


  



  



  



Abstrakt 

Cílem předkládané diplomové práce je analýza a vyhodnocení vlivu přípravy mezipánví 

na výsledný obsah vodíku v oceli během technologie kontinuálního lití. V teoretické části 

práce, která je z velké části podložena rozborem soudobé zahraniční literatury, je věnována 

pozornost mechanismu rozpouštění vodíku v tekuté oceli, detekci a kvantifikaci jeho zdrojů, 

jejich vlivu na zvýšený obsah vodíku zejména v mezipánvích plynulého odlévání a možným 

způsobům jeho snižování. Páteří experimentální části jsou rozsáhlá měření obsahů vodíku 

v tekuté oceli v mezipánvích ZPO č. 1 v TŽ, a.s. sondami Hydris a měření a kvantifikace 

stěžejních vlivů, majících dopad na výsledný obsah tohoto plynu v tavenině oceli. Nedílnou 

součástí následných experimentů je vyhodnocení těchto dat pomocí metod deskriptivní 

a matematické statistiky, především však na základě statistického modelování – lineární regrese 

a nelineárních regresních modelů (umělých neuronových sítí). V závěru diplomové práce jsou 

prezentovány dosažené výsledky. 

Klíčová slova: plynulé odlévání, mezipánev, vodík, žárovzdorné materiály 

Abstract 

The aim of this thesis is the analysis evaluation the influence of tundish preparation for 

the final hydrogen occurrence in the steel during the continuous casting technology. The 

theoretical part of the thesis is focused on the analysis of actual foreign literature, attention is 

focused to the mechanism of dissolution of hydrogen in liquid steel, detection and quantification 

its resources, its effect on increasing hydrogen occurrence especially in continuous casting 

tundishes and possible ways to its reduction. The foundation of the research part of the thesis 

are extensive measurement of the hydrogen occurrence of the liquid steel in tundishes ZPO no.1 

in TŽ, a.s. by probes Hydris and measurement and quantification of the key influences affecting 

the final content of the gas in the melt steel. An integral part of the follow-up tests is the 

evaluation tests by using methods of descriptive and mathematic statistics, especially on the 

basis of statistical modeling – linear regression and nonlinear regression models (Artificial 

Neural Networks). At the end of the thesis are presented obtained results. 
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Seznam použitých veličin 

Označení Název Jednotka 

[X] rovnovážný obsah atomárně rozpuštěného plynu hmot. %; ppm 

KX rovnovážná konstanta - 

f
X
 aktivitní koeficient hmot.% 

-1
; ppm-1 

p
X
 parciální tlak Pa 

p
Xr

 relativní parciální tlak - 

p
𝑋

0 parciální tlak ve standardním stavu 101325 Pa 

T termodynamická teplota K 

R molární plynová konstanta 8,314 4598(48) JK-1mol-1 

C konstanta závislá na druhu plynu a kovu hmot. %; ppm 

ΔH celkové teplo rozpouštění 1 molu plynu Jmol
-1

 

ΔHA  adsorpční teplo Jmol
-1

 

ΔHD disociační teplo Jmol
-1

 

ΔHR  reakční teplo Jmol
-1

 

Seznam zkratek 

Označení Popis 

MP mezipánev 

OLS otočný licí stojan 

MPV mezipánvový vůz 

ZPO zařízení plynulého odlévání 

CCM angl. Continuous Casting Machine (zařízení plynulého odlévání) 

LP licí pánev 

LPx licí proud 

KR krystalizátor 

TŽ, a.s. Třinecké Železárny, a.s. 

KSC kubická prostorově centrovaná mřížka 

KPC kubická plošně centrovaná mřížka 

ppm lat. pars per milion; angl. parts per million  

(jedna miliontina celku; desetitisícina procenta) 

ŽM žárovzdorný materiál 
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Označení Popis 

EOP elektrická oblouková pec 

DTA diferenční termická analýza 

TG termogravimetrie 

XRD rentgenová difrakční analýza 

DH Dortmund – Hüttenunion (vakuování zdvižným způsobem) 

RH Ruhrstahl – Heraeus (vakuování oběžným způsobem) 

LD Linz – Donawitz (konvertorový pochod) 

KKO kyslíková konvertorová ocelárna 

KK kyslíkový konvertor 

LF angl. ladle furnace (pánvová pec) 

IR – UT zařízení na chemický ohřev 

DTP detailní technologický předpis 

ASŘ automatický systém řízení 

SW angl. software 

GLM angl. Generalized Linear Model (zobecněný lineární model) 

ANN, resp. NN (NS) angl. Artificial Neural Network (umělá neuronová síť) 

HHx obsah vodíku v tavenině oceli (x ~ 50, 100 a 150 tunám) 
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Úvod 

Před zavedením kontinuálního lití v padesátých letech XX. století se ocel odlévala 

výlučně do stacionárních forem (kokil), kde tuhla v ingoty. Dnes je drtivá většina celosvětového 

zpracování oceli litím uskutečňována technologií plynulého odlévání. Neustálým vývojem 

a zdokonalováním této technologie a jejího bezesporu velice sofistikovaného zařízení dochází 

k postupnému zvyšování jeho produktivity, ke snižování nároků na následné přetváření, 

snižování provozních nákladů, zvyšování kvality předlitků a úspoře vynaložených energií. 

Vývojové trendy v oblasti ZPO v současnosti směřují k implementaci a zdokonalování 

technologií spočívajících v odlévání tvarů blízkých výrobkům, odlévání tenkých bram přímým 

válcováním či v přímém odlévání pásů. Budoucnost lze zřejmě spatřovat v konceptech 

a modifikacích poslední z uvedených, mezi něž se řadí např. plynulé lití na jeden válec, 

odlévání oceli z mezipánve na „nekonečný“ pás nebo lití nástřikem. 

V moderních ocelárnách je běžné a v současné době patrně i nezbytné, že ocel vyrobená 

v elektrických obloukových pecích nebo konvertorech před transportem v licí pánvi do zařízení 

plynulého odlévání prochází mimopecním zpracováním, tedy zařízením sekundární metalurgie. 

Mezi základní metody sekundární metalurgie lze mj. zařadit dmýchání inertních plynů, injektáž 

přísad, rafinaci oceli syntetickou struskou (dezoxidaci, řízené odsíření a pohlcování 

nekovových vměstků), příhřev oceli v pánvi a vakuové zpracování oceli. 

Pozitivní účinky vakuování oceli spočívají především ve snížení obsahu plynů 

rozpuštěných v oceli a v ovlivňování průběhu uhlíkové reakce, jejíž zplodinou je plynná fáze 

– oxid uhelnatý. Ke snížení obsahu vodíku a dusíku při vakuovém odplyňování oceli dochází 

především vylučováním těchto plynů z povrchu lázně a částečně i jejich difuzí do plynných 

bublin dmýchaného argonu nebo bublin oxidu uhelnatého v blízkosti hladiny kovu. 

Předkládaná diplomová práce si klade za cíl analyzovat obsáhlou problematiku 

zvýšeného obsahu vodíku v oceli zejména během procesů plynulého odlévání (po výrobě 

konvertorovým pochodem a mimopecním zpracování), který tuto polykomponentní taveninu 

doprovází v proměnlivé míře po celou dobu jejího složitého výrobního procesu. Základem 

teoretické části práce je rozbor soudobé zahraniční literatury, týkající se obecně problematiky 

škodlivosti a zdrojů tohoto plynu především v tavenině oceli. Experimentální část má ambice 

na základě provedených obsáhlých měření na ZPO č. 1 v TŽ, a.s. a předchozích teoretických 

znalostí a specifikace diplomové práce stanovit a vyhodnotit vliv přípravy mezipánví plynulého 

odlévání na obsah vodíku u prvních taveb v sekvenci. 
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1 Analýzy literárních údajů o možnostech detekce a snižování 

obsahu vodíku v průběhu technologie plynulého odlévání 

Při analýze literárních podkladů k řešené problematice diplomové práce byla pozornost 

věnována čtyřem základním oblastem: 

• Mechanismu rozpouštění vodíku v tekuté oceli, který předurčuje i jeho výsledný 

obsah, 

• detekci zdrojů vodíku z primární vlhkosti během plynulého odlévání, 

• vlivu analyzovaných zdrojů na zvýšený obsah vodíku v mezipánvi a možnostem 

jeho kvantifikace, 

• a možným způsobům jeho snižování. 

Pojem plyny v oceli v sobě zahrnuje vodík a dusík (rozpouštění kyslíku se řídí úplně 

jiným mechanismem). Dusík za jistých okolností (ve formě legujícího prvku) může vlastnosti 

oceli zlepšovat. Vodík je však z hlediska metalurgické praxe jednoznačně považován za prvek 

škodlivý a nežádoucí. Vodík a dusík rozpuštěné v oceli mají nesporný vliv na mechanické 

a technologické vlastnosti oceli a na její kvalitu. 

Vodík je jediným plynem schopným difundovat do kovů již při běžné teplotě. Jeho 

obsah v oceli závisí především na jejím druhu a způsobu její výroby (pecní agregáty, odlévání). 

Rozpustnost vodíku v tekuté oceli je však mnohem vyšší než v oceli ztuhlé (viz obr. 1). 

Předcházet jeho rozpouštění je tak nezbytné již od samotného počátku výroby. 

Tekutá ocel rozpouští velké množství vodíku z vlhkosti a v průběhu tuhnutí tento prvek 

difunduje do krystalové mřížky oceli. Tento proces může způsobit rozptýlení a hromadění 

vodíku, a to zejména v místech, kde se nachází vady krystalové mřížky a nekovové vměstky. 

Zvýšený obsah vodíku v ocelích může vést k celé řadě změn jejich fyzikálních 

a mechanických vlastností. Vysoký obsah vodíku v oceli vede k vodíkové křehkosti. Ta se 

nejčastěji projevuje změnou plastické deformace, meze kluzu, meze pevnosti, poklesem 

odolnosti vůči křehkému porušení apod. 

Vodík se obecně podílí na vzniku obsáhlejšího spektra defektů oceli (vločky, tzv. rybí 

oči, dírky a povrchové dutiny, bubliny, puchýře, různé typy trhlin aj.) U větších akumulací 

vodíku jeho atomy rekombinují a mohou zvýšit vnitřní tlak v materiálu. V případě 

nadkritického množství vodíku tento tlak převýší mechanickou pevnost a může se projevit tím 

nejhorším způsobem – vznikem trhlin. 



5 
 

PIETRASZEK, B. Vliv přípravy mezipánví plynulého odlévání oceli na obsah vodíku u prvních taveb v sekvenci. 

Diplomová práce, VŠB-TU Ostrava, FMMI, 2017. 

1.1 Mechanismus rozpouštění vodíku v tekuté oceli 

Do pojmu plyny v oceli se zařazuje vodík a dusík, protože rozpouštění kyslíku se řídí 

úplně jiným mechanismem a jeho rozpustnost v tekuté oceli je mnohem vyšší. Rozpouštění 

plynů v roztavených kovech a jejich vydělování z kovů jsou dva protichůdné pochody.  

Atomární rozpouštění plynů v kovech, jakožto i jejich odstraňování z kovů, lze popsat 

obecnou rovnicí: 

 
1

2
 X2 ⇆ [X]      (1) 

Pro vodík samotný platí: 

 
1

2
 H2 ⇆ [H]      (2) 

Mechanismus procesu absorpce (pohlcování) plynu v roztaveném kovu lze pak vyjádřit 

pomocí několika po sobě následujících dějů: 

• difuze molekul plynu z atmosféry k povrchu kovu, 

• adsorpce molekul plynu na povrchu kovu a jejich disociace na atomy 

• a desorpce a difuze atomů plynu z povrchu do objemu kovu. 

Na druhé straně je vydělování plynu z roztaveného kovu spojeno s molekularizací atomů 

plynu v povrchu kovu před difuzí takto vzniklých molekul do atmosféry. Obsah plynu 

v tavenině oceli je závislý na jeho parciálním tlaku nad taveninou, teplotě a chemickém 

složení oceli [1, 4]. 

1.1.1 Závislost obsahu vodíku v tavenině oceli na tlaku 

Pro atomární roztok vodíku v roztaveném kovu při konstantní teplotě vzhledem 

k rovnici (2) platí: 

 [ H ] = 
KH

fH
√(p

H2
)

r
     (hmot. %, ppm), (3) 

kde: KH … rovnovážná konstanta Sievertsova zákona (1), 

 (p
H2

)
r
= 

pH2

pH2
0
 … relativní parciální tlak vodíku nad kovem (1), 

 p
H2

 … parciální tlak vodíku nad kovem (Pa), 

 p
H2

0 … parciální tlak vodíku ve standardním stavu (101, 325 kPa), 



6 
 

PIETRASZEK, B. Vliv přípravy mezipánví plynulého odlévání oceli na obsah vodíku u prvních taveb v sekvenci. 

Diplomová práce, VŠB-TU Ostrava, FMMI, 2017. 

 [H] … rovnovážný obsah atomárně rozpuštěného vodíku v kovu (ppm), 

 f
H

 … aktivitní koeficient vodíku rozpuštěného v oceli (ppm)
-1. 

Rovnice (3) je matematickým vyjádřením Sievertsova zákona aplikovaným na vodík. 

