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Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá problematikou opotřebení kruhového krystalizátoru  

na zařízení plynulého odlévání oceli a vytvoření jeho modelu na základě naměřených 

skutečných dat. Praktická část práce tvoří vizualizaci opotřebení krystalizátoru v závislosti na 

počtu odlitých tun. Dále byla provedena shluková analýza v softwarovém programu 

Statgraphics, která seskupila vyráběné značky ocelí tak, aby v jednom shluku byly oceli 

přibližně stejných parametrů. Na závěr se modifikovala vstupní data, která kumulovala 

četnosti jednotlivých značek ocelí. 
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Abstract 

The bachelor thesis deals with the wear of the ring mold in the continuous casting of 

steel and the creation of the model based on actual measured data. The practical part consists 

of visualization wear mold depending on the number of tons of cast. Furthermore, cluster 

analysis was performed with the software program Statgraphics, which grouped produced 

steel grades, so that one cluster of steel were approximately the same parameters. Finally, the 

modified input data to the overlapping frequencies of individual steel grades. 
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1 ÚVOD 

Bakalářská práce se zabývá problematikou opotřebení kruhového krystalizátoru  

na zařízení plynulého odlévání (ZPO) oceli a vytvoření jeho modelu na základě naměřených 

skutečných dat.  

Modelování je metoda, kdy v systému probíhají procesy, jejichž cílem je co 

nejvěrohodněji zachytit chování reálného systému při různých změnách procesu. Model je 

chápán, jako vyjádření podstatných vlastností reálného systému v přijatelné a cílevědomé 

formě. Musí tedy vyjadřovat vztah mezi příčinou a následkem.  

V případě modelování opotřebení krystalizátoru lze vytvořit řadu modelů, které budou 

modelovat opotřebení z různých hledisek. Vytvoření každého takového modelu přispívá 

k pochopení fyzikálně-chemických procesů, které se podílejí na opotřebení krystalizátoru. 

Životnost krystalizátoru výrazně ovlivňuje produktivitu technologického procesu plynulého 

odlévání oceli.  

Předpokladem ke zvýšení produktivity na ZPO je zvětšování počtu taveb odlévaných 

v jediné sekvenci a prodloužení životnosti krystalizátoru. Na katedře Automatizace  

a počítačové techniky v metalurgii byl v minulosti navržen model opotřebení krystalizátoru, 

jehož vstupními daty jsou četnosti jednotlivých značek oceli odlévaných v průběhu životnosti 

krystalizátoru. Při praktickém testování modelu byly zjištěny nedostatky navrženého modelu. 

Cílem bakalářské práce je provést analýzu opotřebení krystalizátoru spočívající 

v grafickém znázornění opotřebení jednotlivých krystalizátorů po celé jejich výšce a celém 

průběhu jejich technické životnosti a navrhnout modifikaci vstupních dat pro systém 

navrženého modelu opotřebení kruhového krystalizátoru na ZPO s využitím metod shlukové 

analýzy.   
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2 POPIS KRYSTALIZÁTORU 

Krystalizátor je zařízení, které je umístěné pod mezipánví a je do něho přiváděná 

tavenina za pomoci ponorné trubice. Hlavní úlohou krystalizátoru je počáteční odvod tepla 

z taveniny a vytvoření tuhé slupky na povrchu předlitku. Na povrchu předlitku je vytvořena 

ztuhlá vrstva, která musí mít na výstupu z krystalizátoru dostatečnou pevnost a tloušťku,  

aby nedošlo k jejímu protržení neboli tzv. průvalu vlivem ferostatického tlaku taveniny  

a umožnila tím průchod předlitku sekundární chladící zónou. V této zóně je předlitek dále 

ochlazován. Krystalizátor je jedna z nejdůležitějších částí ZPO, protože homogenita a způsob 

odvodu tepla v krystalizátoru ovlivňuje celkové teplotní pole předlitku, strukturu vznikající 

tuhé fáze, tepelné napětí působící na předlitek a další veličiny ovlivňující kvalitu odlévané 

oceli. 

Krystalizátor je nejčastěji vyroben z mědi, případně ze slitin mědi pro jeho tepelnou 

vodivost. Průřez krystalizátoru určuje odlévaný formát předlitku. Ochranná vrstva vnitřního 

povrchu krystalizátoru je opatřená niklováním. Krystalizátor je z důvodu tepelné smrštivosti 

oceli konstruován jako osově se zužující podle typu odlévaného formátu se pohybuje 0,5  

do 1,5%. Předchází se tímto vzniku mezer mezi krystalizátorem a předlitkem které způsobují 

výrazný nežádoucí pokles odvodu tepla z předlitku. Krystalizátor při provozu ZPO vykonává 

kmitavý oscilační pohyb – pohybem vznikají na povrchu předlitku mělké příčné nerovnosti, 

tzv. oscilační vrásky. Kmitavý oscilační pohyb probíhá ve směru lití, který zabraňuje 

setrvávání předlitku na stěnách krystalizátoru, rozežírání povrchu předlitku a vzniklé kůry  

a počáteční tvorbě vad. Aby se snížilo tření mezi pohybujícím se krystalizátorem  

a předlitkem, tak se během odlévání přidává do krystalizátoru tzv. licí prášek (jemnozrnná 

směs oxidů  křemíku, hliníku, manganu a vápníku s tavidlem). Licí prášek vytváří po natavení 

v krystalizátoru na hladině taveniny vrstvu, která brání reoxidaci oceli, pohlcuje vměstky  

a tepelně izoluje meniskus a taveninu od okolního prostředí, tzv. menisku. 

