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Abstrakt 

Ve své diplomové práci se zabývám přínosem nového řídicího systému na ohřívacích 

pecích válcoven ve firmě ArcelorMittal Ostrava a.s. Práce analyzuje způsob ohřevu materiálu. 

Popisuje důvody, které vedly ke vzniku nového řídicího systému.  
Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické jsou popsaná zařízení, 

na která se vztahuje nový řídicí systém. Seznámení s podnikem ArcelorMittal Ostrava a.s. a 
seznámení s konkrétním závodem, kterého se týká má práce. 

V praktické části popisuji nové prvky řídicího systému a vypočítávám úspory a 

návratnost investice do nového řídicího systému. 
V závěrečné části práce navrhuji jak dále vyhodnotit, zdali došlo ke splnění poţadavků 

na nový řídicí systém. 

 

Klíčová slova: ohřívací pece, řídicí systém, ArcelorMittal Ostrava 
 

Abstract 

Subject of this thesis is new control system for reheating furnaces of rolling mills in 

ArcelorMittal, Ostrava a.s. This thesis analyzes the method of material heating. It describes 

the reasons that led to new control system creation.  

The thesis is divided into theoretical and practical part. In the theoretical part, devices 

covered by the new control system are described. Next, ArcelorMittal, Ostrava a.s. and the 

particular plant relevant to this thesis are presented in details. 

The practical part focuses on the new control system elements, and savings and return on 

investment in the new control system are calculated.  

In the final part, I suggest how to evaluate, if the requirements on the new control system 

were met. 

 

Key words: heating furnace, control system, ArcelorMittal Ostrava 
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1 Tepelná zařízení v hutním podniku 
 

Hutní podniky jsou zaloţené na tepelných zařízeních, která slouţí ke zpracování 

ţelezné rudy a dalších materiálů k výrobě surového ţeleza a následně k výrobě oceli. 

K následnému zpracování se ve většině případů opět pouţívají tepelná zařízení a to jak 

k tváření, tak k zušlechťování.  

Mezi tepelná zařízení v hutním podniku patří koksárenské baterie, vysoké pece, 

ocelárenské pece, ohřívací pece a pece pro tepelné zpracování (ţíhání, kalení, popouštění). [5]   

Tepelná zařízení dělíme dle nejrůznějších hledisek, nejčastěji se dělí podle: 

 Technologického určení 

 Zdroje tepla 

 

1.1 Technologické určení pecí v hutních podnicích 

 
 Tavicí – určené k tavení materiálů 

 Ohřívací – určené k ohřevu materiálu před válcováním, lisováním, kováním 

 Pro tepelné zpracování – určené k tepelnému zpracování jako je kalení, ţíhání, 

popouštění apod. 

 Destilační – určené pro vznik produktu z vsázky destilací – koksárenské baterie  

 

1.2 Zdroje tepla 
 

 Plamenné (palivové) – tepelná energie je získávána spalováním pevného, kapalného 

či plynného paliva 

 Elektrické – teplo vzniká z elektrické energie (pece obloukové, indukční, elektronové, 

odporové, plazmové) 

 Bez vnějšího zdroje – vyuţívající vnitřní chemické energie zpracovávaného kovu a 

jeho příměsí (konvertor) 
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2 Ohřívací pece materiálu na válcovnách 
 

Tváření oceli za tepla vyţaduje ohřev, jehoţ teplota podle druhu oceli leţí nejčastěji v 

mezích 1100-1250°C. Tento ohřev musí proběhnout v krátkém čase, bez nadměrných 

tepelných pnutí a teplota ohřevu musí být co nejrovnoměrnější po průřezu i délce vsázky. 

Povrch vsázky má vykazovat minimální okysličení nebo oduhličení.  Pece slouţící k tomuto 

účelu mohou v zásadě pracovat s přerušovaným pracovním postupem nebo spojitě. [12]   

Důleţitým činitelem v ohřívacím pochodu je dovolená nerovnoměrnost v ohřevu neboli 

konečný rozdíl teploty povrchu a středu ingotu nebo předvalku, vztaţený k jeho tloušťce. Tato 

nerovnoměrnost ohřevu materiálu před jeho vytaţením z pece musí respektovat i ochlazování 

povrchu předvalku nebo ingotu po vytaţení z pece. S dovolenou nerovnoměrností ohřevu 

souvisí i tzv. stupeň prohřátí materiálu, tj. poměr rozdílů teplot povrchu a středu tělesa na 

konci ohřevu k tomuto rozdílu na počátku vyrovnávání teplot. Stupeň prohřátí má velký 

význam. Při jeho malé hodnotě se zbytečně prodluţuje doba pobytu materiálu v peci a zvyšuje   

se opal kovu, při jeho velké hodnotě vznikají snadno zmetky při válcování [8].   

 

2.1 Pohyb v peci 
 

Důleţitým faktorem pro ohřívací pece na válcovnách je způsob pohybu materiálu 

v peci. Ohřívací pece na válcovnách bývají nejčastěji průchozí. Materiál k ohřevu se vkládá 

do pece z jedné strany, za posunu materiálu se ohřívá na poţadovanou teplotu a na druhé 

vyjde ven v poţadované teplotě ke zpracování. K tomuto posunu se nejčastěji pouţívají dvě 

technologie: 

 Naráţecí pece 

 Krokové pece 

 Karuselové pece 

2.1.1 Obecná charakteristika narážecích pecí  
 

Naráţecí pece patří k pecím s nepřetrţitým provozem, jeţ podle průchodu materiálu a 

pecních plynů pracuji obvykle protiproudým systémem. Materiál tvoří na půdě pece 
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(skluznicích) souvislou vrstvu. Pomocí tlačky je z přiváděcího valníku nasazen do pece, 

prochází celou její délkou a na konci pece pak po skluzu nebo při bočním vytahování pomocí 

pomoci výtlačného stroje vypadává na odváděcí valník vedoucí k válcovací stolici [7]. 

 

2.1.2 Obecná charakteristika krokových pecí 
 

Krokové pece pro ohřev materiálu před tvářením se vyvinuly z naráţecích pecí ve snaze 

odstranit některé provozní nedostatky. Hlavní nedostatek je ten, ţe naráţecí pec nelze za 

provozu vyprázdnit. Kroková pec tento nedostatek odstraňuje, ovšem za cenu, ţe soustavy 

pecí s horním i spodním ohřevem jsou sloţité a náročné na vsazování a vytahování materiálu. 

Ohřev je však velmi efektivní, neboť se tak děje ze všech stran. Pohyb materiálu se provádí 

krokovacím zařízením. Nístěj pece je podélně rozdělena a jsou do ní vloţeny dva podélné 

vyzděné nosníky. Tyto nosníky mohou vykonávat svislý i vodorovný pohyb. Materiál leţící 

původně na nístěji se nosníky zvedne, posune o 1 krok a znovu poloţí na nístěj. Nosníky se 

sníţí a vrátí o stejný krok zpět[7]. 

 

2.2 Průvodní jevy ohřevu 
 

Kaţdý ohřev materiálu provází neţádoucí průvodní jevy. Mezi nejčastější neţádoucí 

jevy ohřevu materiálu před tvářením patří opal, oduhličení materiálu a přehřátí a spáleni 

oceli[11]. 

 

2.2.1 Opal 
 

Opal, neboli vnik okují, je důsledkem povrchové oxidace ohřívaného tělesa v pecní 

atmosféře. Vznik okují je limitován difúzí atomů ţeleza a probíhá působením volného 

kyslíku, oxidu uhličitého a vodní páry. Okuje se tvoří od teplot 600 aţ 700° C, zpočátku téměř 

neznatelně, ale nad teplotou 1000° C velmi intenzivně. Mezi důsledky opalu patří: ztráta kovu 

(1 aţ 3% na ohřev), sníţení ţivotnosti pece (nístějí) a tvářecích nástrojů, zvýšené nebezpečí 
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zmetkovitosti v podobě zatlačení okují do povrchu tvářených polotovarů a nezbytnost 

odstranění okují před dalším tvářením za studena nebo obráběním.  

Vznik okují závisí na ohřívacích teplotách, době ohřevu, pecní atmosféře, chemickém 

sloţení, povrchovost ohřívaného tělesa a způsob manipulace. 

Sníţení tvorby okují je moţné ovlivnit zlepšením tepelné práce pece, dokonalým 

spalováním (vhodné hořáky), zrychlení ohřevu, pouţitím účinných izolačních materiálů aj. 

Těmito opatřeními lze sníţit opal o 20 – 50%. Rovněţ ohřev v ochranných atmosférách, v 

solných lázních nebo ohřev v lithiové atmosféře ovlivňují mnoţství a strukturu vznikajících 

okují. 

