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Anotace  

   Cílem této bakalářské práce bude popis zařízení pro odběr a analýzu plynných složek 

vzniklých v konvertorové ocelárně s kyslíkovou tryskou při výrobě oceli s výběrem 

nejvhodnějšího analyzátoru a odůvodněním, proč je pro dané měření v místních podmínkách 

nejlepší. Bakalářská práce se zabývá popisem jednotlivých částí ocelárny, místy, kde dochází 

k odběru vzorku a hlavně analyzátory, které provádí samotné měření. Popis bude zaměřen 

hlavně na analyzátory ULTRAMAT, CALOMAT, OXYMAT a hmotnostní spektrometr. 

 

Abstract 

   The aim of this work is a description of facilities for the collection and analysis of gaseous 

components arising in the BOF steel plant with an oxygen nozzle in steel production with 

selecting the best analyzer and justification why a given test in local conditions best. 

Bachelor thesis describes the various parts of the steelworks, the place where the sampling 

and mainly analyzers, which does the actual measurements. Description will be focused 

mainly on ULTRAMAT analyzers, CALOMAT, OXYMAT a mass spectrometer. 
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1. Úvod 
 

   Výroba oceli je od začátku do konce provázena mnoha druhy měření, jako teploty, 

tlaky, průtoky, hustoměry, polohové měření, hladiny a jiné. Tato bakalářská práce je 

zaměřena na měření a analýzu konvertorového plynu, způsob měření, důvod proč je 

konvertorový plyn nutné analyzovat a z jakého důvodu se tento plyn jímá a dále používá. 

Měření konvertorového plynu tzv. analyzátorem plynu je důležitý proces jak z hlediska 

výrobního, tak bezpečnostního. Aby byl vytvořen celkový obrázek o výrobě oceli, budou 

v první kapitole popsány jednotlivé části ocelárny od jejího vstupu po výstup. Ve zkratce 

budou popsány funkce jednotlivých agregátů, s upřesněním míst, kde se analyzátory plynu 

nacházejí a z jakého důvodu. Budou vysvětleny problémy, které se u popisovaných druhů 

analyzátorů plynu vyskytují, jaký je nejvýhodnější způsob nápravy, popřípadě doporučení, 

který typ analyzátoru by byl vhodnější pro dané měření v místních podmínkách.  
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2. Ocelárenská zařízení   

2.1  Kyslíkové konvertory 

 

   Konvertor je zařízení, jehož hlavní úlohou je ze surového železa, které je hlavní 

přísadou a je podmíněné dostupnou vysokou pecí, železným šrotem, kterého bývá zhruba 

30% objemu vsázky a dalších legovacích přísad dosáhnout lepších fyzikálních a chemických 

vlastností taveniny. Na obrázku 2.1 a 2.2 je znázorněn konvertor s horní kyslíkovou tryskou.  

 
 

Obr. 2.1 Schéma kyslíkového 
konvertoru (6) 

 

Obr.2.2 Výroba oceli v konvertoru (6) 

   Během tavby, kdy se horní tryskou fouká nad hladinu kyslík, dochází při jeho hoření 

a tím i ohřevu taveniny ke vzniku tzv. konvertorového plynu, který se odvádí potrubím. 

Odsávání konvertorového plynu zabezpečuje obří ventilátor, který plyn prožene dalšími 

součástmi, kde dochází k zchlazení a očištění plynu od nečistot. V další fázi je na řadě námi 

požadovaný odběr vzorku a analýza tohoto vzorku v analyzátorech či spektrometrech. 

Potrubí odvádějící konvertorový plyn je napojeno přes bezpečnostní uzávěr a sekundární 

zvon na plynojem, kde se tento plyn jímá a skladuje. Aby bylo dosaženo co největší 

bezpečnosti při měření a jímání plynu, je měření a analýza plynu umístěna po trase vícekrát, 

přesně třikrát. Výpadek kterékoli i jedné analýzy znamená z bezpečnostních důvodů 

okamžitý stop jímání a pomocí sekundárního zvonu k uzavření jímacího potrubí a vypuštění 

zbytku konvertorového plynu do komína. Zde dochází ke spálení plynu pomocí hořáků. 

Stejný stav nastane, pokud při analýze během jímání je naměřen obsah O2 v plynu větší než 

2% a to z důvodu vzniku výbušné směsi za přítomnosti kyslíku. Na analyzátorech se měří 

hodnoty těchto plynů, O2, CO, CO2.  
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   Konvertor je nádoba hruškovitého tvaru, tvořená ocelovým pláštěm a vyzdívkou. Je 

uložen na čepech, na kterých se otáčí. Výroba probíhá v několika takzvaných fázích. Seznam 

jednotlivých hlavních fází: 

Fáze Účel 

1. Sázení šrotu Nasypání kovového šrotu do konvertoru 30% obj. 

2. Ohřev šrotu Ohřev studeného šrotu, během této fáze se do tavby 
přidávají přísady, dochází k legování.  

3. Lití surového Fe Nalití surového železa vyrobeného ve vysokých pecích na 
požadovanou kvalitu a složení. 

4. Dmýchaní – zkujňování Pomocí kyslíkové trysky se do tavby dmýchá chemicky čistý 
kyslík 99,9%, oxidačním procesem, kdy na sebe kyslík váže 
uhlík C a probubláváním taveninou ji i odplyňuje od vodíku 
a dusíku.  

5. Měření Fáze, kdy se odebírá vzorek pro rozbor taveniny 
v laboratoři a probíhá měření teploty. 

6. Odpich Fe Konečná fáze, kdy odpichovým otvorem dochází k vylití Fe 
do licí pánve, až po hladinu se struskou. 

7. Odpich strusky  Struska se vylije do zvláštní pánve a odváží k dalšímu 
zpracování. 

2.1 Tabulka fázi výroby oceli v konvertoru 
 

   Konvertory mohou být různých velikostí až do 400tun a od jejich velikosti, vyráběné 

jakosti a teploty surového železa se odvíjí i doba jedné tavby od 20 do 45min. Hlavní tedy 

úlohou konvertoru je z předem vyrobeného surového železa o jistém složení a vlastnostech 

pomocí oxidačních reakcí, legování a zkujňování vyrobit ocel s odpovídajícím chemickým a 

mechanickým složením. 
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2.2  Pánvová pec - LF 

 

   Kdykoli během výrobního procesu, kdy se ocel převáží, přelévá, vylévá, čeká na další 

zpracování, dochází k jejímu chladnutí. Tady přichází na řadu tzv. LF pec. Hlavním úkolem 

této pece je dohřátí oceli na požadovanou teplotu pomocí elektrického oblouku. Příklad LF 

pánvové pece je vidět na obr 2.3. 

