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ABSTRAKT 

Bakalářská práce je zaměřena na analýzu vlivu provozních faktorů na opotřebení vyzdívky 

licích pánví s využitím nástrojů managementu kvality. Zadaný úkol byl řešen pro podmínky 

výroby oceli ve společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. Součástí bakalářské práce jsou rovněž 

návrhy opatření ke zvýšení životnosti vyzdívky licích pánví a tím prodloužení jejich pracovní 

kampaně.  
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ABSTRACT 

The bachelor project is focused on the analysis of the influence of operational factors on the 

ladle lining wear with the use of quality management tools. The specified task was solved for 

the conditions of steel production in ArcelorMittal Ostrava. Proposals for steps to increase the 

ladle lining life and to extend their campaign are also the part of the thesis. 
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ÚVOD 

 

Současné technologie pánvové metalurgie a plynulého odlévání oceli kladou vysoké nároky 

na žáruvzdorné vyzdívky licích pánví. Zavedením plynulého odlévání a rozšířením 

sekundární metalurgie přestala být pánev prostým prostředkem pro dopravu oceli od 

primárního agregátu k licímu poli. Stala se reaktorem, ve kterém pokračuje hutnický proces 

po oddělení od pecní jednotky. Na licí pánve byla převedena část technologických kroků 

původně náležejících primárnímu agregátu a přibyly nové, které umožňují zvětšení podílu 

ocelí speciálních vlastností a vyšších užitných hodnot, rozšíření počtu druhů oceli, zkrácení 

výrobního cyklu a zhospodárnění výroby [10]. 

Se stále rostoucími požadavky na kvalitu vyráběné oceli při co možná nejnižší materiálové a 

energetické náročnosti je všude ve světě kladen velký důraz na měrnou spotřebu 

žáruvzdorného materiálu pro dosažení dostatečné životnosti vyzdívek ocelárenských 

výrobních agregátů. V průběhu vývoje výroby oceli se těžiště metalurgického procesu 

přesunulo z pecního na mimopecní zpracování, v důsledku čehož se podstatně mění nároky na 

licí pánve. Původně výhradně transportní nádoba je nyní agregátem finálních metalurgických 

operací, které si vyžádaly z hlediska své podstaty změnu původní šamotové a kyselé vyzdívky 

pánve na vysocehlinitou nebo bazickou [3]. 

Vysoká životnost licí pánve je zaručena vyzdívkou z  vysoce jakostních žárovzdorných 

materiálů. V důsledku několikanásobného použití licí pánve dochází v průběhu pracovní 

kampaně k opotřebení její vyzdívky. Toto opotřebení je dáno erozivním a korozivním 

účinkem roztaveného kovu a strusky. Zpomalení procesu opotřebení vyzdívky lze zaručit 

nejen volbou druhu žáruvzdorných materiálů, ale i jinými opatřeními, především vhodným 

tepelným režimem licí pánve [4]. Udržování teploty vyzdívky licí pánve na vysokých, pokud 

možno konstantních teplotách, pozitivně ovlivňuje stupeň opotřebení vyzdívky. 

Vedle erozivního účinku v důsledku rozstřiku tekuté lázně, působí na životnost vyzdívky výše 

dosahované teploty a zejména střídání teplot. Každé přerušení výrobního procesu, ať již 

z důvodů organizačních nebo provozních, má také nepříznivý vliv na spotřebu žáruvzdorného 

materiálu. 

Vhodný typ a jakost žáruvzdorných materiálů dle charakteru místního namáhání, optimalizace 

konstrukčních parametrů pánví, vhodný způsob cyklování, způsob udržování vyzdívky během 

provozu jsou faktory, které mohou výrazně snížit opotřebení vyzdívky licích pánví.  
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V rámci této práce byla pozornost zaměřena na rozbor provozních faktorů, které působí na 

vyzdívku licích pánví během jejich pracovního cyklu, a na navržení opatření, která povedou 

ke zvýšení životnosti žáruvzdorné vyzdívky a tím prodloužení kampaně licí pánve. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA DANÉ PROBLEMATIKY 

1.1 Úloha licích pánví v metalurgickém průmyslu 

 

„Licí pánev je specializované technické zařízení užívané pro dopravu, mimopecní zpracování 

a odlévání roztaveného kovu v hutnictví nebo slévarenství. Podle způsobu užití se může 

jednat o velmi malá zařízení určená pro jednotky až stovky kilogramů roztaveného kovu pro 

odlévání v malém měřítku až po velká průmyslová slévarenská a hutnická zařízení určená pro 

metalurgickou velkou výrobu v řádech desítek až stovek tun roztaveného kovu. „ [13] 

„Licí pánev musí být vybavena vhodným zařízením pro vylévání roztaveného kovu (lití) – 

buďto horními licími hubicemi nebo spodními licími otvory. Pokud není kov z nádoby 

vypouštěn licími otvory ve dně, pak musí být pánev doplněna vhodným sklopným zařízením 

umožňujícím vrchní vylévání, které u menších pánví může být i na ruční pohon, u větších je 

pak naklápění prováděno hydraulickým nebo elektrickým pohonem. Malé licí pánve mohou 

být vybaveny i víkem, které omezuje nežádoucí tuhnutí taveniny. Velmi malé licí pánve 

mohou být přenášeny i ručně (obvykle dvěma lidmi), větší licí pánve musí být transportovány 

strojně například vysokozdvižnými vozíky, speciálními vozy, automobilovými návěsy apod.“ 

„Velké licí pánve bývají obvykle transportovány pomocí jeřábů, pro tento účel bývají proto 

vybaveny závěsným zařízením. Některé typy menších licí pánví mohou být vybaveny svým 

vlastním zdvihacím zařízením umožňující v omezeném měřítku i vertikální pohyb nádoby.“ 

[13] 

Původně byly licí pánve v metalurgickém průmyslu používány pouze pro převoz tekuté oceli 

od tavicího agregátu k licímu poli. S vývojem výroby oceli, kdy těžiště hutního procesu bylo 

přesunuto z pecního na mimopecní zpracování a kdy lití do kokil bylo nahrazeno 

kontinuálním odléváním oceli, se zcela změnila funkce licí pánve. Licí pánev se stala jedním 

z nejdůležitěších ocelárenských agregátů, neboť kromě transportu tekuté oceli jsou nyní 

v pánvi prováděny finální metalurgické operace – dohotovení oceli na požadovanou značku a 

následné kontinuální odlévání. Proto původní kyselá pracovní vyzdívka licí pánve (šamot) 

byla nahrazena vyzdívkou bazickou resp. vysocehlinitou.  
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1.2  Příprava licí pánve 

Před samotným cyklováním se licí pánev musí připravit. Toto probíhá po každém vyřazení 

pánve z provozu resp. po tom, co pánev po určitém počtu lití přestává být „způsobilá“ 

k dalšímu lití. Proces přípravy licích pánví v podmínkách ocelárny je rozdělen do tří hlavních 

částí, které předchází uvedení pánve do provozu. Jde o zdění licí pánve, zbrojení licí pánve a 

předehřev. 

1.2.1 Zdění pánve 

Pánev se po vyřazení z provozu opět poslána na zednické pracoviště, kde je odstraněna 

pracovní vrstva vyzdívky. Poté je pánev prohlédnuta pánvařským pracovníkem, který stanoví 

míru poškození trvalé vyzdívky a rozhodne o jejím odstranění nebo ponechání. V případě 

poškození trvalé vyzdívky dojde ke zničení rovněž izolační vrstvy, která musí být odstraněna 

spolu s trvalou vyzdívkou 

 

Po očištění pánve začíná proces jejího vyzdívání. Nejprve je na plášť pánve aplikována 

izolační vrstva, a sice na stěny mikroporézní nebo keramické vláknité desky a na dno 

žárobeton. 

Jako poslední vrstva je položena pracovní vyzdívka tvořená cihlami AMC (Al2O3-MgO-C) a 

MgO-C v oblasti struskového pásma. 

 

1.2.2 Zbrojení pánve 

Jedná se o opatření licí pánve tzv. šoupátkovým uzávěrem s výlevkou pro řízené odlévání 

oceli z pánve na licím stroji. Pánev je  nazbrojována v horizontální poloze na pánvařském 

pracovišti.  