 

2.2.2 Oduhličení 
 

Oduhličení ochuzuje povrchové vrstvy ohřívaného polotovaru o uhlík, coţ vede ke 

sníţení pevnosti a únavových vlastností. Oduhličené vrstvy se při zatíţení deformují 

plasticky, kdeţto zbývající materiál pruţně, coţ po určité době vede ke vzniku povrchových 

trhlin [11]. 

 

2.2.3 Přehřátí a spálení oceli 
 

K přehřátí dochází při ohřevu oceli těsně nad horní tvářecí teplotu, kdy hrubne 

austenitické zrno. Silné zhrubnutí austenitického zrna při ohřevu má za následek prudké 

zhoršení houţevnatosti oceli, zejména po zušlechtění. Náprava je moţná normalizačním 

ţíháním. Při vysokém přehřátí v oxidační atmosféře nastává rychlá difúze kyslíku podél 

hranic zrn a jejich okysličení. Navíc při vysokých teplotách dochází k natavování nízko 

tavitelných eutektik uloţených v mezi krystalové hmotě (po hranicích zrn). Tím dochází k 

naprosté ztrátě plastických vlastností a houţevnatosti – jde o tzv. spálení oceli. Tento stav jiţ 

nelze napravit tepelným zpracováním [11]. 
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3 Řídicí systém 
 

Řídicím systémem je myšlen soubor prvků, modulů a podsystémů, které slouţí k řízení 

daného objektu. Mechanicky sjednocený celek, někdy standardní produkt v potřebné 

konfiguraci, někdy komplexní celek koupeného řídicího systému, senzorů, akčních členů, 

pohonů, kabeláţe atd. 

Základní prvky řídicích systémů dělíme: 

 Vstupy 

 Řídicí systém 

 Výstupy 

Řídicí systémy lze rozdělit podle počtu vstupních a výstupních veličin: 

 S jednou proměnnou 

 S více proměnnými 

Dále lze řídicí systémy dělit: 

 Řídicí systémy bez zpětné vazby – automatické ovládaní 

 Řídicí systémy se zpětnou vazbou – automatická regulace 

Další dělení řídicích systémů je: 

 Řídicí systémy manuální 

 Řídicí systémy automatické -  automatizované 

 

Řídicí systémy rozlišujeme podle způsobu naprogramování jejich funkce. Rozlišují se 

řídicí systémy programované propojováním a řídicí systémy s programovou (většinou 

polovodičovou) pamětí, jako například programovatelné automaty, označované téţ PLC 

(Programmable Logic Controller = programovatelné logické řízení). Propojením nastavitelné 

řídicí systémy jsou naprogramovány vodivými spoji, např. drátovými propojkami nebo 
přepínači. 

Pokud se u těchto řídicích jednotek neprovádějí změny nastavení, mluvíme o pevně 

natavených řídicích jednotkách nebo systémech. Změny funkce takové jednotky je moţné 
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např. dosáhnout výměnou propojovací jednotky. Paměťové řídicí systémy mají pevné nebo 

přepisovatelé elektronické paměti, která mohou být vyměněny nebo přeprogramovány. 

Program pro řídicí systém můţe být vytvořen např. na PC a pak přenesen do řídicího 

systému. Přeprogramování je jednoduché a rychlé. Programovatelné automaty jsou většinou 
pouţívány k řízení výrobních linek, ve kterých řídí transport mezi jednotlivými stroji a 

koordinují činnosti jednotlivých strojů. Řídicí systémy obsahují většinou více řídicích 

jednotek spojených datovou sítí, která můţe být přístupná z veřejné sítě, např. z Internetu, coţ 

umoţňuje dálkové sledování, korekce parametrů nebo přeprogramování systému[15]. 

Důleţitou součásti řídicích systémů bývá jejich vizualizace. Ta je důleţitá z důvodů 

přehlednosti pochodů, které se ději při chodu popřípadě pro moţný zásah obsluhou. Tyto 

vizualizace, jsou přes obrazovky a dále bývají archivovány. 
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4 ArcelorMittal Ostrava, a.s. 
 

ArcelorMittal Ostrava, a.s. je největší hutní komplex v České republice a patří do 

největší světové ocelářské a těţařské skupiny ArcelorMittal. Roční kapacita výroby 

společnosti je 3 miliony tun oceli, zhruba 72 % produkce se exportuje v rámci EU, celkově do 

44 zemí světa. ArcelorMittal Ostrava a její dceřiné společnosti mají více neţ 7500 

zaměstnanců. Průměrná mzda zaměstnanců v roce 2012 činila 34 213 korun. ArcelorMittal 

Ostrava vyrábí ţelezo a ocel v souladu s veškerou ekologickou legislativou. Jiţ dnes splňuje 

limity EU, které určuje nejlepší dostupná technika (BAT) a které vstoupí v platnost aţ od roku 

2016. Jediným akcionářem je ArcelorMittal Holdings A. G. 

Výrobní činnost společnosti je zaměřena především na výrobu a zpracování surového 

ţeleza a oceli a hutní druhovýrobu. 

Největší podíl hutní výroby tvoří dlouhé a ploché válcované výrobky. Servis a 

obsluţné činnosti jsou v převáţné míře zajišťovány vlastními obsluţnými závody a dceřinými 

společnostmi. 

Ploché výrobky: 

 za tepla válcované svitky, pásy a plechy 

 za studena válcované profily 
Uţití: ţluté zboţí (bagry, buldozery, manipulátory), svařované trubky pro rozvody 

vody, plynu a ropy; svodidla, ocelové konstrukce, tvarové výpalky. Po dalším zpracování ve 

válcovnách za studena: plechy pro elektrotechniku, bílé zboţí (skříně praček, ledniček), díly 

pro automobilový průmysl (drobné díly a příslušenství). 

 

Dlouhé výrobky: 

 nosníky, tyče, betonářská ocel, válcovaný drát 
Uţití: Ocelové konstrukce, stropní překlady, stoţáry el. rozvodů, různé výrobky 

strojírenství, výroba armovacích sítí a armatury pro výztuţ do betonu, výroba taţeného drátu, 

hřebíků, spojovacích částí. Potaţení za studena: nákupní košíky, oplocení, sítě, vázací dráty. 
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Další produkty: 

 Koks - Pro výrobu koksu se pouţívá zejména uhlí z ostravsko-karvinského revíru, 

které má nízký obsah síry a vhodné vlastnosti ke koksování. 

 Surový černouhelný dehet -  Vzniká při vysokoteplotní karbonizaci černého uhlí. Je 

zpracováván v chemickém průmyslu na finální výrobky. 

 Kapalná síra -  Vyuţívá se v chemickém a papírenském průmyslu. 

 Koksárenský plyn technický čistý -  Je určen pro vnitřní potřebu společnosti 

ArcelorMittal Ostrava. 

 Surový koksárenský benzol -  Získává se z koksárenského plynu vypíráním pracím 

olejem, z něhoţ se pak destilací odděluje surový benzol. 

 

ArcelorMittal Ostrava, a.s. je rozdělená na samostatné závody. To jsou Koksovna, 

Vysoké pece, Ocelárna, Válcovny, dále to jsou obsluţné závody Údrţba a Doprava [21]. Má 

diplomová práce se týká ohřívacích pecí na závodě 14 – Válcovny.  

 

4.1 Závod 14 -  Válcovny 
 

Závod 14 – Válcovny je největším finálním výrobcem společnosti ArcelorMittal 

Ostrava, a.s. Zpracovává převáţně ocel, která se dopravuje ze závodu 13 – Ocelárny ve formě 

plynule litých předlitků (PLP). Vyrábí a dodává válcované výrobky pro tuzemský i zahraniční 

trh. Hotovní tratě reprezentují dvě profilové tratě Hrubá trať (HCC) a Středojemná trať (SJV) 

a Kontidrátová trať (KD), které zajišťují široký sortiment profilů a drátů. 

Hrubá válcovací trať vyrábí střední a hrubou profilovou ocel od jednoduchých tyčí 

kruhových, přes tvarové profily aţ po profily speciálních průřezů. Tato trať vyrábí také 

profily ocelových výztuţí a plochou ocel šířky 130 aţ 170 mm. 
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Obr. 1 Schéma uspořádaní tratě Hrubé válcovací trati [21] 

 

Středojemná válcovna vyrábí široký sortiment za tepla válcovaných dlouhých výrobků 

-  jemnou a střední profilovou ocel základních tvarů, tyče pro výztuţ do betonu v ţebírkovém 

provedení, tyče průřezu I, IPE do rozměru 140 mm a U profil do rozměru 120 mm a některé 

speciální profily.  