 
Obr. 2.3 Příklad LF pánvové pece (6) 

 

 

   I když je ohřev taveb prioritní funkcí LF pece, není její jedinou. Dochází zde 

k dalšímu zkvalitňování tavby přidáváním dalších legovacích přísad a tím k přesnějšímu 

technologickému zpracování. Díky použití syntetické strusky dochází i k zvýšení tzv. 

mikročistoty oceli. Celý proces je doprovázen dmýcháním pomocí argonu. To sebou nese i 

negativní vlastnosti jako zvýšení množství dusíku a vodíku v oceli. Na této peci se dají velmi 

dobře snížit nežádoucí prvky jako fosfor a síra.  
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2.3  Vakuová stanice - VOD 

 

   Na tomto zařízení dochází pomocí vakua k odplynění oceli od nežádoucích plynů. 

Pomocí kyslíkové trysky a dalšímu spálení uhlíku C, lze na tomto zařízení vyrobit oceli o velmi 

nízkém obsahu uhlíku. Dmýchání argonem napomáhá odplyňování a tím i k zlepšení výsledné 

jakosti oceli. Zařízení, znázorněné na obr. 2.7 je tvořeno Kesonem, do kterého se vloží licí 

pánev a po vzduchotěsném uzavření víkem a spuštění vývěv dojde k vytvoření podtlaku 

v prostoru pánve. I zde se během výrobní technologie, pomocí pásových dopravníku a 

drátových podavačů dají přidávat přísady, které dále zlepšují požadované vlastnosti tavby. 

Pokud chceme vyrobit ocel o velmi nízkém obsahu uhlíku a síry, je nezbytné tavbu upravit i 

na LF peci. Před ukončením vakuování je opět důležité změřit teplotu tavby a v případě nízké 

teploty dohřát. I na tomto zařízení se nacházejí analyzátory plynu a spektrální analyzátor 

plynu.  

 
Obr. 2.4 VOD Keson (6) 

 

 

2.4  Zařízení plynulého odlévání - ZPO 

 

   Jedná se o velmi složité zařízení, na kterém dochází k odlití bramy. Z našeho 

pohledu nás bude zajímat toto zařízení po otočný stojan se dvěma rameny, na které se licí 

pánev, která prošla všemi potřebnými technologickými procesy pro výrobu oceli o dané 

jakosti položí. Po odlití předešlé pánve se stojan otočí a naše sledovaná pánev se pomocí 

šoupátkového uzávěru a keramické výlevky postupně přeleje do mezi pánve tak, aby při 

výměně licích pánví na stojanu a jejich vylévání nedošlo k přerušení lití. Krom tedy otočného 

stojanu se ZPO skládá. Z mezi pánve, která má zabezpečit plynulost lití, krystalizátoru, vodou 

chlazeného oblouku s valníky, řezací stolice, která odlévaný jednolitý kus oceli dělí na 
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požadovanou délku bramy, manipulátor, jeřáby, výběh. Hlavní součásti ZPO jsou patrny 

z obrázku 2.8. 

 
Obr. 2.5 ZPO – zařízení plynulého odlévání (17) 

 

      Na konci všech těchto výrobních procesů se pánev vrací na začátek, kde dojde 

k její kontrola, odpálení nánosů a zbytku, pročištění licího otvoru, kontrole zdiva a vnějších 

vad. Tato kontrola se provádí po každém použití a trvá okolo 15-20 min. V případě, že je vše 

v pořádku, posílá se jeřábem na ohřev, kde se vychladlé zdivo dotopí na požadovanou 

teplotu a pošle se na licí vůz, na kterém čeká na odpich Fe. Jednotlivé licí pánve jsou 

očíslovány a když se posílá do oběhu, dispečer ji zavede do systému a přidělí ji tavbu, která je 

připravená na v konvertoru. Nadále se pohyb této pánve monitoruje tím způsobem, že každý 

tavič nebo agregát, na který dorazí ji pomocí počítače převezme a tím se v řídícím systému 

zapíše k tomuto místu a začne se počítat čas potřebný pro úpravu nebo technologický 

proces. Po ukončení výrobního procesu se ukončí, tím se zastaví čas a jeřáb ji dle 

technologického postupu převeze na další pracoviště, kde probíhá zápis stejným způsobem. 

A tak až po konečný licí stojan. Tímto způsobem se zabezpečí to, že je přesně známo, kde se 

tavba, v našem případě daná licí pánev pohybuje a kdo a co na ni dělal. Protože krom toho, 

že se pánvi přiřadí čas příjezdu, odjezdu, tím i doba strávená na místě, zapíše se i tavič, který 

tavbu upravoval a veškeré jeho kroky, které provedl. Tím je zabezpečena zpětná kontrola a 

dohledatelnost chyb, popřípadě studie technologických či metalurgických vylepšení a chyb. 
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3. Měřící řetězec pro analýzu plynných složek konvertorového 

plynu 
 

   Při výrobě oceli vzniká tzv. konvertorový plyn, který se čistí a jímá. Aby bylo možné 

bezpečně tento plyn jímat je zapotřebí znát jeho složení, aby se předešlo možným 

bezpečnostním rizikům. K tomuto účelu slouží tzv. analyzátory plynu, jejichž popisem se 

zabývá kapitola 4. V této kapitole je popsán Měřící řetězec bude popsán od odběrových míst 

po samotný analyzátor.  

   Každé zařízení pro odběr a vyhodnocení vzorku plynu se skládá z odběrových míst, 

vytápěné trasy tvořené hadičkami, ve kterých proudí odebíraný plyn do analyzátoru a 

z vlastního analyzátoru. Samozřejmosti z pohledu řízení a ovládání je připojení analyzátoru 

k řídícímu PC, které přes síť předává informaci o naměřených hodnotách pro další zpracování 

tak pro vizuální kontrolu operátora. Řídící PC taktéž zajišťuje chod analýzy.  

 

3.1  Odběrové místo spalin  

 

   V místě, kde dochází k odběru vzorku z traktu, je umístěna odběrová sonda, 

vytápěné pouzdro na filtr nečistot ze vzorku, odběrové a profukové ventily. Odbíraný vzorek 

plynu se očistí ve filtru od nečistot a díky vytápění se zbaví vlhkosti. Dále je veden odběrovou 

hadičkou do místnosti s analyzátorem a tato trasa je po celé své délce vytápěna z důvodu 

vlhkosti vzorku, aby vzorek zůstal co nejvíce suchý. Vlhkost vzorku misí být co nejmenší nebo 

odstraněna a to z důvodů toho, že má negativní vliv na celý měřící řetězec jako zanesení 

trasy, kdy se na vlhkost lepí špína, nebo poškození komponent čerpadel vzorku až po 

poškození analyzátoru a zkreslení měřených údajů. 