Životnost krystalizátoru je dána v širokém rozpětí, které závisí na počtu odlitých taveb 

řádově od 100 až do 2500 taveb. Toto rozmezí je dáno rozdílnými objemy pánví, rozdílnými 

průřezy předlitků a různými vlastnostmi druhů oceli. [1] [8] 

Hlavní vlivy ovlivňující životnost krystalizátoru: 

- vlastnosti a jakost daného materiálu 

- velikost průřezu a formát 
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- konstrukce chlazení krystalizátoru 

- vlivy provozu 

Krystalizátor má důležitý vliv na kvalitu předlitku. Nejdůležitějším parametrem je 

konicita krystalizátoru. 

Parametry krystalizátoru: 

- maximalizovat kontakt krystalizátoru s licí kůrou 

- konicita krystalizátoru musí odpovídat průběhům hustoty tepelného toku 

- zabránit opotřebení krystalizátoru 

Krystalizátory lze dělit: 

a) dle konstrukce  

- trubkové 

- deskové 

b) dle formátů 

- kruhové 

- čtvercové 

- pravoúhlé 

- předprofily 

- polygonální 
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3 OPOTŘEBENÍ KRYSTALIZÁTORU 

Podmínky prvotního tuhnutí oceli v primární oblasti - krystalizátoru a jeho technický 

stav, což zapříčiní jeho opotřebení má vliv na možnou tvorbu mnoha typů trhlin, především 

podélných povrchových trhlin na stěně a v rozích předlitku. Předlitek je v krystalizátoru 

náchylný ke vzniku povrchových trhlin, protože v blízkosti menisku oceli je povrchová 

teplota utuhlé kůry příliš vysoká. Tvorba mezery mezi stěnou krystalizátoru a předlitkem 

vytváří největší tepelný odpor při odvodu tepla z licí kůry do chladící vody krystalizátoru,  

což představuje nerovnoměrný odvod tepla. Na rovnoměrnost přestupu tepla má vliv oscilace 

krystalizátoru, tedy tvorba oscilačních vrásek. Z obecného hlediska lze uvést, že špatný stav 

krystalizátoru a chyby technologie odlévání ovlivňují zásadně povrchovou kvalitu předlitku  

 a mohou vyvolávat výskyt různých typů vad. 

 

Tabulka 1  Příčiny vad vlivem primárního chlazení 

Primární chlazení  

Hladina oceli v krystalizátoru podélné povrchové trhliny, příčné vborcení  

Licí prášek všechny typy povrchových trhlin, vady na povrchu předlitku, 

vměstky 

Malá konicita podélné rohové trhliny, vyborcení úzké strany, podélné 

povrchové trhliny 

Velká konicita příčné povrchové trhliny 

Deformace, zborcení, 

opotřebení krystalizátoru 

kosoúhlost, rohové trhliny, podélné lokální vborcení, podélné 

a příčné povrchové trhliny 

Oscilace všechny typy povrchových trhlin, oscilační vrásky, vady na 

povrchu předlitku 

Strhávání mědi hvězdicovité trhliny 

Nerovnoměrné chlazení podélné povrchové trhliny 

Zdroj: [5] 
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3.1 Měření rozměrů a opotřebení krystalizátoru 

K  modelování jsou potřebná zdrojová data skutečných měření krystalizátoru. V rámci 

regionu, konkrétně v Třineckých železárnách a.s. se k tomuto měření používá systém Dasfos, 

v našem případě zpravidla typ MKL – 100/420 pro kruhové krystalizátory. Tento typ systému 

je laserový systém, který se využívá k měření rozměrů těchto krystalizátoru. Pravidelným 

měřením lze zabránit opotřebení krystalizátoru, předejít ztrátám ve výrobě a tak prodloužit 

životnost krystalizátoru. 

Systém MKL 100/420 se využívá k tvorbě databáze pro kontrolu konicity, vedení 

evidence a opotřebení krystalizátoru. Hodnotící a vizualizační programy kontrolují podmínky 

použití předepsaných tolerancí u nových krystalizátorů. Taky hodnotí časový vývoj 

opotřebení v provozu nasazených krystalizátorů po celou dobu životnosti. Všechny tyto 

parametry zajišťují celkové hodnocení životnosti krystalizátoru a určují vhodnou dobu jejich 

použití při plynulém odlévání na ZPO.  

3.1.1 Hardware měřícího systému MKL – 100/420 

Výše představený systém MKL 100/420 [3] je přenosný měřící systém (Obr. 1), který 

je automaticky konfigurován podle měřeného formátu. Je vybavený řídící elektronikou  

a základním softwarem pro řízení a měření a základní zpracování naměřených dat. 

Systém se skládá z těchto částí: 

1) upínací mechanismus – zajišťuje připevnění měřícího dílu v otvoru krystalizátoru 

2) měřící díl – jeho základem je bezkontaktní laserový měřič vzdálenosti, řízené 

servopohony ovládající natáčení měřiče v úhlových krocích a posun ve vertikálním 

směru kalibrace se provádí před zahájením měření pomocí referenční délky 

odměřené v upínacím mechanizmu. 

3) řídící technika – najdeme ji v přenosné brašně s vlastním měřidlem propojeným 

kabelem. Dle zadaného algoritmu probíhá vlastní měření automaticky. Software 

poté zpracuje naměřené udáje. 

4) hlavní počítač – je průmyslové PC, které zajišťuje přenos dat mezi počítači pomocí 

dostupné sítě, v našem případě sítě ETHERNET. 