 

Obr. 2 Schéma uspořádaní tratě Středojemné válcovací trati [21] 
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Kontidrátová trať vyrábí ocelový drát válcovaný za tepla o průměrech 5,5 – 14 mm a 
tyče pro výztuţ do betonu menších průměrů. 

 

 

Obr. 3 Schéma uspořádaní tratě Kontidrátové trati [21] 

 

 

4.1.1 Pece na hrubé profilové válcovně 
 

Naráţecí pece na hrubé profilové válcovně (HCC) slouţí k ohřevu plynule litých 

předlitků (PLP), případně předvalků na předepsanou válcovací teplotu. Jedná se o dvě 

ohřívací pece třízónové, s pěti čelními hořáky v horní a vyrovnávací zóně a třemi hořáky v 

dolní zóně. Jmenovitý výkon pece při studené vsázce je 45 t/hod. Max. příkon tepla do pece je 

125 GJ/hod. Topným plynem je směsný plyn o výhřevnosti cca 7,5 MJ/m3. 
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Obr. 4 Ohřívací pec na Hrubé válcovně 

 

Tab. 1 Hlavní parametry pece hrubé válcovací trati 

Hrubá válcovací trať Druh paliva: směsný plyn 

Délka pece: 
 20,0 

m  Výhřevnost: 8000 kJ/m3 
Délka nístěje: 18,5 m Přitápění: není 
Šířka pece: 5,6 m Typ hořáků: turbulentní krátko plamenné 
Max. délka sázených PLP: 5,0 m Rekuperátory: kovové, trubkové - 400 m2 
Min. délka sázených PLP: 4,0 m Max.teplota předehřátého 

vzduchu: 
450°C 

Celkový počet hořáků: 13 ks 
 

4.1.2 Pece na Středojemné válcovně 
 

Ohřev materiálu pro výrobu na Středojemné válcovně (SJV) se provádí ve dvou 

krokových pecích č. 1 a č. 2 stejné konstrukce. Pecní půda je tvořena třemi krokovými trámci, 

spojenými ocelovým rámem a 4 pevnými částmi nístěje. Těsnění mezi pohyblivou a pevnou 

částí nístěje je provedeno vodními ţlaby, do kterých zasahují těsnicí noţe. Vytápění pecí je 

rozděleno na 5 regulovaných zón. Pece mají boční zaváţení a vytahování plynule litých 
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předlitků (PLP) válečkovým dopravníkem. Válečky dopravníků jsou na vstupu i výstupu pecí 

chlazeny vodou. 

 

Obr. 5 Ohřívací pec na Středojemné válcovně 

 

Tab. 2 Hlavní parametry pece na Středojemné válcovací trati 

Středojemná válcovací trať Druh paliva: směsný plyn 

Délka pece: 
 26,0 

m  Výhřevnost: 8000 kJ/m3 
Délka nístěje: 23,0 m Přitápění: není 
Šířka pece: 13,0 m Typ hořáků: turbulentní krátko plamenné 
Max. délka sázených PLP: 5,0 m Rekuperátory: kovové, trubkové - 480 m2 
Min. délka sázených PLP: 4,0 m Max.teplota předehřátého 

vzduchu: 
450°C 

Celkový počet hořáků: 13 ks 
 

4.1.3 Pece na válcovně drátu 
 

Ohřev plynule litých předlitků (PLP) na Kontidrátové trati (KD) se provádí v jedné 

naráţecí plynové peci o projektovaném maximálním výkonu 110 t/hod ze studené vsázky. Pec 
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je dvouzónová s čelním (vyrovnávací zóna) a spodním ohřevem (spodní zóna). Kaţdá zóna 

má 12 ks krátkoplamenných hořáků. Vzduch do hořáků je dodáván odstředivými 

středotlakými ventilátory RVE. Kaţdá zóna má svůj ventilátor a jeden společný -  rezervní. 

Vzduch se předehřívá v rekuperátorech na teplotu cca 400°C (max. 450°C). 

Spaliny odcházejí dvěma odtahovými kanály do komína. Těsně před komínem se 

kanály spojují. Zde je zabudována regulační klapa přetlaku v peci. Materiál je do pece 

zaváţen z boku válečkovým dopravníkem. Vlastní pecí je posunován po vodou chlazených 

skluznicích proti proudu spalin. Na konci pece přechází na pevnou půdu, odkud je výtlačkou 

bočně vytlačován do tratě. 

 

 

Obr. 6 Ohřívací pec na Kontidrátové trati 
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Tab. 3 Hlavní parametry pece na Kontidrátové válcovací trati 

Kontidrátová trať Druh paliva: směsný plyn 

Délka pece: 
 18,0 

m  Výhřevnost: 7500 aţ 8800 kJ/m3 
Délka nístěje: 15,0 m Přitápění: není 
Šířka pece: 15,2 m Typ hořáků: turbulentní krátko plamenné 
Max. délka sázených PLP: 12,0 m Rekuperátory: trubkový konvekční - 324 m2 
Min. délka sázených PLP: 11,2 m Max.teplota předehřátého 

vzduchu: 
450°C 

Celkový počet hořáků: 24 ks 
 

4.1.4 Směsný plyn 
 

Na všech třech válcovnách se jako palivo pouţívá směsný plyn. Je míchán ve 

směsných stanicích, kde se míchá z koksárenského plynu (s příměsí degazačního plynu), 

vysokopecního plynu a zemního plynu, přičemţ mnoţství zemního plynu závisí na plynových 

bilancích (třísloţkový směsný plyn – vysokopecní + koksárenský + degazační plyn, 

čtyřsloţkový směsný plyn – vysokopecní + koksárenský + degazační + zemní plyn). Kaţdá 

trať má svou směsnou stanici. 

 

4.1.5 Spalovací poměr plyn – vzduch na pecích HCC, SJV a KD 
 

Správné nastavení spalovacích poměrů je základním předpokladem hospodárného a 

účinného spalování směsného plynu. Správný je spalovací poměr plynu a vzduchu tehdy, 

kdyţ mnoţství přivedeného spalovacího vzduchu je dostatečné k dokonalému spálení všech 

hořlavých látek v palivu. Obsah kyslíku ve spalinách nesmí překročit 2 %, jinak dochází k 

nadměrnému ochlazování spalin přebytečným vzduchem a vyššímu nárůstu okují. U 

směsného plynu, jímţ jsou otápěny pece na válcovnách, dochází neustále k většímu či 

menšímu kolísání výhřevnosti a tím ke změnám potřeby vzduchu. Proto nelze spalovací 

poměr nastavit jako konstantní, je nutno ho neustále přizpůsobovat změnám výhřevnosti. 

Z hlediska výkonu pecí je nutno dosahovat v pecních prostorách teplot co nejvyšších. 

Tyto hodnoty se však nastavují s ohledem na ţivotnost pecí a korigují se na momentální a 

výhledové výkony pecí, tedy na rychlost průchodu ohřívaného materiálu pecí. Nutno brát 

zřetel na přípustnou teplotu před rekuperátorem [6]. 
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5 Stávající řídicí systém ohřívacích pecí 
 

Současný řídicí systém pro řízení ohřevu pecí pocházející z poloviny 90. let je jiţ 

značně zastaralý a neumoţňuje připojení nových řídicích a komunikačních systémů. Tento 
systém nedokáţe komunikovat po síti, proto je potřeba tento systém nahradit novým, 

moderním. Jedná se u kaţdé pece o systém PLC L1 SAIA a jeho vizualizaci Promotic. 

V současné době se řídí ohřev pecí pouze na jedné úrovni, bez teplotního 
matematického modelu a ohřevových křivek. Operátor zadává ručně poţadovanou teplotu 

prostoru jednotlivých zón ohřívací pece, bez moţnosti kontroly prohřátí vsázky v peci. Při 

kombinaci různých vlivů, sortimentů, poţadavků produkce, kadence tratě a prostojů ztrácí i 

zkušený operátor přesný cit a nastavuje teploty v peci na jistoty, které by mohly zaručovat 

ohřev vsázky na cílovou teplotu. Tyto jistoty nejsou vţdy optimální, protoţe kaţdý operátor 

má jiný pohled na vzniklé situace, nezvládá tak rychle přepočítat a přestavit poţadavky všech 

zón v peci při rychle se měnícím procesu. 

 

5.1 Popis řízení stávajícího systému 
 

Program řídicího systému umoţňuje provozovat pec ve dvou reţimech řízení, a to v 

reţimu DÁLKOVĚ (D) a AUTOMAT (A). 

V reţimu DÁLKOVĚ, který není reţimem provozním, jsou jednotlivé regulační klapy 

řízeny na ţádanou polohu zadanou z příslušného snímku regulátoru. Pohony pro zchlazování 

rekuperátorů jsou v tomto reţimu ovládány jednotlivě se zajištěním základních blokovacích 

vazeb mezi pohony ze snímku zchlazování rekuperátorů. 