 

3.2 Zařízení pro odběr, vyčištění a vysušení vzorku  

 

   Aby bylo možné vzorek odebírat je zapotřebí vytvořit podtlak, který nám nasaje 

odebíraný vzorek plynu. K tomuto účelu slouží tzv. čerpadlo neboli vývěva, Obr. 3.1. Toto 

čerpadlo vytvoří pomocí přeneseného točivého momentu motoru na membránu a dvou 

navzájem funkčně opačných ventilků na jedné straně sání a na druhé odfuk. K tomuto 

čerpadlu je připojena odběrová hadička, která vede od čerpadla k odběrovým sondám. Aby 

nedocházelo ke kondenzaci vlhkosti v čerpadle a tím k jeho zanesení či poruše, musí být 

vzorek suchý, toho jsme docílili vytápěným odběrovým filtrem a trasou se vzorkem, jak bylo 

popsáno v kapitole 3.1.  

   Dále je vzorek přiveden k chladiči neboli sušičce vzorku, kde dojde k úplnému 

vysušení vzorku před vstupem do analyzátoru. Příklad takové sušičky vzorku máme na Obr. 

3.2. Pro kontrolu správného vysušení vzorku je na výstupu snímač vlhkosti, například 
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vyhodnocovače vlhkosti Obr. 3.3. Pokud je vše v pořádku, je vzorek přiveden na vstup 

příslušného analyzátoru viz. kapitola 4.2.  

    

  
Obr. 3.1 Čerpadlo vzorku (18) Obr. 3.2 Sušička vzorku (18) 

 

 
Obr. 3.3 Snímače vlhkosti (18) 

 

   Celý výše popsaný děj, při kterém dochází k odběru, vysušení, kontrole a analýze 

vzorku plynu je dobře znázorněn na Obr. 3.4, kde je schéma reálné analýzy CO/CO2/O2/H2 ve 

společnosti Vítkovice STEEL.   
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   Celý proces měření od odběru vzorku po jeho analýzu je provázen tzv. dopravním 

zpožděním. Dopravním zpožděním rozumíme dobu, za kterou dorazí odebíraný vzorek 

z místa, kde byl odebrán na vstup analyzátoru. „Dopravní zpoždění je tím menší, čím menší je 

objem přívodního potrubí a pomocných zařízení a čím větší je průtočné množství vzorku.‟(1)  

 

3.3 Komunikace analyzátoru a způsob předávání naměřených dat 

 

Popisovaný typ analyzátorů využívá pro svoji komunikace jak mezi jednotlivými 

analyzátory, tak s řídícím PC všechny tyto typy sběrnic: 

 

 RS232 – (sériový port nebo linka), tento standard se využívá pro komunikaci mezi 

počítači či dalšími zařízeními. Komunikace po RS232 probíhá sériově a to znamená, že 

jednotlivé bity přenášených dat jsou vysílány za sebou, postupně (sériově) a pro tuto 

komunikaci je vymezen vždy jeden pár vodičů pro každý směr. U osobních počítačů se od 

používání tohoto standardu již upustilo, ale v průmyslu se ve svých modifikacích jako 

RS422, RS485 používá z důvodů specifických vlastností (7). 

 Ethernet – je to souhrn technologií pro lokální počítačové sítě (LAN), přenosová rychlost 

je v rozmezí od 10Mbir/s do 10 Gbit/s. Komunikace probíhá po TCP/IP na protokolech 

IPv4 a nove IPv6, které se také používají pro komunikaci v síti Internet (7).       

 Profibus – (Process field bud), tato průmyslová sběrnice je určena pro automatizaci 

výrobních procesů, řízení výroby a technologií. Komunikační rychlost této sběrnice je od 

9kbit/s až po 12Mbit/s. Délka sběrnice může být 100m až 1,2km. V případě optického 

přenosu dat se tato délka pohybuje do 80km. Komunikační metoda může být buď Token 

passing nebo také Token ring (předávání pověření k řízení v logickém kruhu), dále klient-

server (centrálně řízené dotazování), nebo kombinace obou metod (7). 

 BUS – sběrnicová technologie, skládá se z hlavního neboli páteřního koaxiálního kabelu, 

ke kterému jsou připojeni jednotliví účastníci. Komunikace probíhá adresováním dat 

konkrétnímu počítači, kterému se posílají data formou elektrických signálů. V jedné chvíli 

může komunikovat po síti jen jeden počítač, čili výkon sítě závisí na tom, kolik je k ní 

připojených uživatelů. Sběrnice musí být na každém konci opatřena terminátorem 

zastavujícím signály, aby nedocházelo po odvysílání dat a přečtení příslušným počítačem 

k jejich opětovnému posílání a tím zabránění další komunikaci (7). 

 

   Celý proces fungování analyzátoru, vyhodnocování výsledků měření či poruch 

vzniklých při měření se dá charakterizovat jako automatický proces řízení, protože do 

daného systému není nijak zapojen člověk, ale vše se děje automaticky bez vnějšího zásahu. 

Popis, způsobu řízení a automatizace měřícího řetězce plynných složek konvertorového 

plynu je znázorněn na obrázku 3.5.  
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Obr. 3.5 Komunikace a způsob řízení analyzátoru 

 

     Analyzátor předává informace počítači analogicky ve formě unifikované veličiny 4-

20mA. Počítač (SIMATIC S7) signál zpracuje a převede do digitální podoby a dále již 

komunikuje po sítí ethernet protokoly TCP/IP, která je přivedená do zařízení SWITCH, kde se 

data zpřístupní pro více účastníků, jako vizualizační PC, další PC, komunikace. V PC-GW 

dochází pomocí komunikačních karet ke změně sběrnice s TCP IP na BUS. Ke sběrnici BUS 

jsou připojeni účastnici jako PC-Tavičů, PC-plynočistírny, kde se zobrazují informace o 

naměřených hodnotách a poruchových stavech.  
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4. Princip snímačů plynu 
 

   Snímače plynu jsou velice rozsáhlou a složitou oblastí. Většina firem zabývající se 

výrobou průmyslových snímačů plynu jako firma SIEMENS, se snaží přesný popis funkce tajit 

z důvodu konkurence. V této kapitole budou popsány obecné principy měření plynu a 

uvedené příklady těchto přístrojů.  

 

4.1  Odporové snímače plynu 

 

   K tomuto druhu měření se nejčastěji používá platinový drátek, který je známým 

proudem zahříván a toto vzniklé teplo je odnímáno vnějším prostředím. Tímto způsobem 

dochází ke změně odpor drátku. Tímto způsobem lze provádět kontinuální měření a pro svou 

jednoduchost je tento způsob měření velice oblíbený a rozšířený. Jeho využití je 

mnohostranné a využívá se v mnoha odvětvích, jako například potravinářském, chemickém 

nebo hutním pro kontrolu spalinových cest (5). 

