, kromě jiných zejména v oblasti komunikačních, informačních, automatizačních a kybernetických 
technologiích, a to jak na straně producentů produktů a služeb, tak na straně jejich uživatelů. 

Dosavadní vývoj saturace ekonomiky informatickými a kybernetickými odborníky lze na základě dostupných 
dat vyjádřit velmi obtížně. Alespoň přibližně to však lze sledovat na základě vývoje zaměstnanosti v ICT 
sektoru služeb a ve specifických profesích tak, jak je vymezuje statistická klasifikace (CZ-ISCO: 133). Sektor 
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ICT služeb se v minulém období vyznačoval stabilním růstem zaměstnanosti ve všech zemích EU, situace 
se však mezi jednotlivými zeměmi poměrně značně lišila. Podíl tohoto sektoru na celkové zaměstnanosti se 
pohybuje od 0,2 % v Rumunsku až po 2,4 % ve skandinávských zemích, které patří k evropským lídrům. V 
České republice se rozsah zaměstnanosti v ICT sektoru udržuje na evropském průměru, avšak pokud se 
týče jejího vývoje, řadí se ČR mezi nejrychleji rostoucí země. Rychlý růst v ČR byl mimo jiné ovlivněn i 
procesy outsourcování nižších a středně kvalifikačně náročných ICT aktivit, jako je např. programování, 
údržba databází, apod. z vyspělých zemí do zemí střední a východní Evropy a dalších východních zemí. 
Naopak aktivity s nejvyšší přidanou hodnotou, jako je vývoj aplikací, vývoj informačních, kybernetických a 
automatizačních systémů apod. zůstávaly v centrálách mateřských společností. Důsledkem toho je 
skutečnost, že počet odborníků v sektoru ICT, automatizace a kybernetiky je v ČR na relativně slušné úrovni, 
avšak značná část z nich je vázána v méně kvalifikačně náročných činnostech. 

ZÁVĚR 

ČR má z hlediska kvalifikační struktury populace výhodu ve velmi nízkém podílu populace s maximálně 
ukončeným základním vzděláním, nevýhodu naopak v nižším podílu terciárně vzdělané pracovní síly. Na 
tomto nepříznivém vývoji se do určité míry podílí i ve srovnání s ostatními zeměmi stále méně rozvinuté, ale i 
populací a zaměstnavateli méně poptávané nižší úrovně terciárního vzdělání, tedy vyšší odborné a 
bakalářské vzdělání. Důležitější než úroveň dosaženého formálního vzdělání je úroveň reálných kompetencí 
populace. Ve srovnání s jinými zeměmi se česká populace pohybuje většinou kolem průměru. Dospělí 
dosahují průměrného výsledku ve čtenářské gramotnosti a ve schopnostech řešit problémy pomocí počítače 
a Internetu; úroveň jejich numerické gramotnosti je nad průměrem zemí OECD. Mládež dosahuje 
průměrných výsledků v matematické a čtenářské gramotnosti a poměrně dobře si vede v gramotnosti 
přírodovědné (dlouhodobě nadprůměrné výsledky). 

V ČR je ve srovnání s vyspělými evropskými zeměmi méně rozvinuté další vzdělávání, které nabývá na 
svém významu s tím, jak se zvyšuje intenzita změn požadavků na znalosti a dovednosti nezbytné pro výkon 
jednotlivých profesí. I když se v ČR účast populace ve věku 25-64 let na dalším vzdělávání postupně 
zvyšuje, odstup od nejvyspělejších zemí, jako je např. Finsko, se nesnižuje. V roce 2014 se dále vzdělávalo 
v ČR pouze 9 % populace ve věku 25-64 let, zatímco ve Finsku to byla ¼ populace v tomto věku. 