Sievertsův zákon je krajním případem obecnějšího Henryho zákona, který popisuje molekulární 

rozpouštění plynů v roztocích. Jestliže rozpouštění plynů v kovech není zcela atomární povahy, 

pak mocnitel v rovnici (3) nabývá hodnotu od 0,5 do 1,0. 

Za předpokladu, že (p
H2

)
r
= 1 a f

H = 1, platí Hmax.= KH. Hodnota KH odpovídá 

rozpustnosti vodíku v tavenině železa nebo nízkolegované oceli ( f
H → 1) a je závislá pouze na 

teplotě. Rozpustnost se vyjadřuje v hmotnostních procentech či ppm [1]. V této diplomové práci 

budou pro obsahy rozpuštěného vodíku v tavenině oceli používány jednotky ppm. 

1.1.2 Teplotní závislost obsahu atomárně rozpuštěného vodíku v tekutém kovu 

Teplotní závislost lze za konstantního tlaku vyjádřit empirickou rovnicí 

 ln [ H ] = -
∆H

 2RT
 + ln C     ( ppm), (4) 

kde: ΔH … celkové teplo rozpouštění 1 molu plynu (Jmol
-1

), 

 C … konstanta závislá na druhu plynu a kovu (ppm). 

Součinitel 2 ve jmenovateli znamená, že se dvouatomární molekula vodíku rozpouští 

v disociovaném stavu. 

Obecně je rozpouštěcí teplo tvořeno adsorpčním teplem ∆HA, disociačním teplem ∆HD 

a v případě, že plyn (vodík či dusík) s kovem chemicky reaguje i reakčním teplem ∆HR: 

∆H = ∆HA + ∆HD + HR      (5) 

Zatímco disociace molekul plynu na atomy je vždy endotermický děj ∆HD > 0, adsorpce 

plynu v povrchu kovu a jeho chemická reakce s kovem jsou obvykle děje exotermické ∆HA < 

0 a ∆HR < 0. 

U plynů, které vykazují malou rozpustnost v kovech, je výsledný tepelný efekt 

rozpouštění endotermický ΔH> 0, 

protože teplo spotřebované na disociaci molekul plynu převyšuje hodnotu adsorpčního 

tepla, přičemž ∆HR = 0. 
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Proto rozpustnost vodíku v α, γ, δ v roztaveném železe s teplotou narůstá, zatímco 

rozpustnost dusíku v γ železe s teplotou klesá vzhledem k exotermickému efektu reakce γ železa 

s dusíkem za vzniku nitridů [20]. 

Rozpouštění plynů v čistém roztaveném železe se řídí Sievertsovým zákonem. Oba 

plyny se rozpouštějí v tavenině železa atomárně a vzhledem k převážně endotermickému 

charakteru procesu rozpouštění s rostoucí teplotou jejich rozpustnost narůstá [1, 4]. 

1.1.3 Závislost rozpustnosti vodíku na chemickém složení oceli 

Hodnoty rozpustnosti vodíku odpovídají rovnováze čistého železa s plynnou fází 

obsahující pouze vodík při tlaku 0,1 MPa (viz obr. 1). V praktických podmínkách mimopecní 

rafinace odplyňujeme ocel obsahující řadu rozpuštěných prvků, přičemž atmosféra nad kovem, 

resp. plynná bublina vyplouvající z kovu obsahuje i další druhy plynů. 

 

Obr.1:  Vliv teploty na rozpustnost vodíku v železe při tlaku 0,1 MPa [4] 

Legující prvky z hlediska jejich vlivu na rozpustnost vodíku v roztaveném železe je 

možno rozdělit do několika skupin [1, 4]. 

1) Rozpustnost vodíku v tavenině železa obsahující třetí prvek je určována silami 

vzájemného působení mezi rozpouštědlem (železem) a rozpuštěným plynem (vodíkem) 

a legujícím prvkem (Ri). 

2) Hydridotvorné prvky (Zr, Ti, Nb, V, Ce) zvyšují rozpustnost vodíku. 

3) Prvky, které netvoří hydridy (Cr, Ni, Mn, Co, Mo, W) rozpustnost vodíku ovlivňují 

málo. 
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4) Skupina prvků (C, Si, S, P a další) snižuje rozpustnost vodíku, protože tyto prvky 

zvyšují aktivitu rozpuštěného vodíku a mají schopnost tvořit se železem karbidy, 

silicidy, sulfidy, fosfidy, a tudíž snižovat termodynamickou aktivitu železa. 

Jak již bylo zmíněno v úvodu kapitoly, obecně mají plyny (vodík a dusík) rozpuštěné 

v oceli vliv na mechanické a technologické vlastnosti oceli a na její kvalitu. Vodík zhoršuje 

vždy jakost oceli, kdežto dusík v některých případech, pokud se užívá jako legující prvek, její 

vlastnosti zlepšuje. Obsah vodíku a dusíku v oceli závisí především na druhu oceli a způsobu 

její výroby. 

1.1.4 Vliv vodíku na vlastnosti a konečnou kvalitu oceli 

Vodík se do oceli při její výrobě dostává z pecní atmosféry, z vlhkosti kovové vsázky 

(železná ruda, lisovaný ocelový odpad, porézní feroslitiny) a struskotvorných přísad (vápno, 

bauxit nebo kazivec), ocel může pohlcovat vodík z okolní atmosféry, z používaných 

žárovzdorných materiálů nebo strusky mj. během odlévání oceli. 

Rozpustnost vodíku v oceli se s klesající teplotou snižuje a při teplotě tuhnutí dosahuje 

hodnoty 7 ppm. Pokud se nepodaří obsah vodíku pod tuto hodnotu snížit, objeví se ve ztuhlé 

oceli vodíkové bublinky. Vodík může zapříčiňovat sníženou kvalitu oceli i při menším obsahu, 

a to v podobě vlasových trhlin (vloček). Jejich vzniku lze zabránit vhodnou volbou vakuové 

rafinace [2]. 

Obsáhlou problematiku vlivu a škodlivosti vodíku v oceli lze alespoň z části shrnout 

následujícím způsobem: 

• Vodík v oceli snižuje plastické vlastnosti oceli, aniž zvyšuje jejich pevnost (podobně 

jako kyslík) a způsobuje vznik vločkovitosti v oceli (viz obr. 2) 

• V roztaveném železe je rozpustnost vodíku cca 25 ppm (viz obr. 4), během tuhnutí 

a dalšího poklesu teploty dochází k jejímu snížení až na 1 ppm (600 °C). 

• Vodík se obdobně jako dusík umísťuje v intersticiálních polohách mřížky železa α i γ 

- tzn. tvoří intersticiální tuhý roztok. 

• V železe γ je rozpustnost vodíku větší než v železe δ, což opět souvisí s velikostí dutin 

mezi atomy v základní mřížce KSC a KPC. 

• Skoková změna rozpustnosti při tuhnutí a při přeměně železa γ na α způsobuje porušení 

rovnováhy, uvolnění atomárního vodíku z mřížky, přičemž probíhá jeho difuze 

k mikrodefektům do blízkosti nekovových vměstků (sulfidy a karbidy) anebo 
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k mikrotrhlinám. V těchto místech se koncentruje a probíhá jeho rekombinace na 

molekulární vodík, který je již v mřížce nepohyblivý. 

 

Obr. 2:  Vločky v oceli [19] 

• Tato změna je doprovázena vznikem vysokých tlaků (řádově desítky MPa), které 

vyvolávají silné místní pnutí vedoucí při teplotách 200 až 400 °C až k porušení 

soudržnosti materiálu a vzniku těchto typických vad jako jsou např. vlasové trhliny (viz 

obr. 3) a vločky. 

 

Obr. 3:  Vodíkové trhliny v tepelně ovlivněné oblasti (svar) [21] 

• Z tohoto hlediska je žádoucí, aby v oceli bylo dostatek potenciálních míst pro 

„uchycení“ vodíku tzv. trapping points tak, aby nedocházelo k vylučování vodíku 

místně ve větších koncentracích s následným vznikem vločkovitosti. Jako místa pro 

uchycení vodíku slouží nejčastěji drobné sulfidy vyloučené v základní ocelové matrici. 

• Pro eliminaci vzniku vločkovitosti se někdy u zvlášť exponovaných ocelí zařazuje tzv. 

protivločkové žíhání. Taktéž je možné nechat ocelové polotovary (předlitky, ingoty, 

výkovky, předvalky) velmi pomalu ochlazovat tak, aby měl vodík dostatek času 

difundovat z kovu. 
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• Nejúčinnějším způsobem eliminace škodlivého vlivu vodíku v oceli je však snížení jeho 

obsahu již v roztavené oceli (v podmínkách sníženého tlaku), které se provádí různými 

technologiemi již zmíněné vakuové metalurgie. Vakuováním tekuté oceli lze snížit 

obsah vodíku průměrně o 50–80 %. 

• Vzhledem k vysoké povrchové aktivitě kyslíku a síry platí, že silně dezoxidovaná 

a odsířená ocel je náchylnější na pohlcování dusíku a vodíku z okolní atmosféry, např. 

během odlévání oceli [1, 4]. 

1.1.5 Současná rozpustnost vodíku a kyslíku v tavenině oceli 

Během výroby a odlévání se tekutá ocel dostává do styku s atmosférou a vlhkými 

materiály, které obsahují vodík převážně ve formě vodní páry. Vodní pára ve styku 

s roztaveným železem disociuje na vodík a kyslík, který reaguje se železem na FeO (6). Kyslík 

se rozpouští v tekutém železe podle reakce (7) a vodík přechází do železa v souladu se 

Sievertsovým zákonem (8). Výsledná reakce (9) je pak jejich součtem: 

 H2O(g) + Fe(l) = H2(g) + (FeO)      (6) 

 (FeO) = Fe(l) + [O]      (7) 

 H2(g) = 2 [H]      (8) 

 H2O(g) = 2 [H] + [O]      (9) 

Těmito zákonitostmi se ve své práci mj. zabývají i Dekkers et al. [12]. Obr. 4 definuje 

závislost mezi obsahem rozpuštěného kyslíku a vodíku v tavenině oceli pro různé tlaky vodní 

páry. Obsahů vodíku vyšších než 25 ppm nelze dosáhnout, protože jsou limitovány 

atmosférickým tlakem. V relativně suchých podmínkách ( p
H2O

 = 0,03 atm.) a při nízkém 

stupni dezoxidace je obsah vodíku v oceli omezen na 2–4 ppm. Se zvyšující se vlhkostí 

(rostoucím parciálním tlakem vodní páry) a se zvyšujícím se stupněm dezoxidace narůstají 

v tavenině oceli škodlivé obsahy vodíku. Např. maximální rozpustnosti vodíku (cca 25 ppm) 

při ( p
H2O

 = 0,06 atm.) je dosaženo při obsazích kyslíku 0,02 hm. % (200 ppm) a nižších. 

Z obrázku (obr. 4), který znázorňuje rovnovážnou závislost obsahu vodíku v tavenině 

oceli na obsahu kyslíku a parciálním tlaku vodní páry při teplotě 1600 °C (1873 K) je tedy 

patrné, že vodík z vlhkých materiálů nebo atmosféry velmi dobře rozpouští především silně 

dezoxidovaná ocel. 
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Obr. 4:  Rovnovážné obsahy vodíku a kyslíku pro různé tlaky vodních par (1873 K, 1 atm) [12] 

Na základě teoretického rozboru termodynamických podmínek lze konstatovat, že 

teoreticky lze kritických obsahů vodíku v oceli (nad 7 ppm) dosáhnout i při téměř 

zanedbatelném množství vlhkosti, která může pocházet z okolní atmosféry nebo z používaných 

materiálů při její výrobě nebo odlévání. 

1.2 Zdroje vodíku během plynulého odlévání oceli 

Soudobá zahraniční literatura se vesměs shoduje na tom, že na výskyt vodíku v oceli 

mají vliv z pohledu plynulého odlévání hlavně používané žárovzdorné materiály (ŽM). Za 

primární zdroj vodíku je považována vlhkost, která může (ve formě vodíku) do oceli proniknout 

buď ze vzduchu nebo z vnitřní vlhkosti těchto materiálů. Podle výzkumu K.N. Jha et al. [6] je 

možné zdroje vodíku hledat hlavně ve vlhkosti okolního vzduchu, žárovzdorné vyzdívce 

mezipánve a víka, keramické stínicí trubici, licích prášcích, krycí strusce a ostatních 

žárovzdorných materiálech používaných v mezipánvi. Lachmund et al. [7] se ve své práci 

zabývají i vlivem vody, používané k chlazení finálních výrobků ZPO a pískem, používaným 

k otevírání šoupátkových uzávěrů. 

Současné výzkumy toto vymezení potvrzují s tím, že uvedený souhrn se na konečném 

obsahu vodíku v oceli podílí rozdílným způsobem. Méně či více významné zdroje, které budou 

mít vliv na konečný obsah vodíku během technologie plynulého odlévání, lze shrnout 

následujícím způsobem: 

• vlhkost okolního vzduchu, 

• žárovzdorná vyzdívka mezipánve a víka, 
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• stínicí trubice a ponorné výlevky, 

• licí prášky, 

• krycí struska, 

• ostatní žárovzdorné materiály používané v mezipánvi, 

• chladící voda 

• a sypký materiál používaný k otevření šoupátkových uzávěrů nebo zátkové tyče. 