 

4.1.1 Analyzátory vodivostní  

 

   Při tomto druhu měření se pro vyhodnocení využívá rozdílné tepelné vodivosti 

plynů. Pro analýzu měřeného plynu je použitý systém měření nepřímo, kdy tepelnou 

vodivost plynu porovnáme s vodivostí plynu standardního. Jako standartní plyn pro srovnání 

se nejčastěji používá vzduch, proto se tato metoda měření používá převážně pro plyny 

s rozdílnou tepelnou vodivostí oproti tepelné vodivosti vzduchu. 

   Principem funkce je napnutý platinový drátek ve válcové komoře a zahříván námi 

známým proudem na teplotu 100 až 150°C. Vlivem působení tepelné vodivosti měřeného 

plynu se změní teplota drátku a tím i jeho odpor.  

Whetstoneův můstek je obvod, který je složen ze dvou větví odporů, které jsou 

připojeny na stejnosměrný napájecí proud.  Používá se pro měření odporu a malých změn 

odporu. 

   „4 válcové komory a střední průtokový kanál. Dvě komory jsou spojeny pomocí 

otvorů s průtokovým kanálem. Dvě měrné komory jsou porovnávací a naplněny 

porovnávacím plynem a uzavřeny. Ve všech jsou napjaty drátky o průměru asi 0,05 mm a 

zapojeny do Wheatstonova můstku. Obsahuje-li měrný plyn např. 20% CO2, zvýší se teplota 

drátku o 5 °C oproti původní teplotě ve vzduchu.‟ (5, s34)    
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4.1.2  Analyzátory termochemické  

 

   Pro analýzu měřeného plynu se využívá termochemické reakce a pochodů se 

vzniklými změnami teplot. Tento druh měření může být použit pro měření, kde dochází k 

reakci plyn s plynem, plyn s kapalinou, kapalina s kapalinou. Tento snímač je složen z měřicí a 

porovnávací komoru. V obou těchto komorách je napnutý platinový drátek, který je zahříván 

elektrickým proudem. Tento zahřáty platinový drátek má funkci katalyzátoru, který je 

zapojený do můstku a je napájen stabilizovaným proudovým zdrojem. Aby došlo k co 

nejdokonalejšímu spálení je zapotřebí dodat dostatečné množství vzduchu (kyslíku O2). Při 

vzniklé reakci se uvolňuje teplo, které následně zvyšuje teplotu odporového článku. Tyto 

typy analyzátorů, využívajících katalytického spalování jsou vhodné jen pro hořlavé plyny. 

Pro příklad metan – vyžaduje 800 °C, vodík 200 °C. Aktivování drátku (po zanesení 

katalytickými jedy – sirovodík, fosforovodík) je možno při 1200 °C. Nejčastější způsob použití 

je pro analýzu vysokopecního, nebo konvertorového plynu (5). 

 

 
Obr. 4.1 Termochemický analyzátor plynu, princip funkce (5) 

 

    

4.1.3  Analyzátory polovodičové 

 

   Tyto analyzátory využívají změnu elektrické vodivosti v polykrystalickém materiálu. 

Když přijde odporový článek do kontaktu s plynem, který je chemicky redukovaný, začne 

jeho malé množství pohlcovat. Začne docházet k chemickým reakcím, a ty způsobí zvýšenou 

elektrickou vodivost. Velikost teploty odporového drátku má přímý vliv na rychlost celého 

procesu. Čili, čím je teplota vyšší, tím rychleji celý proces funguje. Když dojde k odstranění 

měřeného plynu z prostoru snímače, začne odporový článek vylučovat plyn, který před tím 

přijal a jeho odpor se tím vrátí na původní hodnotu.  
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4.1.4 Termomagnetické analyzátory 

 
   „Snímače využívají silových účinků paramagnetických plynů v magnetickém poli. 

Využívají magnetické vlastnosti kyslíku. Dělení materiálů dle permeability:  
 
- feromagnetické materiály permeabilita μ >>1 (kovy),  
- paramagnetické materiály permeabilita μ >1 (kyslík a některé další plyny),  
- diamagnetické materiály permeabilita μ <1 (plyny).  
 

   Využití magnetického větru: vliv nehomogenního magnetického pole na měřený plyn 

ovlivňuje přitahování molekul kyslíku do míst intenzivnějšího magnetického pole a tím k 

určitému proudění plynu. Intenzita tohoto magnetického větru závisí na obsahu O2 v 

analyzovaném plynu. ‟ (5, s36) 

   Snímač s prstencovou komorou – plyn, který bude analyzován, je přiveden 

kanálkem 1 do prstencové komory, tou projde a odchází vzhůru. Příčně k prstencové komoře 

je uložená trubička z elektricky nevodivého materiálu (např. sklo) 2 a je na ni navinuto 

odporové vinutí z platinového drátku 4. Toto vinutí se skládá ze dvou polovin, které tvoří 

Wheatstoneovův můstek. Jedna z těchto polovin vinutí je umístěna v silném nehomogenním 

magnetickém poli 3. Odpory umístěné v můstku jsou zahřívány na teplotu kolem 100 °C. 

Když je příčná trubička ve vodorovné poloze, neprochází jí žádný plyn, který neobsahuje 

paramagnetickou složku. Příkladem může být např. kyslík, který paramagnetickou složku 

neobsahuje. Kdyby analyzovaný plyn paramagnetickou složku obsahoval, bude vtahován do 

magnetického pole ve směru, který znázorňují šipky. Tímto jevem začne vznikat 

termomagnetické proudění, a tím dojde k nestejnoměrnému ochlazování odporů vinutí, 

která způsobí změnu jejich odporu, kterou měříme na výstupu můstku 5. Teplota a odpor 

vinutí jsou závislé na rychlosti a množství proudění měřeného plynu a obsahem koncentrace 

kyslíku v tomto vzorku. Použití: v chemickém průmyslu, hutních závodech, cementárnách, 

tepelném průmyslu (5). 

 
Obr. 4.2 Termomagneticky analyzátor s prstencovou komorou, princip funkce (5) 
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4.2  Přístroje pro snímání plynných složek v konvertorovém plynu  

 

   Příkladem těchto měřících přístrojů mohou být přístroj firmy SIEMENS CALOMAT 6, 

OXYMAT 61 a ULTRAMAT 23. Popíšeme si principy měření jednotlivých zařízení, na kterých 

bude poznat podobnost s teoretickým popisem principů měření plynu z kapitoly 4.1.  