1.2.3 Předehřev pánve 

Vyzdívky licích pánví, stejně jako vyzdívky všech ocelárenských agregátů, které přicházejí do 

styku s tekutým kovem, vyžadují před jejich použitím předehřev. Licí pánve v ocelárně 

ArcelorMittal Ostrava jsou vyhřívány na teplotu 1000 °C [5].  
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1.3 Faktory ovlivňující životnost licích pánví 

Faktorů, které ovlivňují životnost licích pánví, je celá řada, ale bez bližší analýzy lze uvést jen 

ty, u kterých se i bez prvotní analýzy předpokládá, že budou ovlivňovat životnost licí pánve. 

Mezi tyto faktory obecně patří: 

 

 Značka oceli  

 Teplota oceli v pánvi po odpichu 

 Režim ohřevu na pánvové peci 

 Intenzita dmýchání inertního plynu 

 

Značka oceli   

Značka vyráběné oceli v sobě zahrnuje velké množství údajů, které ovlivňují životnost 

vyzdívky licí pánve. V technologických předpisech je pro každou značku oceli stanoven 

způsob její výroby, ve kterém jsou obsaženy předem dané parametry, jako jsou chemické 

složení oceli, odpichová teplota, množství legovacích a struskotvorných přísad přidávaných 

do pánve, teplota oceli v pánvi po odpichu, teplota oceli na konci zpracování v pánvové peci a 

teplota likvidu. 

 

Teplota oceli v pánvi po odpichu  

Vzhledem k tomu, že v technologických předpisech ocelárny je stanoveno rozmezí 

doporučené teploty oceli v pánvi po odpichu vyráběné značky oceli, nemá určitá značka tuto 

hodnotu vždy stejnou, ale tato teplota kolísá v určitém intervalu. 

 

Režim ohřevu na pánvové peci 

Ohřev lázně na předepsanou odjezdovou teplotu z pánvové pece probíhá v několika periodách 

v průběhu celého zpracování. První ohřev je určen k uvedení strusky v licí pánvi do tekutého 

stavu a k její chemické úpravě pomocí struskotvorných a desaktivačních přísad. Druhý ohřev 

slouží k ohřevu lázně cca na 90% požadované odjezdové teploty. Během druhého ohřevu se 

provádí nalegování oceli na předepsané chemické složení. Dalšími ohřevy je korigována 

teplota oceli na předepsanou odjezdovou teplotu z pánvové pece. V těchto periodách ohřevu 

je možná další korekce chemického složení oceli. Vliv ohřevu oceli na pánvové peci na 

opotřebení vyzdívky pánve je zastoupen celkovou spotřebou elektrické energie za tavbu. 
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Intenzita dmýchání inertního plynu 

S argonováním tavby na pánvové peci se začíná ihned po přeložení licí pánve s tavbou do 

převážecího vozu pánvové pece. Intenzitu argonování volí tavič pánvové pece podle fáze 

zpracování na pánvové peci, množství oceli v licí pánvi, stavu a množství strusky a podle 

průchodnosti argonovacích dmyšen argonem tak, aby byla zajištěna dostatečná teplotní i 

chemická homogenita oceli v průběhu celého zpracování, ale zároveň nedocházelo 

k nadměrnému odkrývání hladiny oceli a tedy k její reoxidaci.  

 

Dalšími velice důležitými faktory jsou: 

 doba od začátku toku oceli do pánve po odpichu z tandemové pece do konce odlévání 

oceli licí pánve na licím stroji („ plná pánev“) 

Pro vyhodnocení tohoto technologického údobí je nutno jej rozdělit do následujících dílčích 

operací: 

 

 doba toku oceli po odpichu (jedná se o dobu naplnění pánve oceli po odpichu 

z pecního agregátu, v případě ocelárny ArcelorMittal Ostrava a.s. z tandemové pece) 

 doba od odpichu do začátku zpracování na PP (doba od konce toku oceli do 

pánve po odpichu z tandemové pece do začátku zpracování v pánvové peci) 

 doba od konce zpracování na PP do začátku lití  

 doba lití (doba lití oceli z pánve na licím stroji, tj. doba vyprázdnění pánve) 

 

 doba od konce odlévání oceli z licí pánve (tzn. od okamžiku vyprázdnění licí pánve) 

do odpichu následující tavby do pánve („prázdná pánev“) 

Stejně jako u předchozího technologického údobí lze rozdělit tento úsek do následujících 

dílčích operací: 

 doba od konce lití do vysokoteplotního ohřevu (doba od vyprázdnění pánve na 

licím stroji do začátku vysokoteplotního ohřevu pánve před následující tavbou) 

 doba vysokoteplotního ohřevu (doba vysokoteplotního ohřevu pánve před další 

tavbou) 

 doba od konce vysokoteplotního ohřevu do odpichu (doba od konce 

vysokoteplotního ohřevu do následujícího začátku plnění pánve ocelí z tandemové 

pece) 
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1.4 Metodika zlepšování 

1.4.1 Metoda Quality Journal 

Metoda Quality Journal je jedním z přístupů ke zlepšování jakosti. Byla převzata z 

japonského přístupu QC Story. Je to postup zlepšování procesu, který probíhá v těchto sedmi 

krocích [1]: 

 

1. Identifikace problému 

 

V tomto kroku je potřeba získat co nejvíce informací o daných problémech, které pomohou 

identifikovat nejdůležitější problém. Je třeba také brát v potaz informace o výdajích, které 

jsou spojené s výskytem tohoto problému. Konečné stanovení cíle by mělo být ekonomicky 

efektivní, resp. přínosy z jeho dosažení by měly být vyšší, než náklady, které byly do řešení 

problému vloženy. Tento krok lze vysvětlit stručně v těchto podbodech: 

 Zpracování informací o existujících problémech 

 Identifikace nejdůležitějšího problému 

 Stanovení cílového stavu a očekávaných přínosů 

 Stanovení termínu dosažení cílového stavu 

 

 

2. Sledování problému 

V tomto kroku se sleduje čas a místo výskytu problému a jeho typ. Toto sledování by mělo 

probíhat tam, kde je původ problému. Tento krok poskytuje řadu důležitých informací. 

Shromažďování údajů by měl umožňovat identifikaci působení náhodných a vymezitelných 

příčin. 

 

3. Analýza příčin problému 

Analýza příčin problémů probíhá ve dvou fázích: 

 Stanovení hypotéz (diagram příčin a následků) 

 Testování hypotéz (statistická analýza dat, regresní a konkurenční analýza, plánování 

experimentů, atd.) 
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Pro stanovení hypotézy je nejvhodnějším postupem diagram příčin a následků neboli 

Ishikawův diagram. První krok je týmová analýza problému. Určují se zde všechny příčiny 

problému a po následném vyhodnocení diagramu se určí ty nejdůležitější. 

Stanovená hypotéza se potvrzuje testováním. Testování hypotézy lze provést např. pomocí 

plánovaného experimentu, ten umožní stanovit míru vlivu příčin.  

 

4. Návrh a realizace opatření k odstranění příčin 

V tomto bodu lze stručně postupovat v těchto krocích: 

 Týmové zpracování návrhů opatření 

 Posouzení návrhů, včetně analýzy průvodních jevů 

 Výběr optimální varianty 

 Pilotní realizace vybraného opatření 

 

5. Kontrola účinnosti opatření 

V případě, že po zavedení opatření nebyly dosaženy žádoucí výsledky, je nutné nejprve 

ověřit, zda opatření byla realizována v souladu s původním návrhem. Následně je nutné 

komplexní porovnání výsledků dosažených před a po realizaci opatření 

 

6. Trvalá eliminace příčin (v případě dostatečné účinnosti opatření) 

V případě, že opatření se osvědčilo jako efektivní, je třeba zařadit tyto provedené změny 

trvale do procesu, resp. standardizovat změny a vytvořit vhodnou dokumentaci. K zajištění 

standardizace změn je třeba provést také výcvik zaměstnanců a obeznámit je s těmito 

opatřeními. Pokud nebude vědět, proč bylo toto opatření zařazeno do procesu, hrozí, že jej 

nebude používat. 