Uvedený výčet lze upřesnit tak, že hlavní zdroje vodíku je nutno hledat ve složení okolní 

atmosféry, žárovzdorných materiálech mezipánve (samotné vyzdívce a vyzdívce víka, stínicí 

trubici, ponorných výlevkách, dopadových deskách, přepážkách a hrázkách, víceotvorových 

přepážkách, keramických filtrech, porézní tvárnici aj.), strusce a licím prášku, popř. v primární 

či sekundární zóně chlazení. Na výsledné obsahy vodíku v mezipánvi budou mít nepochybně 

vliv i odlišné způsoby přípravy vyzdívky. 

Zaměření této diplomové práce úzce koresponduje zejména s problematikou vyzdívání 

a technologiemi přípravy mezipánví. Následující část proto bude věnována právě této oblasti. 

Na ostatní důležité zdroje vodíku bude poukázáno v kapitole věnované jejich vlivu na zvýšený 

obsah tohoto plynu (vliv strusky, stínicí trubice, chladící vody, aj.). 

1.2.1 Charakteristika a úloha mezipánve 

Mezipánev patří k nejdůležitějším technologickým uzlům na ZPO, protože podstatně 

ovlivňuje stabilitu procesu odlévání oceli a kvalitu předlitků. Mezipánev je obvykle svařena 

z ocelových plechů a vyzděna žárovzdorným materiálem. Z důvodu zmenšení tepelných ztrát 

se klasické mezipánve vybavují víky. 

Mezipánev se zařazuje mezi licí pánev a krystalizátor a plní následující funkce: 

• Umožňuje regulaci hmotnostního toku tekuté oceli do krystalizátoru, 

• snižuje ferostatický tlak tekutého kovu, 

• zrovnoměrňuje rychlost licích proudu, 

• minimalizuje rozstřik oceli, 

• zrovnoměrňuje teplotu odlévané oceli, 

• odstraňuje turbulenci licího proudu, 

• odděluje ocel od strusky 

• a je jedním z posledních stupňů mimopecní rafinace významně ovlivňujícím výslednou 

mikročistotu oceli. 
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Úkolem mezipánve je hlavně rovnoměrné rozdělení tekuté oceli do několika 

krystalizátorů. Dále slouží jako zásobník tekutého kovu při sekvenčním lití, protože poskytuje 

dostatečný čas pro výměnu licí pánve, aniž by musel být předčasně přerušen proud lité oceli do 

krystalizátoru [3]. 

1.2.2 Žárovzdorné materiály pro mezipánve 

Využití žárovzdorných materiálů v metalurgii (obecně) nelze vnímat jakožto druhotnou 

problematiku, naopak jejich vliv na výslednou čistotu vyráběné oceli je zásadní. Výrobci, 

dodavatelé i spotřebitelé těchto keramických materiálů jejich chemické složení, technologické 

postupy výroby i aplikace zřejmě právem pečlivě tají. Žárovzdorné materiály pro vyzdívky 

tepelných agregátů lze rozdělit z různých hledisek (podle formy, pórovitosti či chemické 

povahy). 

Následující rozdělení má základ v reálně vyráběném sortimentu firem JAP 

INDUSTRIES, s.r.o. a REFRASIL, s.r.o. Druhá zmíněná firma je dodavatelem žárovzdorných 

materiálů pro ZPO TŽ, a.s.: 

• formované (tvarové) - šamotové, šamotovo-grafitové, vysoce hlinité, bauxitové, 

mullitové, andaluzitové, perlitové, dolomitové, dolomitovo-magnezitové, magnezitové 

(pálené), magnezit-chromitové (pálené, nepálené), magnezit-spinelové, magnezit-

uhlíkové, dinasové), 

• neformované (netvarové) - žárovzdorné malty, hmoty, betony, prefabrikáty, 

struskotvorné, izolační, a jiné speciální směsi (směsi a hmoty pro torkretování a opravy 

vyzdívek), 

• ostatní (argonovací trysky, dmyšny a usazovací tvárnice pro pánve a pece) [15]. 

Šamotové tvarové výrobky jsou vyráběny na bázi pálených lupků, žárovzdorných jílů 

a kaolínů. Při výrobě se používají dva technologické způsoby výroby – suché a polosuché 

lisování. Tyto materiály se sice nepoužívají pro vyzdívání mezipánví, jsou však uvedeny pro 

zachování komplexnosti celkového výčtu. Používají se pro vyzdívky ohřívačů větru, vysokých 

pecí, licích pánví, keramických rekuperátorů, ohřívacích pecí a podobně. 

Vysocehlinité tvarové výrobky jsou vyráběny na bázi nejkvalitnějších pálených lupků, 

andaluzitu, bauxitu, technického oxidu hlinitého, elektrotaveného korundu, žárovzdorných jílů 

a kaolínů. Opět se při výrobě používají dva technologické způsoby výroby – suché a polosuché 

lisování. Vysocehlinité výrobky jsou určeny k vyzdívání agregátů pracujících při zvýšených 

teplotách v různých průmyslových odvětvích. 
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Tepelně izolační výrobky jsou vysoce účinné izolační materiály pro teploty použití 

přesahující 1300°C. Jsou vyráběny na bázi jakostních kaolínů, žárovzdorných jílů, oxidů 

hlinitých, polystyrénu a speciálních přísad. 

Nástřikové hmoty (viz tab. 1) jsou vyráběny na bázi magnezitů, olivínů, různého druhu 

vláken a speciálních přísad na moderní technologické lince. Aplikují se nástřikem (např. 

suspenzní torkretací) na stěny mezipánví, kde slouží jako pracovní vyzdívka. 

Torkretační hmoty (viz tab. 1) jsou vyráběny na bázi bauxitu, popř. pálených lupků, 

plastifikátorů a speciálních přísad. Slouží k teplým i studeným opravám žárovzdorných 

vyzdívek mezipánví klasickou torkretací.  

Tab. 1:  Nástřikové a torkretační hmoty – TRIGUN [16] 

 Teplota 

použití 

Chemické složení 
Zrnitost Základní 

surovina 
Al2O3 SiO2 Fe2O3 MgO CaO Cr2O3 

Jakost (°C) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (mm) 

NH60O 1600 1 29 4,9 60 1 - 0-0,5 Magnesia/Olivine 

NH84MJ 1700 1,3 3 6,9 85 4 - 0-0,5 Magnesia 

NH85M 1700 1,6 4 1,5 85 2 - 0-1 Magnesia 

NH88M 1700 1,8 5 1,5 85 3 - 0-1 Magnesia 

BHT90HK 1600 90 - 0,3 - 6 - 0-3 
Brown-fused 

alumina 

BHT60A 1500 65 - 1 - 5 - 0-3 Andalusite 

BHT45L 1400 45 - 1,8 - 7 - 0-3 Fireclay 

BHT40L 1350 40 - 4 - 9 - 0-3 Fireclay 

BHT35L 1300 35 - 5 - 10 - 0-3 Fireclay 

Vysvětlivky: NH – nástřiková hmota, BHT – beton hutný torkretační,    

 „60“ - majoritní složka v %, O – na bázi olivínu, M – na bázi magnezitu, 

 HK – na bázi hnědého korundu, A – na bázi andaluzitu, L – na bázi lupku. 

Žárovzdorné malty a tmely jsou vyráběny, na bázi pálených lupků, andaluzitu, bauxitu, 

technického oxidu hlinitého, křemičitého písku, žárovzdorných jílů a kaolínů, plastifikátorů 

a dalších přísad. Malty jsou určeny jako spojovací materiál pro zdění šamotových, 

vysocehlinitých a dinasových vyzdívek, zejména tam, kde jsou požadovány minimální spáry 

do 1 mm. Tmely jsou s ohledem na jejich výbornou zpracovatelnost a zejména zrnitost vhodné 

pro náročnější aplikace, kde jsou požadovány minimální spáry do 0,5 mm. 

Hutné žárobetony jsou vyráběny na bázi pálených lupků, vysocehlinitých ostřiv, 

andalusitu, bauxitu, elekrotaveného korundu a hlinitanových cementů. Izolační žárobetony 
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jsou vyráběny na bázi různých žárovzdorných lehčených ostřiv, speciálních přísad 

a hlinitanových cementů. Používají se ke zhotovování žárovzdorných vyzdívek nebo 

monolitických prefabrikátů v mnoha průmyslových odvětvích, která vyžadují použití 

žárovzdorných materiálů. Některé druhy slouží k opravám žárovzdorných vyzdívek torkretací 

nebo ručním vymazáváním. 

Nízkocementové žárobetony (LCC) jsou vyráběny na bázi pálených lupků, andalusitu, 

bauxitu, vysocehlinitých ostřiv, tabulárního a elektrotaveného korundu a spinelu, 

mikrokomponentů, ztekucovadel, vysocehlinitých cementů a dalších přísad. Speciální 

žárobetony (ULCC, NCC) jsou vyráběny na bázi pálených lupků, andalusitu, bauxitu, dále pak 

vysocehlinitých ostřiv, tabulárního a elektrotaveného korundu a spinelu, mikrokomponentů, 

ztekucovadel, vysocehlinitých cementů a dalších přísad (SiC, Mg). Používají se pro řadu 

aplikací, jako např. žárovzdorné vyzdívky nebo monolitické prefabrikáty ve velmi náročných 

podmínkách. Zpracovávají se vibrováním nebo samovolným litím. 

 

Obr. 5:  Použití žárovzdorných materiálů v mezipánvi [10] 
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Žárobetonové prefabrikáty jsou vyráběny na bázi pálených lupků, vysocehlinitých 

ostřiv, andaluzitu, bauxitu, tabulárního a elektrotaveného korundu, spinelu a vysocehlinitých 

cementů. Při jejich výrobě jsou aplikovány nejmodernější technologie. Celý proces přípravy 

a dávkování směsi, formování, vibrace a sušení je automatizován a řízen pomocí počítače. 

Žárobetonové prefabrikáty jsou určeny pro různé druhy použití zejména v hutním průmyslu 

a dalších průmyslových odvětvích pracujících s vysokoteplotními agregáty. Slouží například 

k dmychání prachových přísad a plynů do ocelové lázně ve formě trysek a dmyšných elementů, 

jako keramické zátky pro bezstruskový odpich v ocelárenských konvertorech, přepážky 

mezipánví, víka pánví a mezipánví, snorkly pro chemický ohřev oceli, hořáky, klenbičky 

patentovacích pecí a podobně [16]. 

1.2.3 Vyzdívka mezipánve 

Vyzdívky mezipánve se významnou mírou podílí na celkové provozní bezporuchovosti 

a dosahované čistotě plynule odlévané oceli. Vyzdívka mezipánve se dělí na trvalou 

(nepracovní) a pracovní (ochrannou). Na vlastnosti pracovních vyzdívek mezipánví jsou 

kladeny vysoké nároky, neboť ovlivňují nejen životnost, ale řadu dalších faktorů. Vyzdívka 

mezipánve by měla mít dostatečnou žárovzdornost a také pevnost. Materiál vyzdívky by měl 

odolávat chemickému působení prvků, které jsou obsaženy v oceli, erozi licího proudu 

a působení strusky. Dle způsobu vyzdívání a používání žárovzdorného materiálu rozlišujeme 

dva základní typy vyzdívek, a to klasické (teplé) a studené systémy vyzdívek [18]. 

Klasické (teplé vyzdívky) se skládají z několika vrstev. První vrstva je izolační a tvoří 

ji izolační desky. Další vrstva je trvalá (nepracovní) a je tvořena žárovzdornými tvarovkami 

nebo monolitickými materiály, a to pěchovanými nebo litými žárobetony. Na tuto nepracovní 

vrstvu lze ještě nanášet tzv. ochranou vrstvu v podobě nástřiku, tzv. torkretu. Tato vrstva je 

několik desítek milimetrů silná a slouží k dosažení celistvého povrchu a ochraně nepracovní 

vrstvy před působením tekutého kovu a strusky. Důležitou nutností klasické vyzdívky je její 

předehřev před použitím na teplotu cca 1100 až 1200 °C. Tento ohřev se provádí po vyzdění 

mezipánve pomocí speciálních hořáků, které jsou spouštěny do mezipánve otvory ve víku [3, 

24]. 

Jak již bylo zmíněno, vyzdívka mezipánve je vystavena koroznímu působení tekuté 

oceli a ochranné strusky a také mechanickému namáhání při odstraňování zbytků zatuhlé oceli 

po ukončení lití. Mezipánve se před litím buď předehřívají, nebo se používají mezipánve 

nepředehřáté, tzv. studené. U těchto „studených“ mezipánví se na trvalou vyzdívku pokládají 
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izolační tabule na bázi křemičitého písku nebo magneziového slinku. Studené vyzdívky tedy 

představují žárovzdorné desky, umístěné na klasické základní vyzdívce, přičemž spáry mezi 

jednotlivými spoji se zalévají žárovzdornou hlinitou hmotou [26]. 

Mezipánve pro plynulé odlévání oceli jsou vyzdívány podobně jako většina agregátů 

tohoto typu a vyzdívka se dělí (jak již bylo předesláno v úvodu) na trvalou a pracovní. Zatímco 

životnost trvalé vyzdívky, kterou tvoří zpravidla dvě vrstvy (izolační a hutná), se počítá až na 

tisíc taveb, životnost pracovních vyzdívek se udává v hodinách až desítkách hodin (podle počtu 

taveb v sekvenci). Vyzdívka je zhotovována po každé sekvenci zas a znovu [17]. 