V provozním reţimu AUTOMAT program řídicího systému zajišťuje ve spodních 

vyrovnávacích zónách regulaci teploty na ţádanou hodnotu s respektováním omezení 

mnoţství plynu a regulaci spalovacího poměru volitelně na ţádanou hodnotu nebo s korekcí 

na výhřevnost směsného plynu. Dále zajišťuje regulaci na ţádanou hodnotu tlaku plynu na 

vstupu do pece a tlaku v peci. Mimoto je v reţimu AUTOMAT zajištěno řízení zchlazování 

rekuperátorů v závislosti na teplotách vzduchu za rekuperátory. 
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Nezávisle na reţimu řízení řídicí systém vyhodnocuje poruchy a při překročení 

havarijních mezí blokuje chod pece. Dále řídicí systém zajišťuje korekci signálu "průtok 

plynu do pece" na teplotu a tlak pro obchodní měření, vyhodnocuje spotřebu plynu pece za 

hodinu, směnu, den a měsíc, archivuje po dobu 7 dnů teploty bram obou ţil a vyhodnocuje 

počet bram prošlých pecí [21]. 

5.1.1 Regulace pecí 
 

Jednotlivé regulátory jsou realizovány softwarově algoritmem, jehoţ základem je 

rovnice číslicového absolutního PID regulátoru. Kromě základních konstant (tj. 

proporcionální, integrační, derivační a periody spouštění regulátoru) lze u těchto regulátorů 

podle potřeby nastavit téţ necitlivost na změnu akčního zásahu, necitlivost na změnu 

regulační odchylky, případně omezení maximální změny akčního zásahu. 

Je zajištěn beznárazový přechod mezi jednotlivými reţimy regulátoru, omezení 

velikosti změny ţádané hodnoty regulované veličiny a omezení velikosti akčního zásahu. 

Beznárazový přechod mezi reţimy regulátoru je prováděn tak, ţe mimo reţim 

AUTOMAT je za ţádanou hodnotu regulované veličiny dosazována skutečná naměřená 

hodnota regulované veličiny. Za akční zásah je dosazována v reţimu MÍSTNĚ skutečná 

naměřená poloha regulační klapy a v reţimu DÁLKOVĚ ţádaná poloha regulační klapy 

zadaná ve snímku regulátoru, za kterou je mimo reţim DÁLKOVĚ dosazována skutečná 

poloha regulační klapy. 

Aby nedošlo k nestabilitě regulačního obvodu při velkých změnách ţádané hodnoty 

regulované veličiny zadané obsluhou, je změna ţádané hodnoty regulované veličiny pro 

regulátor v jednom jeho cyklu omezena maximálně na hodnotu dW zadanou ve snímku 

regulátoru. 

Všechny regulované veličiny lze filtrovat nastavením filtrační konstanty (FK). Filtrace 
má za úkol odstranit ze vstupní regulované veličiny šumy. Hodnota FK udává, kolik % z 
rozdílu současně naměřené a minulé filtrované hodnoty regulované veličiny má být 

připočteno k minulé filtrované hodnotě, aby byla získána nová filtrovaná hodnota regulované 

veličiny. Veličina, která nemá být filtrována, musí mít hodnotu FK = 100 %. 
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5.1.2 Regulace teploty v jednotlivých zónách pece 
 

Teplota je regulována v kaţdé ze čtyř zón pece samostatně a nezávisle na ostatních 

zónách. 

Regulace teploty v zóně je realizována dvěma regulátory v kaskádě. První regulátor 

"teploty mnoţstvím plynu" určuje ţádanou hodnotu regulované veličiny pro druhý regulátor 

"mnoţství plynu polohou klapy". Toto řešení umoţňuje omezovat mnoţství plynu do zóny v 

nastaveném rozsahu minimální a maximální hodnoty. Pokud mnoţství plynu určené prvním 

regulátorem je mimo nastavený rozsah, je ţádaná hodnota pro druhý regulátor omezena na 

tento rozsah. Minimální hodnota mnoţství plynu do zóny (pec na svíčkách) je nastavitelná 

pouze údrţbou v příslušném snímku regulátoru. Maximální hodnotu mnoţství plynu do zóny 

nastavuje obsluha. 

 

5.1.3 Regulace spalovacího poměru v jednotlivých zónách pece 
 

Spalovací poměr je rovněţ regulován v kaţdé ze čtyř zón pece samostatně a nezávisle 

na ostatních zónách. 

Spalovací poměr zóny je definován jako poměr skutečného mnoţství plynu a mnoţství 

vzduchu korigovaného na teplotu. Udává se ve tvaru 1:x a ve vizualizaci je zadávána a 

zobrazována pouze proměnná x. 

Mnoţství vzduchu do zóny je korigováno na příslušnou teplotu vzduchu dle vztahu:  

       √                       

 F -  skutečné naměřené mnoţství vzduchu do zóny 

 t -   teplota vzduchu zóny ve oC 

to - výpočtová teplota měřící clony ve oC 
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Ve všech snímcích vizualizace jsou zobrazovány korigované hodnoty mnoţství 

vzduchu, se kterými pracují téţ regulace. Při poruše korekční teploty je příslušná korigovaná 

hodnota nahrazena nekorigovanou. 

Regulace spalovacího poměru v zóně je realizována regulátorem "mnoţství vzduchu 

polohou klapy" a je moţno provozovat ji volitelně v reţimu bez korekce nebo s korekcí 

spalovacího poměru na výhřevnost směsného plynu. Přechod mezi oběma reţimy je 

beznárazový. Reţim je volitelný obsluhou a je společný pro všechny zóny. 

V reţimu bez korekce se ţádaná hodnota mnoţství vzduchu pro regulátor vypočítává 

ze ţádaného spalovacího poměru zadaného obsluhou. 

V reţimu s korekcí se ţádaná hodnota mnoţství vzduchu pro regulátor vypočítává ze 

spalovacího poměru určeného dle rovnice: 

 SP = (Hply * m)/4,2 

SP -  spalovací poměr s korekcí 

Hply -  výhřevnost směsného plynu 

m -  ţádaný přebytek vzduchu do zóny zadávaný obsluhou 

 

 Dojde-li k poruše signálu výhřevnosti směsného plynu nebo k překročení mezí 

nastavených údrţbou, je ve výpočtu spalovacího poměru počítáno s naposled správnou 

hodnotou Hply, nejdéle však po dobu 5s, pak následuje přechod do reţimu bez korekce. 

 

5.1.4 Řízení zchlazování rekuperátorů 
 

Řídicí systém umoţňuje ovládat pohony pro zchlazování rekuperátorů v reţimu 

DÁLKOVĚ nebo AUTOMAT. 

V reţimu DÁLKOVĚ jsou pohony ovládány jednotlivě z ovládacích polí zapnout, 

vypnout, otevřít, zavřít ze snímku pro zchlazování rekuperátorů. Přitom jsou zajištěny 

následující základní blokovací vazby mezi pohony: 

 klapu pro zchlazování reku I (SZ) nelze otevřít, pokud není dosaţen tlak na 

výtlaku zchlazovacího ventilátoru (DI) 
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 klapa pro zchlazování reku I (SZ) je okamţitě zavřena, pokud není dosaţen tlak na 

výtlaku zchlazovacího ventilátoru (DI) 

 klapu pro zchlazování reku II (VZ) nelze otevřít, pokud není dosaţen tlak na 

výtlaku zchlazovacího ventilátoru (DI) 

 klapa pro zchlazování reku II (VZ) je okamţitě zavřena, pokud není dosaţen tlak 

na výtlaku zchlazovacího ventilátoru (DI) 

 zchlazovací ventilátor nelze vypnout, pokud je z ŘS vydáván povel otevřít 

zchlazovací klapu reku I nebo II. 