 

7. Zpráva o řešení problému a plánování budoucích aktivit 

V tomto kroku se zpracovává podrobná dokumentace o průběhu řešení problému. Zpráva by 

měla obsahovat problémy, které se nepodařilo zcela eliminovat a také činnosti, které byly 

navrhnuty k dořešení těchto problémů. 

Součástí závěrečného hodnocení by mělo být i posouzení průběhu tak, aby se navržené 

opatření dalo využít v dalších procesech zlepšování firmy [1]. Stručně by se tento krok popsat 

takto: 

 Údaje o postupu řešení a získaných výsledcích 
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 Sumarizace problémů, které se nepodařilo zcela vyřešit 

 Shrnutí zkušeností 

 Prezentace dosažených výsledků  

 

1.5 Regresní analýza  

V regresní analýze se zjišťuje vztah mezi tzv. závislou proměnnou, která se nazývá také 

regresand a označuje se Y a několika dalšími, které se nazývají nezávislé proměnné nebo 

také regresory, které jsou označovány X. Vztah mezi těmito proměnnými se nazývá regresní 

funkce. „Cílem regresní analýzy je co nejbližší přiblížení empirické regresní funkce 

k hypotetické regresní funkci.“ Pokud je nalezen průběh závislosti, který je „relativně 

nejlepší“, následně je zjišťována síla závislosti neboli těsnost závislosti [2]. 

1.5.1 Regresní analýza dvou proměnných 

Jak bylo již zmíněno v předchozím textu, cílem regresní analýzy je vystihnout pomocí 

regresní funkce na základě dvou empirických hodnot xi a yi průběh závislosti mezi oběma 

proměnnými, což umožňuje odhad hodnot závisle proměnné y na základně zvolených hodnot 

nezávisle proměnné x. Nejprve je nutné určit si typ regresní funkce, který nejvíce vystihuje 

danou závislost. 

Regresní funkce by měla být zvolena na základě analýzy vztahů mezi veličinami. Není-li 

možné posoudit vhodný typ regresní funkce, používáme grafickou metodu, kdy se průběh 

závislosti znázorňuje pomocí bodového diagramu, kdy každá dvojice proměnných x a y tvoří 

jeden bod tohoto diagramu. Podle charakteristického průběhu bodového grafu se rozhoduje o 

typu regresní funkce (přímka, parabola, logaritmická funkce, atd.) 

Při určování parametrů regresní funkce se rozlišuje hypotetická regresní funkce, která je 

nezměřitelná a empirická regresní funkce, která je vypočítaná na základě empirických údajů. 

Empirická regresní funkce je považována za odhad hypotetické regresní funkce. Je-li 

označená hypotetická regresní funkce η, pak bude platit vztah: 

yi = ηi + εi,          (1.1) 

kde yi je i-tá hodnota vysvětlované proměnné yi, ηi je i-tá hodnota hypotetické regresní funkce 

a εi  je odchylka yi od ηi. 
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K odchylce εi dochází z toho důvodu, že na proměnnou y působí i jiné proměnné než jen 

uvažovaná proměnná. 

Jestliže jsou dále označeny parametry regresní funkce jako β0, β1…βn tak rovnice bude 

vypadat takto 

 

ηi = f (xi; β0, β1…βn).         (1.2) 

 

Hlavní úkol je určit konkrétní formu funkce a odhadnout její parametry. Jsou-li označeny 

odhady uvedených parametrů jako b0, b1…bn pak empirická regresní funkce bude vypadat 

takto 

Yi = f (xi; b0, b1…bn).         (1.3) 

Yi vyjadřuje, že i-tá hodnota empirické je zároveň odhadem teoretické hodnoty ηi odpovídající 

hodnotě proměnné xi. ηi případě neexistence chyby εi představuje předpis funkce η, který 

přiřazuje proměnné x hodnotu proměnné y. V tomto případě by se jednalo o případ pevné 

závislosti. Jednalo by se o model deterministický. Model, který obsahuje náhodné veličiny εi, 

je nazýván stochastický model. 

Z uvedeného vyplývá, že lze vycházet z tohoto stručného postupu: 

1) Posoudit všechny dostupné informace o proměnných x a y a navrhnout jedne nebo 

více obecných typů regresních funkcí 

2) Odhadnout parametry hypotetické regresní funkce a získat empirickou regresní funkci 

3) Posoudit vhodnost získaného odhadu skutečných hodnot yi a vypočítaných hodnot Yi 

4) V případě nevhodných výsledků navrhnout jiné typy regresních funkcí 

5) Hledat jiné metody odhadu teoretické regresní funkce 

Nyní lze předpokládat, že je nalezen vhodný typ regresní funkce. Dále musí být nalezena 

regresní přímka, která vyjádří nejlépe danou závislost, tzn. přímka, která protne nejvíce bodů 

v bodovém diagramu. Stanovení empirické regresní funkce znamená, že každou empirickou 

hodnotu yi nahradíme vhodnou hodnotou Yi. 

První požadavek je, aby se vyvážily kladné a záporné odchylky empirických hodnot od 

hodnot vyrovnaných, tzn. aby platilo 

∑ (yi -Yi) = ∑ei = 0         (1.4) 

kde ei (reziduum) je odhad hodnoty náhodné složky ε. 

Tuto podmínku je třeba doplnit kritériem, které vede k jednoznačnému řešení. Tímto 

kritériem je, aby součet čtverců odchylek empirických hodnot y, závislé proměnné od hodnot 

teoretických ηi, byl minimální, tj. aby platilo 



 

20 

 

Q = ∑  
  =        

  …min        (1.5) 

Metoda určování parametrů regresní funkce založená na podmínce (1.5) se nazývá metoda 

nejmenších čtverců. 

 

Nejčastějším typem regresní funkce je přímková regrese a má tvar 

η = β0 + β1 x          (1.6) 

K odhadu parametrů se používá výše zmíněná metoda nejmenších čtverců. Musí být tedy 

proveden odhad parametrů β0 a β1. Dosazením rovnice regresní funkce do této podmínky 

vznikne vztah 

Q = ∑  
  =            

  …min       (1.7) 

Součet čtverců Q je funkce neznámých parametrů. 

1.6 Korelační analýza 

Jak již bylo zmíněno, úkolem regresní a korelační analýzy je posouzení kvality regresní 

funkce a zjištění intenzity závislosti. Posuzovaný vztah je tím silnější, čím více jsou 

empirické hodnoty proměnné soustředěny kolem regresní funkce a naopak.  

 

1.6.1 Index korelace 

Při konstrukci míry, která ukazuje na sílu závislosti lze vyjít z obr. 8, který znázorňuje vztah 

empirických a vyrovnaných hodnot. 

 

 

Obr. 1 Vztah empirických a teoretických hodnot při lineární regresi 

 

Na obr. 8 lze vidět, že pomocí empirických a vyrovnaných hodnot lze konstruovat tři rozptyly 

se zcela odlišnou vypovídající hodnotou: 
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 rozptyl empirických hodnot 

  
   

 

 
      ̅           (1.8) 

 teoretický rozptyl 

  
   

 

 
      ̅           (1.9) 

 rozptyl skutečně zjištěných hodnot kolem regresní přímky, tzv. reziduální rozptyl 

      
  

 

 
           ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅   

 

 
        

      (1.10) 

Lze tedy dokázat, že při použití metody nejmenších čtverců mezi těmito rozptyly platí vztah 

  
    

        
          (1.11) 

Intenzitu závislosti a kvalitu regresní funkce lze hodnotit podle toho, jak se podílí na rozptylu 

skutečně zjištěných hodnot rozptyl vyrovnaných hodnot, případně rozptyl odchylek kolem 

regresní přímky. Sílu závislosti lze vyjádřit takto 

   
  

  
 

  
           (1.12) 

Tento poměr označený    
  se nazývá index determinace, který v případě funkční závislosti 

nabude hodnoty 1 a v případě nefunkční závislosti nabude hodnoty 0. Čím více se bude blížit 

jedné, tím bude závislost silnější. Vyjde-li nízká hodnota indexu determinace, nemusí to 

znamenat, že závislost mezi proměnnými je slabá, ale může to signalizovat chybnou volbu 

regresní funkce. 