Žárovzdorné vyzdívky mezipánví mají velmi významný vliv na konečnou čistotu 

odlévané oceli. Pracovní vyzdívka má určitou životnost, která závisí na tloušťce torkretu, 

kvalitě provedení, použitých materiálech a druhu používané mezipánvové strusky. V současné 

době je to až dvanáct taveb v sekvenci u torkretu během blokového lití, během sochorového lití 

u větších počátečních tlouštěk torkretu lze dosáhnout i dvaceti taveb, ovšem bez použití 

ponorných výlevek – jejich životnost má určující vliv. Žárovzdorné materiály v mezipánvi 

podléhají různým namáháním souvisejícím s termochemickou zátěží. 

Z hlediska opotřebení vyzdívky mezipánví hraje důležitou roli chemické složení strusky 

a její viskozita. V praxi se složení strusky v mezipánvi velmi liší i v průběhu trvání jedné 

sekvence. Z tohoto důvodu by měla každá ze žárovzdorných kompozic umět odolávat všem 

typům mezipánvových strusek (krycím i rafinačním a rozdílné bazicitě), které se během 

odlévání běžně vyskytují. 

Žárovzdorná vyzdívka mezipánve musí splňovat celou řadu kladených požadavků 

a kritérií [10]: 

• odolnost proti vysoké teplotě tekuté oceli, 

• odolnost vůči strusce, 

• nízká tepelná vodivost (dobré tepelně – izolační vlastnosti), 

• dobrá stabilita ve smyslu eroze žárovzdorného materiálu během odlévání, 

• vysoká odolnost proti tepelným šokům, 

• chemická inertnost, 

• mechanická odolnost, 

• minimum vlhkosti (vodík v oceli), 

• snadná opravitelnost 

• a relativně nízké pořizovací náklady. 
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Obr. 6:  Řez mezipánví (trvalá a pracovní vyzdívka) [27] 

Trvalá vyzdívka může být vyzděna alumosilikátovými tvárnicemi nebo se 

v současnosti častěji zhotovuje jako monolitická. Nejčastěji používaným materiálem pro trvalé 

monolitické vyzdívky jsou nízko popř. ultranízkocementové žárobetony na bázi bauxitu, 

andaluzitu (nebo jejich kombinace). Trvalá vyzdívka má nižší koeficient teplotní roztažnosti 

než pracovní vrstva na bázi magneziového slinku. To způsobuje při změnách teplot napětí mezi 

vrstvami a následkem může být nežádoucí tvorba trhlin. Kladem je však snadnější odstraňování 

slitku po sekvenci. 

Pracovní část vyzdívky se skládá z pracovní vrstvy, dopadových bloků a různých 

segmentů usměrňujících tok oceli v mezipánvi. Hlavním posláním pracovní vyzdívky 

v mezipánvi je ochrana vyzdívky trvalé, tedy možnost odstranění zbytků zatuhlé oceli po 

ukončení sekvence (bez poškození trvalé vyzdívky). Pracovní vyzdívka mezipánve je 

vystavena koroznímu působení tekuté oceli a ochranné strusky. Na vlastnosti pracovních 

vyzdívek mezipánví jsou kladeny vysoké nároky, neboť ovlivňují nejen životnost jí samotné, 

ale i řadu dalších faktorů, jako jsou např. tepelné ztráty nebo mikročistota odlité oceli. Pro jejich 

zhotovení jsou používány různé technologie i materiály [17]. 

1.2.4 Příprava mezipánví 

Od 60. let minulého století prošly žárovzdorné vyzdívky mezipánví a jejich příprava 

určitým vývojem, který je bezesporu úzce spjat s pokrokem ve výzkumu keramických 

materiálů. Z hlediska časového vývoje (od vzniku technologie přípravy klasické teplé cihlové 

vyzdívky, přes studenou až po aplikace pracovní vyzdívky nástřikem a pěchováním) je lze 

definovat takto (nástřik torkretu a tzv. suchá metoda byly vyvinuty téměř současně): 
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• klasické cihlové vyzdívky, 

• monolitický nástřik, 

• deskové obložení, 

• torkretování (mokrý nástřik) 

• a suchá vyzdívka. 

Každá technologie přípravy mezipánve má své určité výhody i nevýhody, především 

z provozního hlediska, a zvláště se pak liší svým dopadem na výslednou kvalitu oceli. První tři 

způsoby se vyznačují relativně nízkým obsahem vlhkosti, a tedy budou mít příznivý vliv na 

výsledný obsah vodíku v oceli. V celosvětovém měřítku je ovšem příprava mezipánví 

realizována téměř z 60 % mokrým nástřikem. Z hlediska minimálního obsahu vody je velice 

zajímavá suchá technologie, byť z ekonomických důvodů, a hlavně vlivem úskalí 

zapříčiněných technologickou náročností této metody, je používána ve světě jen velmi 

sporadicky, a to v úzce specializovaných ocelárnách [10]. 

V předchozí kapitole již bylo nastíněno, že v současnosti se vyzdívka mezipánve 

nejčastěji skládá z několika částí. První část tvoří izolační materiál, který je umístěn na plášti 

mezipánve. Další vrstvu představují trvalé, tzv. monolitické vyzdívky tvořené litým 

žárobetonem. Na tuto monolitickou (stálou) vyzdívku je aplikována pracovní (tedy ochranná) 

vrstva, kterou tvoří nástřikový materiál, tzv. torkretační,, který je, obnovovaný po každé 

sekvenci. [3]. 

Příprava pracovní vyzdívky mezipánví pro odlévání je uceleným komplexem činností, 

které jsou přesně definovány a specifikovány. Vstupem jsou použité mezipánve po ukončeném 

odlévání na ZPO a výstupem jsou vyzděné a vysušené mezipánve. Příprava mezipánví 

představuje několik následujících etap [17]: 

• odstranění zbytků kovu, strusky a původní pracovní vyzdívky, 

• oprava poškození trvalé vyzdívky, 

• usazení potřebných prvků pro odlévání do mezipánve (výtokové kameny, dopadové 

desky, přepážky, usměrňovače proudu oceli apod.), 

• nástřik pracovní vyzdívky, vysušení a ohřev mezipánve u mokré technologie 

• a pěchování a specifické sušení u tzv. suché metody. 

Nedílnou součástí přípravy mezipánví je i instalace ponorných výlevek, zátkových tyčí, 

pákových mechanismů pro manipulaci se zátkovými tyčemi a montáž zařízení pro havarijní 

střih licího proudu. 
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1.2.4.1 Nástřik torkretu 

Stříkaná vyzdívka mezipánve byla vyvinuta v roce 1982 a od poloviny 80. let minulého 

století začala nacházet široké uplatnění v mezipánvích po celém světě. V současné době její 

použití vzhledem k ostatním technologiím přípravy mezipánví převládá. Tento typ přípravy 

úspěšně kombinuje mnoho výhod klasické cihlové vyzdívky a monolitického nástřiku.  

Hustá směs žárovzdorných materiálů se důkladně promíchá (používá se až 30 % vody) 

a aplikuje pomocí stlačeného vzduchu. Používá se zpravidla směs MgO a SiO2. Obsah MgO je 

obvykle v rozmezí od 70-90 % se zbývajícím podílem SiO2. Platí, že čím delší sekvence, tím 

vyšší množství MgO a větší tloušťka nástřiku. Samotná aplikace je mnohdy ve světě prováděna 

pomocí robotického systému (obr. 7). 

Do stříkané hmoty se přidávají speciální chemické přísady, které přispívají ke zlepšení 

tepelných vlastností, stability obložení a zaručují určitou plasticitu pracovní vyzdívky. 

Z důvodu vytvrzení těchto chemických přísad je většinou nutné sušení a předehřev (na cca 1200 

°C) Existují dva způsoby uvedení mezipánve do provozu. Vyzdívka se předehřívá v případě 

tzv. horkého startu mezipánve, při studeném startu se nechá vychladnout na okolní teplotu. 

 

Obr. 7:  Robotický nástřik pracovní vyzdívky [28] 

V podmínkách TŽ, a.s. se používá suspenzní torkretování nástřikovými hmotami. Jedná 

se o směsi na bázi magneziových slinků, olivínů, organických a anorganických vláken a aditiv. 
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Nástřikové hmoty se aplikují pomocí speciálního zařízení, kde je směs míchána s 18–28 % 

vody, a následně protlačována hadicí do trysky, ve které je stlačeným vzduchem vrhána na 

trvalou vyzdívku mezipánve, která je předehřátá na cca 50–80 °C. Tloušťka nanesené vrstvy se 

pohybuje od 3 do 7 cm v závislosti na kvalitě hmoty, vlastnostech krycí strusky, oceli a na 

předpokládané délce lití. V oblasti strusky se obyčejně nanáší vrstva silnější o 1–2 cm [17]. 

Po zatuhnutí se mezipánev vysušuje podle křivky sušení, která je dána jednak výrobcem 

hmoty, jednak zkušenostmi daného provozu [17]. Problematice sušení a ohřevu mezipánví bude 

věnována samostatná kapitola. 

1.2.4.2 Suchá technologie 

V některých případech je dávána přednost tzv. suchým hmotám, které se aplikují za 

sucha bez použití vody.  Jedná se zejména o případy, kdy je požadavek na jakost oceli 

s extrémně nízkými obsahy vodíku. Opět se jedná o směsi pálené magnézie, popř. olivínu 

a vláken (obsahujících práškovou tmelící přísadu na organické nebo anorganické bázi), která se 

zpevňuje během ohřevu. Směs se nasype na dno mezipánve a mezi její stěnu a formu, následně 

při specifickém režimu sušení na 200–400 °C dojde ke zpevnění vrstvy a forma se vytáhne. 

Mezipánev je připravena na lití bez nutnosti dalšího ohřevu [17]. 

Suchá metoda byla vyvinuta (1986) téměř ve stejné době jako mokré torkretování. 

Důvodem jejího omezeného využití je vysoká cena používané fenolové pryskyřice, její možný 

negativní dopad na zdraví a diskutovaná bezpečnost i technické problémy při aplikaci. Existuje 

však určitý pokrok, druhá generace suché metody některé nesrovnalosti řeší, včetně výrazně 

snížené doby nutné na přípravu mezipánve [10]. 

 

Obr. 8: Suchá vyzdívka připravená pro odlévání [9] 
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Aplikace suché technologie byla v roce 2006 testována na provozech ZPO v TŽ, a.s., 

pokusy byly prováděny o tři roky později i v železárnách US Steel v Košicích. Tento způsob 

aplikace pracovní vyzdívky však nesplnil hlavní očekávaný cíl – snížení obsahu vodíku v oceli. 

Impulsem pro ukončení zkoušek se suchými hmotami byly navíc technické (po vytažení formy 

byly viditelné trhliny na povrchu a ve dvou případech z 10 došlo během lití v mezipánvi 

k odpadnutí části vyzdívky stěn) i ekonomické komplikace, související zřejmě s tehdejší 

ekonomickou krizí. 

1.2.4.3 Srovnání suché metody přípravy mezipánví a torkretu 

Literatura uvádí jako výhodu technologie přípravy mezipánve torkretováním nízké 

riziko přechodu vodíku do oceli (viz obr. 9). To je ovšem relativní, zejména v porovnání s tzv. 

suchou metodou. Dalšími výhodami této metody jsou (např. v porovnání se studenou 

vyzdívkou): 

• absence spojů, 

• nižší průběžné náklady na obnovu pracovní vyzdívky, 

• menší pracnost při zhotovování, 

• relativně snadné odstranění zbytků kovu, strusky a původní pracovní vyzdívky, 

• dobré izolační vlastnosti 

• a flexibilita tloušťky pracovní vyzdívky.  

Nevýhodou jsou relativně vysoké počáteční pořizovací náklady, neustálé obnovování 

a riziko zborcení nástřiku v průběhu odlévání. [10]. 

 

Obr. 9:  Zvýšení obsahu  vodíku při prvním odlévání do nově připravené mezipánve nastříkané 

torkretem (barevně rozlišeny počáteční obsahy vodíku v licí pánvi) [13] 
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Mezi hlavní výhody suché technologie oproti torkretování patří: 

• absence vody, 

• lepší odolnosti proti erozi, což vede k možnému prodloužení sekvence, 

• úspora energie díky omezenému sušení, 

• konstantní tloušťka pracovní vyzdívky (pevně dána rozměry formy), 

• ještě jednodušší odstraňování zbytků kovu, strusky a původní pracovní vyzdívky 

(snížená přilnavost k trvalé vyzdívce), 

• možnost studeného startu (absence ohřevu na teploty nad 1000 °C), 

• kratší čas přípravy mezipánve, 

• snížení počtu pracovních sil potřebných k její přípravě 

• a možnost dosažení extrémně nízkých obsahů vodíku v oceli. 

M. Molnár et al. [9] analyzovali vliv technologie přípravy suché mezipánve (s možným 

omezením nutnosti dlouhodobého sušení a ohřevu na vysoké teploty přes 1000 °C) mj. na 

zvýšený obsah vodíku v oceli během plynulého odlévání. Této problematice bude věnována 

samostatná kapitola. 