V ČR je naopak velmi příznivá situace z hlediska angažovanosti podniků ve vzdělávání svých zaměstnanců. 
V roce 2010, za který jsou k dispozici poslední údaje, se v ČR účastnilo kurzů odborného vzdělávání 
poskytovaného podniky v průměru za celou ekonomiku 61 % zaměstnaných, v průmyslu dokonce 65 %, což 
jsou nejvyšší podíly v rámci EU. Otázkou však je zaměření a kvalita těchto kurzů, i když lze předpokládat, že 
zaměstnavatelé další vzdělávání poskytují pouze tehdy, pokud jsou přesvědčeni o pozitivních přínosech pro 
výkon práce školených zaměstnanců. Druhý nejvyšší podíl vykázala Belgie, 52 % resp. 58 %, v ostatních 
zemích se účast na kurzech odborného vzdělávání pohybovala mezi 33 % - 39 % v průměru za celou 
ekonomiku a v rozpětí 34 % - 44 % v průmyslu. K vyššímu zájmu zaměstnavatelů o vzdělávání zaměstnanců 
jistě přispěla i podpora dalšího vzdělávání ze strukturálních fondů, kterou ČR, stejně jako ostatní země, v 
tomto období mohla čerpat. 

Technologický pokrok je nemyslitelný bez dostatečné nabídky odpovídajícím způsobem kvalifikované 
pracovní síly. Rozhodující přínos k technologickému rozvoji lze očekávat zejména od pracovní síly s 
terciárním vzděláním technického směru, i když zastoupení osob s ostatními obory vzdělání, zejména 
přírodovědnými a manažerskými, je neméně důležité. Ekonomika ČR zaznamenala v období let 2005 - 2010 
poměrně strmý nárůst podílu absolventů technických a přírodovědných oborů ve věkové skupině 20 - 29 let. 
V posledních letech se sice růst zastavil, nicméně i tak si ČR udržuje relativně dobré postavení mezi 
evropskými zeměmi. 



          5.4. - 6.4. 2018, Rožnov p. Radhoštěm 

 

 

143 

Podle studie Roland Berger Strategy Consultants, která hodnotila připravenost jednotlivých zemí na nástup 
průmyslu 4.0 (na základě připravenosti pracovní síly, sofistikovanosti průmyslové výroby, stupně 
automatizace, inovační intenzity a kvality inovačních vazeb, dostupnosti vysokorychlostního internetu), se 
Česká republika nachází mezi tradičními zeměmi, které mají vysoký podíl průmyslu, ale podprůměrnou 
úroveň připravenosti. Vedle ČR je v této skupině i Slovensko, Slovinsko, Maďarsko a Litva, Česká republika 
je však z těchto zemí hodnocena nejlépe. Nicméně silně zaostává za „předáky“ (země s vysokým podílem 
průmyslu i připravenosti) a zeměmi potenciálně nadějnými, které mají sice nízký podíl průmyslu, ale vysokou 
míru připravenosti. 

Jak vymezují Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání a Národní vzdělávací fond, o.p.s., Vize 
Průmyslu 4.0 odrážejí obecný trend pohybu ke společnosti znalostí, který je stále více umocňován 
informatizací a kybernetizací většiny procesů v oblasti výroby, služeb i fungování státu. Tyto změny budou 
mít zásadní vliv na požadované kvalifikace a na trh práce obecně, přičemž bude třeba uvažovat i o 
sociálních aspektech těchto dopadů. Budou se prosazovat nové principy organizace práce, bude docházet 
ke změně role zaměstnance, ke změnám ve struktuře i pracovní náplni většiny profesí, budou vyžadovány 
zcela nové dovednosti, projeví se dopady na vývoj zaměstnanosti a nezaměstnanosti. V důsledku toho bude 
nezbytné nově nastavit politiky trhu práce, vzdělávání a sociální politiku tak, aby lidem i podnikům usnadnily 
realizovat potřebné změny plynule a při únosných sociálně-ekonomických podmínkách. Odkládání či brzdění 
změn by vedlo jen k růstu napětí a k ekonomickým i společenským ztrátám. 

PODĚKOVÁNÍ 

Poděkování patří společnosti Business Intelligence, s. r. o. za podporu vzniku tohoto článku v 
rámci jejích výzkumných a vývojových aktivit směřujících k aplikaci principů koncepce Průmysl 4.0 

v metalurgickém průmyslu a souvisejících odvětvích. 
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Redakční poznámka k recenzi knihy 

Metallurgical Plant Design 

autorů Rob Boom, Chris Twigge-Molecey, Frank Wheeler, Jack Zouny, 

vypracované Ing. Josefem Kuběnou, CSc. 