K měření těsnosti závislosti se obvykle nepoužívá index determinace, ale index korelace, 

který je jeho odmocninou 

    √
  
 

  
           (1.13) 

1.6.2 Koeficient korelace 

Index korelace lze používat k měření těsnosti závislosti pro regresní funkci, jejíž parametry 

byly odhadnuty pomocí metody nejmenších čtverců. Pro nejdůležitější a nejpoužívanější 

regresní funkci, tj. přímková regrese, lze výraz zjednodušit. Při předpokladu, že závislost bude 

popsána lineární regresní funkcí, tj. 

 

Y =  ̅         ̅          (1.14) 

Po dosazení tohoto výrazu (1.14) do vzorce indexu korelace vznikne 
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    √
  
 

  
  =√

 

 
   ̅         ̅   ̅  

  
  = √

   
  

 
      ̅  

  
  = √

   
   

 

  
  = √

        
 

  
   

   
  = 

= 
   

√  
   

 
           (1.15) 

Tento výraz (1.15) se nazývá koeficient korelace neboli Pearsonův korelační koeficient. 

Oproti indexu korelace může korelační koeficient nabývat i záporných hodnot. Jeho definiční 

obor je tedy od -1 do 1. Jestliže je korelační koeficient roven 1, mezi proměnnými existuje 

funkční přímá lineární závislost a pokud je korelační koeficient roven -1 mezi proměnnými 

existuje funkční nepřímá lineární závislost, tzn. čím více se koeficient korelace v absolutní 

hodnotě blíží 1, tím silnější je závislost mezi proměnnými. 

 

1.7 Vícenásobná lineární regrese a korelace 

V řadě případů nelze „vysvětlit“ změny závislé proměnné pouze jedinou vysvětlující 

proměnnou. Pak je tedy nutné rozšířit počet vysvětlujících proměnných, jimiž lze vysvětlit 

chování závislé proměnné. V tomto případě je zkoumáno nejen to, jak závisí proměnná y na 

nezávisle proměnné x1, ale také na dalších proměnných x2, x3,…xn. 

Metoda zkoumání tohoto typu závislosti se nazývá vícenásobná regrese a korelace. 

Při hledání vhodného typu vícenásobné regresní funkce je nutné opírat se o matematicko-

statistická kritéria, např. míry těsnosti, směrodatné odchylky regresních koeficientů, různé 

testy, které umožní určit tu nejvhodnější [6]. Velmi často se při hledání vhodné vícenásobné 

regresní funkce postupuje tak, že se analyzuje závislost mezi závisle proměnnou y a několika 

nezávislými proměnnými x a následně se výsledná regresní funkce konstruuje jako součet 

jednoduchých regresních funkcí. Jestliže je proměnná y lineárně závislá na každé proměnné 

x1, x2…xn a jsou-li zároveň tyto nezávisle proměnné vzájemně nezávislé, používá se pro 

vystižení vývoje závislé proměnné vícenásobná lineární funkce proměnných x1, x2…xn. Lze 

vycházet z úvah o jednoduché regresi, která je charakterizovaná 

y = η + ε,          (1.16) 

kde ε jsou opět nahodilé odchylky, které lze interpretovat jako důsledek působení náhodných 

vlivů [6]. 

Regresní funkci η lze pak vyjádřit ve tvaru 

η = β0 + β1x1 + β2x2 + … + βxxn,       (1.17) 
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kde β0, β1, … βn jsou neznámé parametry a x1, x2, …xn jsou vysvětlující proměnné. 

Odhadnutou regresní funkci lze zapsat ve tvaru 

Y = b0 + b1x1 + b2x2 + … + bxxn,       (1.18) 

 

1.7.1 Vícenásobná lineární závislost 

Pokud je vystihovaná závislost proměnné y na větším počtu nezávislých x1, x2,…xn lineární 

regresní funkcí, používá se k měření těsnosti závislosti koeficienty dílčí korelace nebo 

koeficienty vícenásobné korelace. Koeficient dílčí korelace měří intenzitu lineární závislosti 

závislé proměnné y a nezávisle proměnné x za předpokladu, že všechny ostatní proměnné 

jsou konstantní. Koeficient dílčí korelace lze vyjádřit takto 

|       |   √       
       

        (1.19) 

 

Dosazením (1.19) do vzorců dílčích regresních koeficientů vznikne rekurentní vzorec pro 

výpočet dílčího korelačního koeficientu 

       
  

              

√       
          

  
        (1.20) 

Koeficient dílčí korelace (1.20) měří tedy těsnost závislosti mezi závisle proměnnou y a 

nezávisle proměnnou x1 oproštěnou od vlivu druhé nezávisle proměnné x2. Analogicky lze 

zkonstruovat i druhý dílčí korelační koeficient 

       
  

              

√       
          

  
        (1.21) 

 

Druhý koeficient dílčí korelace (1.21) měří tedy těsnost závislosti mezi závisle proměnnou y a 

nezávisle proměnnou x2 oproštěnou od vlivu druhé nezávisle proměnné x1.  

Uvedené vzorce (1.20, 1.21) jsou zvláštním případem rekurentního vzorce pro výpočet 

koeficientu dílčí korelace libovolného řádu 

            
 

                                            

√                 
                    

  
    (1.22) 

 

Koeficient vícenásobné korelace 

Koeficient vícenásobné korelace měří těsnost závisle proměnné y na všech vysvětlujících 

proměnných x1, x2,…xn dohromady. Má podobný význam jako koeficient jednoduché 
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korelace. Měří jednak těsnost závislosti mezi proměnnými a umožňuje posoudit kvalitu 

regresního odhadu. V případě, že měříme těsnost závislosti proměnné y na dvou nezávislých 

proměnných x1 a x2, lze stanovit koeficient vícenásobné korelace pomocí vzorce 

       
= √

    
       

                
 

       
 .       (1.23) 

Koeficient vícenásobné korelace leží v intervalu  

-1 ≤           
≤ 1 

a je vždy větší než hodnota největšího korelačního koeficientu. [6] 

 

1.8 Ishikawův diagram 

 

Ishikawův diagram neboli diagram rybí kosti, který je tak nazýván podle svého tvaru, je 

důležitým nástrojem v managementu jakosti. Slouží k analýze všech příčin určitého problému 

s jakostí. Ishikawův diagram se zpracovává v týmu pomocí brainstormingu. Začíná se 

přesným vymezením řešeného problému, který se píše na pravou stranu rybí kosti a zakreslí 

se hlavní linie diagramu. 

V první části se stanoví hlavní kategorie příčin problému. Nejčastěji používané jsou: 

 materiál 

 zařízení 

 metody 

 lidé 

 prostředí 

Hlavní kategorie příčin se zaznamenávají jako hlavní větve, která směřuje k vodorovné linii 

(viz obr. 2). 

Poté se stanoví v jednotlivých kategoriích příčiny daného následku na postupně rostoucí 

úrovní podrobnosti. Tyto příčiny musí být přesně formulovány. 

Dekompozice příčin na sub příčiny neboli „příčiny příčin“ by měla být prováděna tak dlouho, 

dokud se neodhalí všechny kořenové příčiny následku. Za kořenové příčiny lze považovat 

konkrétní možné příčiny následku. 

 



 

25 

 

V případech, kdy se diagram příčin a následku stává příliš rozsáhlý, lze některé z dílčích 

příčin analyzovat v samostatném diagramu. Pro vyhodnocení nejdůležitějších příčin je 

výhodné použít Paretovu analýzu. 

Údaje pro zpracování Paretovy analýzy získáme pomocí hodnocení týmu tak, že si každý určí 

tři nejdůležitější příčiny a přiřadí jim příslušné bodové hodnocení, což je 3, 2 a 1 bod. 

Celkové bodové hodnocení jednotlivých příčin pak charakterizuje jejich důležitost a 

představuje výchozí údaje pro provedení Paretovy analýzy. 