Důležité při tomto měření je znát také technické parametry daného systému (viz 

Tabulka 2).  
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Obr.  1  Hardware systému MKL - 100/420, zdroj [3] 

 

Tabulka 2  Technické parametry systému MKL - 100/420 

Technické parametry 

Nastavitelný rozsah 150 – 450 mm 

Rozsah měření hloubky 0 – 800 mm 

Rozlišení 6 μm 

Přesnost nastavení úrovně hladiny +/- 0,1 

Napájení 220 V, 80 VA 

Rozměr mechanismu 220x220 x1000 mm 

Rozměr řídící jednotky s brašnou  390x220x160 mm 

Reprodukovatelnost +/- 0,05 mm 

Hmotnost cca 12 kg 

Přenos dat ethernet 

Operační systém měření MS – DOS 6.22 

Operační systém vizualizace a zpracování dat MS Windows 

Zdroj: [3] 
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3.2 Analýza dat 

Cílem této analýzy je vytvoření vizualizace opotřebení krystalizátoru v závislosti na 

počtu odlitých tun. 

Grafy jsou vytvořeny na základě pěti měření opotřebení kruhových krystalizátorů, 

které znázorňují, v jakém místě dochází k největšímu opotřebení. Data jsou zprůměrovány po 

90°, což znamená 0 - 87°, 90 – 177°, 180 - 267°, 270 – 357° pro jednotlivá měření a daný 

kruhový krystalizátor. Ukázka zprůměrovaných dat pro třetí měření (viz Příloha 1).  Na ose x 

jsou vyobrazeny vzdálenosti krystalizátoru od středu k jeho stěně v mm, na ose y máme 

hloubku hladin v mm. 

 

Na Obr. 2 jsou znázorněné grafy pro první měření opotřebení kruhového krystalizátoru. 

 

 

Obr.  2  Opotřebení krystalizátoru; osa x: vzdálenost od středu [mm], osa y: hloubka hladin [mm] 
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Obr. 3 znázorňuje druhé měření a Obr. 4 třetí měření opotřebení krystalizátoru. 

 

 

Obr.  3  Opotřebení krystalizátoru; osa x: vzdálenost od středu [mm], osa y: hloubka hladin [mm] 

 

 

 

Obr.  4  Opotřebení krystalizátoru; osa x: vzdálenost od středu [mm], osa y: hloubka hladin [mm] 
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Grafy na Obr. 5 vyobrazují čtvrté měření a grafy na Obr. 6 páté měření opotřebení. 

 

 

Obr.  5  Opotřebení krystalizátoru; osa x: vzdálenost od středu [mm], osa y: hloubka hladin [mm] 

 

 

 

Obr.  6  Opotřebení krystalizátoru; osa x: vzdálenost od středu [mm], osa y: hloubka hladin [mm] 
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Z této analýzy měření opotřebení kruhového krystalizátoru vyplývá, která je 

znázorněná na grafech (Obr. 2 až Obr. 6), že k největšímu opotřebení dochází ve spodní části 

krystalizátoru. Naopak k minimálnímu opotřebení dochází v první třetině krystalizátoru. 

Pro lepší vyhodnocení analýzy je vytvořen graf (Obr. 7), kde viditelněji rozpoznáme 

opotřebení. Graf je vytvořen na základě odchylky, která je získaná z rozdílu poslední 

naměřené hodnoty dané hladiny a první hodnoty dané hladiny.   

 

 

Obr.  7  Velikost opotřebení krystalizátoru [mm] 
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4 ODLÉVÁNÍ SEKVENCÍ VÝROBY 

Základní předpoklad zvyšování produktivity zařízení plynulého odlévání (ZPO) oceli 

je zvětšování počtu taveb odlévaných v jediné sekvenci. V reálném provozu  ZPO [8] se 

odlévají až sta rozdílných značek ocelí, takže pro všechny značky by bylo velmi obtížné 

nastavit parametry lití a další potřebné technologické parametry. Z tohoto důvodu se oceli 

třídí do skupin, nejčastěji podle obsahu uhlíku, nejlépe podle tzv. ekvivalentního obsahu 

uhlíku. Ke změně značky oceli dochází v mezipánvi a taky v tekutém jádře tuhnoucího 

předlitku, kde dochází k smíchání těchto ocelí a vzniku takové oceli, která neodpovídá svým 

složením předchozí značce ani následně odlévané značce. V plynule odlévaném předlitku 

vzniká tzv. směsná nebo přechodová oblast. Snahou provozovatelů ZPO používající uvedenou 

technologii je minimalizovat rozsah této oblasti neboli predikovat její skutečný obsah.  

4.1 Technologie plynulého odlévání oceli  

Z technologického hlediska [9] pokud vznikne situace v průběhu sekvenčního 

plynulého odlévání oceli, kdy následující tavba obsahuje odlišné chemické složení oceli, tak 

se začne v mezipánvi – při otevření licí pánve – promíchávat ocel aktuální tavby s ocelí tavby 

následující. Tato situace se projeví proměnlivým chemickým složením odlité oceli,  

které neodpovídá aktuální ani následující vyrobené jakosti -  vzniká tzv. směsná oblast. 

Rozsah směsné oblasti na jednotlivých licích proudech je dán hlavně rozdílností 

chemického složení smíchávaných ocelí, taky hmotností oceli v mezipánvi, rozdílem teplot 

obou ocelí, režimem naplňování mezipánve v období tzv. rozhraní taveb, jako i počtem 

funkčních licích proudů, polohou licího proudu oceli z mezipánve a tvarem mezipánve. 