 

4.2.1  CALOMAT 6 

 

   K měření a určování hodnot H2 nebo He v binárních směsích plynů se nejčastěji 
používá plynový analyzátor CALOMAT 6. Pokud je rozdílná tepelná vodivost měřeného plynu 
od reziduálního, může se tímto typem analyzátoru měřit i koncentrace jiných plynů. Princip 
tohoto měření vychází z vlastnosti látek plynů a to různé tepelné vodivosti. CALOMAT 6 
používá jako čidlo pro měření polovodičový křemíkový senzor vyrobený mikromechanicky, 
který má jednu z hlavních kladných vlastností krátkou dobu odezvy. 
 
Příklady použití : 

 Monitorování čistého plynu 0 … 1 % H2 v Ar 

 Monitorování ochranného plynu 0 … 1 % H2 v N2 

 Vysokopecní plyn 0 … 5 % H2 v CO/CO2/CH4/N2 

 

   S tímto druhem měření je možno měřit ve velmi malých rozpětích (až do 1% H2, s 

potlačením nuly : 95 až 100% H2). Můžeme volit mezi automatickým nebo ručním režimem 

měření. Komunikace je zabezpečena buď mezi PC (řídící) a CALOMATEM popřípadě mezi 

dalšími analyzátory přes rozhraní RS 485 nebo přes PROFIBUS.  

 

   Pro tento typ měření je jako funkční princip důležitá různá tepelná vodivost plynů. 
Křemíkový čip, který zde slouží jako senzor, má na své měřící membráně umístěny 
tenkovrstvé rezistory. Teplota těchto rezistorů je regulována na konstantní teplotu. K zahřátí 
je použit proud a známé hodnotě a jeho velikost je závislá ne tepelné vodivosti měřeného 
plynu. Změna velikosti proudu se neustále měří a dále se používá k výpočtu koncentrace 
měřeného plynu. Aby se eliminoval vliv prostředí a okolních teplot, je senzor zapouzdřen 
v termostatickém pouzdře z nerezové oceli. Senzor provádí měření nepřímo, čili není 
vystaven přímému průtoku, aby byl eliminován vliv průtoků na čidlo (15). 
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Obr. 4.3 CALOMAT 6, funkční princip (15) 

 
 

   Rozsah měření, čili jeho nejmenší a největší hodnota je závislá na měřeném typu 
plynu. Rozsahy uvedené v tabulce 4.1 se vztahují k N2 jako reziduálnímu plynu. Pokud 
použijeme jiných plynů, jejichž tepelná vodivost je větší nebo menší než u N2, je nejmenší 
měřený rozsah taky větší, resp. menší.  
 

 Nejmenší možný rozsah měření 

H2 0 … 1 % (95 … 100 %) 

He 0 … 2 % 
CO2 0 … 20 % 

H2 v konvertorovém plynu 0 … 20 % 

Tabulka 4.1 rozsahy 
 

   Znalost složení měřeného plynu je nezbytná. Bez této znalosti nelze posoudit vliv 
reziduálního plynu s interferujícími složkami. Při odlišných koncentracích reziduálního plynu 
alespoň o 10 % lze použít pro dobré přiblížení odpovídající násobek tabulkové hodnoty. Toto 
pravidlo platí pro koncentrace v rozsahu cca do 25 % reziduálního plynu. Pokud není odezva 
interferujících plynů lineární, je tato aproximace omezená. Některé plynné směsi mají 
tepelnou vodivost, která má nelineární odezvu. Při určitých rozsazích koncentrací se pro 
příklad u směsí NH3/N2 stává, že se ukáží dvojznačné výsledky. 

   Vzájemně prolnutý plyn může mít krom nulové stálé odchylky také vliv na gradient 
charakteristiky. U většiny plynů je, ale tento efekt zanedbatelný. V důsledku těchto 
skutečností, kdy analyzátor pro interferující plyny přispívá k dalším nepřesnostem, dochází i 
po opravě interferujícího plynu k větší chybě měření než u binárních směsí plynů. Odchylka 
měření může činit až 5 % nejmenšího rozsahu měření příslušné aplikace (15).  
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4.2.2  OXYMAT 61 

 
   Plynové analytické přístroje OXYMAT 61 pracují na principu paramagnetického 

výměnného tlaku a používají se k měření kyslíku v plynech. 
 

Příklady použití : 

 Pro řízení kotlů ve spalovacích zařízeních 

 V zabezpečovacích odvětvích  

 V chemických zařízeních  

 V nejčistších plynech pro monitorování kvality 

 

   Hlavními vlastnostmi tohoto zařízení a způsobu měření je krátká doba odezvy, nízké 

dlouhodobé kolísání. 

 

 

   Kyslík je na rozdíl od téměř všech ostatních plynů paramagnetický. Tato vlastnost se 
využívá v OXYMATU jako měřený jev. Molekuly kyslíku se následkem svého paramagnetismu 
pohybují v homogenním magnetickém poli ve směru vyšší intenzity pole. Jsou-li do 
magnetického pole přivedeny dva plyny s různým obsahem kyslíku, vzniká mezi nimi rozdíl 
tlaků. U přístroje OXYMAT (Obr. 4.4) je jedním z referenčních plynů (1) N2, O2 nebo vzduch a 
druhým měřený plyn (5). Referenční plyn je přiváděn do měřicí komory (6) dvěma kanály (3). 
Jeden z těchto referenčních proudů se v prostoru magnetického pole (7) setkává s měřeným 
plynem. Protože jsou kanály vzájemně propojené, způsobuje vnikající rozdíl tlaků, který je 
přímo úměrný rozdílu obsahu kyslíku v měřeném a referenčním plynu, proudění, které je 
mikročidlem (4) konvertováno na elektrický signál. 
 

   Mikročidlo proudění se skládá ze dvou niklových mřížek zahřátých cca na 120 °C, 
které společně se dvěma doplňkovými odpory vytvářejí Wheatstonův můstek. Pulsující 
proudění vede ke změně elektrického odporu niklové mřížky. Následkem je rozvážení 
můstku, které závisí na koncentraci kyslíku v měřeném plynu. 

   Protože je mikročidlo proudění umístěno v proudu referenčního plynu, nemá na 
měření vliv tepelná vodivost, měrné teplo ani vnitřní tření měřeného plynu. Kromě toho se 
tím dosahuje dobré ochrany proti korozi, protože mikročidlo proudění není vystaveno 
přímému působení měřeného plynu. 

   Díky použití magnetického pole s proměnlivou intenzitou průtoku (8) není na 
mikročidle zaznamenáváno laminární proudění, takže je měření nezávislé na poloze měřicí 
komory a tedy také na provozní poloze plynového analytického přístroje. Měřicí komora s 
přímým průtokem má malý objem a mikročidlo proudění pracuje bez zpoždění. Proto má 
OXYMAT 61 velmi krátkou dobu odezvy (16). 
 