Na následujícím obrázku (obr. 10) je srovnání energetické náročnosti přípravy 

mezipánve prováděné speciálním zahříváním (pomocí speciálních pouzder – komínů) u suché 

směsi (vlevo) a standardním mokrým nástřikem s intenzivním ohřevem (vpravo). 

 

Obr. 10:  Srovnání energetické náročnosti přípravy mezipánví suchou a mokrou technologií [9] 

1.3 Kvantifikace vodíku v tekuté oceli 

Pro určení vlivu možných zdrojů je nutno obsah vodíku v oceli změřit. Následující 

kapitola popisuje metodu měření obsahu vodíku v tekuté oceli, která je v moderní metalurgii 

prakticky nejrychlejší, nejefektivnější a zřejmě i nejpoužívanější. 
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Existují různé metody snímání, laboratorní analýzy a kvantifikace vodíku. Na obrázku 

(obr. 11) jsou znázorněny různé typy vakuových sond kdysi běžně používaných k měření 

obsahů vodíku v tavenině oceli. 

 

Obr. 11:  Nástroje (trubice) pro odebírání vzorků tekuté oceli [11] 

V současné době je zřejmě nejkvalitnějším a nejpoužívanějším (zároveň však 

i nejdražším) způsobem stanovení obsahu vodíku v tekuté oceli metoda Hydris. Cena jedné 

jednorázové měřící trubice se v současnosti pohybuje kolem 1500 Kč. 

Ke konci 80. let minulého století se začala dynamicky vyvíjet tehdy nová metoda měření 

vodíku v tavenině oceli, jakožto alternativa detekce vodíku v hliníku.  

 

Obr. 12:  Fyzikální princip měření obsahu vodíku v oceli metodou Hydris [13] 
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Do té doby bylo téměř nemyslitelné, že v budoucnu bude možné nahradit doposud 

používané metody snímání a laboratorní analýzu odebíraných vzorků vodíku. Dnes je Hydris 

z hlediska měření vodíku v roztavené oceli světovým standardem. 

Fyzikální princip měření vodíku metodou Hydris je znázorněn na obr. 12. Do roztavené 

oceli je pomocí probublávací trubice a porézní tvárnice dmýchán nosný plyn (dusík), který 

průchodem taveninou pohlcuje určité množství vodíku rozpuštěného v lázni. To se děje do doby 

dosažení rovnovážného stavu mezi plynnou a tekutou fází. Hodnoty rozpustnosti vodíku 

odpovídají rovnováze roztavené oceli s plynnou fází obsahující vodík při standardním tlaku. 

Rovnovážný plyn se vzápětí analyzuje detektorem tepelné vodivosti, jenž obsahuje 

pneumatickou a řídící jednotku a ta indikuje pomocí zobrazovací jednotky obsah vodíku v oceli 

v ppm.  

Světová literatura uvádí, že 60 % všech používaných systémů Hydris nachází uplatnění 

v mezipánvi během plynulého odlévání, a to z důvodu možného uvolňování vodíku z vlhkosti 

používaných žárovzdorných materiálů pro vyzdívku. Inkriminovanou fází během odlévání 

oceli jsou první tavby v sekvenci, tedy opakující se interval použití nově vyzděné (nastříkané 

torkretem) mezipánve [14]. Systém Hydris je použitelný pro měření v relativně širokém rozsahu 

obsahů vodíku (0,5 – 12 ppm). Výrobce zaručuje maximálně 5 % odchylku v přesnosti měření. 

Absolutní hodnota odchylky však logicky závisí na jeho množství v oceli a v praxi se naměřené 

hodnoty liší většinou jen o +/- 0,2 ppm od skutečnosti (ocel zpravidla obsahuje mnohem nižší 

obsahy vodíku než je maximální rozsah). V závislosti na množství plynu samotné měření trvá 

obvykle pouhých 30 až 60 sekund (viz obr. 13) [13]. 

 

Obr. 13:  Vizualizace průběhu měření vodíku [13] 
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1.4 Vliv mezipánve na zvýšení obsahu vodíku v oceli 

Analyzované materiály a technologie přípravy mezipánví (jak již ostatně bylo uvedeno) 

se na konečném obsahu vodíku v oceli podílí rozdílným způsobem. V této části bude věnována 

pozornost studiím příčin zvýšených obsahů vodíku zejména na ZPO, které byly provedeny 

v nedávné době, a to z těchto hledisek: 

• analýza současného vlivu žárovzdorných materiálů mezipánve, stínicí trubice 

a krycí strusky na zvýšený obsah vodíku v mezipánvi, 

• rozdílné obsahy vodíku v mezipánvi vlivem teploty a chladící vody v sekundární 

zóně chlazení 

• a vliv technologie přípravy suché mezipánve. 

1.4.1 Vliv žárovzdorných materiálů mezipánve, stínicí trubice a krycí strusky na 

zvýšený obsah vodíku v mezipánvi 

S. R. Bragança et al. provedli jeden z výzkumů možných zdrojů vodíku se zaměřením 

na materiály, které jsou v kontaktu s tekutou ocelí v mezipánvích během plynulého odlévání 

oceli [8]. Analyzovanými materiály byla žárovzdorná vyzdívka mezipánve, stínicí trubice 

a krycí struska. 

Obsahy vodíku v oceli byly měřeny sondami Hydris u prvních taveb v sekvenci 

následujícím způsobem: 

• nejdříve v licí pánvi, 

• potom v jednotlivých nově vyzděných mezipánvích (pracovní vyzdívka byla připravena 

suchou i mokrou technologií – ve studii nespecifikován jejich konkrétní vliv) po vysušení 

a ohřevu a s novou krycí struskou, vždy v období: 

• na začátku odlévání z licí pánve 

• a na jejím konci. 

Vyzdívka analyzovaných mezipánví byla provedena takto: 

• jako základ (trvalá vyzdívka) monolitický žárobeton o blíže nespecifikovaném chemickém 

složení na bázi oxidů křemičitého a hlinitého, 

• pracovní vrstva o tloušťce 35 mm připravována suchou technologií (označení DM) - 

žáromateriál na bázi oxidu hlinitého, 

• pracovní vrstva o stejné tloušťce připravována torkretováním (označení JM) – žáromateriál 

na bázi oxidu hlinitého s 25 % přídavkem vody. 
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Jako základ materiálu pro keramickou stínicí trubici je uveden oxid hlinitý, krycí struska 

byla do mezipánve přidávána po jejím 50 % zaplnění. Páteří celého výzkumu je provedení 

analýzy pomocí metod XRD, DTA a TG. 

Z grafu (obr. 14) je na první pohled patrné, že se ocel v mezipánvi vyznačuje vyšším 

obsahem vodíku než v pánvi licí. Měření byla provedena v 15 různých mezipánvích 

připravených suchou technologií nebo torkretací (v grafu nespecifikováno), na konci jsou 

naměřené hodnoty zprůměrovány. 

Lze konstatovat, že rozdíl středních hodnot obsahu vodíku v mezipánvi na začátku 

odlévání z licí pánve vzhledem k licí pánvi je asi 1,2 ppm. Na konci odlévání tato hodnota klesá 

na cca 0,5 ppm. Je možno tvrdit, že v úvodu specifikované analyzované materiály mají 

nesporný vliv na zvýšený obsah vodíku v odlévané oceli během zpracování v mezipánvi. 

Autoři mj. ve své práci na základě pozorování a měření termočlánky dospěli k závěru, 

že nerovnoměrnost sušení a ohřevu, kterou lze připsat rozdílům ve vzdálenosti vyzdívky od 

plynových hořáků (odlišnostem v tloušťce vyzdívky) může způsobit neúplné odstranění volně 

i chemicky vázané vody a s tím související zvýšení obsahu vodíku v odlévané oceli. 

 

Obr. 14:  Obsah vodíku v oceli v pánvi a MP – první tavby v sekvenci [8] 

Následující výsledky [8] byly získány na základě termogravimetrie (TG), diferenční 

termické analýzy (DTA) a vyhodnocení plynů (vodíku, oxidu uhelnatého) a vody uvolňovaných 

z mezipánve vlivem žárovzdorných materiálů, stínicí trubice (obr. 15 a obr. 16) a krycí strusky 

(obr. 17). 



28 
 

PIETRASZEK, B. Vliv přípravy mezipánví plynulého odlévání oceli na obsah vodíku u prvních taveb v sekvenci. 

Diplomová práce, VŠB-TU Ostrava, FMMI, 2017. 

 

Obr. 15:  Termická analýza (DTA a TG) a analýza plynů, které se uvolňují při zahřívání na povrchu 

DM [8] 

Termická analýza je soubor experimentálních metod studujících fyzikálně-chemické 

vlastnosti látek a jejich změny v závislosti na teplotě. U diferenční termické analýzy (DTA) je 

studovanou vlastností teplota. Je základní metodou termické analýzy a studuje rozdíl teploty 

mezi studovaným vzorkem a inertním materiálem v rámci stejného teplotního programu 

v závislosti na teplotě. U termogravimetrie (TG) je studovanou vlastností hmotnost. Opět se 

jedná o základní metodu termické analýzy, která studuje hmotnost, resp. změny hmotnosti 

v závislosti na teplotě – ve většině případů na teplotě lineárně rostoucí [23]. 

 

Obr. 16:  Termická analýza (DTA a TG) a analýza plynů, které se uvolňují při zahřívání na povrchu 

JM [8] 
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Všechny analyzované materiály indikují pík (vrchol) uvolňované vody nebo zvýšení 

obsahu vodíku (viz obr 15, 16, 17). Nejvyšší obsah vodíku byl nalezen ve strusce, která by 

mohla přispět k vyšší absorpci vodíku v tavenině oceli. 

Extrémní úbytek hmotnosti (v teplotním rozmezí 400 ° C až 500º C) a endotermický pík 

lze pozorovat v grafu na obrázku (obr. 17). 

Toto teplotní rozmezí může být charakteristické pro rozklad složek vyhodnocovaného 

materiálu spojeného se skokovým uvolněním chemicky vázané vody. Pro potvrzení této 

hypotézy byla provedena rentgenová difrakční analýza mineralogického složení 

vyhodnocované strusky (viz obr. 18). 

 

Obr. 17:  Termická analýza (DTA a TG) a analýza plynů, které se uvolňují při zahřívání krycí 

strusky [8] 

Rentgenová difrakční analýza (XRD) je základní metodou k určování struktury pevných 

látek. Každá krystalická látka má jedinečný difraktogram, podle kterého jsme schopni ji 

identifikovat. Tato metoda je založena na interakci rentgenového záření s elektrony atomů 

spočívající v pružném (bezfotonovém) rozptylu. 
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Obr. 18:  Prášková XRD analýza krycí strusky MP, která ukazuje na přítomnost vápenatých 

sloučenin, včetně hydratované fáze Ca(OH)
2
 [8] 

Díky pravidelnému periodickému uspořádání atomů v krystalické fázi dochází po 

rozptylu a následné interferenci rentgenového záření ke vzniku difrakčních maxim, jejichž 

poloha, intenzita a tvar závisí na druhu atomů a dokonalosti jejich uspořádání v 3D prostoru. 

Studium tohoto difrakčního obrazce pak umožňuje zpětně studovat krystalické složení vzorku 

a jeho mikrostrukturu [22, 23]. 

Na základě rentgenové difrakční a termické analýzy vyhodnocované krycí strusky lze 

vyvodit, že krycí struska obsahuje sloučeniny (viz obr. 18), které vedou k uvolnění vody 

a vodíku při jeho zahřívání na teplotu asi 560ºC (viz obr. 17). Krycí struska tak může 

potenciálně přispět ke zvýšení obsahu vodíku v oceli.  

Použitá krycí struska uvolňuje mnohem větší množství vodíku, neboť se skládá 

z hydratovaných fází (zejména Ca(OH)
2
), které se v průběhu zahřívání rozkládají a uvolňují 

vodu (vodní páru). Této problematice bude věnována samostatná kapitola. Odhadovaný obsah 

vody v analyzované krycí strusce byl asi 8 %. Vzhledem k tomu, že množství krycí strusky 

přidané během vyhodnocovaného procesu dosahovalo cca 120 kg, mohlo se uvolnit až 9,6 kg 

vody. 

Autoři článku vycházeli z předpokladu, že na zvýšený obsah vodíku v mezipánvi mají 

vliv žárovzdorné materiály (stínicí trubice a vyzdívka připravená suchou i mokrou technologií 

– ve výzkumu bohužel nerozlišeno) a krycí struska. Jiné možné vlivy do studie nebyly zařazeny. 

Všechny analyzované materiály vykázaly pík vody nebo uvolňování vodíku. Nejvyšší obsah 

vodíku byl nalezen v krycí strusce, která by se tak mohla podílet v tavenině oceli na absorpci 

vodíku nejvýznamnějším způsobem. 
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1.4.2 Koncentrace vodíku během tuhnutí oceli na ZPO 

C. Teletin et al. se zabývali přítomností vodíku při kontinuálním odlévání oceli 

v mezipánvi (v roztavené oceli – v průběhu lití) i ve ztuhlých předlitcích [5]. Kvantifikace 

vodíku v mezipánvi byla prováděna podobným analogickým a již popisovaným postupem 

v předchozím výzkumu. Předmětem analýzy byla ocel X70PSL2 a X70 používaná v ropném 

průmyslu. 