Uvedené přechodové děje můžou mít důležitý vliv na charakter proudění v mezipánvi, 

a rovněž i na intenzitu smíchávání původní oceli a nové oceli přiváděné do mezipánve. Také 

mohou mít podstatný vliv na nestabilitu teplot přiváděné oceli do jednotlivých krystalizátorů, 

což v konečném důsledku může vést ke zvýšení výskytu vad předlitků nebo v nejhorším 

případě i ke zvýšení počtu průvalů.  

4.2 Řízení a automatizace plynulého odlévání 

Využití uskutečnitelných možností plynulého odlévání oceli je možné pouze řízeným  

a dále automatizovaným systémem řízení procesu. Pak lze docílit vysokého výtěžku kovu, 
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snížit energetickou náročnost výroby oceli, zajistit požadovanou jakost předlitků i bezpečnost 

provozu při plynulém odlévání.  

Z hlediska řízení plynulého odlévání oceli vyplývá, že rozhodujícími řízenými 

parametry procesu musí být: 

a) z hlediska automatizovaného systému řízení (ASŘ) výroby: 

- plynulý přísun tekutého kovu požadovaného chemického složení, čistoty  

a teploty v požadovaném časovém okamžiku; 

b) z hlediska automatizovaných systémů řízení technologických procesů 

(ASŘTP) výroby: 

- řízení rychlosti plnění krystalizátoru tekutým kovem; 

- řízení primárního chlazení krystalizátoru tak, aby při výstupu z něj měla licí 

kůra potřebnou tloušťku; 

- řízení pohybu oscilace krystalizátoru; 

- řízení sekundárního chlazení; 

- řízení rychlosti tažení předlitku – rychlosti lití; 

- řízení dělení předlitků na požadované délky; 

- řízení bezporuchového odlévání pro zajištění prvotřídní jakosti předlitků; 

- řízení procesu tak, aby nedošlo k průvalům tekutého kovu;  

4.3 Analýza shlukování 

Shlukování je proces seskupování dat do skupin (shluků) na základě podobnosti. 

Shlukem rozumíme skupinu prostorově blízkých objektů. Jedna z metod, jak roztřídit 

množinu objektů do menších celků podle vhodných charakteristických vlastností je právě 

shluková analýza.  

Metody shlukové analýzy se zabývají identifikací a rozborem jednotlivých shluků  

a postupy které vedou k zobrazení nepřehledné nebo složité množiny vstupních dat  

do vhodnějších prostorů, kde je snazší shluky nalézt a analyzovat. 

Předpoklad shlukové analýzy je zařadit objekty do skupin (shluků) tak, aby dva 

objekty stejného shluku si byly nějakým způsobem podobnější, než dva objekty do tohoto 

shluku nepatřící. 
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B 

 A 

Shlukovou analýzu dělíme na základní metody [6]: 

● Konvekční shlukování 

Je založené na měření podobnosti. Podobnost, aby se dala změřit, tak musí být každý 

objekt charakterizován pomocí svých vlastností. Máme dva objekty A a B. 

Symbolicky zapíšeme: 

Podobnost (A, B)= ƒ (vlastnosti (A), vlastnosti (B)), tedy podobnost dvou objektů  

je funkcí jejich vlastností. 

● Konceptuální shlukování 

Jsou vytvořené shluky, které jsou založené na konceptuální soudružnosti. Tato 

soudružnost je funkcí vlastností jak objektů, tak popisného jazyka L a okolí E. Popisný jazyk 

je způsob, jakým jsou popsány skupiny objektů, a okolí je množina sousedících vzorů. 

Symbolicky zapíšeme: 

Konceptuální soudružnost (A, B)= ƒ (vlastnosti (A), vlastnosti (B), L, E). 

 

 

 

 

 

 

 

Na Obr. 8 jsou znázorněné dva obrazce. Jeden připomíná přímku a druhý kruh. 

Obrazce jsou tvořeny z množiny bodů, kde každý bod je charakterizován množinou reálných 

čísel. První hodnota je na ose X, druhá na ose Y. 

Když se podíváme na všechny dvojice bodů, tak zjistíme, že nejblíže se k sobě 

nacházejí body A a B, z toho vyplývá, že jsou si nejvíce podobné. 

Při shlukování je každý objekt reprezentován množinou vlastností. Je potřeba 

sledovat stanovené znaky (proměnné, veličiny). Tyto proměnné mohou být různých 

typů: 

● Číselné – numerická hodnota. 

Obr.  8  Konceptuální soudružnost 
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● Ordinální – hodnoty lze uspořádat. Nejedná se vždy jen o čísla. Příkladem  

je intenzita osvětlení, která může být slabá, střední, silná nebo žádná. 

●  Nominální – hodnoty nelze uspořádat. Lze u nich určit, zda jsou různé. Příkladem  

je třeba typ školy nebo profese. 

●  Dichotomická – nabývá pouze dvou hodnot. Příkladem jsou znaménka + a – nebo 

taky hodnoty 1 a 0. Sledujeme, zda určitý objekt vlastnosti má, či nemá.   

● Fuzzy – nemáme k dispozici jednu konkrétní hodnotu. Popis objektů může být 

proveden pomocí znaků, které jsou označovány jako symbolické. Příkladem je interval hodnot 

nebo pravděpodobnost rozdělení s určitými parametry.  

Základní přístup shlukové analýzy spočívá vtom, že každý objekt je jednoznačně 

zařazen do jednoho shluku. Při tvorbě tabulky, kdy řádky představují jednotlivé objekty  

a sloupce jednotlivé shluky, tak tabulka obsahuje pouze hodnoty 1 a 0, což znamená,  

že objekt je nebo není zařazen do shluku, respektive + a – a podobně. Hodnota 1by se přitom 

vyskytovala v určitém řádku právě jedenkrát. Toto shlukování se nazývá pevné a disjunktní. 