 



19 
 

 
Obr. 4.4 funkční princi OXYMAT 61 (16) 

 

4.2.3  ULTRAMAT 23 

 

   Plynový analyzátor ULTRAMAT 23 může měřit až 4 složky plynu najednou. 

Maximálně tři plyny citlivé na infračervené světlo jako např. CO, CO2, NO, SO2, CH4 plus O2 s 

elektrochemicky napájenou celou. Pro speciální použití můžou být sledovány separátní 

měřící body se stejnou infračervenou složkou (stejný měřící rozsah). V takovém případě je 

analyzátor vybaven dvěma paralelními cestami plynu a dvěma separátními infračervenými 

měřícími celami.  



20 
 

Příklady použití: 

 Optimalizace malých spalovacích systémů 

 Monitorování vzduchu v místnosti 

 Monitorování koncentrace vypouštěných plynů ze spalovacích systémů se všemi typy 

paliva (olej, plyn a uhlí) jako i pro provozní měření v závodech s tepelným spalováním 

 

Důležitá vlastnost tohoto měření je automatická korekce kolísání atmosférického 

tlaku. 

 

   V ULTRAMATU 23 jsou použity dva nezávislé, volitelné principy a to infračervené 

měření a kyslíkové měření (17). 

   Prvním typem měření je spektroskopická metoda (Obr. 4.5), která je založená na 

absorpci nerozptýleného IR záření. Zeslabení záření, které závisí na vlnové délce, je mírou 

příslušné koncentrace plynu. 

 

  
Obr. 4.5 ULTRAMAT 23, pracovní mód 

infračervené měřící cely (17) 
Obr. 4.6 ULTRAMAT 23, pracovní 

mód kyslíkové měřící cely (17) 
 

   Druhým typem měření je Kyslíkový senzor (Obr. 4.6), který pracuje na principu 

palivové cely. Kyslík je konvertován na hraniční vrstvě mezi katodou a elektrolytem. 

Vznikající proud je závislý na koncentraci kyslíku.  
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5. Využití spektrálního analyzátoru v diagnostice konvertorového 

plynu 
 

5.1 Historie 

   „Roku 1886 Eugen Goldstein pozoroval záření v plynu vypouštěné při nízkém tlaku, 

které probíhalo od anody přes kanály k perforované katodě. Naproti tomuto záření proudilo 

opačné záření. Goldstein nazýval tyto kladně nabité paprsky "Kanalstrahlen," což v češtině 

znamená "kanálové paprsky". Wilhelm Wien zjistil, že silná elektrická nebo magnetická pole 

odchylují kanálové paprsky a roku 1899 postavil zařízení s paralelním elektrickým a 

magnetickým polem, která oddělují pozitivní paprsky podle jejich M/e poměru. Wien objevil, 

že M/e poměr závisí na povaze plynu ve výbojce. Anglický vědec J.J. Thomson později vylepšil 

Wienovu práci snížením tlaku k vytvoření hmotnostní spektrometrie. 

První použití hmotnostní spektrometrie k analýze aminokyselin a peptidů bylo 

provedeno v roce 1958.‟ (14) 

 

5.2 Princip spektrometrie  

   Hmotnostní spektrometrie, (MS z anglického Mass spectrometry) je metoda 

analytické chemie. Principem práce hmotnostní spektrometrie je dělení podle poměru M/e, 

kde M je hmotnost a e je náboj daného fragmentu. Její využití je hlavně při určování 

hmotnosti částic, či stanovení jednotlivých složek vzorku nebo molekul. Dalším využitím 

může být určení chemické struktury molekul jiných chemických sloučenin. Celý princip MS je 

založen na ionizujících chemických sloučeninách, výrobě nabité molekuly nebo fragmentu 

molekuly a následném měření hmotnosti s ohledem na náboj. 

 

Všechny spektrometry zahrnují: 

 Iontovou část, dochází k ionizaci vzorku, dopadem elektronového paprsku, tím dojde 

k vytvoření nabitých částic - iontů. 

 Oddělovač iontů, ionty jsou odděleny podle vzorce M/e v analyzátoru 

elektromagnetického pole 

 Detekční systém, opatří elektrický signál generovaný ionty 

 

 

   Příklad Ionizace vzorku je na obrázku 5.1 a 5.2. Ionizace může být provedena vícero 

způsoby, například elektronová ionizace, chemická ionizace a elektrosprejová ionizace. 

Uvedený příklad je elektronová ionizace.  
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Obr. 5.1 Ionizace vzorku (12) 

 

 
Obr. 5.2 Ionizace vzorku (12) 

 

  „Elektronová ionizace (EI), je klasický iontový zdroj, ve kterém se ionizuje plynný 

analyt proudem dopadajících elektronů. Energie elektronů se volí zhruba okolo 70 eV, aby 

byla dostatečně vyšší, než běžná energie meziatomových vazeb. Při EI vznikají kation-

radiakály které intenzivně fragmentují. Výsledné hmotnostní spektrum obsahuje 

charakteristické fragmenty. Spektrum neobsahuje molekulový ion.‟ (14) 
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5.3 Jednotlivé komponenty hmotnostního spektrometru 

 

   Hmotnostní spektrometrie se nejčastěji používá v analytických laboratořích, je 

vhodná ke studiu fyzikálních, chemických nebo biologických vlastností různých sloučenin. 

Hmotnostní spektrometr se skládá ze tří hlavních modulů.  

 Zdroj iontů, jimž se převádí molekuly plynu na ionty 

 Hmotnostní analyzátor, který třídí ionty podle jejich hmotnosti s použitím 

elektromagnetických polí 

 Detektor, dochází k měření hodnoty indikátoru množství, a tím k výsledným datům, 

kterými lze vypočítat hojnost každého iontu v reálném čase. 

 

   Iontový zdroj je součástí hmotnostního spektrometru, dochází zde k převodu 

měřeného vzorku do ionizovaného stavu. Ionty, které zde vznikly, jsou pomocí iontové optiky 

dále předávány k dalším součástem hmotnostního spektrometru. Pro ionizaci se dá použit 

několik typů iontových zdrojů. Každý z nich je vhodný pro jiné typy analytů a různé techniky 

hmotnostně spektrometrické analýzy. 