 

Jeden z autorů knihy Metallurgical Plant Design (Projektování hutních závodů) má k České republice velmi 
úzký vztah. Je to třetí autor - Ing. Frank Wheeler, CSc. Nechť u jeho jména čtenáře nepřekvapí české tituly, 
byť je publikace napsaná v anglickém jazyce. Frank Wheeler, rodem z USA, kde prožil část svého mládí, 
absolvoval veškerá svá studia v Československu: vyučení v hutním oboru v Kladně, Střední hutní 
průmyslovou školu v Kladně, Vysokou školu báňskou v Ostravě, kterou absolvoval v r. 1962, a vědeckou 
aspiranturu na Vysoké škole báňské v Ostravě, kterou dokončil v r. 1992.  

Hutnické listy jsou s tímto autorem ve styku. Zveřejnily jeho článek „O padesát let později - osobní ohlédnutí“ 
v č. 6, 2012, roč. 65, s. 145 - 164. V něm se autor vyznává z toho, jaký přínos pro něj mělo studium oboru 
ocelářství na VŠB v Ostravě, jak kvalitě jej připravily teoretické vyučovací předměty i praktické kurzy, a to 
jednak pro jeho budoucí povolání a jednak pro vytvoření všeobecného technického rozhledu. Vyzdvihl úlohu 
externích přednášejících - specialistů z praxe, kteří vedli tyto praktické kurzy, z jejichž náplně čerpal 
poznatky po celý svůj profesní život. Znalosti nabyté ze studia a zkušenosti z dlouholetého působení 
v tvůrčích i manažerských funkcích v zaměstnání, ať to bylo jeho působení na katedře ocelářství VŠB 
Ostrava, nebo jeho projekční práce u firmy Hatch, či nakonec vedení kurzu projektování průmyslových 
závodů na Univerzitě v Torontu, přetvořil spolu se svými spoluautory v publikaci, která je na scéně technické 
literatury u nás dosti ojedinělá. Redakce Hutnických listů doporučuje všem hutníkům, kteří se zajímají o 
objektivní a retrospektivní hodnocení úlohy VŠB Ostrava v dřívějších letech, aby si vyhledali výše zmíněné 
upřímné vyznání autora v jeho článku publikovaném v Hutnických listech. Nynější nástupce, Vysoká škola 
báňská - Technická univerzita Ostrava, má tedy ve výuce, výzkumu i vědecké činnosti na co navázat.  

Kniha Metallurgical Plant Design se u nás sice nenachází na běžném knižním trhu, ale pro čtenáře-zájemce 
je zásluhou doc. Ing. Václava Kafky, CSc., který absolvoval výukové semináře spoluautora recenzované 
knihy, k dispozici v knihovně TU-VŠB Ostrava.  

Ing. Jan Počta, CSc. 
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Nová literatura 
Rob Boom, Chris Twigge-Molecey, Frank Wheeler, Jack Young 

Metallurgical Plant Design 
(Recenze Ing. Josef Kuběna, CSc.) 

 

 
 

V posledních desetiletích, kdy ve světě enormně narůs-
tala potřeba kovů a kdy byl alokován obrovský kapitál 
do budování těžebních kapacit a zpracovatelských závo-
dů, často u rozvojových a investičních projektů dochá-
zelo k překračování jejich rozpočtů, zpomalení náběhu 
proti plánu a v důsledku toho ne vždy byla dosažena 
očekávaná návratnost pro vlastníky nových budovaných 
zařízení. Lze jistě najít více příčin, proč se tak stalo, ale 
jednou z nich jsou chyby při návrhu zařízení včetně 
nedostatečného poloprovozního odzkoušení (piloting) 
nových technologických procesů. 

Proces návrhu a výstavby výrobního závodu, a zejména 
metalurgického, je vždy spojen s riziky. Kniha je 
výsledkem společného úsilí skupiny předních odborníků 
poskytnout základní instrukce, jak zmírnit tato rizika a 

zajistit úspěšnost projektu. V roce 2015 ji vydal 
Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum 
v Montrealu. Má 278 stran s četnými ilustrativními 
obrázky a grafy. Dalších 36 stran představují přílohy. 
Vedle čtyř výše uvedených autorů se na tvorbě knihy 
podílela i řada dalších odborníků, zejména z globální 
poradenské, inženýrské a projekční organizace Hatch 
Ltd (www.hatch.com). Ti jsou pak jmenovitě uváděni 
v záhlaví jednotlivých kapitol.  