Pevné shlukování je objekt, který je zařazen nebo nezařazen. Disjunktní shlukování 

představuje objekt, který je zařazen právě do jednoho shluku. 

Struktura reálných datových souborů nebývá jednoznačná. Je třeba stanovit například 

skupiny podobných dokumentů. Aby mohl být dokument popsán, tak je vytvořen seznam 

slov, podle nichž se zajišťuje podobnost. Dokument může být popsán posloupnosti hodnot 0, 

což znamená, že se slovo v dokumentu nevyskytuje nebo hodnot 1, což znamená, že se slovo 

v dokumentu vyskytuje. Některý dokument může pojednávat o aplikaci statických metod 

nebo aplikaci neuronových sítí. Pokud by výsledné shluky představovaly tematicky zaměřené 

dokumenty, tak zmiňujeme dokument zařazený do dvou shluků. Výsledkem jsou tedy 

překrývající se shluky. 

Na základě typu dat a typu shlukování lze vymezit čtyři situace: 

● pevná data a disjunktní shlukování – lze rozlišit 3 shluky bodů (Obr. 9a) 

● fuzzy data a disjunktní shlukování – lze rozlišit 2 shluky obdélníků (Obr. 9b) 

● pevná data a překrývající se shlukování – zakreslené body mohou být přiřazeny 

současně ke dvěma shlukům (Obr. 9c) 

● fuzzy data a překrývající se shlukování – zakreslený obdélník může být přiřazen 

současně ke dvěma shlukům (Obr. 9d) 
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Analýza může být ještě podrobnější a to tehdy, když výsledná tabulka přiřazených 

objektů do shluků bude místo diskrétních hodnot 0 a 1 obsahovat reálná čísla z intervalu 0 a 1, 

vyjadřující stupeň příslušnosti objektu k danému shluku. Při sečtení těchto hodnot pro každý 

jednotlivý objekt se přitom rovná hodnotě jedna. V tomto případě se jedná o fuzzy shlukovou 

analýzu. 

Metody shlukové analýzy dělíme na Hierarchické a Nehierarchické: 

● Hierarchické metody  

Výsledkem těchto metod je vytvoření hierarchie skupin objektů. Metody můžeme 

rozdělit na aglomerativní a divizní. Aglomerativní metoda je postupné shlukování objektů  

a divizní metoda je postupné rozdělení množiny objektů na podmnožiny. Rozlišujeme 

shlukování monotetické a polytetické na základě toho, zda se při vytváření shluků přihlíží 

pouze k dané vybrané proměnné nebo ke všem. Další členění metod, které se vyskytují méně 

často, jsou metody jednorozměrné a dvourozměrné, při kterém se shlukují současně objekty 

i proměnné.  

● Nehierarchické metody  

Při tomto typu shlukování je vytvořen konkrétní počet shluků. Přiřazení ke shlukům  

je buď jednoznačné, nebo se počítá míra příslušnosti jednotlivých objektů ke shlukům. 

Jednoznačné přiřazení lze získat metodami s konstantním počtem shluků jako je metoda 

Forgyova a Janceyonova, metoda K-Means neboli k – průměru a její modifikace k-medoidů, 

a) 

c)  

b) 
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Obr.  9  Grafické reprezentace různých informačních situací 
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k-modů, k-histogramů. Míru příslušnosti ke shlukům je možné zjistit pomocí fuzzy shlukové 

analýzy.  

K dané problematice ze všech metod shlukové analýzy bude využita pouze jedna,  

a to metoda K-Means, se kterou se v následující kapitole seznámíme podrobněji. 

4.3.1 Metoda K-Means 

Metoda shlukové analýzy K-Means neboli k-průměru se používá, když datový soubor 

obsahuje pouze kvantitativní proměnné. Jedná se o iterativní optimalizační metodu,  

která vychází z počátečního rozdělení objektů do k shluků.  

První rozdělení spočívá v určení k počátečních centroidů, které tvoří “střed“ shluků. 

Centroid je budoucí střed shluků. Existují různé postupy, jak stanovit počáteční centroidy, 

může to být například k prvních objektů souboru. Následně se postupně zkoumají vzdálenosti 

každého objektu od každého centroidu tak, že se pro každou tuto dvojici spočte euklidovská 

vzdálenost, a dále je pak objekt přiřazen k nejbližšímu centroidu. Nejbližší centroid znamená, 

že zjištěná vzdálenost od tohoto centroidu je menší než vzdálenosti od ostatních centroidů.  

Pro každý shluk je spočten nový centroid, který je m-rozměrný vektor průměrných 

hodnot jednotlivých proměnných. Opět se postupně zkoumají vzdálenosti každého objektu  

od každého centroidu. Když nastane situace, že má objekt blíže k centroidu jiného shluku,  

tak je objekt do tohoto shluku přesunut. Postup se opakuje tak dlouho, dokud dochází 

k přesunům. 

Při této metodě není potřeba pracovat s maticí vzdálenosti, proto je tato metoda 

vhodná pro datové soubory s velkým počtem objektů. Metodou získáme pouze lokálně 

optimální řešení, které je závislé na pořadí objektů v datovém souboru. 

4.3.2 Shluková analýza v programu STATGRAPHICS 

Bylo provedeno několik experimentů pro různé metody výpočtu shlukové analýzy 

v softwarovém programu STATGRAPHICS. Hlediskem pro výběr metody byly počty značek 

v jednotlivých shlucích. Bylo vybráno řešení, tak aby bylo minimálně pět hodnot v jednom 

shluku. 