V reţimu AUTOMAT je zchlazování rekuperátoru I (SZ), resp. rekuperátoru II (VZ),  
řízeno v závislosti na teplotě vzduchu za rekuperátorem. Jestliţe dosáhne nebo překročí 

teplota vzduchu za reku I, resp. reku II hodnotu 420 oC, je zapnut zchlazovací ventilátor a 

následně po dosaţení tlaku na jeho výtlaku je otevřena klapa pro zchlazování reku I, resp. 

reku II. Při poklesu teploty vzduchu za reku I, resp. reku II pod 410 oC, je příslušná 

zchlazovací klapa uzavřena a není- li otevřená druhá z obou klap, je vypnut i zchlazovací   

ventilátor. Blokovací vazby mezi pohony uvedené pro reţim DÁLKOVĚ platí i v reţimu 

AUTOMAT. 
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6 Důvody vedoucí k obnově řídicího systému 
 

Potřeba nového řídicího systému vznikla na základě těchto poţadavků: 

 Eliminovat lidský faktor (regulaci na základě citu obsluhy) 

 Rovnoměrné prohřátí při vstupu do válcovací tratě  

 Dodrţení poţadované výstupní, cílové teploty ohřívaného produktu 

 Redukce oxidace a oduhličení povrchu vsázky 

 Maximalizace produktivity pece a kvality ohřevu  

 Minimalizace spotřeby paliva a sníţení emisí 

 Ohřev předvalků různých rozměrů, fyzikálních vlastností a vstupní teploty  

 Řízení teploty při prostojích, plánované odstávce 

 Max. a min. teploty pro kaţdou zónu 

 Kalkulace odezvy kaţdé zóny 

 Kontrola max. povrchové teploty vsázky, vyzdívky, gradientu 

 Poměr tepelného toku na horní a spodní stěně brámy  

 Sledování teploty vsázky a pece v reálném čase  

 Sledování aktivního pobytu vsázky v peci  

 Operátorské grafické rozhraní pro sledování a vkládání dat  

 Spolupráce s válcovací linkou, spolupráce s ostatními pecemi  

 Moţnost přepnout na manuální a automatický reţim  

 Ukládaní alarmů a událostí po dobu 1 roku  

 Ukládání historických dat podle ID produktu a trendů po dobu 1 roku 

 Tepelné bilance pece a výrobní hlášení po dobu 1 roku 

 Všechny historické data, reporty bude moţno tisknout, sdílet, kopírovat 

 Teplotní model bude umoţňovat vzdálený přístup 
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7 Nový řídicí systém ohřívacích pecí 
 

Pro správnou funkčnost nového řídicího systému musí dojít k výměně hardwaru a to 
hlavně z důvodu zastaralosti stávajícího. Nový hardware by měl být schopen komunikovat po 
síti, aby mohl podle matematického teplotního modelu reagovat na změny jak v jednotlivých 

zónách v peci, tak na situaci před pecí i na samotné trati za pecí. 

7.1 Vizualizace nového řídicího systému 
 

Přehledové schéma pece bude zobrazovat komplexně celou technologii a všechny 

důleţité informace (obr. 7 aţ 9). Budou zde zobrazena všechna analogová měření, digitální 

měření a všechny pohony. Na plynové cestě bude za měřeními bezpečnostní uzávěr plynu. 

Tento bezpečnostní uzávěr plynu nepůjde ovládat z tohoto monitoru. Bezpečnostní uzávěr 

plynu bud ovládán pouze hardwarově. Řídicí systém zajistí regulaci teploty a spalovacího 

poměru ve všech zónách pece a regulaci tlaku v peci. Ţádané hodnoty jednotlivých 

regulovaných veličin budou zadávány obsluhou na vizualizaci. Dále řídicí systém zajistí 
řízení vyhřívání a chlazení pece. 

 

Obr. 7 Vizualizace ohřívací pece na Hrubé válcovně [21] 
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Obr. 8 Vizualizace ohřívací pece na Středojemné válcovně [21]  

 

Obr. 9 Vizualizace ohřívací pece na Kontidrátové trati [21] 

 

Na přehledové obrazovce pece bude zobrazeno potrubí s jednotlivými médii jako je 

vzduch, plyn, spaliny. Vzduchová potrubí budou nakreslena modrou barvou, plynová potrubí 

ţlutou barvou a potrubí pro spaliny bude nakresleno barvou hnědou. 

Nově bude mít obsluha přehlednou vizualizaci ţádaných hodnot, která bude slouţit pro 
zadávání ţádaných hodnot regulovaných veličin pro jednotlivé regulátory (obr. 10 aţ 12).     

U kaţdé regulace bude zobrazena ţádaná a skutečná hodnota regulované veličiny. Kromě 

toho bude moţné zadat maximální hodnotu ţádaného mnoţství plynu (omezení) pro 
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regulátory teploty. Pro regulátory mnoţství vzduchu půjde zadávat buď spalovací poměr 

jednotlivých zón, pokud není zapnuta korekce spalovacího poměru na Wobbeho číslo, nebo 

korekce spalovacího poměru na obsah kyslíku ve spalinách.  

 

Obr. 10 Vizualizace ţádaných hodnot ohřívací pece na Hrubé válcovně [21] 

 

 

Obr. 11 Vizualizace ţádaných hodnot ohřívací pece na Středojemné válcovně [21]  
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Obr. 12 Vizualizace ţádaných hodnot ohřívací pece na Kontidrátové trati [21] 

Na této obrazovce bude rovněţ moţné vidět operační módy plynových a vzduchových 

ventilů pro kaţdou zónu. Módy budou zobrazeny pro kaţdý ventil (plynový i vzduchový) 

samostatně. Navíc jsou zde 2 tlačítka pro přepínání módů ventilů hromadně pro kaţdou zónu. 

Při zadání korekce se ve všech zónách provede buď přičtení nebo odečtení korigované 

hodnoty. Pokud je některá z měřených hodnot (průtok, teplota) na maximálním limitu, zobrazí 

se před měřenou hodnotou upozornění -  oranţový obdélník. Pokud bude některý z ventilů 

plně otevřen nebo plně zavřen, zobrazí se rovněţ před měřenou hodnotou průtoku „O” -  
otevřeno nebo „Z” – zavřeno. Dále zde budou tlačítka pro přepínání korekce spalovacího 

poměru a měřené hodnoty, jako např. teplota plynu, tlak plynu, Wobbeho číslo a průtoky 

plynu v jednotlivých pecích.  

K dispozici bude ovládač, který vybere přednastavené hodnoty pro regulaci pece podle 

zvoleného materiálu. 

  

7.2 Problematika implementace nového řídicího systému 
 

Stávající řídicí systém SAIA bude nahrazen novým Siemens S7-300 v poměru 1:1. 

Vzhledem k tomu, ţe je nový řídicí systém prostorově menší, není problém umístění tohoto 

systému na stejné místo. Po nainstalování nového řídicího systému bude naprogramován nový 

software s vyuţitím algoritmů stávajícího řídicího systému. Nově přibude na všech pecích 
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signál ze vstupního bodového pyrometru před pecí a výstupního skenovacího pyrometru za 

pecí.   

Kabeláţ bude částečně vyuţita ze starého řídicího systému a částečně bude nataţen 

nový. Nově je zapotřebí přivést stlačený vzduch k novým pyrometrům na výstupu z pece, 

z důvodu moţnosti očištění optiky těchto pyrometrů od nánosu prachu.  

Nový řídicí systém zajistí rovnoměrné prohřátí materiálu při vstupu do válcovací tratě. 

Toho se dosáhne pomocí nového matematického modelu, který bude nový řídicí systém 
schopen sám vyhodnocovat. Na základě tohoto modelu zajistí dodrţení poţadované výstupní, 

cílové teploty ohřívacího produktu. Nový řídicí systém zajistí optimální, co nejkratší dobu 

ohřevu a tím zredukuje oxidaci a oduhličení povrchu vsázky. Toto zajistí taky maximalizaci 

produktivity pece kvalitou ohřevu a tím dojde ke sníţení spotřeby paliva a následně ke sníţení 

emisí.  Dojde ke zkvalitnění řízení teploty při prostojích a plánovaných odstávkách. Kaţdá 

zóna bude vyuţívat svou maximální a minimální teplotu zvlášť. Nový řídicí systém umoţní 

sledování teploty vsázky, pece v reálném čase a sledování aktivního pobytu vsázky v peci. 
Nový řídicí systém bude pracovat ve dvou úrovních. Úroveň L1 a úroveň L2. 

 

7.3 Úroveň řídicího systému L1 
 

Pro řízení pece bude nainstalován nový řídicí systém a naprogramován nový SW 

s vyuţitím algoritmů stávajícího řídicího systému.  Přibude signál ze vstupního pyrometru, 

mimo tohoto signálu bude systém L1 totoţný se stávajícím systémem. Dále přibude signál o 

pohybu materiálu v pecích. Veškeré dění bude přeneseno přes vizualizaci na monitory pro 
lepší orientaci obsluhy.  

Systém řízení pece bude obnoven novou operátorskou stanicí s LCD monitorem (jedna 
pro kaţdou pec) pro ovládání pece. LCD monitor bude umístěn na řídicí kabině. SW bude 
vytvořen v programovém prostředí Promotic. Dotčené obrazovky budou upraveny s ohledem 

na změny v HW části systému, aby odpovídaly skutečnému stavu technologie. Provedené 

změny se budou týkat pouze integrovaní vstupní a výstupní teploty kontislitku. Okolní 

technologie zůstávají beze změny. 
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7.4 Úroveň řídicího systému L2 
 

Pro potřeby řízení úrovně L2 bude vytvořen SW model, který bude pracovat na nově 

dodané HW platformě. Nově budou instalované dvě stanice s monitorem pro ovládání úrovně 

L2. 