Kniha (ISBN 978-1-92687227-8) je roztříděna do 12 
kapitol: Úvod, Posuzování rizik projektu, Projekt jako 
obchodní případ, Výběr místa, Fázování projektu, Řízení 
technologických rizik, Zákaznicky orientované řešení, 
Hledisko udržitelného rozvoje, Bezpečnostní hlediska, 
Dispoziční řešení a logistika, Realizace projektu, Výhled 
do budoucnosti. Na konci každé z kapitol jsou uvedeny 
odkazy na související literaturu. Dále kniha obsahuje 
přílohy: Hlavní aktivity při projektování ve fázích FEL1 
až FEL3, Poznámky k nakládání se zdroji ionizujícího 
záření, Životopisy autorů a technických redaktorů, 
Seznam symbolů, Rejstřík. 

Předmětem knihy Metallurgical Plant Design je podle 
autorů navrhování (projektování) hutních závodů 
v nejširším slova smyslu. Každý projekt výrobního 
závodu představuje završení mnoha multidisciplinárních 
aktivit. K návrhu zařízení pro výrobu užitečných a hos-
podárných výrobků na bázi kovů je třeba samozřejmě 
a především využívat znalost metalurgických procesů. 
V hutnických projektech však často bývá přehlížena pro-
jekce a konstrukce výrobního zařízení. Specifické poža-
davky často nejsou dobře známy, natož aby byly dosta-
tečně respektovány. Podstatným faktorem je rovněž 
umění správně navrhnout potřebné technologické toky. 
Dále je žádoucí a výhodné, aby se projekt pokud možno 
opíral o použití spolehlivých procesů. Kniha si klade za 
cíl ukázat, jak správně aplikovat tyto zásady. Je určena 
všem, kdo se podílí na vývoji a realizaci hutních závodů, 
a to včetně vlastníků, finančníků, projektantů, techno-
logů, výzkumníků, stavebních a projektových inženýrů. 
Jelikož k obecnému tématu projektování výrobních 
závodů již rozsáhlá literatura existuje, klade kniha důraz 
především na specifika odvětví hutnictví.  

Z praxe je známo, že největší příležitost k dosahování 
úspor je na počátku projektu, tj. dříve, než se objedná 
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zařízení a zahájí stavební práce; při pozdějším hledání 
úspor v projektu pak náklady na případné změny 
dramaticky narůstají. Při projektování hutních závodů se 
osvědčuje strukturovaný přístup k fázování projektu, 
který (podle autorů) nejdřív vyvinuli Hatch, Goode 
a Noskiewicz v roce 1974. V knize se v této souvislosti 
používá dnes všeobecně zavedený termín "Front-End 
Loading" s fázemi FEL1 - koncepční studie (definování 
možných variant), FEL2 - výběr nejvíce životaschopné 
varianty (Prefeasibility Study), FEL3 - definování roz-
sahu projektu (Feasibility Study). Ukazatelem hodnoty 
projektu je jeho ekonomika posuzovaná z pohledu 
celého životního cyklu (Net Present Value), tedy nejen 
investičních a provozní nákladů zařízení. Ke schválení 
projektu dochází po dokončení fáze FEL3. Fáze FEL4 
pak představuje realizaci projektu.  

Není v možnostech recenze zabývat se podrobněji všemi 
kapitolami knihy. Určitě však stojí za to, věnovat se ve 
větším detailu alespoň některým, jako je například 
kapitola 3 - The Business case: defining the project. 
Termín Business case lze přitom překládat nejen 
doslovně jako Obchodní případ, ale spíše jako Obchodní 
záměr (příležitost, scénář) či Investiční záměr (rozvaha). 

Autoři uvádějí, že úspěch projektu hutního závodu spo-
čívá na třech klíčových prvcích: Příznivá "business 
case", tj. existence vhodné obchodní příležitosti pro 
daný projekt, pak-volba vhodných metalurgických pro-
cesů pro projektovaný závod a dále odpovídající návrh 
technologického vybavení a podpůrné infrastruktury.  