Z hlediska této diplomové práce je velice zajímavá současná analýza obsahu vodíku 

v tekuté a ztuhlé oceli a potvrzení teoretických poznatků o jeho rozpustnosti závisející na 

teplotě. Vzhledem k endotermickému charakteru procesu rozpouštění vodíku se jeho 

rozpustnost v oceli s klesající teplotou snižuje (viz obr. 19). 

 

Obr. 19:  Změna koncentrace vodíku v tekuté oceli a v předlitku (jeho rostoucí hloubce) [5] 

Další výsledky analýzy ukázaly (obr. 20), že u vzorku odebraného ve středu (ose) 

předlitku – H28 je koncentrace vodíku nejnižší (1,2 ppm), zatímco u vzorku odebraného na 

povrchu – H21 je koncentrace vodíku nejvyšší (3,9 ppm). 

 

Obr. 20:  Obsah vodíku měřený v různých částech předlitku [5] 
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Tento rozdíl je autory vysvětlován vlivem chladící vody v sekundární zóně chlazení 

(vodíku pronikajícího do oceli při plynulém odlévání během kontaktu tuhnoucí oceli s chladící 

vodou a s válečky), současně však může být způsoben i pronikáním vodíku k povrchu předlitku 

ihned po ztuhnutí. 

1.4.3 Vliv technologie přípravy suché mezipánve 

M. Molnár et al. analyzovali vliv technologie přípravy suché mezipánve mj. z hlediska 

zvýšených obsahů vodíku v roztavené oceli během plynulého odlévání [9]. Z předchozího 

rozboru literatury týkající se suché technologie je zřejmé, že její stěžejní výhodou je absence 

vody při aplikaci. V literatuře se lze setkat s mírně odlišnými údaji, nicméně rozdíly výsledných 

obsahů vodíku v odlévané oceli jsou vlivem použití této metody oproti torkretování velmi 

výrazné. 

Tak např. Molnár et al. [9] na základě vlastní analýzy světové literatury uvádějí, že 

průměrné zvýšení obsahu vodíku u technologie bez použití vody se pohybuje kolem 0,8 – 1,4 

ppm. Stejní autoři provedli měření vodíku sondou Hydris v nově vyzděné mezipánvi (viz obr. 

21). 

 

Obr. 21:  Zvýšení obsahu  vodíku při prvním odlévání do nově připravené mezipánve technologií 

suchých směsí [9] 

Z provedených měření je velmi dobře vidět, že k maximálnímu zvýšení obsahu vodíku 

došlo po odlití 50 tun oceli z 250 tunové licí pánve a to o 1,2 ppm (počáteční obsah vodíku po 

vakuování – 1,3 ppm), tedy v literatuře prezentovaném rozmezí. 

Jiní autoři [10] uvádějí údaje ještě nižší, a to v rozmezí kolem 0,7–0,9 ppm. Nicméně 

na základě srovnání s technologií torktetačního nástřiku s použitím vody (1,8–2,4 ppm [10]) lze 

tvrdit již jednou zmíněný fakt, že použití mezipánví připravených technologií suchých směsí, 

má velmi pozitivní vliv na požadovaný minimální výsledný obsah vodíku v oceli. 
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1.5 Možnosti snižování obsahu vodíku v tekuté oceli 

Již nejednou bylo zdůrazněno, že primární příčinou zvýšeného obsahu vodíku při 

výrobě oceli a kontinuálním lití je vlhkost, která může obecně pocházet z více zdrojů. 

Nejlepších výsledků při odstraňování vodíku z tekuté oceli lze dosáhnout metodami sekundární 

metalurgie – současným dmýcháním inertního plynu a vakuováním. 

• K rafinaci tekuté oceli se nejčastěji používá argon. Stejnou funkci však plní i bublinky 

oxidu uhelnatého při probíhající reakci uhlíku s kyslíkem. Jedná se o jednoduchou 

metodu rafinace s nízkými investičními náklady. Jedním z dosahovaných účinků je 

i mírné snižování obsahu vodíku. 

• Ke snížení obsahu vodíku při vakuovém odplyňování oceli v pánvi dochází především 

jeho vylučováním z povrchu lázně a částečně i jeho difuzí do plynných bublin 

dmýchaného argonu nebo bublin oxidu uhelnatého v blízkosti hladiny kovu. Mezi 

základní způsoby rafinace oceli působením vakua patří: 

• vakuování oceli v tavicí peci (EOP, indukční pec), 

• vakuování oceli v pánvi umístěné v kesonu, 

• vakuování v proudu oceli při jejím přelévání z pánve do pánve v kesonu 

nebo při lití oceli do kokily (v kesonu) 

• vakuování oceli v komoře, 

• zdvižným způsobem DH (Dortmund-Hüttenunion), 

• oběžným způsobem RH (Ruhrstahl-Heraeus). 

Tyto procesy však probíhají před samotným odléváním, zpravidla v pánvi nebo ve 

vakuovací komoře (mají připravit tekutou ocel pro plynulé odlévání na ZPO s přesnou licí 

teplotou a řízenou chemickou a metalografickou čistotou). Cílem této práce je však analyzovat 

příčiny následného zvyšování obsahu vodíku během plynulého odlévání a možnosti jeho 

snižování. 

1.5.1 Zamezení vlivu vlhkosti 

Zamezení vlivu vlhkosti okolního vzduchu je v průmyslových podmínkách téměř 

nereálné, celé zařízení ZPO by muselo být neprodyšně izolováno. Na základě analyzované 

literatury na snižování obsahu vodíku (ve smyslu omezení množství vlhkosti, která může přijít 

do styku s roztavenou ocelí) budou mít vliv tyto faktory: 

• použití vhodných technologií přípravy mezipánve a s tím související možnost 

použití minimálního množství přidávané vody, 
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• sušení mezipánve, 

• ohřev mezipánve, 

• ohřev stínicí trubice, ponorných výlevek (obecně všech žárovzdorných 

a potencionálně vlhkých materiálů používaných v mezipánvi), 

• vhodná volba materiálů s minimálním obsahem vlhkosti a volného CaO (licí 

prášky, krycí struska) 

• a použití jedno či dvousložkového chladícího systému v sekundární zóně 

chlazení. 

Technologie (tzv. suchá a mokrá) byly popsány v kapitole 1.2.4, chladící vodě 

přicházející do styku s již tuhnoucí ocelí v sekundární zóně chlazení byla věnována pozornost 

v komplexní analýze zahraničních poznatků. Následující podkapitoly se zaměřují na 

problematiku sušení a ohřevu žárovzdorných materiálů mezipánve a na mezipánvovou strusku 

– z hlediska opatření vedoucích k zamezení uvolňování vody. 

1.5.1.1 Sušení a ohřev mezipánve 

Účelem sušení je odstranění volné vody z vytvarovaného keramického výrobku. Musí 

se hledat optimum průběhu sušení. Sušením ve výrobku vzniká pnutí, které může způsobit jeho 

destrukci (možné zborcení stěny pracovní vyzdívky). Průběh sušení (obr. 22) [29]: 

A) voda tvoří souvislé vrstvy, které oddělují pevné částice od sebe 

B) zrna hmoty se vzájemně dotýkají, voda vyplňuje prostor mezi zrny (póry) 

C) voda není obsažena ani v pórech (zůstávají pouze tenké vodní obaly – adsorpčně vázané 

k povrchu pevných částic) 

Konečný obsah vody po ukončení procesu sušení je 1–2 %. 

 

Obr. 22:  Průběh sušení keramické vrstvy mezipánve [29] 
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Sušení mezipánve po provedení nástřiku torkretací nebo suchou technologií je 

důležitým procesem během její přípravy z hlediska odstraňování zejména volně vázané vody 

a vytvrzení pojiv. Lze hovořit o dvou postupných plynule probíhajících krocích: 

• sušení (odstranění formovací vody) a vytvrzení pryskyřice, která se používá jako pojivo. 

V této počáteční fázi se mezipánev ohřeje asi na 100 °C, dostatečně na to, aby se 

odstranila voda z povrchu pórů. 

• plynulé zahřívání na teplotu až 600 ºC (podle specifické křivky sušení) – záleží na 

zkušenostech jednotlivých provozů ZPO. Jedná se o krok mající vést k postupnému 

odstraňování strukturální vody. 

 

Obr. 23:  Příklad křivky sušení vyzdívky mezipánve [17] 

Ve většině případů se podstatné množství adsorbované vody odstraní ohřevem na 

teplotu 250–300 °C, k odstranění krystalické vody (tedy chemicky vázané) je potřebný 

dlouhodobý ohřev na 700–800°C. Doba a průběh vysušování mezipánve se řídí po zatuhnutí 

podle křivky sušení (obr. 23), která je dána výrobcem žárovzdorného materiálu a zkušenostmi 

daného provozu. 

 

Obr. 24a:  Zařízení pro ohřev mezipánví [25] 



36 
 

PIETRASZEK, B. Vliv přípravy mezipánví plynulého odlévání oceli na obsah vodíku u prvních taveb v sekvenci. 

Diplomová práce, VŠB-TU Ostrava, FMMI, 2017. 

Ohřev mezipánví je nezbytný před tzv. teplým startem především u vyzdívek 

nastříkaných torkretem. Předehřáti mezipánve před použitím na 1100 až 1200 ºC se provádí 

hlavně z důvodu zamezení ochlazení ocelové lázně vlivem vyzdívky (ohřev na teplotu blízké 

teplotě tekuté oceli – znemožnění tzv. zamrzání ocelové lázně). Doba ohřevu je individuální 

a řídí se zkušenostmi jednotlivých oceláren, zpravidla bývá dána druhem odlévané jakosti oceli 

(jejím chemickým složením) a požadovaným výsledným obsahem vodíku. Nutno podotknout, 

že současně dochází i k ohřevu stínicí trubice a ponorných výlevek. 

Ohřev se provádí pomocí speciálních hořáků, které jsou spouštěny do mezipánve otvory 

ve víku (viz obr. 24b). 

 

Obr. 24b:  Zařízení pro ohřev mezipánví během provozu [25] 

1.5.1.2 Vliv obsahu CaO v mezipánvové strusce 

Použitím krycích strusek dochází k asimilaci nekovových vměstků, které během 

setrvání oceli v mezipánvi vyplouvají k mezifázovému rozhraní kov-struska, čímž umožňují 

zvyšovat čistotu oceli v mezipánvi. Kromě toho krycí struska působí jako tepelná izolace 

povrchu taveniny a napomáhá i k zamezení sekundární reoxidace a přímého styku s vlhkostí 

okolní atmosféry. Jsou rozlišovány dva základní druhy mezipánvových strusek. První 

představuje krycí struska na bázi tuhého sypkého materiálu, která příznivě působí na tepelnou 

izolaci lázně, tzv. rýžové plevy. Tyto strusky však mají znatelně horší vlastnosti, co se týče 

pohlcování nekovových vměstků a zamezování reoxidací. 

Proto byly vyvinuty krycí strusky rafinační, které jsou využívány jako prostředek pro 

pohlcování vměstků a také mají vhodné vlastnosti pro zamezení sekundární reoxidace. Dnes se 

proto používají na hladině oceli v mezipánvi vícevrstvé (dvouvrstvé) strusky, které se skládají 

jak ze strusky krycí (izolační), tak ze strusky rafinační.  
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Základními složkami krycích strusek jsou oxidy CaO, SiO2, Al2O3, Cr2O3, TiO2, MnO, 

MgO, K2O a Na2O. Dále se přidávají (nebo přidávaly) ztekucovací přísady, jako je soda, 

kazivec, Na3AlF6. Struska může také obsahovat uhlík, který je přidáván ve formě grafitu 

v množství 3 až 40 % hmotnosti strusky.  S chemickým složením krycí strusky úzce souvisí 

parametr, který určuje její bazicitu. Bazicita strusky bývá velmi nízká a pohybuje se v rozmezí 

0,01 až 1 [24]. 

K.N. Jha [6] a A. Elmaghrabi [30] nezávisle na sobě poukazují, že je třeba věnovat 

pozornost přidávání složek obsahujících ve svém chemickém složení volné CaO, protože velmi 

snadno reaguje s vodou 

 CaO + H2O → Ca(OH)
2
      (10) 

a stává se tak potenciálním zdrojem vodíkové kontaminace roztavené oceli. Kapacita 

strusky z hlediska zadržování vody je vyšší, když se zvýší zásaditost (z důvodu většího 

množství CaO). 

Předcházení vzniku hydratovaných fází spočívá především v použití páleného vápna 

a pečlivém skladování strusky a licího prášku v neprodyšně uzavřených obalech. 

1.5.2 Odstraňování vodíku z tuhé oceli 

U zvlášť exponovaných ocelí (v případě, že naměřené obsahy vodíku v mezipánvi 

převyšují hodnoty požadované technologickým předpisem) lze po průchodu dělícím zařízením 

jeho zvýšené obsahy částečně odstranit nákladnějším protivločkovým žíháním nebo způsobem, 

kdy jsou předlitky velmi pomalu ochlazovány tak, aby měl vodík dostatek času difundovat 

z kovu (princip tzv. termoboxu). 