   „Kvadrupólové hmotnostní analyzátory používají oscilující elektrická pole k 

selektivnímu stabilizování nebo destabilizovaní cesty iontů procházejícími rádiovými 

frekvencemi (RF), elektrické pole je vytvořeno ze čtyř paralelních tyčí - elektrod. Pouze ionty v 

určitém rozsahu M/e poměru jsou předávány prostřednictvím systému kdykoliv, ale změny 

potenciálů na elektrodách umožňují široký rozsah m/z hodnoty, které se přehnaly rychle, a to 

buď kontinuálně, nebo v posloupnosti. Kvadrupólový filtr působí v hmotnostním analyzátoru 

jako selektivní filtr m/z a je úzce spojen s kvadrupólovou iontovou pastí. Další variací čtyř-

pole je trojnásobné čtyř-pole. Trojnásobné kvadrupólové hmotnostní spektrometry mají tři po 

sobě jdoucí kvadrupóly uspořádány za sebou. První kvadrupól se chová jako hmotnostní filtr, 

druhý působí jako kolizní cela, kde jsou vybrané ionty rozděleny do fragmentů. Výsledné 

fragmenty jsou analyzovány třetím kvadrupólem. Příklad hmotnostního kvadrupólového filtru 

je na obrázku 5.3.‟ (14) 
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Obr. 5.3 Kvadrupólový hmotnostní filtr (12) 

 

   Celý princip hmotnostního spektrometru je znázorněn na obrázku 5.4, kde jak je 

vidět je přivedený měřený plyn ionizován a přes přívodní štěrbinu jsou ionty urychlovány 

v magnetickém poli, kde podle jejich poměru M/e jsou na druhé straně vychýleny podle 

nastavení velikosti elektromagnetického pole. Před detektorem je umístěna stínící deska se 

štěrbinou, která propustí jen ionty požadované látky na detektor. Výběr typu měřené látky 

se provádí změnou elektromagnetického pole a tím i ke změně vychýlení iontů na výstupu a 

posuvu na stínící desce. Díky tomu projdou štěrbinou ionty jiného prvku.[10] 

  Další součástí je detektor, který zaznamenává vyvolané nebo aktuální průchody 

iontů nebo jejich dopady. Detektor se skládá ze dvou kovových desek, které zaznamenávají 

průchody iontů. Příklad detektoru iontu použitého v hmotnostní spektrometrii je na obrázku 

5.5. 

 
5.4 Princip hmotnostního spektrometru (12) 
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Obr. 5.5 Detektor (12) 

 

     Hmotností analyzátory se používají pro měření konvertorového plynu a to 

z důvodu rychlosti měření, přesnosti a možnosti měřit několik složek najednou. Přívod 

vzorku ze spalinového traktu je zabezpečen odběrovými sondami přes filtry prachových 

nečistot vyrobených z porobronzu. Pomocí hadiček je od sond vzorek vedený do 

spektrometru. Sání plynu ze spalinového traktu je realizováno pomocí vývěv, na kterých jsou 

další filtry odstraňující jemné částicové nečistoty. Po vyhodnocení vzorku jsou výsledné 

hodnoty přes komunikační rozhraní, nejčastěji ProfiBUS nebo LAN posílány do řídícího 

počítače, kde jsou tyto hodnoty zpracovávány jako podmínky pro další děj a to jímání 

konvertorového plynu. Spolu s tím jsou hodnoty zobrazeny u operátora plynočistírny, aby byl 

vždy zabezpečen ne jen programový dozor nad měřením, ale i lidským faktorem. Celý proces 

tohoto měření, ovládání a následných reakcí na výsledky měření jde klasifikovat jako 

automatický. Činnost operátora je jen optická, bez možnosti zásahu. Důležitost tohoto 

měření, jak už bylo zmíněno, je hlavně bezpečnostní. Vzorek, který chceme jímat do 

plynojemu, nesmí obsahovat kyslík, v opačném případě vzniká výbušná směs. Proto je 

důležitá rychlá odezva analyzátoru na vstupní vzorek. V případě poruchy a to ať z důvodu 

kyslíku ve vzorku nad 2% nebo jakékoli poruchy na měřícím zařízení je jímání zastaveno a 

vzniklý plyn musí být odveden komínem a spálen.    

  Velkou nevýhodou oproti měření plynu v reálném čase zařízeními firmy siemens 

jako OXYMAT nebo ULTRAMAT je vysoká poruchovost. Celé měření probíhá ve vakuu, které 

vytváří iontová pumpa a turbo ventilátory. Když dojde k porušení vakua nebo k jeho snížení 

vyhlásí spektrometr poruchu a přeruší měření, které by bez příslušného vakua nebylo 

přesné. Další nevýhodou a to hlavně v těžkém průmyslu, kde z velké části jakýkoli měřený 

plyn je znečištěný, je požadavek na vysokou čistotu vstupního vzorku do ionizéru. Vysoké 

nároky na provoz a náklady na údržby vedly například k tomu, že tyto hmotností 

spektrometry byly nahrazený ve firmě Vítkovice STEEL výše zmíněnými snímači plynu firmy 

SIEMENS pro snímání obsahu CO, CO2, H2, O2 v konvertorovém plynu v reálném čase.   
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6. Měření spalin na konvertoru 
 

   Účelem bude zobrazit výstupní hodnoty analyzátorů plynů, kterými jsou hodnoty 

plynů CO/CO2/O2/H2. Jako příklad pro naše měření bude použitá tavba, na které budou 

popsány průběhy měření v čase a budou vysvětleny jejich hodnoty. Použitá tavba č. 22441 je 

jakosti podle ČSN 14220. Nejdůležitější hodnoty dané tavby, jako teploty, obsah uhlíku, váha 

vsázky: 

 Teplota surového Fe – 1460°C 

 Množství surového Fe – 56530kg  

 Obsah uhlíku v surovém Fe – C = 4,467 

 Množství šrotu - 27000Kg 

 Teplota tavby po úpravě v konvertoru - 1655°C 

 Obsah uhlíku v oceli po úpravě v kyslíkovém konvertoru – C = 0,037 

 

V tabulce 6.1 je popsán časový průběh jednotlivých fází dané tavby. 

 

Fáze Sázení 1 Sázení 2 Předehřev Nalévání Dmýchání Kontrola Odpich 

Začátek 13:10 13:15 13:22 13:38 13:44 14:00 14:04 

Konec 13:15 13:22 13:38 13:44 14:00 14:04 14:10 

Tabulka 6.1 fáze konvertoru, časový průběh 
 

 
Obr. 6.1 průběh naměřených hodnot analyzátory během tavby v plynu 

 

   Během fáze dmýchání, dochází ke spalování uhlíku z taveniny foukáním kyslíku nad 

hladinu vsázky. V této chvíli výroby oceli je měření konvertorového plynu nejdůležitější a to 

hned ze dvou důvodů. Vznikající plyn, jak již bylo řečeno, se jímá a z toho důvodu se hlídá 

hladina kyslík O2, protože jímat se může jen plyn o obsahu O2 pod 2% a to proto, že vyšší 

 Červená – CO 

 Modrá – O2 

 Zelená – CO2 

 Černá – H2 
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obsah vzduchu vytváří výbušnou směs. Jak je patrné z grafu, jakmile poklesne kyslík, začne 

stoupat množství CO. Pro taviče je z toho měření nejdůležitější ta část, kdy začne padat 

obsah CO, a začne se zvyšovat podíl O2. To je známka toho, že všechen přebytečný uhlík, 

který se snažíme spálit, byl spálen a tím se ukončí proces dmýchání. Doba foukání, jímání, 

množství plynu CO a průměr CO v % je patrná z tabulky 6.2 Jímání, plynočistírna. 