Při nasazení teplotního modelu se bude regulovat na danou cílovou teplotu výstupního 

materiálu potřebnou pro válcovací trať. Tímto způsobem dojde k přesnému zacílení 

vynaloţené spotřeby energie a tím i nákladů na ohřev vsázky. Řídicí systém rozšířený o 

teplotní model dokáţe technologicky a ekonomicky zhodnotit různé pracovní reţimy a vybrat 

ten nejoptimálnější, který vygeneruje ideální ohřevovou křivku pro daný sortiment, která se 

pomocí teplotního modelu bude sledovat a dynamicky optimalizovat. Aby byla zajištěna 

správnost funkce optimálního řízení, systém L2 se automaticky adaptuje na základě dat a 

příznaků z válcovací tratě a informací o skutečné spotřebě paliva. Přibude signál o pohybu 

materiálu v pecích z PLC řízeni manipulace materiálu. Funkce sledování materiálu poskytne 

dynamický obraz pecní mapy v reálném čase a indikuje podélné x -  souřadnice  kaţdého 

produktu od vstupu do pece po výstup z pece.  

7.5 Režimy řízení pece 
 

Zařízení a jejich části lze ovládat ve dvou základních reţimech – v automatickém 

reţimu a v manuálním reţimu. Provozním reţimem pro řízení pece je automatický reţim. 

Reţim manuální je reţimem neprovozním a není uvaţován pro dlouhodobé řízení pece.          
V manuálním reţimu budou jednotlivé regulační ventily nastavovány na ţádanou polohu 

operátorem z příslušné obrazovky vizualizace. U kaţdého pohonu, který je ovládán z řídicího 

systému, bude zobrazen reţim ovládání. Reţim ovládání bude indikován pomocí písmene 

v barevném poli na pravé straně ikony. Písmeno „A“ a zelené podbarvení bude značit 
automatický reţim. Písmeno „M“ a ţluté podbarvení bude značit reţim manuální. Písmeno 

„L“ a modré podbarvení bude značit lokální reţim. 

7.5.1 Režim MANUÁL 
 

V tomto reţimu budou pohony ovládány z řídicího systému na základě poţadavku 

operátora. Operátor otevírá / zavírá ventily příkazem „Otevřít“ a „Zavřít“ na zobrazovacím 
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okně příslušného ventilu. Operátor otevírá / zavírá proporcionální ventily zadáním ţádané 

hodnoty příkazem „Otevřít“ a „Zavřít“. V tomto reţimu budou zajištěny základní blokovací 

vazby mezi pohony. Reţim není uvaţován jako provozní a je určen zejména pro servis a 

řešení různých situací při poruchách na technologii. 

7.5.2 Režim AUTOMAT 
Tento reţim je reţimem provozním a umoţňuje řídit pohony na základě algoritmů      

v PLC, které zajistí regulaci vybraných veličin pece na ţádané hodnoty zadávané obsluhou. 

Automatický reţim zajišťuje také řízení ohřevu a chlazení pece. 

7.5.3 Režim MODEL 
 

Tento reţim přebírá hodnoty teplot jednotlivých zón pece ze systému teplotního 

modelu pece. Umoţňuje řídit pohony na základě určitých algoritmů, které zajistí regulaci 

teplot pece na ţádané hodnoty zadávané teplotním modelem. Data jsou poskytována 

počítačem pro výpočet modelu.  

7.5.4 Režim LOCAL 
 

Tento reţim lze zapnout pouze pomocí tlačítek na mozaice. V tomto reţimu jsou 

pohony ovládány pomocí tlačítek na mozaice a reţim je nadřazen PLC. V tomto reţimu 

nejsou zajištěny základní blokovací vazby mezi pohony. 

 

7.6 Bezpečnost práce  
 

Tato práce se týká podniku ArcelorMittal, který si dal za cíl stát se nejbezpečnější hutní 

firmou na světě, proto jsem zařadil tento bod do své práce. Poukazuje na bezpečnost jak při 

zavádění, tak pro následný provoz řídicího systému. 

Pro uvedeni do provozu je nutno na všech vyhrazených elektrických zařízeních provést 
revizi dle ČSN 33 1500 (v platném zněni, tj. změny 1-4) a vypracovat zprávu o revizi. Stav 
zařízeni musí odpovídat ustanovením ČSN 33 3201 + ČSN 33 2000-6 a souvisejícím normám 
či předpisům. 
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Pro následný bezpečný provoz elektrických zařízeni je nutno provádět pravidelně revize 

dle ČSN 33 1500 (v platném zněni tj. změny 1-4), popř. mimořádné revize dle ČSN 33 1500 

Z4, a to v předepsaných lhůtách, které budou určeny buďto ve zprávách o výchozí revizi nebo 
v „Revizním řádu“ (samostatný dokument, který je pro tento účel doporučen). 

Je nutno neprodleně odstraňovat závady zjištěné při revizní činnosti (pravidelnými či 

mimořádnými revizemi). Rovněţ je doporučeno vypracovat (a následně dodrţovat) tzv. „Řád 
preventivní údrţby“ související s revizní činností. 

Pomůcky určené k obsluze, provozu a zajištění bezpečnosti musí byt především dle ČSN 

EN 50110-1 ed. 2 zajištěny před uvedením zařízení do provozu a uloţeny na vyhrazených 

místech [2]. 
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8 Energetický aspekt nového řídicího systému 
 

Po zprovoznění nového řídicího systému bude patřit mezi hlavní ukazatele splnění 

poţadavku na tento řídicí systém směrodatná odchylka teplot sochorů na výstupu z pece od 
ţádané hodnoty. Toto měření prokáţe, zdali se poţadované prohřátí shoduje s poţadovanou 

hodnotou, která bude navolena pro konkrétní materiál.  

 

8.1 Měření reprezentativní teploty jednotlivých sochorů 
 

Teplota bude měřena na výstupu z pecí dodanými skenovacími pyrometry. 
Definovaným způsobem bude z detailního proměření povrchové teploty sochoru na výstupu 

z pece vypočtena reprezentativní výstupní teplota sochoru. Právě tyto reprezentativní teploty 

budou následně pouţívány pro posouzení splnění daných poţadavků na nový řídicí systém. 

Pro výpočet reprezentativní teploty sochoru z měřených příčných skenovacích pyrometrů 
sochoru budou vybrána nejteplejší místa (bez okují). Takto vznikne podélný teplotní průběh 

teploty sochoru, kde se však stále ještě budou vyskytovat studenější místa (stopy skluznic 

nebo okuje), tato budou odfiltrována (označena jako neplatná) a ze zbytku se vypočte 

aritmetický průměr.  

 

8.2 Výpočet směrodatné odchylky 
 

Výpočet směrodatné odchylky regulace teploty bude vypočten z jednotlivých 

reprezentativních teplot sochorů ohřívaných v průběhu testu.  

Odchylky budou vypočteny dvě:  

 Pro všechny teploty změřené do jedné hodiny po stání pece (stáním pece se rozumí 

plánovaná odstávka v délce trvání větší neţ 45 minut). 

 Pro všechny teploty změřené za běţného provozu (více neţ hodinu po nájezdu 

výroby). 
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Vzorec pro výpočet směrodatné odchylky je definován takto: 

 

  √
 

   
∑     

 

   
   

 

s -  je výběrová směrodatná odchylka 
N -   je počet vzorků (kontislitků) zahrnutých do výpočtu (minimálně 100) 
   -  je rozdíl reprezentativní a referenční teploty 
 

Testování a vyhodnocení bude provedeno pro kaţdou pec zvlášť, pro oba reţimy pecí. 

Toto testování prokáţe, zdali řídicí systém pracuje správně. 
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9 Předpokládaná úspora po zavedení nového řídicího systému 

 
Úspory, které jsou očekávány při pouţíti nového řídicího systému, jsou ve dvou 

kategoriích. Jedná se o úsporu směsného plynu, který pouţívají všechny plynové ohřívací 

pece na válcovnách ArcelorMittal Ostrava, a.s. Další úsporou je sníţení tvorby okují, coţ 

znamená, ţe na výrobu stejného mnoţství válcovaného materiálu bude zapotřebí méně 

vsázkového materiálu. 