Do termoboxu se transportují předlitky bezprostředně po odlévání (nestačí 

vychladnout). Jedná se o částečně předehřátý uzavřený prostor, ve kterém se polotovary vlivem 

působení vlastního akumulovaného tepla ochlazují mnohem pomaleji než na vzduchu. Vodík 

tak má dostatečný čas na to, aby mohl z oceli difundovat. K předehřátí termoboxu nedochází 

použitím ohřevu (např. zemním plynem), používají se průběžně předlitky i s vyhovujícím 

obsahem vodíku (polotovary u kterých není nutné další snižování obsahu tohoto prvku a které 

slouží pouze k ohřevu a udržování předepsané teploty v tomto zařízení). 

U protivločkového žíhání se již zcela vychladlá ocel zahřeje pomocí zemního (nebo 

jiného) plynu na žíhací teplotu, na této teplotě se udrží po předepsaný čas a nechá se pomalu 

vychladnout. Protivločkové žíhání spadá do oblasti žíhání bez překrystalizace, ocel se zahřívá 
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na teplotu 550–600 °C po dobu minimálně jedné hodiny (i více) a následně se nechá 

vychladnout na vzduchu. Tento způsob odstraňování vodíku z oceli je však v porovnání 

s relativně velmi jednoduchou technologií termoboxu energeticky i ekonomicky mnohem 

náročnější a používá se jen v ojedinělých případech. 

1.6 Souhrn analýzy literárních údajů 

Provedená analýza literárních údajů k řešené problematice vedla k získání následujících 

poznatků: 

1. Vodík se rozpouští v roztavené oceli endotermicky podle Sievertsova zákona a jeho 

rozpustnost závisí na jeho parciálním tlaku nad lázní, na teplotě a chemickém složení. 

2. Vodík je z hlediska metalurgické praxe jednoznačně považován za prvek škodlivý 

a nežádoucí a způsobuje mnoho vad a defektů. 

3. Zvýšený obsah vodíku doprovází v proměnlivé míře ocel po celou dobu jejího složitého 

výrobního procesu (počínaje tavením a odpichem z konvertoru nebo elektrické obloukové 

pece, skrze sekundární metalurgii, odlévání /ať už do kokil či plynulé/, tváření, až po finální 

výrobek určený pro spotřebitele). 

4. Primární příčinou zvýšeného obsahu vodíku v oceli během výroby je vlhkost pocházející 

buď z okolní atmosféry nebo ze žárovzdorných materiálů a používaných kovových či 

nekovových surovin. Během výroby oceli v pecních agregátech může být zdrojem vlhkosti 

např. ocelový a litinový šrot, struskotvorné přísady nebo feroslitiny používané k dezoxidaci 

a legování. 

5. Obsah vodíku v oceli po odpichu z pecního agregátu lze velmi výrazně snížit metodami 

sekundární metalurgie, zejména dmýcháním inertního plynu a vhodnou volbou vakuové 

rafinace. 

6. K opětovnému zvyšování obsahu vodíku v roztavené oceli po vakuování dochází během 

technologie odlévání, a to zejména plynulým způsobem. 

7. Zvyšování obsahu vodíku v tekuté oceli v průběhu technologie plynulého odlévání může 

souviset se složením okolní atmosféry, žárovzdorných materiálů používaných v mezipánvi 

(vyzdívka, stínicí trubice, ponorné výlevky, šoupátkové uzávěry, zátkové tyče, dopadové 

desky, přepážky, hrázky, keramické filtry, porézní tvárnice aj.), rovněž tak se složením 

strusky a licího prášku. 

8. Na výsledné obsahy vodíku v mezipánvi budou mít vliv nepochybně i odlišné způsoby 

přípravy vyzdívky. 
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9. Vzhledem k vysoké povrchové aktivitě kyslíku a síry platí, že silně dezoxidovaná a odsířená 

ocel je náchylnější na pohlcování vodíku ze žárovzdorného materiálu nebo okolní 

atmosféry. 

10. V potaz je zřejmě nutno vzít i období bezprostředně po vakuové rafinaci až po moment 

nalévání tekuté oceli do mezipánve přes stínicí trubici – možné zvyšování obsahu vodíku 

vlivem vlhkosti: 

• zejména okolní atmosféry, 

• či zanedbatelnějším vlivem žárovzdorného materiálu šoupátkového uzávěru licí 

pánve a materiálu používaného k otevření těchto šoupátkových uzávěrů. 

11. Všechny zmíněné potenciální vlivy a zdroje zvýšeného obsahu vodíku v oceli lze rozdělit 

na tři dílčí faktory: 

• faktor fyzikální nebo chemické povahy: 

• chemické složení oceli, 

• teplota lázně, 

• vlhkost vzduchu (parciální tlak vodíku nad tekutým kovem), 

• faktor materiálové povahy: 

• veškeré žárovzdorné materiály, 

• struska, 

• licí prášek, 

• a faktor technologický: 

• torkretování a suchá metoda přípravy mezipánví, 

• sušení mezipánve, 

• ohřev mezipánve, stínicí trubice a ponorných výlevek, 

• sekundární chlazení. 

12. Obecně lze konstatovat, že identifikované zdroje zvýšeného obsahu vodíku mají rozdílný 

vliv na jeho obsah v oceli, který je přímo úměrný primární vlhkosti těchto zdrojů. 

13. Ze srovnání suché a mokré technologie přípravy mezipánve a provedených měření vodíku 

je naprosto zřejmé, že použití tzv. suché technologie je mnohem vhodnější z hlediska 

odlévání oceli s požadavkem na extrémně nízké obsahy vodíku, byť má své určité a již 

zmíněné nevýhody. 

14. Zvýšeným obsahům vodíku během plynulého odlévání lze předcházet jednak vhodnou 

volbou technologie přípravy mezipánve (platí pravidlo – čím méně vlhkosti, tím lépe), jejím 
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řízeným sušením, ohřevem a vhodným použitím a skladováním materiálů obsahujících oxid 

vápenatý. 

15. V případě selhání některého ze způsobů zamezení vlivu vlhkosti lze vodík z oceli do určité 

míry dodatečně snížit technologií termoboxu nebo použitím protivločkového žíhání. 
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2 Experimentální část 

Po předchozích konzultacích s technology KKO TŽ, a.s. začalo v průběhu roku 2016 

probíhat shromažďování výsledků měření obsahů vodíku v licích pánvích a mezipánvích ZPO 

č.1 sondami Hydris, dohledání chemického složení vybraných jakostí oceli a teploty lázně v MP 

i sběr ostatních důležitých údajů pro plánované experimenty. Cílem prováděných měření 

a shromažďování množství dat bylo vyhodnocení míry působení či potvrzení vlivu 

předpokládaných a teoreticky analyzovaných faktorů z hlediska specifikace této diplomové 

práce. Nakonec bylo do Tabulky naměřených hodnot (viz Příloha 1) zařazeno 307 taveb a to 

prvních, druhých a třetích v sekvenci. 

Vzhledem k zaměření diplomové práce je v následující části v logickém sledu věnována 

krátká pozornost kyslíkové konvertorové ocelárně (KKO) v TŽ, a.s. a vybraným technologiím, 

které s danou problematikou úzce souvisí, tj. vakuovacích stanic RH a ZPO č.1. V KKO TŽ, 

a.s. je ocel vyráběná v kyslíkových konvertorech pochodem LD a před transportem v licí pánvi 

do zařízení plynulého odlévání prochází mimopecním zpracováním – zařízením sekundární 

metalurgie, mj. zařízením pro vakuování oceli. 

2.1 Stručný popis kyslíkové konvertorové ocelárny v TŽ, a.s. 

Kyslíková konvertorová ocelárna se skládá z následujících stacionárních jednotek 

(seřazeno dle posloupnosti navazujících technologií) [32]: 

• ze zařízení pro svislý ohřev pánví, 

• mimopecního odsíření surového železa, 

• dvou kyslíkových 180 t konvertorů 

• (KK č.1 a KK č.2), 

• zařízení sekundární metalurgie: 

• dvou zařízení na homogenizaci oceli (argonování), 

• pánvové pece LF č. 1 a LF č. 2, 

• zařízení na chemický ohřev IR – UT, 

• zařízení na vakuování oceli RH1 a RH2, 

• zařízení na sušení komor pro vakuování, 

• dvou zařízení na plynulé odlévání oceli (ZPO č. 1 a ZPO č. 2), 

• mezipánvového hospodářství ZPO č. 1 a 2 

• a ze zařízení na odlévání ingotů. 
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2.1.1 Vakuové odplynění oceli oběžným způsobem – RH proces 

Konvertorová ocel je po odpichu a před samotným procesem odlévání zpracovávána na 

zařízeních sekundární metalurgie, jejichž nedílnou součástí je i tzv. vakuování, které je mj. 

zaměřeno na výrazné snížení vodíku v tavenině oceli. V podmínkách Třineckých železáren je 

v provozu jeden z možných způsobů vakuového zpracování tekuté oceli, a to vakuové 

odplynění oceli oběžným způsobem, tzv. RH proces. Obecně jej lze charakterizovat 

následujícím způsobem: 

Při vakuovém odplynění oceli oběžným způsobem je tavenina průběžně odplyňována 

ve vakuové ponorné komoře, do níž se ocel dopravuje sacím potrubím. Přiváděním inertního 

plynu do nasávacího hrdla vzniká směs kovu a plynu o menší měrné hmotnosti a může tak 

stoupat do vakuové komory. 

Dmýcháním inertního plynu je ocel neustále v turbulentním pohybu. Plyny obsažené 

v oceli se uvolňují z jednotlivých kapek i z povrchu hladiny kovu. Průběh nasávání oceli a její 

odtok z vakuovací komory je plynulý. 

Odplyněná ocel odtéká výtokovou trubicí zpět do pánve. Obsah pánve musí projít 

vakuovací komorou tři až pětkrát, má-li se dosáhnout snížení obsahu vodíku v oceli o padesát 

a více procent. Vakuová komora má samostatný, obvykle odporový ohřev. 

 

Obr. 26:  Závislost obsahu vodíku na době vakuování v průběhu snižování tlaku RH procesem [13] 

Toto zařízení sekundární metalurgie je zaměřeno na snížení obsahu vodíku (na obr. 26 

je znázorněn reálný průběh poklesu tlaku a obsahu vodíku v oceli během RH procesu 

v podmínkách TŽ, a.s.) či dusíku v oceli a její celkové odplynění, dále k dezoxidaci lázně, 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

0 8 10 13 15 16 17 18 20 25

p
o

d
tl

ak
 (

to
rr

)

H
 (

p
p

m
)

čas (min)

Zařízení na vakuování oceli KKO TŽ, a.s.

ppm H

podtlak



43 
 

PIETRASZEK, B. Vliv přípravy mezipánví plynulého odlévání oceli na obsah vodíku u prvních taveb v sekvenci. 

Diplomová práce, VŠB-TU Ostrava, FMMI, 2017. 

ovlivnění druhu a množství nekovových vměstků v oceli, úpravě chemického složení 

a k tepelné a chemické homogenizaci kovu. 

Zařízení v TŽ, a.s. se skládá z vakuovací komory, vtokové a výtokové roury vyzděné 

žáromateriálem, horkého odsávacího potrubí a chladiče zplodin, parotlakových vývěv, 

zásobníků přísad pro legování a dezoxidaci oceli, podavače drátů a plněných profilů 

a kontrolního a měřícího systému oceli během vakuování [31]. 

2.1.2 Charakteristika ZPO č. 1 v TŽ, a.s. 

Konvertorová ocel je v TŽ, a.s. odlévaná na dvou ZPO. První (ZPO č. 1 – dále ZPO1) 

je blokové s pěti licími proudy a lze je velmi stručně charakterizovat tímto způsobem: 

• radiální; 

• poloměr zakřivení: 14 m; 

• hmotnost tavby: 180 t; 

• průměrná roční kapacita: 1050 kt; 

• v roce 2016: 1126 kt; 

• rekord v roce 2014: 1144,726 kt; 

• počet mezipánví: 1; 

• délka předlitků: 

• bloky: 3,4 - 9 m; 

• kruh: 2,6 - 6 m. 

 

Obr. 25:  Schématické znázornění ZPO1 v TŽ, a.s. [26] 
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Na obr. 25 je schématické znázornění zařízení plynulého odlévání v Třineckých 

železárnách, dopadové místo (a tedy i vtok) do mezipánve je situováno mezi LP3 a LP4. 

Kontinuálně lité bloky jsou následně zpracovávány v navazujících hotovních tratích 

v Třinci, Ostravě a Kladně nebo jsou dodávány přímo zákazníkům. Velmi žádaným produktem 

je kruhový předlitek o průměru 525 mm. 

Zařízení plynulého odlévání oceli ZPO1 tedy slouží k odlévání tekuté oceli z pánve, 

před tím již zpracované na zařízeních sekundární metalurgie, a to do konkrétní podoby 

konečného produktu – předlitků obdélníkového či kruhového profilu (viz tab. 2) 

Tab.2:  Používané varianty odlévaných formátů [mm] na jednotlivých licích proudech (LPx) ZPO1 

varianta LP1 LP2 LP3 LP4 LP5 

1 300x350 300x350 300x350 300x350 300x350 

2 ϕ 320 ϕ 320 ϕ 320 ϕ 320 ϕ 320 

3 ϕ 410 ϕ 410 ϕ 410 ϕ 410 ϕ 410 

4 ϕ 410 ϕ 410 ϕ 410 ϕ 525 ϕ 525 

5 ϕ 470 ϕ 470 ϕ 410 ϕ 410 ϕ 410 

6 ϕ 525 ϕ 525 ϕ 410 ϕ 410 ϕ 410 

7 ϕ 525 ϕ 525 - ϕ 525 ϕ 525 

8 ϕ 525 ϕ 525 ϕ 410 ϕ 525 ϕ 525 

Zařízení se skládá z otočného licího stojanu (OLS), mezipánvových vozů (MPV), 

mezipánve (MP), krystalizátoru (KR), licích segmentů, tažné rovnací stolice a pálících strojů 

„Gega“. 