 

Obr. 2 Základní struktura Ishikawova diagramu [9] 

1.9 Paretův diagram 

 

Paretův diagram je důležitý nástroj manažerského rozhodování. Tento diagram získal své 

jméno podle V. Pareta, ale do oblasti řízení jakosti jej transformoval J. M. Juran. Aplikací 

Paretova principu lze například stanovit, že na vznikajících problémech se podílí jen určitá 

skupina výrobků z celého výrobního programu, jen některé příčiny ze všech působících 

příčin, jen některá výrobní zařízení ze všech používaných, atd.  Toto je velice důležité pro 

vyhledání problému a jeho efektivní řešení. 

Tyto malé skupiny činitelů, které se rozhodující mírou podílejí na analyzovaném problému, se 

označují jako "životně důležitá menšina" a jejich zbylá část se nazývá "užitečná většina". 

Pomocí Paretova diagramu lze "životně důležitou menšinu" identifikovat, což umožnuje 

soustředit pozornost přednostně na ty činitele, které se nejvíce podílejí na řešeném problému. 

Správné vymezení "životně důležité menšiny" je nejvíce závislé na věrohodnosti 

zpracovávaných údajů a na vhodném ohodnocení příspěvku jednotlivých činitelů. Vstupními 
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údaji pro zpracování Paretova diagramu jsou nejčastěji informace o výskytu neshod nebo 

jejich příčin za určité časové období. Základním ohodnocením jednotlivých činitelů je tedy 

obvykle četnost výskytu [1]. 

Paretovu analýzu využíváme např. v těchto oblastech: 

 pro analýzu počtu neshodných výrobků a jejich druhů, 

 pro analýzu reklamací z hlediska finančních ztrát či důvodů reklamací, 

 pro analýzu příčin výroby neshodných výrobků, 

 pro analýzu opotřebování nářadí apod. 

 pro srovnání stavu před a po realizaci opatření ke zlepšení, apod. 

 

 

Postup při Paretově analýze: 

1) Volba příčin (faktory mohou být např. různé typy strojů, druhy vad, apod.) 

 

2)  Volba hlediska analýzy 

Lze hodnotit ze tří pohledů:  

- z hlediska prosté četnosti jednotlivých faktorů (např. se analyzuje počet reklamací  

v členění dle jednotlivých odběratelů),  

- z hlediska nákladového (reklamace jsou vyjádřeny ve ztrátách)   

- z hlediska významnosti sledovaných faktorů  

 

3)    Sběr a záznam dat  

Je třeba si stanovit období sběru dat a také mít vhodný formulář, do kterého se data zapisují. 

 

4) Sestrojení Paretova diagramu 

- na osu x se vyznačují jednotlivé příčiny (viz. obr. 2) 

- na levé ose y se označuje stupnice od 0 do hodnoty sumy četností všech faktorů 

- na pravé ose y se vyznačuje stupnice relativních kumulovaných součtů od 0%  

 do 100%  

- sestrojení sloupcového grafu  

- sestrojení křivky kumulovaných četností v procentním vyjádření tzv. Lorenzovy křivky, 

která je spojnicí bodů  
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5) Volba kritéria pro stanovení životně důležité menšiny  

 

Na pravé ose y se odečítá např. 80% a ty se přenášejí přes Lorenzovu křivku na osu x. Ty 

hodnoty, které leží vlevo od kolmice tvoří  „životně důležitou menšinu“.  

 

6) Analýza faktorů stanovených jako životně důležitá menšina 

Posledním krokem Paretovy analýzy je vlastní analýza faktorů vymezených jako životně 

důležitá menšina s cílem opatření vedoucí k omezení vlivu těchto faktorů a ke zlepšení 

procesu [9]. 

 

Obr. 3 Ukázka Paretova diagramu 
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2 ANALÝZA STÁVAJÍCÍHO STAVU PROVOZOVÁNÍ 

LICÍCH PÁNVÍ V PODMÍNKÁCH OCELÁRNY 

SPOLEČNOSTI ARCELORMITTAL OSTRAVA A.S. 

Jak bylo uvedeno výše, v současné době společnost ArcelorMittal Ostrava a. s. využívá licí 

pánve s AMC vyzdívkou, jejíž průměrná životnost se pohybuje okolo 80 taveb. V řídicím 

systému společnosti jsou zahrnuty všechny operace, kterými pánev za celou dobu používání 

prošla, až do samotného vyřazení pánve z provozu.  

Licí pánve slouží nejen k převážení tekuté oceli od pecního agregátu k dalšímu zpracování 

v zařízeních sekundární metalurgie a následnému plynulému odlévání na licím stroji, ale jsou 

v ní prováděny veškeré operace mimopecního zpracování oceli (argonování, ohřev oceli 

v pánvové peci, vakuová rafinace, atd.). Pokud jsou zakryty víkem, udržují požadovanou 

teplotu pro další práci s tekutou ocelí [8]. Není tedy nutné vždy pánev znovu ohřívat. Licí 

pánve odolávají vysokým teplotám tekutého kovu a také agresivnímu působení oceli a 

strusky. 

Při dlouhodobém setrvání oceli v licí pánvi v době od odpichu do konce odlévání na ZPO 

(zařízení pro odlévání oceli) se ve vyzdívce hromadí značné množství tepla. Pro jeho využití 

s ohledem na snížení tepelných ztrát tekuté oceli po odpichu následující tavby je nutno 

optimalizovat tepelnou práci vyzdívky pánve. Do pracovního cyklu licích pánví je obvykle 

zařazen předehřev jejich vyzdívek před odpichem.  

 

Licí pánev se může nacházet v těchto stavech: 

 při vysokoteplotním ohřevu, 

 při odpichu  

 při přepravě pánve naplněné ocelí  

 při mimopecním zpracování oceli (pánvová pec, vakuová stanice)  

 při odlévání 

 při volném chladnutí na vzduchu  

 při chladnutí pod víkem 

Schéma cyklování je vyobrazeno a popsáno v technické zprávě [14]. 
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2.1 Popis licí pánve 

Licí pánev je 4 m vysoká ocelová nádoba kónického tvaru o středním průměru cca 4 m, která 

je vevnitř opatřena specální žáruvzdornou izolační vrstvou, na níž je obvykle položena 

vnitřní žáruvzdorná vyzdívka. Dno nádoby také bývá vyztuženo žárobetonem, ve které se 

nachází spodní licí výpust. Na vnějších bocích pánve se nachází velké boční ocelové úchyty 

pro zavěšení na velký transportní jeřáb.  

Řez licí pánve  je zobrazen v technické zprávě [14]. 

 

Pracovní vyzdívka, tj. vnitřní vrstva zdiva, která je ve styku s roztavenou ocelí resp. struskou, 

je v oblasti oceli tvořena tvarovkami AMC (Al2O3 – MgO – C), které jsou známé tím, že 

odolávají vysokým teplotám. Jedná se o dno pánve a stěny do cca 2/3 výšky pánve. Vrchní 

třetina pánve, tzv. struskové pásmo, je vzhledem k výskytu velmi agresívní strusky vyzděna 

trvanlivějšími tvarovkami MgO – C.  

Pod pracovní vrstvou vyzdívky je umístěna tzv. trvalá neboli bezpečnostní vyzdívka, která 

kromě určité izolační schopnosti plní funkci ochranné vrstvy proti průniku oceli v případě 

nadměrného optřebení pracovního zdiva příp. zvětšení mezery mezi tvarovkami pracovní 

vyzdívky a následnému „zatečení“ oceli do oblasti za pracovní vrstvu zdiva. Materiál trvalé 

vyzdívky je v oblasti celé pánve tzv. andalusit, kterým byl teprve nedávno nahrazen méně 

kvalitni šamot. 

Mezi trvalou vyzdívkou a pláštěm licí pánve je umístěna izolační vrstva [7]. Ve dně pánve se 

jedná o žárobeton, na stěnách jsou vloženy desky vláknitého izolačního materiálu tzv. 

Asfilboard.  

Žáruvzdorná vyzdívka pánve se během jejího provozu vždy opotřebovává vlivem 

mechanického namáhání, vysokých teplot, teplotních šoků (zejména prudkého zahřátí na 

vysokou teplotu) i chemického působení kovové taveniny a strusky. Proto je nutné 

žáruvzdornou vyzdívku kontrolovat, udržovat a vyměňovat. Vzhledem k tomu, že se vyzdívka 

snadněji opotřebovává rychlými teplotními šoky, je vhodné pro velké hutnické licí pánve 

stanovit teplotní režim práce, který zamezí zejména nežádoucím teplotním šokům – pánev je 

v provozu trvale udržována na vysoké provozní teplotě [4]. 
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2.2 O společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. 