 

9.1 Úspora vsázkového materiálu 
 

Při sníţení okují jsem počítal s tím, ţe po investici nevzroste výroba, ale je zapotřebí 

na vyválcování tohoto mnoţství materiálu menší mnoţství vsázkového materiálu. Pro výpočet 

úspory jsem přepočítal mnoţství materiálu, které bylo vyrobeno a expedováno v roce 2012. 
Podle toho jsem vypočítal, jaká byla potřeba vstupního materiálu na výrobu 1 t hotového 

válcovaného materiálu. Rozdíl mezi vstupním materiálem a hotovým výrobkem není jen v 
mnoţství okují, ale zahrnuje také technologický odpad. Ten zůstává neměnný, proto není v 

mých výpočtech zahrnutý. 

Pro výpočet jsem pouţil vzorce:   

ur=(vr*mt)-(vr*mt1) 
 
umk=urm*cvm 
 

ur - úspora materiálu za rok v t 
vr -  mnoţství vyválcovaného materiálu za rok  
mt -  mnoţství vstupního materiálu na výrobu 1 t vyválcovaného materiálu 
mt1 -  mnoţství vstupního materiálu na výrobu 1 t vyválcovaného materiálu po aplikaci nového 

ŘS 
umk - úspora materiálu za rok v Kč 
cvm -  cena vstupního materiálu v Kč za 1 t 
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9.1.1 Úspora vsázkového materiálu na Hrubé válcovací trati 
 

 V roce 2012 se na Hrubé válcovací trati vyválcovalo 263 045 t válcovaného materiálu. 

K tomuto mnoţství bylo potřeba 284 065 t materiálu. Z toho vyplývá, ţe na výrobu 1 t 

válcovaného materiálu je potřeba cca 1,080 t vsázkového materiálu. Při poţadavku na sníţení 

tvorby okují po zavedení nového řídicího systému o 1 kg na tunu finálního výrobku to 

znamená, ţe se sníţí potřeba vsázkového materiálu na 1,079 t na výrobu 1t válcovaného 

materiálu. Při roční produkci 263 045 t válcovaného materiálu to představuje úsporu 263 t 

vstupního materiálu, jak je uvedeno v tab. 1. To představuje úsporu při ceně vstupního 

materiálu 15 000,-Kč za tunu 3 945 000,-Kč za rok při zachování kapacity výroby jako v roce 

2012. 

Tab. 4 Úspora materiálu na hrubé válcovací trati 

 

 

 

9.1.2 Úspora vsázkového materiálu na Středojemné válcovací trati 
 

V roce 2012 se na Středojemné válcovací trati vyválcovalo 496 776 t válcovaného 

materiálu. K tomuto mnoţství bylo potřeba 526 164 t materiálu. Z toho vyplývá, ţe na výrobu 

1 t válcovaného materiálu je potřeba cca 1,059 t vsázkového materiálu. Při poţadavku na 

sníţení tvorby okují po zavedení nového řídicího systému o 1 kg na tunu finálního výrobku to 
znamená, ţe se sníţí potřeba vsázkového materiálu na 1,058 t na výrobu 1 t válcovaného 

materiálu. Při roční produkci 496 776 t válcovaného materiálu to představuje úsporu 496 t 
vstupního materiálu, jak je uvedeno v tab. 2. To představuje úsporu při ceně vstupního 

materiálu 15 000,-  Kč za tunu 7 440 000,-  Kč za rok při zachování kapacity výroby jako 

v roce 2012. 

 

 

284 065 t 1,080 t 263 045 t 283 802 t 1,079 t 263 t
4 260 975 000 Kč  16 200 Kč          15 000 Kč       4 257 030 000 Kč  16 185 Kč          3 945 000 Kč 

Úspora za rok

Mnoţství PLP při 

starém ŘS na 1t 

vyválcovaného 

materiálu

Mnoţství PLP při 

novém ŘS na 1t 

vyválcovaného 

materiálu

PLP při starém ŘS

Mnoţství 

vyválcovaného 

materiálu

PLP při novém ŘS
Cena vstupního 

materiálu za t
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Tab. 5 Úspora materiálu na Středojemné válcovací trati 

 

 

 

9.1.3 Úspora vsázkového materiálu na Kontidrátové trati 
 

V roce 2012 se na Kontidrátové trati vyválcovalo 350 040 t válcovaného materiálu. 

K tomuto mnoţství bylo potřeba 358 647 t materiálu. Z toho vyplývá, ţe na výrobu 1 t 

válcovaného materiálu je potřeba cca 1,025 t vsázkového materiálu. Při poţadavku na sníţení 

tvorby okují po zavedení nového řídicího systému o 1 kg na tunu finálního výrobku to 

znamená, ţe se sníţí potřeba vsázkového materiálu na 1,024 t. Při roční produkci 350 040 t 
válcovaného materiálu to představuje úsporu 350 t vstupního materiálu, jak je uvedeno v tab. 

3. To představuje úsporu při ceně vstupního materiálu 15 000,-  Kč za tunu 5 250 000,- Kč za 

rok při zachování kapacity výroby jako v roce 2012. 

 

Tab. 6 Úspora materiálu na Kontidrátové trati 

 

 

9.2 Úspora směsného plynu 
 

Pro výpočet úspory směsného plynu jsem vycházel ze spotřeby směsného plynu na 
jednotlivých tratích ze spotřeby na produkci v roce 2012. Předpokládanou spotřebu po 

zavedení nového řídicího systému jsem sníţil o 5% oproti roční spotřebě před zavedením 

526 164 t 1,059 t 496 776 t 525 668 t 1,058 t 496 t
7 892 460 000 Kč  15 885 Kč          15 000 Kč       7 885 020 000 Kč  15 870 Kč          7 440 000 Kč 

PLP při starém ŘS

Mnoţství PLP při 

starém ŘS na 1t 

vyválcovaného 

materiálu

Mnoţství 

vyválcovaného 

materiálu

PLP při novém ŘS

Mnoţství PLP při 

novém ŘS na 1t 

vyválcovaného 

materiálu

Úspora za rok
Cena vstupního 

materiálu za t

358 647 t 1,025 t 350 040 t 358 297 t 1,024 t 350 t
5 379 705 000 Kč  15 375 Kč          15 000 Kč       5 374 455 000 Kč  15 360 Kč          5 250 000 Kč 

Úspora za rokPLP při starém ŘS

Mnoţství PLP při 

starém ŘS na 1t 

vyválcovaného 

materiálu

Mnoţství 

vyválcovaného 

materiálu

PLP při novém ŘS

Mnoţství PLP při 

novém ŘS na 1t 

vyválcovaného 

materiálu

Cena vstupního 

materiálu za t
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nového řídicího systému. Rozdíl mezi spotřebou před zavedením řídicího systému a po 
zavedení řídicího systému jsem vynásobil cenou směsného plynu. 

Pro výpočet jsem pouţil vzorce:   

urp=pr-pr1 

upk=urp*csp 

 

urp - úspora plynu za rok v GJ 

pr -  spotřeba plynu při starém ŘS v GJ 

pr1 -  spotřeba plynu při novém ŘS (pr * 0,95) v GJ 

upk -  úspora plynu v Kč 

csp -  cena směsného plynu v Kč za 1 GJ 
 

9.2.1 Úspora směsného plynu na Hrubé válcovací trati 
 

 V roce 2012 byla spotřeba směsného plynu na Hrubé válcovací trati 878 970 GJ na 
roční produkci válcovaného materiálu 263 045 t. Po zprovoznění nového ŘS je předpoklad 
sníţeni spotřeby o min. 5%. To znamená, ţe při stejné produkci jako v roce 2012 je 
poţadavek na sníţení spotřeby směsného plynu na mnoţství 835 021 GJ. Toto sníţení 

spotřeby představuje při ceně 89,-  Kč za GJ směsného plynu úsporu 3 911 417,- Kč za rok.  

Tab. 7 Úspora směsného plynu na Hrubé válcovací trati 

 

 

9.2.2 Úspora směsného plynu na Středojemné válcovací trati 
 

V roce 2012 byla spotřeba směsného plynu na Středojemné válcovací trati 856 067 GJ 
na roční produkci válcovaného materiálu 496 776 t. Po zprovoznění nového ŘS je předpoklad 

sníţení spotřeby o min. 5%. To znamená, ţe při stejné produkci jako v roce 2012 je 

878 970 GJ 3,342 GJ 263 045 t 835 022 GJ 3,175 GJ 43 949 GJ
78 228 330 Kč  297 Kč                        89 Kč         74 316 914 Kč  283 Kč                        3 911 417 Kč 

Roční spotřeba 

směsného plynu 

při starém ŘS

Spotřeba směsného 

plynu při starém ŘS na 

tunu válcovaného mat.