V příloze (Příloha 2) najdeme výstupní parametry pro různé metody výpočtu  

a nehodící se řešení. V tabulce (Tabulka 3) vidíme správnost řešení a výstupní parametry, 
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které představuje správně zvolená metoda shlukování a výpočtu. Tato metoda splňuje 

podmínky výpočtu, protože v jednotlivých shlucích je minimálně pět značek ocelí. 

 

Tabulka 3  Metoda shlukování K-Means, metoda výpočtu City-Block 

Number of complete cases: 152 

Clustering Method: k-Means 

Distance Metric: City-Block 

Cluster   Members   Percent 

1         13          8.55 

2         62         40.79 

3         9           5.92 

4         29         19.08 

5         6           3.95 

6         28         18.42 

7         5           3.29 

 

 

K správnému výsledku bylo dopracováno v programu STATGRAPHIC. Postup řešení 

najdeme na následujících obrazcích (Obr. 10 až Obr. 17). 
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Otevření prostředí STATGRAPHICS a načtení vstupních dat z xls souboru viz Obr. 10. 

 

Obr.  10  Prostředí STATGRAPHICS 

 

Otevření vstupního souboru je na obrázku Obr. 11. 

 

Obr.  11  Vstupní soubor otevřen 



27 
 

Spuštění shlukové analýzy (Cluster Analysis) je zobrazeno na obrázku Obr. 12. 

 

Obr.  12  Shluková analýza 

Na obrázku Obr. 13 jsou vidět parametry shlukové analýzy. 

 

Obr.  13  Parametry analýzy 
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Na obrázku Obr. 14 je zvolena metoda K-Means se 7 shluky a výpočetní metoda City Block. 

 

Obr.  14  Volba metody 

 

Obrazovku výsledků vidíme na obrázku Obr. 15. 

 

Obr.  15  Obrazovka výsledků 
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Na obrázku Obr. 16 je vidět zvolený formát výsledků. 

 

Obr.  16  Formát výsledků 

 

Obrázek Obr. 17 představuje výsledky ve vybraném formátu zobrazení. 

 

Obr.  17  Výsledek 
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Dalším krokem je provedena transformace výsledků do výstupního reportního 

souboru, kdy použijeme levé tlačítko myší a vybereme Copy Analysis to StatReporter. 

V poslední fázi dojde k uložení výsledného reportního souboru, a to tak, že v hlavním panelu 

klikneme na File, dále na Save As, Save StatReporter As a dáme uložit. 

Cílem shlukové analýzy bylo seskupit vyráběné značky oceli tak, aby v jednom shluku 

byly oceli přibližně stejných parametrů. Tyto druhy oceli obsahují 152 prvků. Každý prvek 

je popsán 27 parametry. Jedná se o chemické složení, teplotu oceli a likvidu. Při odlévání 

těchto značek v sekvenci bude minimalizovaná směsná oblast mezi tavbami.  

K výsledku (viz Tabulka 4) bylo dopracováno shlukovou analýzou konkrétně metodou 

K -Means, která je popsána výše (kapitola 3.1.2) a k výpočtu byla zvolena metoda City blok. 

Výsledkem analýzy je rozdělení 152 prvků do 7 shluků. 

 

Tabulka 4 Rozdělení značek ocelí do shluků 

 

 

 

 

 

 

číslo shluku značky ocelí počet taveb

1 shluk 510, 2064, 4022, 4051, 4085, 4517, 4521, 4547, 4560,

4647, 4868, 4872, 4877 98

2 shluk 511, 3106, 3140, 3142, 3151, 3152, 3173, 3181, 3184, 

3185, 3188, 3189, 3196, 3215, 3263, 3267, 3275, 3276,

3287, 3288, 3534, 3695, 3698, 3699, 4006, 4406, 4413, 

4426, 4430, 4437, 4441, 4449, 4450, 4455, 4464, 4468,

4472, 4480, 4487, 4489, 4493, 4495, 4628, 4644, 4648,

4651, 4654, 4678, 4680, 4703, 4745, 4756, 4781, 4786, 

4789, 4853, 4869, 4887, 5078, 5083, 5901, 6314 640

3 shluk 3182, 4043, 4456, 4466, 4671, 4690, 4694, 5084, 5096 111

4 shluk 2059, 4021, 4083, 4405, 4408, 4411, 4412, 4414, 4443,

4453, 4454, 4458, 4459, 4460, 4462, 4473, 4481, 4570,

4624, 4630, 4635, 4639, 4655, 4673, 4675, 4730, 4861,

4871, 5905, 310

5 shluk 675, 680, 1145, 1146, 1150, 2061 38

6 shluk 611, 629, 677, 679, 1038, 1059, 1063, 1087, 2025, 2028,

2056, 2060, 3955, 3993, 4042, 4073, 4074, 4092, 4419,

4446, 4475, 4615, 4667, 4697, 4860, 4878, 4879, 5808 282

7 shluk 682, 2057, 2237, 4661, 4782 78
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4.4 Modifikace vstupních dat pro model opotřebení 

Modifikace je závěrečnou fází vstupních dat pro model opotřebení. Bude spočívat 

v kumulaci četností jednotlivých značek do vytvořených shluků. 

Vstupními daty je tabulka četností jednotlivých značek oceli vztažená k průběhu 

životnosti krystalizátoru. Období technické životnosti je rozděleno do úseků, které vznikly 

proměřováním opotřebení krystalizátoru systémem MKL – 100/420.  

Původně navržený model opotřebení pracoval s jednotlivými četnostmi značek (viz 

Tabulka 5), avšak v průběhu jeho testování byly zjištěny nedostatky. Původně navržený 

model opotřebení krystalizátoru v případě nulové četnosti některé značky oceli nebo v případě 

zavedení nové značky oceli do výroby není schopen dané situace řešit. 