ArcelorMittal a. s. je firma zabývající se především výrobou a zpracováním surového železa a 

oceli a hutní druhovýrobou. 

Největší podíl hutní výroby tvoří dlouhé a ploché válcované výrobky. Strojírenská výroba se 

zabývá z největší části důlními výztužemi a silničními svodidly. 

Historie podniku 

V roce 1942 byly Vítkovické železárny nuceny v důsledku omezeného rozvoje vzhledem k 

umístění vystavět jižní závod v Ostravě-Kunčicích.  

V letech 1947-1948 započala výstavba podniku, ale stále pod Vítkovickými železárnami. 

K osamostatnění a přejmenování na Nová huť Klementa Gottwalda, státní podnik došlo až o 3 

roky později, konkrétně 31. prosince 1951. 

V letech 1951 – 1958  započala první etapa existence tohoto podniku.  Celý podnik tvořilo pět 

koksárenských baterií, dvě vysoké pece včetně licího stroje, čtyři siemens-martinské a pět 

hlubinných pecí, blokovna, válcovna trub, slévárna šedé litiny a část elektrárny včetně 

vodohospodářství. 

V další etapě se rozšiřovaly kapacity pro produkci hlavně základních surovin a to zejména 

koks, surové železo a ocel. Byla zprovozněna válcovací trať a linka na výrobu osobních, 

nákladních a traktorových kol. Navýšil se také počet koksárenských baterií, vysokých a 

sklopných pecí pro výrobu oceli. Byla postavena také nová blokovna, pásové tratě 

kontidrátová trať, zařízení na výrobu trubek, kyslíkárna a jiné. 

V roce 1989 došlo ke změně názvu, z Nové huti Klementa Gottwalda, státní podnik se stala 

Nová Huť, státní podnik. S touto změnou se pojí další významné technologické vývoje tohoto 

podniku, zejména v tom, že se přešlo na plynulé odlévání oceli.  

V letech 1993 – 1999 byla postupně přidána zařízení pro plynulé odlévání. Tato změna 

přinesla větší výtěžnost oceli a nižší energetickou spotřebu. Nejméně významnou událostí 

byla také výstavba válcovny na výrobu širokého, za tepla válcovaného pásu. 

v roce 2003 Lakshmi Mittal koupil v rámci privatizace Novou Huť a zhruba v polovině dubna 

vznikla ISPAT Nová Huť, a. s. 

Koncem roku 2004 se podnik opět přejmenoval na Mittal Steel Ostrava, a. s. Vznikly v rámci 

privatizace přidružené a dceřiné společnosti a podniky (např. JÄKL Karviná, a. s., Nová Huť 

Zábřeh, a. s. nebo Vysoké pece Ostrava, a. s.). 

V roce 2006 Lakshmi Mittal převzal světovou dvojku Arcelor. Uskutečnilo se sloučení 

Arceloru a Mittal steel a vznikl světový gigant ArcelorMittal. 
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V roce 2007 se některé společnosti opět organizačně připojily k mateřské společnosti 

Areál společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. je zobrazen na obr. 3 [12]. 

 

 

Obr. 4 ArcelorMittal Ostrava a.s 
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3 ANALÝZA VLIVU PROVOZNÍCH FAKTORŮ NA 

OPOTŘEBENÍ VYZDÍVKY LICÍCH PÁNVÍ S VYUŽITÍM 

NÁSTROJŮ MANAGEMENTU KVALITY 

3.1 Vyhodnocení faktorů pomocí Ishikawova a Paretova 

diagramu 

Byl vytvořen Ishikawův diagram a následně obodován 10 hodnotiteli, konkrétně se jednalo    

o jednoho pracovníka výzkumu a vývoje, vedoucího provozu výroby oceli, čtyři vrchní 

pánvaře a 4 mistry. Hodnotitelé měli k dispozici bodování od 1 do 5. U příčin, které dostaly 

body od více hodnotitelů, bylo bodování sečteno a sepsáno do tabulky. Ishikawův diagram je 

zobrazen v příloze č. 2 a bodové hodnocení sestavené za pomocí hodnotitelů v tab. 1. 

 

Tab. 1 Bodové hodnocení Ishikawova diagramu 

 

V dalším kroku probíhalo seřazení příčin od nejvyššího bodování k nejnižšímu, aby mohl být 

sestaven Paretův diagram. Seřazené příčiny jsou zobrazeny v tab. 2. 
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Tab. 2 Příčiny seřazené dle bodového hodnocení 

 

 

Z bodového hodnocení z tab. 2 byl sestaven Paretův diagram, který je zobrazen na obr. 4. 

Bylo zvoleno kritérium 70% kumulativních součtů bodů pro určení životně důležité menšiny.  

 

Obr. 5 Paretův diagram 

 

Jako životně důležitá menšina byly pomocí Paretovy analýzy zvoleny příčiny 1, 2, 3 a 5, což 

je doba od konce lití do odpichu, doba od konce lití do začátku vysokoteplotního ohřevu, 

doba vysokoteplotního ohřevu a teplota odpichu (tj. poslední teplota oceli) (viz. tab. 3) 
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Tab. 3 Životně důležitá menšina 

Příčiny Bodové hodnocení 

doba od konce lití do odpichu 43 

doba od konce lití do začátku 

vysokoteplotního ohřevu 
31 

doba vysokoteplotního ohřevu 17 

teplota odpichu 10 

 

3.2 Průzkumová analýza  

Byla provedena průzkumová analýza, která zahrnuje výpočet výběrových charakteristik, tzn. 

z naměřených dat byly vypočteny průměry, výběrové směrodatné odchylky, minima, maxima, 

rozpětí a variační koeficienty, které pomáhají následným grafickým znázorněním (histogramy 

a krabicové grafy) posoudit variabilitu, symetrii a typ rozdělení. Vypočtené výběrové 

charakteristiky a jednotlivé histogramy a krabicové grafy pro jednotlivé proměnné, včetně 

počtu lití, jsou uvedeny v technické zprávě [14]. Lze jen uvést, že nejnižší hodnoty variačních 

koeficientů byly zjištěny u těchto proměnných: 

 u teploty odpichu (Todp)  

 u teploty pánve (Tpán) 

 u teploty lití (tlití) 

 u teploty od konce odpichu do konce lití (todpk,klití) 

 u doby zpracování na pánvové peci (tPP) 

Naopak nejvyšší hodnoty variačních koeficientů byly zjištěny u těchto proměnných: 

 u doby vysokoteplotního ohřevu (tVTO) 

 u doby od konce lití do odpichu (tkl,VTO) 

 u doby od konce přechozího lití do začátku vysokoteplotního ohřevu (tocel) 

 u doby od konce zpracování na pánvové peci do začátku lití 

Konkrétní hodnoty variačních koeficientů jsou uvedeny v technické zprávě. 

Variační koeficienty se obvykle považují za „přípustné“, pokud jejich hodnota je do 0,5, 

resp. do 50 %. U doby vysokoteplotní ohřevu byl variační koeficient velice vysoký. To 

zřejmě souvisí s vysokou variabilitou. U doby od konce lití do začátku vysokoteplotního 

ohřevu, doby od konce předchozího lití do odpichu, u doby od konce předchozího lití do 
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začátku vysokoteplotního ohřevu a u doby od konce zpracování na pánvové peci do 

začátku lití byly variační koeficienty sice vysoké, ale pod 50%. 

 

3.3 Korelační a regresní analýza 

Byla zpracovaná matice korelačních koeficientů doplněná o p-hodnoty testu jejich statistické 

významnosti v programu Statgraphics Plus. Dle korelační matice byly vyhodnoceny     

faktory, které významně korelují s počtem lití jsou vyznačeny červeně v příloze 2. Závisle 

proměnnou, tedy proměnnou y, byl počet lití a nezávisle proměnné x byly ostatní proměnné. 

U statisticky významných faktorů byla závislost zobrazena graficky v technické zprávě [14]. 