Roční 

výroba v t

Cena 
směsného 

plynu za 1 GJ
Úspora za rok

Roční spotřeba 

směsného plynu 

při novém ŘS

Spotřeba směsného 

plynu při novém ŘS na 

tunu válcovaného mat.
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poţadavek na sníţení spotřeby směsného plynu na mnoţství 813 264 GJ. Toto sníţení 

spotřeby představuje při ceně 86,-Kč za GJ směsného plynu úsporu 3 681 088,- Kč za rok. 

 

Tab. 8 Úspora směsného plynu na Středojemné válcovací trati 

 

 

9.2.3 Úspora směsného plynu na Kontidrátové trati 
 

V roce 2012 byla spotřeba směsného plynu na Kontidrátové trati 745 970 GJ na roční 

produkci válcovaného materiálu  350 040 t. Po zprovoznění nového řídicího systému je 
předpoklad sníţení spotřeby o min. 5%. To znamená, ţe při stejné produkci jako v roce 2012 
je poţadavek na sníţení spotřeby směsného plynu na mnoţství 708 672 GJ. Toto sníţení 

spotřeby představuje při ceně 88,-Kč za GJ směsného plynu úsporu 3 282 268,- Kč za rok. 

Tab.9  Úspora směsného plynu na Kontidrátové trati 

 

 

9.3 Celková úspora 
 

Pro výpočet celkové úspory na jednotlivých tratích jsem sečetl úsporu vstupního 

materiálu, vypočtenou v korunách, s úsporou plynu, rovněţ vypočtenou v korunách, na těchto 

tratích. 

uc=umk+upk 
 
uc - celková úspora na trati 
umk - úspora materiálu za rok v Kč 
upk -  úspora plynu v Kč 

856 067 GJ 1,723 GJ 496 776 t 813 264 GJ 1,637 GJ 42 803 GJ
73 621 762 Kč  148 Kč                        86 Kč         69 940 674 Kč  141 Kč                        3 681 088 Kč 

Cena 
směsného 

plynu za 1 GJ

Roční spotřeba 

směsného plynu 

při starém ŘS

Spotřeba směsného 

plynu při starém ŘS na 

tunu válcovaného mat.

Roční 

výroba v t

Roční spotřeba 

směsného plynu 

při novém ŘS

Spotřeba směsného 

plynu při novém ŘS na 

tunu válcovaného mat.
Úspora za rok

745 970 GJ 2,131 GJ 350 040 t 708 672 GJ 2,024 GJ 37 299 GJ
65 645 360 Kč  188 Kč                        88 Kč         62 363 092 Kč  178 Kč                        3 282 268 Kč 

Cena 
směsného 

plynu za 1 GJ

Roční spotřeba 

směsného plynu 

při starém ŘS

Spotřeba směsného 

plynu při starém ŘS na 

tunu válcovaného mat.

Roční 

výroba v t

Roční spotřeba 

směsného plynu 

při novém ŘS

Spotřeba směsného 

plynu při novém ŘS na 

tunu válcovaného mat.
Úspora za rok
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9.3.1 Celková úspora na Hrubé válcovací trati 
 

Celková úspora na trati Hrubé válcovací trati činí po zavedení nového řídicího systému 

7 856 417 Kč, jak je dále uvedeno v tab. 7. 

 

Tab. 10 Celková úspora na Hrubé válcovací trati  

Úspora vstupního materiálu za 

rok 
Úspora směsného plynu za 

rok 
Úspora celkem za 

rok 
                             3 945 000 Kč                           3 911 417 Kč                 7 856 417 Kč  
 

 

 

9.3.2 Celková úspora na Středojemné válcovací trati 

 

Celková úspora na trati Středojemné válcovací trati činí po zavedení nového řídicího 

systému 11 121 088 Kč, jak je dále uvedeno v tab. 8. 

 

Tab. 11 Celková úspora na Středojemné válcovací trati  

Úspora vstupního materiálu za 

rok 
Úspora směsného plynu za 

rok 
Úspora celkem za 

rok 
                             7 440 000 Kč                           3 681 088 Kč              11 121 088 Kč  
 

 

9.3.3 Celková úspora na Kontidrátové trati 
 

Celková úspora na trati Kontidrátové trati činí po zavedení nového řídicího systému 

8 532 268 Kč, jak je dále uvedeno v tab. 9. 
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Tab. 12 Celková úspora na Kontidrátové trati 

Úspora vstupního materiálu za 
rok 

Úspora směsného plynu za 

rok 
Úspora celkem za 

rok 
                             5 250 000 Kč                           3 282 268 Kč                8 532 268 Kč  
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10 Návratnosti investičního projektu 
 

Investice do nového řídicího systému je počítána na 20 000 000 Kč. Je to cena projektu na 

pece na Hrubé válcovací trati, Středojemné válcovací trati a Kontidrátové trati. Celková 

úspora za jeden rok činí 27 509 773 Kč, jak je uvedeno v tab. 10. 

 

Tab. 13 Celková úspora na všech válcovacích tratích 

 

 

 Pro výpočet doby návratnosti investice jsem výši investice vydělil celkovou roční 

úsporou a vynásobil 12 měsíci. Z tohoto výpočtu vychází návratnost na necelých 9 měsíců. 

 

Tn=ic/uc*12 
 
Tn=20 000 000 / 27 509 773 * 12 
 

Tn= 8,7 měsíce = cca 8 měsíců a 21 dnů 
 

Tn -  doba návratnosti v měsících 
ic -  investice celkem 
uc -  úspora celkem 
 

 

 

 

 

 

 

Investice Úspora vstupního materiálu za rok Úspora směsného plynu za rok Úspora celkem za rok

HCC - 3 945 000 Kč                            3 911 417 Kč                        7 856 417 Kč              
SJV - 7 440 000 Kč                            3 681 088 Kč                        11 121 088 Kč            
KD - 5 250 000 Kč                            3 282 268 Kč                        8 532 268 Kč              
Celkem 20 000 000 Kč 16 635 000 Kč                          10 874 773 Kč                      27 509 773 Kč            
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11 Shrnutí a doporučení 
 

Z výpočtu úspory plynu a výpočtu sníţení okuji, které jsem prezentoval ve své práci, 
vyplývá přínos nového řídicího systému pro ArcelorMittal Ostrava, a.s.  

Jako další pokračování navrhuji po zprovoznění a seřízení tohoto systému provést měření 

reprezentativního vzorku na výstupu z pece. Měření, které prokáţe, zdali je materiál nahřátý 

na takovou teplotu, na jakou byl nastavený řídicí systém. Pomocí těchto naměřených hodnot 

posoudit, zdali systém pracuje správně. Dále navrhuji porovnat teplotní rozdíly u materiálu, 

který bude ohříván v reţimu MANUÁL s materiálem v reţimu AUTOMAT. Zde by se měl 

projevit přínos nového matematického modelu, který by v reţimu AUTOMAT měl pracovat 
zcela sám, bez zásahu obsluhy. 

Pro vyhodnocení poţadavku tvorby okují navrhuji provést měření vzniku okují před 

realizací nového řídicího systému a po spuštění. Pro toto měření bych navrhoval zváţit 

materiál před ohřevem, následně ho prohřát na poţadovanou teplotu. Nechat tento materiál 

zchladnout a mechanicky ho zbavit okují. Poté jej opětovně zváţit. Nedoporučuji váţení jen 

samotných okují, vzhledem k moţné odchylce z důvodu opadávání okují při manipulaci 

s materiálem jak v peci, tak následně po vytaţení.  

Pro dlouhodobé ověření přínosu nového řídicího systému navrhuji v období jednoho roku 

propočítat celkovou spotřebu plynu na jednotlivých pecích. Tuto spotřebu dále přepočítat na 

tunu výrobku a porovnat se spotřebou směsného plynu před realizací nového řídicího 

systému. 
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12 Závěr 
 

Investování do modernizace musí být součástí kaţdého podniku, který chce obstát v tak 
konkurenčním prostředí, jako je výroba válcovaného materiálu. Propad Evropského trhu 

s ocelí o 30% způsobuje, ţe firmy musí pořád hledat, kde se dají sníţit náklady na výrobu. 

Výsledky výpočtů úspor získaných modernizací řídicího systému, který jsem popsal ve své 

práci, jasně prokazují, ţe skloubení technologie výroby, která slouţí jiţ několik desítek let, 

s moderními počítačovými aplikacemi, můţe přinést úspory v řádech milionů korun. Velikou 
výhodou jsou vizualizace procesů, které pomáhají obsluze se orientovat při ovládání těchto 

nových systémů. 

Pomoci výpočtů se mi podařilo splnit cíl, který jsem si zadal. Vyhodnocením výsledků 

těchto výpočtů jsem prokázal přínos zavedení nového řídicího systému ohřívacích pecí na 

válcovnách hutního podniku. 
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