"Business case" je nejen základním kamenem pro 
projekt, ale je také živým dokumentem, který se 
s projektem vyvíjí. Jeho nejúčinnějšího dopadu se do-
sáhne, pokud je nedílnou součástí plánu projektu ve 
fázích FEL1 až FEL3, kdy se mezi těmito fázemi kon-
troluje, zda projekt má dostatečné opodstatnění pro další 
pokračování. 

Základní otázky, které by měly být v rámci zpracování 
Business case zodpovězeny, jsou: 
 Jaké jsou cíle projektu? 
 Je projekt ekonomicky a technicky proveditelný? 
 Bude projekt vydělávat peníze a bude konkurence-

schopný? 
 Byly zvažovány vhodné alternativy? 
 Jaká jsou potenciální rizika a příležitosti a mohou být 

zmírněny? 

Důležitost "business plánu" při definování cílů na po-
čátku projektu (a jeho revize v průběhu životního cyklu) 
je ukázána pomocí 6 případových studií: výstavba no-
vého závodu Hoogovens po 1. světové válce, jeho 
rozšíření po 2. světové válce, rekonstrukce závodu po 
zániku společného podniku Estel v roce 1982, výstavba 
a rozšiřování závodu Wakayama společnosti Sumitomo 
od roku 1942 do roku 1970, jeho restrukturalizace po 
ropné krizi v roce 1973, výstavba závodu Saldanha 
v Jižní Africe za účelem využití místních surovin 
a vytváření zisku z exportu hotových výrobků.  

V kapitole 4 - Site selection jsou kromě zásad pro výběr 
nejvhodnějšího místa k výstavbě nového hutního závodu 
uvedeny i zajímavé informace z historie, jmenovitě 
o přechodu od zpracovatelských závodů v blízkosti 
surovinových zdrojů k závodům v místech s příznivými 
dopravními podmínkami nebo v blízkosti odběratelů. 
Případové studie se vztahují k závodu Hoogovens, 
k situaci japonských integrovaných závodů a také ke 
komplexu pro těžbu a zpracování bauxitu.  

Velmi zajímavé informace lze najít v kapitole 6 - 
Managing technology risk, která klade otázku, proč se 
snažíme vyvíjet nové technologické procesy v metalur-
gii, když jsou již pro výrobu všech důležitých kovů 
k dispozici komerčně osvědčené postupy?. Odpověď 
spočívá samozřejmě zejména v dosažení lepší ekono-
miky. Je to ale riskantní záležitost. Autoři citují vý-
sledky analýz, proč projekty s významným použitím 
nových technologií nebyly úspěšné: ignorování nebo 
špatná interpretace výsledků poloprovozních zkoušek, 
nedostatečně zvládnutý přechod na větší zařízení, špatné 
fázování projektu, nezvládnutí formy dodávky "na klíč", 
nedostatečná nebo žádná týmová kontinuita mezi fázemi 
projektu. Přitom se většinou uplatnilo více těchto fak-
torů společně. Autoři poukazují na to, že ani úspěšné 
poloprovozní zkoušky nemusí stačit, chce-li se pak 
proces aplikovat na mnohem větším (scaled-up) výrob-
ním zařízení.  

V kapitole 7 - Custom designed equipment (tedy zařízení 
navrhovaná zákazníkovi "na míru", někdy se v literatuře 
uvádí „tailored“) se píše, že standardně dostupná 
zařízení nemusí vždy stačit pro splnění technických a 
ekonomických potřeb projektu. Použití zařízení "na 
míru" však do projektu vnáší nový rizikový prvek a 
mělo by se zvážit až po pečlivé analýze, co nákupu 
standardního vybavení brání. Poloprovozní a ověřovací 
zkoušky jsou k této rozvaze velmi důležité. Diskutována 
je i tzv. Fall-Back strategie pro případ neúspěchu 
nového řešení a je rovněž poukázáno na možné 
problémy s duševním vlastnictvím u inovativních řešení.  