 

Tabulka 5 Ukázka četností jednotlivých značek ocelí 

 

 

Tyto skutečnosti jsou důvodem modifikace vstupních dat modelu opotřebení. 

Shlukováním značek ocelí se jednak vyřeší situace s nedostatečným počtem dat pro některé 

značky ocelí. A rovněž při výrobě nové značky se tato značka pouze zařadí do některého 

shluku a nebude nutný přepočet celého modelu opotřebení. Dalším důvodem je i podstatné 

zjednodušení, především, ručního zadávání vstupních dat, kdy počet vstupních proměnných  

se s využitím shlukové analýzy výrazně zredukoval.   

Modifikace vstupních dat modelu opotřebení je řešena kumulativní četností, která je 

přiřazena k jednotlivým shlukům. To znamená, že četnosti značek ocelí (viz Tabulka 5), které 

patří do příslušného shluku dle tabulky (Tabulka 4) jsou pro příslušný technologický úsek 

sečteny a tvoří tak vstupní hodnotu reprezentující daný úsek a danou skupinu značek.  

V tabulce (Tabulka 6) je uveden příklad modifikovaných vstupních dat s využitím 

shlukovací analýzy značek ocelí. 

 

 

510 611 629 675 677 679 680 1059 1087 1146 1150 2025 2056 2057 2059

1.usek 0-59 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 2 5 4

2.usek 59-121 0 1 0 2 0 0 0 6 2 0 2 4 0 5 0

3.usek 121-254 3 1 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 6

4.usek 254-302 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0

5.usek 302-338 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 5 3
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Tabulka 6 Modifikovaná vstupní data značek ocelí 

úseky 1 shluk 2 shluk 3 shluk 4 shluk 5 shluk 6 shluk 7 shluk

1. úsek 2 32 0 13 0 7 5

2. úsek 0 20 0 10 4 23 5

3. úsek 13 51 19 26 0 19 5

4. úsek 5 19 3 7 2 12 0

5. úsek 0 23 0 3 1 4 5

1. úsek 3 39 6 19 4 30 5

2. úsek 13 24 8 13 0 7 5

3. úsek 5 41 3 21 2 11 0

1. úsek 5 68 6 32 4 37 10

2. úsek 13 51 19 26 0 19 8

1. úsek 13 49 19 20 0 19 5

2. úsek 5 41 3 16 2 14 0

3. úsek 0 42 3 21 5 13 10

1. úsek 0 12 2 17 4 7 0

2. úsek 3 39 6 19 4 30 5

3. úsek 18 65 11 29 2 21 5

4. úsek 0 24 3 18 4 9 5
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5 ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce bylo navrhnout modifikaci vstupních dat a vytvořit systém pro 

model opotřebení kruhového krystalizátoru na ZPO. Krystalizátor je jednou ze základních 

součástí ZPO. Jeho hlavní funkce je zabezpečit intenzivní odvod tepla z roztavené oceli. 

V první časti práce je provedena analýza opotřebení krystalizátoru spočívající 

v grafickém znázornění opotřebení jednotlivých krystalizátorů po celé jejich výšce a celém 

průběhu jejich technické životnosti. K analýze byla využita zdrojová data skutečných měření 

krystalizátoru za pomocí systému Dasfos, konkrétně typ MKL 100/420. Na základě dat bylo 

vytvořeno grafické znázornění opotřebení krystalizátoru v závislosti na počtu odlitých tun  

a stanovena velikost opotřebení.  

Předpokladem ke zvýšení produktivity na ZPO je zvětšování počtu taveb odlévaných 

v jediné sekvenci a prodloužení životnosti krystalizátoru. Na katedře Automatizace  

a počítačové techniky v metalurgii byl navržen model opotřebení krystalizátoru, jehož 

vstupními daty jsou četnosti jednotlivých značek oceli odlévaných v průběhu životnosti 

krystalizátoru. Při praktickém testování modelu (nebylo předmětem řešení bakalářské práce) 

byly zjištěny nedostatky navrženého modelu. V rámci předložené bakalářské práce byla 

řešena modifikace vstupních parametrů tohoto modelu, jejímž cílem byla redukce vstupních 

parametrů (značek ocelí) s využitím shlukové analýzy.  

Na ZPO se odlévají až sta rozdílných značek ocelí, takže z tohoto důvodu se oceli 

roztřídily do skupin na základě shlukové analýzy s vybranými technologickými parametry. 

Shlukování je proces, který seskupí data do jednotlivých shluků na základě podobnosti.  

Je dáno několik metod shlukové analýzy. V našem případě byla využita metoda K-Means, 

která je vhodná pro datové soubory s velkým počtem objektů.   

Shluková analýza byla prováděná v softwarovém programu Statgraphics. Daný cíl 

tohoto programu spočíval v nalezení nejvhodnějšího řešení, což pro nás představovalo 

rozdělení hodnot do shluků tak, aby v jednom shluku bylo minimálně pět hodnot. Tyto 

hodnoty představovaly 152 druhů ocelí. Nejvhodnějším řešením je také myšleno správně 

zvolená metoda shlukové analýzy a metoda výpočtu. Výsledek analýzy prezentoval metodu 

shlukové analýzy K-Means a metodu výpočtu City-Block, a také rozdělení 152 prvků do 7 

shluků s minimálním počtem pěti prvků v jednom shluku.  