Dále byly vyhodnocovány dvojice faktorů, u kterých se projevila silná korelační závislost.  

Bylo zjištěno, že počet lití statisticky významně koreluje s těmito faktory: 

1) Doba od konce předchozího lití do začátku vysokoteplotního ohřevu ( p - hodnota = 0, 

r  = -0,818) 

2) Doba od konce předchozího lití do odpichu (p - hodnota = 0,013, r = -0,334) 

3) Doba zpracování na pánvové peci (p – hodnota = 0, r = -0,610) 

4) Doba od konce zpracování na PP do začátku lití (p – hodnota = 0, r = -0,752) 

5) Doba od konce odpichu do konce lití (p - hodnota = 0,001, r = -0,652) 

6) Režim ohřevu na pánvové peci (p - hodnota = 0,023, r = -0,495) 

 

Mezi některými dalšími proměnnými se také projevila silná korelace. Zde jsou uvedeny 

některé dvojice proměnných: 

 mezi dobou od konce odpichu do začátku lití a dobou od konce odpichu do začátku 

zpracování na pánvové peci byla hodnota korelačního koeficientu 0,901 

 mezi dobou od konce odpichu do začátku zpracování na pánvové peci a režimem 

ohřevu na pánvové peci byla hodnota korelačního koeficientu 0,826 

 mezi dobou od odpichu do konce lití a režimem ohřevu na pánvové peci byl korelační 

koeficient 0,830 

 mezi intenzitou dmýchání inertního plynu a režimem ohřevu na pánvové peci byl 

korelační koeficient 0,673, atd. 
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3.4 Vícenásobná lineární regrese 

Vícenásobná lineární regrese byla provedena v programu Statgraphics Plus, kde závisle 

proměnnou y byl počet lití (PL) a nezávislými proměnnými x, jsou parametry, které jsou 

uvedeny v technické zprávě.  Nalezený regresní model byl testován pomocí celkového F-testu 

a jednotlivé regresní koeficienty pomocí t-testů. V případě celkového F-testu se testují se 

hypotézy H0, u které by všechny regresní koeficienty musely být nulové, aby byla hypotéza 

přijatá a H1, u které by alespoň jeden z regresních koeficientů musel být nenulový, tzn. 

proměnná y, by měla záviset alespoň na jedné proměnné x. 

P-hodnota celkového F-testu byla 0,0308, což vede k závěru, že byla přijatá hypotéza H1 a 

byla zamítnutá hypotéza H0. 

 

V dílčích t-testech se testují pro jednotlivé proměnné hypotézy H0 ve tvaru H0: βi = 0 a 

hypotéza H1 ve tvaru H1: β1 ≠ 0 pro i = 0,1,…n. Pokud u regresního koeficientu konkrétní 

proměnné nelze zamítnout nulovou hypotézu, je potřeba danou proměnnou z modelu vyřadit. 

V programu Statgraphics Plus lze provést vyloučení dvěma způsoby. První je, že vyloučení 

faktorů se provede ručně, postupným vylučováním faktorů s vysokou p-hodnotou nebo 

program vyloučí faktory automaticky.  

Výsledky a bodové diagramy vícenásobné lineární regrese jsou uvedeny v technické zprávě 

[14]. 
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4 NÁVRHY OPATŘENÍ KE SNÍŽENÍ OPOTŘEBENÍ 

VYZDÍVKY LICÍCH PÁNVÍ 

Na základě výsledků získaných vyhodnocením vlivu provozních faktorů působících na 

opotřebení vyzdívky licích pánví a na základě analýzy možností provozování licích pánví 

v podmínkách ocelárny ArcelorMittal Ostrava a.s. byla navržena opatření vedoucí ke zvýšení 

životnosti vyzdívky licích pánví, a tím prodloužení jejího pracovního cyklu. 

 

Jedním z opatření je zajištění co nejrychlejšího cyklování pánví, tj.: 

 snížení počtu pánví v oběhu (tzn. je výhodnější, aby byly v oběhu např. 3 licí pánve, 

které budou „pracovat“ neustále, než aby bylo v oběhu pánví např. 5, a z toho 2 pánve 

budou „odstaveny“ a ocel v nich bude chladnout) 

 zkrácení doby od odpichu do začátku zpracování na pánvové peci, tzn. neplnit licí 

pánve ve zbytečném předstihu 

 zkrácení doby od konce lití do začátku následujícího odpichu, tzn., je lepší dát licí 

pánev ihned k odpichu a zbytečně pánev nezahřívat 

Začleněním izolačního materiálu do vyzdívky licích pánví spolu se zakrýváním licích pánví 

víkem lze snížit tepelné ztráty oceli, čímž dojde k menšímu poklesu teploty oceli v pánvi 

v celém úseku od odpichu až do konce lití. Nižší pokles teploty tekuté oceli v licí pánvi 

znamená možnost snížení odpichové teploty oceli.  

Tímto opatřením bude docíleno snížení teplotního gradientu pec – pánev, tedy snížení rozdílu 

mezi teplotou vyzdívky licí pánve a teplotou oceli v pánvi po odpichu, a tím menší budou 

teplotní a tepelné šoky na vyzdívku licí pánve, což povede k menšímu opotřebovávání zdiva 

nejen licích pánví, ale i tandemových pecí s následným snížením nákladů na žáruvzdorný 

materiál obou metalurgických agregátů. 

 

Dalším návrhem opatření ke snižování opotřebení vyzdívky licích pánví je začlenit laserové 

měření zbytkové tloušťky vyzdívky [11]. Díky tomuto zařízení je možno lokalizovat nejvíce 

opotřebované místo a ihned na místě jej opravit nanesením torkretovací hmoty. Torkretovací 

hmota se vyznačuje krátkou dobou tuhnutí a tvrdnutí, jde o žárobeton se středním obsahem 

cementu. Tímto lze prodloužit pracovní kampaň licí pánve, čímž dojde k dalším 

materiálovým úsporám. 
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ZÁVĚR 

 

Tato bakalářská práce byla zaměřená na analýzu vlivu provozních faktorů na opotřebení 

vyzdívky licí pánve.  

Byla zpracovaná teoretická část, ve které byla řešena problematika úlohy licích pánví 

v metalurgickém průmyslu, příprava licích pánví (tzn. zdění, zbrojení a předehřev pánví). 

Následně byly popsány faktory, u kterých se předpokládá, že by mohly vyzdívku licích pánví 

opotřebovávat, byla popsána metoda Quality Journal a teorie jednoduché a vícenásobné 

korelační a regresní analýzy. 

 

Druhý bod osnovy se týkal analýzy stávajícího stavu ocelárny ArcelorMittal, byl zpracován 

popis licí pánve a byla představena společnost ArcelorMittal Ostrava a.s. 

 

V dalším bodě byla provedena analýza faktorů ovlivňující opotřebení vyzdívky licích pánví 

pomocí Ishikawova a Paretova diagramu, kdy 10 hodnotitelů obodovalo faktory uvedené 

v Ishikawově diagramu dle svého uvážení. Bodové hodnocení bylo sečteno a seřazeno od 

nejvyššího k nejnižšímu, byly vypočteny kumulativní a relativní četnosti v % a byl sestrojen 

Paretův diagram, ze kterého bylo vyhodnoceno, že životně důležitá menšina jsou faktory: 

 doba od konce lití do odpichu 

 doba od konce lití do začátku vysokoteplotního ohřevu, která dostala 31 bodů 

 doba vysokoteplotního ohřevu 

 teplota odpichu 

Dále byla provedena průzkumová analýza dat získaných z výpočtů výběrových charakteristik 

charakteristiky (průměr, výběrová směrodatná odchylka, minimum, maximum, rozpětí a 

variační koeficient. 

Vysoká variabilita byla zjištěna: 

 u doby vysokoteplotního ohřevu (tVTO) 

 u doby od konce lití do odpichu (tkl,VTO)  

 u doby od konce přechozího lití do začátku vysokoteplotního ohřevu (tocel)  

 u doby od konce zpracování na pánvové peci do začátku lití 

Pro všechny proměnné, včetně počtu lití, byly sestaveny histogramy a krabicové grafy, které 

umožnily blíže analyzovat jejich rozdělení. Tyto diagramy a všechny vypočtené výběrové 

charakteristiky jsou blíže uvedeny v technické zprávě. 
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Dále byla zpracovaná korelační analýza, v níž byly vyhodnoceny faktory, které statisticky 

významně korelují s počtem lití. Statisticky významné faktory byly zobrazeny v jednotlivých 

bodových diagramech, které jsou uvedeny v technické zprávě. 