Kapitola 10 - Plant layout and logistics navazuje na 
předchozí kapitoly a popisuje důležitost správného 
dispozičního rozvržení závodu a určení přepravních cest 
pro jeho funkčnost, bezpečnost práce, snadnost 
výstavby, následnou údržbu a možnost rozšiřování 
v budoucnu. Zmiňuje koexistenci budovaných závodů 
s přírodou, tj. na jedné straně vliv přírodních podmínek 
na jejich fungování a na druhé straně estetičnost budo-
vaných objektů. Z metodologického hlediska se disku-
tuje význam 3D modelování pro názornou vizualizaci 
a matematického modelování (modely statické či dyna-
mické, deterministické či stochastické, diskrétní či kon-
tinuální) pro ověření, jak se bude projektovaný systém 
chovat v různých konfiguracích a za různých podmínek. 
Uvedeny jsou i čtyři praktické příklady použití dyna-
mických simulací k tomuto účelu.  

Kapitola 11 - Project implementation je věnována 
vlastní realizaci projektu, fázi FEL4 - zpracování 
detailní projektové dokumentace, zajišťování dodávek, 
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vlastní výstavbě, uvedení do provozu a náběhu na plá-
novanou produkci. V kapitole jsou diskutovány situace 
v klíčových bodech této fáze, ale také moderní způsoby 
tvorby výkresové dokumentace, otázka hodnocení tech-
nických nabídek dodavatelů, výhodnost předmontáže 
a modularizace dodávek, příprava na uvádění do provo-
zu. Uvádí se, že ačkoliv se kniha soustřeďuje na projek-
tování hutních závodů, stejnou důležitost má ve fázi 
FEL4 i kontraktace, vlastní výstavba a uvádění do pro-
vozu. Klíčové osoby z projekčního týmu by se proto 
měly zúčastnit i uvádění do provozu, školení obsluhy 
a náběhu produkce již v plném provozním stavu.  

V závěrečné kapitole 12 - Looking to the future se jako 
příklad úspěšného projektu, který se řídil postupy 
popsanými v této knize, uvádí mimo jiné rozšíření 
kanadského závodu na výrobu hliníku Aluminierie 
Alouette z původní kapacity 215 kt na 550 kt za rok. 
Tato akce byla vyvolána zejména získáním dlouhodo-
bého kontraktu na dodávky levné elektřiny z obří 
hydroelektrárny Churchill Falls na poloostrově Labra-
dor a rostoucím celosvětovým trhem s hliníkem. Projekt 
rozšíření byl dokončen s nižšími než rozpočtovými 
náklady, dokonce před plánovaným termínem a své 
plánované kapacity dosáhl již během prvého roku 
komerční produkce. 

Závěrem ještě uveďme něco víc o jednom z hlavních 
autorů, Franku Wheelerovi. Frank se narodil v roce 1935 
v USA. Jeho otec, ekonom, se v hodnosti plukovníka 
americké armády dostal za války do Evropy. Rodina se 
posléze usadila v Praze, kde otec našel zaměstnání 
v Akademii věd. Frank, po vyučení v SONP Kladno, 
vystudoval nejprve SPŠ v Ostravě-Vítkovicích a pak 
Hutnickou fakultu VŠB, kterou absolvoval v roce 1962. 
Po absolutoriu pak až do roku 1970 zůstal na fakultě 
jako výzkumný pracovník Ústavu elektrometalurgie, 
vedeného tehdy doc. Zdeňkem Bůžkem. V té době se 
mj. podílel na řadě provozních měření na EOP v českých 
a slovenských elektroocelárnách a slévárnách. 

V roce 1970 se s rodinou vystěhoval z Ostravy do 
Kanady, kde získal zaměstnání u firmy Hatch. Zde se 
postupně vypracoval až na pozici viceprezidenta pro 
projekty v oboru hutnictví železa, a i po odchodu do 
řádného důchodu v roce 2000 stále externě s firmou 
Hatch spolupracuje. Vedle toho od roku 2007 také 
působí na University of Toronto jako lektor pro obor 
Navrhování hutních závodů.  

Viz například  

https://www.aist.org/AIST/aist/AIST/About%20AIST/Lif
e%20Members/Wheeler_F_LifeMember.pdf 

Je pozoruhodné, že jeho čeština, psaná i mluvená, je 
pořád vynikající. 
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