 

Doba jímání [MIN:SEC] 8:53 
Stop foukání O2 14:00 
Start foukání O2 13:44 
Najímáno plynu  8024 m3 
Tavba číslo 22441 
Průměr CO v % 38,9 

Tabulka 6.2 Jímání, plynočistírna 
  

   Na traktu konvertoru plynných cest je před tímto analyzátorem i za ním další 

analyzátor. Tyto analyzátory už oproti popsanému nemají žádnou funkci ovlivňující výrobu, 

ale čistě jen bezpečnostní charakter. Oba analyzátory už obsahují jen zařízení OXYMAT a 

hlídají koncentraci O2 před hlavní analýzou a na výstupu ocelárny, kudy plyn proudí dál na 

plynojem, viz obrázek 6.2. Zvýšená hodnota O2 nebo porucha na kterémkoli z těchto 

analyzátorů znamená okamžitý stop jímání. Pokud vznikne rozdíl v naměřených hodnotách 

jen na jednom z analyzátorů, je z největší pravděpodobností způsoben poruchou nebo 

poruchami popsanými v kapitole 6.1.  

 
Obr. 6.2 Přehled míst, kde dochází k odběru vzorku plynu 

 

  CO, CO2, H2, O2 
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6.1 Poruchové stavy   

 

   Celé výše uvedené měření je bez poruchových stavů, které mohou během měření 

nastat. Přesnost měření a případný výskyt poruch může ovlivnit několik faktorů. Nejčastějším 

z nich je zanesení odběrových míst, odběrových filtrů, trasy vedení vzorků a různých 

průchodů, kde jsou spoje trasy a může zde být vyšší výskyt netěsností případně zanesení. Při 

jakémkoli zanesení trasy od odběrových míst, až po vstup do analyzátoru se tato porucha 

projeví zvýšením obsahu O2 a to hlavně proto, že při špatné průchodnosti trasy se začne 

přisávat vzduch z okolí právě přes různé spoje a šroubení. Velmi zřídka se stane, že nárůst O2 

v plynu je způsobený dírou v traktu, kudy se vzduch přisává. Předejít těmto poruchám se dá 

hlavně pravidelnou údržbou a kontrolou jednotlivých komponent analyzátoru.  

   Tím, že je zabezpečena pravidelná údržba, jsou pročištěny trasy, se předchází i 

dalšímu faktoru ovlivňujícímu kvalitu a přesnost kontinuálního měření a to je dopravnímu 

zpoždění. Tato porucha se projeví pomalou dobou odezvy analyzátoru a prodloužením doby 

od chvíle odběru vzorku po jeho analýzu. Aby se tato chyba dala identifikovat je do trasy 

vzorku zapojen průtokoměr, který hlídá množství plynu proudícího do analyzátoru. Při 

poklesu průtoku pod stanovenou mez je vyhodnocena porucha minimální průtok plynu pro 

analýzu. Nejčastější příčinou této poruchy bývá špatná funkce kompresorů neboli vývěv 

popřípadě zanesení trasy. Je na mechanikovi, aby rozpoznal, co v danou chvíli poruchu 

způsobilo, a poruchu odstranil. Předejít této poruše se dá opět pravidelnou údržbou a 

kontrolou vývěv. 

 

6.2 Kvalita měření a kalibrace 

 

   Aby byla zabezpečena přesnost měření, je potřeba analyzátor v pravidelných 

intervalech kalibrovat. Nejčastější kalibrace je oproti atmosférickému vzduchu, který má 

hodnotu O2 21% v případě analyzátoru vyhodnocujícího kyslík. V ostatních případech se 

kalibrace provádí přivedením na vstup analyzátoru kalibračního plynu, který by měl 

obsahovat 70 až 100% měřených komponent v dostatečné koncentraci. Z praxe je tato 

kalibrace důležitá zhruba co 6 až 12 měsíců, rozmezí závisí na stavu místních podmínek.  

   Tento typ analyzátorů a způsob měření bych doporučil jako celek a až na malé, spíše 

technické potíže, bych na něm nic neměnil. Měření je vhodné jak do znečištěného prostředí 

jako je ocelárna, tak pro použití v laboratořích. Samotný chod analyzátoru je bezproblémový, 

automatický a velice přesný.  
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7. Závěr 
 

   Práce byla zaměřena na technologii provozu kyslíkové ocelárny Vítkovice STEEL.  

Nejdříve byl vytvořen popis výroby oceli kyslíkovými konvertory, LF pánvovou pecí a VOD 

vakuovou stanicí. Byla popsána místa, kde dochází k odběru vzorku měřeného plynu na 

konvertoru a vysvětlen důvod tohoto měření. 

   Jsou zde uvedeny základní principy snímačů plynů a konkrétní snímače pro měření 

plynů, které je možno využít pro analýzu plynů na výstupu konvertoru s odůvodněním jejich 

vlivu a významu na výrobu oceli. Zmíněny byly analyzátory firmy SIEMENS, jako CALOMAT, 

ULTRAMAT a OXYMAT. Byl popsán také hmotnostní spektrometr s popisem jeho součástí, 

způsobem měření a jeho výhody či nevýhody oproti analyzátorům firmy SIEMENS.  

   Dále se tato práce zabývá měřícím řetězcem pro analýzu plynných složek, kde jsou 

vysvětleny jednotlivé části ať z hlediska plynu jako je odběr, trasa nebo úprava měřeného 

vzorku plynu, tak z hlediska zpracování signálů, jejich cest a druhů komunikací, jako jsou 

komunikační linky Profibus, RS232 a Ethernet.  

   Poslední část této práce se zabývá praktickým měřením a realizací údržby. Jsou zde 

vytipovaná krizová místa, kde dochází během odběru, zpracování nebo samotného měření 

k poruchám měření. Je zmíněn způsob nápravy těchto poruch a opatření, kterými by šlo tyto 

chyby eliminovat.  

   Závěrem práce je zhodnocení přístrojů měřících konvertorový plyn a doporučení 

použití analyzátorů firmy SIEMENS pro měření konvertorového plynu, než hmotnostních 

spektrometrů. Hlavním důvodem je vysoká poruchovost spektrálních analyzátorů a finanční 

náročnost na údržbu vadných komponent.      
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