 

Byla provedena vícenásobná regresní analýza v programu Statgraphics Plus, jejíž výsledky a 

diagramy jsou rovněž uvedeny v technické zprávě 

 

Na základě provedené analýzy byla navržena opatření ke snížení opotřebovávání vyzdívky 

licích pánví v ocelárně ArcelorMittal Ostrava a.s. Bylo doporučeno, aby bylo zajištěno, co 

nejrychlejší cyklování licích pánví tím, že bude snížen počet pánví v oběhu, bude zkrácena 

doba od odpichu do začátku zpracování na pánvové peci, tzn., že se pánve nebudou plnit 

v předstihu a tím, že bude zkrácena doba od konce lití do začátku následujícího odpichu, tzn., 

že licí pánev nebude zbytečně zahřívaná, ale bude „poslaná“ rovnou na odpich. 

Dalším navrženým opatřením bylo začlenění izolační vrstvy do vyzdívky licí pánve a 

zakrývání pánve víkem, což by pomohlo snížit tepelné ztráty a tím by došlo k menšímu 

poklesu teploty v celém úseku od odpichu až do konce lití a mohlo dojít ke snížení odpichové 

teploty oceli. Pomocí tohoto opatření by se dalo zajistit zvýšení teploty vyzdívky a snížení 

teploty oceli. Tyto teploty by se k sobě „přiblížily“ a tím pádem by docházelo k menším 

teplotním šokům a došlo by k menšímu opotřebovávání zdiva. 

Dále bylo navrhnuto, aby byl začleněn laserový měřič, který měří zbytkové tloušťky vyzdívky 

a lokalizuje nejvíce opotřebované místo, které se dá na místě opravit tím, že se nanese 

torkretovací hmota, což je žárobeton, který je vyznačuje krátkou dobou tuhnutí a tvrdnutí. 

 

V této práci byl naznačen směr dalšího možného vývoje řešení problematiky opotřebení 

žáruvzdorných materiálů v oblasti metalurgie. Při zpracovávání rozsáhlých souborů dat 

z různých úrovní řízení se však ukázalo, že pro získání věrohodnosti a správnosti údajů bude 

nutné v co největší míře eliminovat nežádoucí vliv lidského faktoru, což spolu s optimalizací 

chodu všech ocelárenských agregátů včetně vzájemné provázanosti jednotlivých 

technologických uzlů umožní snížení měrné spotřeby žáruvzdorných materiálů a tím zvýšení 

konkurenceschopnosti podniku. 
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Příloha 1 Ishikawův diagram 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha 2 Matice korelačních koeficientů 

 

faktory PL tocel tkl,VTO tVTO tVTOk,odp todp todpk,PPz tPP tPPk,lití tlití todpk,klití Tpán ROHŘ Idm Todp 

PL  -0,818 -0,334 -0,410 0,038 0,024 -0,400 -0,610 -0,752 0,070 -0,652 -0,422 -0,495 -0,276 -0,158 

tocel -0,818  0,765 0,387 -0,013 0,105 0,396 0,557 0,682 -0,048 -0,601 -0,160 0,437 0,365 0,065 

tkl,VTO -0,334 0,765  0,440 0,030 -0,020 0,036 0,138 0,397 0,029 0,181 0,117 0,038 0,184 0,180 

tVTO -0,410 0,387 0,440  0,071 0,042 0 -0,021 0,385 -0,039 0,103 0,108 -0,008 -0,010 -0,022 

tVTOk,odp 0,038 -0,013 0,030 0,071  0,250 0,075 -0,093 -0,009 0,402 0,089 -0,150 0,201 0,417 -0,064 

todp 0,024 0,105 -0,020 0,042 0,250  -0,142 0,034 0,144 0,065 -0,045 -0,351 0,057 0,372 -0,158 

todpk,PPz -0,400 0,396 0,036 0 0,075 -0,142  0,560 0,130 -0,072 0,901 0,482 0,826 -0,136 0,334 

tPP -0,610 0,557 0,138 -0,021 -0,093 0,034 0,560  0,309 0,212 0,784 0,321 0,652 0,172 0,052 

tPPk,lití -0,752 0,682 0,397 0,385 -0,009 0,144 0,130 0,309  -0,168 0,437 0,272 0,194 0,321 -0,001 

tlití 0,070 -0,048 0,029 -0,039 0,402 0,065 -0,072 0,212 -0,168  0,089 -0,253 0,060 0,111 -0,176 

todpk,klití -0,652 -0,601 0,181 0,103 0,089 -0,045 0,901 0,784 0,437 0,089  0,507 0,830 0,048 0,258 

Tpán -0,422 -0,160 0,117 0,108 -0,150 0,351 0,482 0,321 0,272 -0,253 0,507  0,229 0,673 0,661 

ROHŘ -0,495 0,437 0,038 -0,008 0,201 0,057 0,826 0,652 0,194 0,060 0,830 0,229  0,024 -0,058 

Idm -0,276 0,365 0,184 -0,010 0,417 0,097 -0,136 0,457 0,321 0,111 0,048 0,673 0,024  0,062 

Todp -0,158 0,065 0,180 -0,022 -0,064 -0,158 0,334 0,052 -0,001 -0,176 0,258 0,661 -0,058 0,062  

 

  



 

 

Příloha 3 Matice p-hodnot testu korelačního koeficientů 

 

 

faktory PL tocel tkl,VTO tVTO tVTOk,odp todp todpk,PPz tPP tPPk,lití tlití todpk,klití Tpán ROHŘ Idm Todp
 

PL  0 0,013 0,065 0,869 0,917 0,072 0 0 0,765 0,001 0,057 0,023 0,227 0,495 

tocel 0  0 0,083 0,957 0,650 0,076 0,009 0,001 0,838 0,040 0,488 0,048 0,104 0,780 

tkl,VTO 0,013 0  0,046 0,898 0,930 0,786 0,550 0,075 0,900 0,433 0,613 0,870 0,425 0,436 

tVTO 0,065 0,083 0,046  0,760 0,857 1 0,930 0,085 0,866 0,657 0,643 0,974 0,967 0,925 

tVTOk,odp 0,870 0,957 0,898    0,760  0,274 0,747 0,250 0,969 0,071 0,701 0,516 0,383 0,060 0,784 

todp 0,917 0,650 0,930 0,857 0,274  0,538 0,885 0,533 0,779 0,846 0,119 0,807 0,097 0,493 

todpk,PPz 0,072 0,076 0,786 1 0,747 0,538  0,259 0,574 0,757 0 0,027 0 0,556 0,139 

tPP 0 0,002 0,170 0,176 0,250 0,731 0,259  0,013 0,436 0,012 0,413 0,035 0,327 0,965 

tPPk,lití 0 0,001 0,075 0,085 1 0,533 0,574 0,013  0,466 0,047 0,234 0,399 0,156 0,998 

tlití 0,765 0,838 0,900 0,866 0,071 0,779 0,757 0,436 0,466  0,700 0,268 0,800 0,633 0,446 

todpk,klití 0,001 0,040 0,433 0,657 0,701 0,846 0 0 0,047 0,700  0,019 0 0,838 0,259 

Tpán 0,057 0,488 0,613 0,643 0,516 0,119 0,027 0,413 0,234 0,268 0,019  0,318 0,673 0,001 

ROHŘ 0,023 0,048 0,870 0,974 0,383 0,807 0 0,035 0,399 0,796 0 0,318  0,918 0,803 

Idm 0,227 0,104 0,425 0,967 0,060 0,097 0,556 0,327 0,156 0,633 0,838 0,673 0,918  0,789 

Todp 0,495 0,780 0,436 0,925 0,784 0,493 0,139 0,965 0,998 0,446 0,259 0,001 0,803 0,789  



 

 

 