Poslední fáze této práce spočívala v modifikaci vstupních dat pro model opotřebení 

daného kruhového krystalizátoru. Modifikace vstupních dat modelu opotřebení byla řešena 
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kumulativní četností, která byla přiřazena k jednotlivým shlukům. To znamená, že četnosti 

značek ocelí, které patřily do příslušného shluku pro příslušný technologický úsek, byly 

sečteny a tvoří tak vstupní hodnotu reprezentující daný úsek a danou skupinu značek.  

Tato modifikace vstupních parametrů by měla odstranit nedostatky původně 

navrženého modelu opotřebení a rovněž by měla podstatně zjednodušit ručního zadávání 

vstupních dat, kdy počet vstupních proměnných se využitím shlukové analýzy výrazně 

zredukoval.   
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PŘÍLOHY 

Příloha 1 - zprůměrované data pro třetí měření opotřebení kruhového krystalizátoru 

 

 

1 0-87 90-177 180-267 270-357

10 1 209,73 209,73 209,72 209,70

49 2 209,33 209,36 209,35 209,33

88 3 209,05 209,11 209,09 209,07

127 4 208,80 208,80 208,81 208,78

166 5 208,59 208,54 208,61 208,54

205 6 208,43 208,39 208,43 208,37

244 7 208,33 208,27 208,32 208,26

256 8 208,27 208,24 208,27 208,23

290 9 208,14 208,12 208,15 208,10

324 10 208,07 208,05 208,08 208,04

358 11 208,01 207,95 208,01 207,94

392 12 207,91 207,89 207,92 207,86

426 13 207,85 207,84 207,84 207,82

460 14 207,77 207,78 207,77 207,76

494 15 207,68 207,71 207,74 207,68

528 16 207,66 207,58 207,66 207,57

562 17 207,58 207,53 207,59 207,52

590 18 207,55 207,48 207,51 207,47

2 0-87 90-177 180-267 270-357

10 1 209,74 209,74 209,76 209,70

49 2 209,43 209,38 209,43 209,34

88 3 209,11 209,11 209,12 209,08

127 4 208,86 208,86 208,89 208,83

166 5 208,67 208,61 208,68 208,59

205 6 208,48 208,45 208,49 208,45

244 7 208,43 208,36 208,44 208,34

256 8 208,41 208,32 208,40 208,31

290 9 208,32 208,24 208,32 208,24

324 10 208,24 208,18 208,24 208,16

358 11 208,16 208,10 208,16 208,10

392 12 208,07 208,04 208,08 208,03

426 13 208,01 207,99 208,02 207,98

460 14 207,96 207,93 207,97 207,92

494 15 207,87 207,81 207,88 207,82

528 16 207,81 207,76 207,82 207,76

562 17 207,75 207,68 207,73 207,67

590 18 207,72 207,59 207,70 207,58
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3 0-87 90-177 180-267 270-357

10 1 209,74 209,73 209,76 209,69

49 2 209,41 209,37 209,43 209,35

88 3 209,10 209,06 209,10 209,03

127 4 208,88 208,84 208,88 208,83

166 5 208,65 208,63 208,68 208,60

205 6 208,52 208,49 208,52 208,45

244 7 208,44 208,39 208,44 208,37

256 8 208,40 208,36 208,40 208,35

290 9 208,31 208,27 208,31 208,25

324 10 208,25 208,22 208,24 208,20

358 11 208,20 208,16 208,19 208,13

392 12 208,11 208,05 208,11 208,04

426 13 208,05 208,02 208,06 208,01

460 14 207,95 207,94 207,98 207,93

494 15 207,90 207,84 207,93 207,84

528 16 207,84 207,75 207,84 207,76

562 17 207,81 207,66 207,78 207,69

590 18 207,68 207,59 207,69 207,60
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Příloha 2 – výstupní parametry pro různé metody výpočtu 

Number of complete cases: 152 

Clustering Method: k-Means 

Distance Metric: Squared Euclidean 

 

Cluster   Members   Percent 

--------------------------- 

1         13          8.55 

2         62         40.79 

3         9           5.92 

4         29         19.08 

5         4           2.63 

6         28         18.42 

7         5           3.29 

8         2           1.32 

--------------------------- 

 

Number of complete cases: 152 

Clustering Method: k-Means 

Distance Metric: Squared Euclidean 

 

Cluster   Members   Percent 

--------------------------- 

1         9           5.92 

2         36         23.68 

3         3           1.97 

4         46         30.26 

5         4           2.63 

6         36         23.68 

7         9           5.92 

8         2           1.32 

9         1           0.66 

10        6           3.95 

--------------------------- 

 

 

Number of complete cases: 152 

Clustering Method: k-Means 

Distance Metric: Squared Euclidean 

 

Cluster   Members   Percent 

--------------------------- 

1         9           5.92 

2         32         21.05 

3         3           1.97 

4         26         17.11 

5         4           2.63 

6         25         16.45 

7         8           5.26 

8         2           1.32 

9         1           0.66 

10        6           3.95 

11        4           2.63 

12        32         21.05 

--------------------------- 
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Number of complete cases: 152 

Clustering Method: k-Means 

Distance Metric: City-Block 

 

Cluster   Members   Percent 

--------------------------- 

1         6           3.95 

2         33         21.71 

3         2           1.32 

4         12          7.89 

5         8           5.26 

6         49         32.24 

7         42         27.63 

--------------------------- 

 

 

 

Number of complete cases: 152 

Clustering Method: k-Means 

Distance Metric: City-Block 

 

Cluster   Members   Percent 

--------------------------- 

1         6           3.95 

2         30         19.74 

3         2           1.32 

4         11          7.24 

5         7           4.61 

6         48         31.58 

7         41         26.97 

8         7           4.61 

--------------------------- 

 

 

 

 

 