2.2 Popis provedených provozních experimentů 

Vzhledem k teoretické analýze zdrojů vodíku v oceli, specifikaci předkládané 

diplomové práce, předpokládaným cílům její experimentální části (Vliv přípravy mezipánví 

plynulého odlévání oceli na obsah vodíku u prvních taveb v sekvenci) a vzhledem ke 

konzultacím s provozem ZPO č. 1 TŽ, a.s. lze konstatovat, že na výsledný obsah vodíku 

měřeného v mezipánvích tohoto provozu (měřeno ve čtyřech fázích procesu - po vakuování 

včetně) budou mít obecně zásadní vliv tyto faktory (měřitelné nebo kategoriální veličiny): 

• fyzikálně – chemické: 

• chemické složení oceli: 

• prvky, které netvoří hydridy (mj. Mn), rozpustnost vodíku ovlivňují málo, 
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• skupina prvků (C, Si, S, P a další) snižuje rozpustnost vodíku, protože tyto prvky 

zvyšují aktivitu rozpuštěného vodíku a mají schopnost tvořit se železem karbidy, 

silicidy, sulfidy, fosfidy, a tudíž snižovat termodynamickou aktivitu železa. 

• střední teplota lázně: 

• vzhledem k endotermickému charakteru procesu rozpouštění vodíku 

v roztavené oceli s rostoucí teplotou jeho rozpustnost narůstá, 

• okolní vlhkost: 

• která je charakterizována parciálním tlakem vodíku nad kovem (Sievertsův 

zákon); 

• materiálové: 

• typ torkretu 

• a tloušťka torkretu 

• a technologické: 

• sušení mezipánve, resp. doba vysušování MP 

• a ohřev mezipánve, resp. doba ohřevu MP, 

• analogicky na nich závisí množství vody (vodní páry), ze které může být 

vodík absorbován taveninou oceli. 

Data pro analýzu byla sestavena z údajů zprostředkovaných provozem KKO TŽ, a.s. 

Měření obsahů vodíku v tavenině oceli v licích pánvích bezprostředně po vakuování 

a v mezipánvích sondami Hydris tedy probíhalo ve výše popisovaných stacionárních 

jednotkách, na zařízení na vakuování oceli RH1 a RH2 a na zařízení na plynulé odlévání oceli 

ZPO1 během roku 2016. Poskytnuté údaje a změřené hodnoty (obsahy vodíku a jednotlivé vlivy 

– faktory – měřitelné nebo kategoriální proměnné konkretizované pro tuto práci a určující jeho 

výsledný obsah) byly uspořádány v Tabulce naměřených hodnot uvedené v Příloze 1. 

Skutečné číslo tavby a jakost oceli (značky oceli určené pro výrobu kolejnic 

a železničních dvojkolí) byly vzhledem ke své citlivosti zakódovány dle určitého klíče. 

Skutečným číslům taveb byla přiřazena čísla 1 až 307. Písmena A, K, L, M (viz tab. 3) jsou 

kódy jakostí polotovarů pro kolejnice, písmena B, C, D, E, F, G, H, I, J, N, O, P, R, S 

představují značku oceli, z níž se vyrábí železniční dvojkolí. 

Bylo tedy pozorováno 307 prvních, druhých a třetích taveb v sekvenci u osmnácti 

jednotlivých jakostí ocelí. Mezi nejčetněji sledované značky se řadí jakosti oceli pro výrobu 

kolejnic L a M (viz tab. 3). 
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Tab.3:  Jednotlivé kódy jakostí a jejich četnosti 

  ocel na kolejnice ocel na železniční dvojkolí 

kód A K L M B C D E F G H I J N O P R S 

četnost 48 12 75 75 17 5 3 3 3 2 5 3 4 3 39 2 3 5 

počet 4 jakosti/210 taveb 14 jakostí/97 taveb 

Sekvenci lze rozdělit na krátkou (označení k – počet taveb v sekvenci: max. 6) a dlouhou 

(d – počet taveb v sekvenci: 7–12) Na její délce je závislá tloušťka torkretu, 50 mm u krátké 

sekvence a 60 mm u sekvence dlouhé. 

Pro zvýšení reprezentativnosti naměřených vzorků dat byly do Tabulky naměřených 

hodnot a následných experimentů kromě inkriminované 1. sekvence zahrnuty i 2. a 3. 

následující tavby. Příznak K ve sloupci Pořadí v sekvenci znamená poslední tavbu v sekvenci, 

pokud se K vyskytuje u dlouhé sekvence (d) – došlo k neplánovanému přerušení licího proudu 

vlivem např. poruchy konvertoru, zamrznutí lázně, průvalu aj. 

Mezi vysvětlované proměnné, tedy závisle proměnné – regresandy se řadí: 

1. HH1, po 50 t: obsah vodíku v oceli změřený v MP po odlití 50 tun z LP, 

2. HH2, po 100 t: obsah vodíku v oceli změřený v MP po odlití 100 tun z LP, 

3. HH3, po 150 t: obsah vodíku v oceli změřený v MP po odlití 150 tun z LP. 

Neměřené obsahy vodíku HH2 a HH3 jsou v Tabulce naměřených hodnot odfiltrovány 

(v případě vyhovujícího /relativně nízkého/ obsahu vodíku /dle DTP/ u první tavby v sekvenci 

byly především z ekonomických důvodů popisovaných v kapitole 1.3 jeho hodnoty u některých 

2. a 3. taveb v sekvenci neměřeny). Do statistického vyhodnocení jsou však zahrnuty všechny 

tavby uvedené v Tabulce naměřených hodnot. 

Detailní technologický předpis (DTP) specifikuje povolené hodnoty obsahu vodíku 

u odlévaných jakostí oceli takto: max. 1,5 ppm u kolejnicových značek, 

 max. 2,0 ppm u železničních dvojkolí, 

v případě, že naměřené hodnoty obsahu vodíku nevyhovují technologickému předpisu, jsou 

předlitky transportovány do termoboxu (princip tohoto zařízení je vysvětlen v kapitole 1.5.2). 

Mezi proměnné vysvětlující, nezávisle proměnné – významné regresory byly zařazeny: 

1. HH0, po vak.: obsah vodíku v oceli změřený v LP bezprostředně po vakuování (RH), 

Neměřené obsahy vodíku jsou v Tabulce naměřených hodnot opět odfiltrovány, 

analogicky měření obsahu v průběhu odlévání z LP; v případě vyhovujících hodnot (dle DTP) 

po odlití 50 nebo 100 tun z licí pánve již neměřeno. Do statistického vyhodnocení jsou opět 

zahrnuty všechny tavby. 
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2. Chemické složení oceli: základní a současně stěžejní – C, Mn, Si, P, S; 

3. Typ torkretu, jsou čtyři typy – N8, N9, N14, N16, všechny připravené mokrou metodou 

(19–27 % H2O): 

• N8: 19–22 % H2O, 

• N9: 24–27 % H2O, 

• N14: 22–25 % H2O, 

• N16: 21 % H2O. 

4. Tloušťka torkretu je ve vztahu k sekvenci k/d (vysvětleno u rozdělení sekvence). 

Z důvodu obtížné (téměř nemožné) proveditelnosti jednotlivých měření (měření 

tloušťky torkretu v MP v tavenině oceli) byla stanovena empiricky, na základě dlouhodobých 

pozorování a zkušeností provozu z předpokladu, že postupné opotřebení pracovní vyzdívky po 

každé tavbě v sekvenci činí 2 mm. 

5. Doba ohřevu mezipánve je proměnlivá u prvních taveb (0–480 minut). 

Teplota ohřevu se pohybuje v rozmezí 1150–1200 °C a je řízená pomocí ASŘ, u 2. a 3. 

tavby nebyl ohřev logicky uskutečňován. 

Doba vysušování MP je u všech analyzovaných mezipánví konstantní (360 minut) a je 

prováděna dle stejné křivky sušení, v Tabulce naměřených hodnot není zohledněna. 

6. Relativní vlhkost vzduchu. 

Naměřené hodnoty pocházejí z interního systému METEOINFO TŽ, a.s.. 

7. Teplota lázně byla měřena termočlánky v MP během odlévání, a to mezi prvním a druhým 

licím proudem. 

Z hlediska dezoxidace lze analyzované jakosti charakterizovat na základě aktivity 

kyslíku takto: 

• kolejnicové značky: aktivita kyslíku kolem a[0] = 15, 

• železniční dvojkolí: aktivita kyslíku do a[0] = 4. 

2.3 Použité metody hodnocení výsledků měření 

Pro vyhodnocení naměřených údajů z Tabulky naměřených hodnot byla použita popisná 

a matematická statistika, jejíž metody se používají ve všech empirických odvětvích vědy při 

získávání a interpretaci dat. Veškeré výpočty, grafy a závislosti byly realizovány pomocí 

tabulkového procesoru Excel a statistického software Statistica 7, popř. trial verze Statistica 12. 
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SW Statistica je komplexním analytickým nástrojem pro správu a zpracovávání 

širokého spektra informací (dat). Poskytuje široký výběr základních i pokročilých technik 

speciálně vyvinutých pro různorodé oblasti, mezi něž lze nepochybně zařadit i výzkum či 

zmíněné zpracování a vyhodnocování naměřených údajů. 

2.3.1 Matematická statistika 

Matematická statistika je vědecká disciplína na pomezí popisné statistiky (disciplína 

kvantitativně popisující hlavní vlastnosti sbírky dat, např. výsledků měření) a aplikované 

matematiky. Zabývá se teoretickým rozborem a návrhem metod získávání z analýzy 

empirických dat obsahujících prvek nahodilosti, tedy teorií plánování experimentů, výběrů, 

statistických odhadů, testování hypotéz (testování statistických hypotéz umožňuje posoudit, zda 

experimentálně získaná data vyhovují předpokladu, který jsme před provedením testování 

učinili) a statistických modelů. S využitím aparátu teorie pravděpodobnosti se snaží odhadnout 

vlastnosti rozdělení pozorovaných dat, chápaných jako realizace náhodných veličin, 

a metodologicky plánovat sběr dat tak, aby toto odhadování bylo efektivní. Jestliže tedy teorie 

pravděpodobnosti na základě znalosti chování určité náhodné veličiny určuje pravděpodobnost 

určitého výsledku (náhodného pokusu), matematická statistika naopak na základě dat hledá 

vlastnosti náhodné veličiny. Tento postup se označuje jako statistická inference, statistická 

indukce nebo statistické usuzování. Základními typy statistické inference jsou bodový odhad, 

intervalový odhad a testování hypotéz. Jako statistické modelování se označuje tvorba 

a testování komplexních hypotéz o datech, zahrnující obvykle určování více parametrů či 

složitou strukturu dat. 

2.3.1.1 Lineární regrese 

Nejjednodušší statistické modely jsou obsaženy již v základech odhadu a testování 

hypotéz. Například odhad výběrového průměru a jeho konfidenčního intervalu implikuje model 

dat jakožto součtu konstanty (střední hodnoty) a gaussovské náhodné veličiny (jejíž rozptyl 

ovlivňuje šířku konfidenčního intervalu). Jako modely ve vlastním smyslu se však označují 

složitější případy závislé na více různých parametrech či komplexnějších pravděpodobnostních 

schématech. Historicky nejstarším a často používaným příkladem složitějšího statistického 

modelu je lineární regrese. V základní podobě její tvar vypadá takto: 

hodnoty závisle proměnné y = lineární funkce nezávisle proměnné x 

 + reziduum s normálním rozdělením, 
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což přesněji a stručněji lze vyjádřit takto: 

y
i
 = axi + b + ei (11) 

kde y je reálná závisle proměnná (vysvětlovaná proměnná), x je reálná nezávisle 

proměnná (vysvětlující proměnná, prediktor), i označuje pořadové číslo pozorování, ei realizaci 

normálně rozložené náhodné veličiny (reziduum, které modeluje šum) a parametry a, b určují 

tvar lineární funkce: a má význam směrnice přímky a b je úsek na ose y. Základním úkolem 

tohoto typu regresní analýzy je oba parametry odhadnout, například metodou nejmenších 

čtverců.  

Regresní modelování je možno zobecnit například připuštěním nelineárních vazeb mezi 

proměnnými nebo zavedením většího množství nezávisle proměnných. Zobecněný lineární 

model GLM (angl. generalized linear model) zahrnuje celou řadu těchto zobecnění; vedle něho 

pak existují další nelineární modely, například rozhodovací stromy či některé typy neuronových 

sítí [34]. 

2.3.1.2 Umělé neuronové sítě 

Neuronová síť (Artificial Neural Network, ANN, resp. NN) je obecně velmi výkonným 

nástrojem, který se používá k modelování vztahu mezi vícerozměrnou vstupní proměnnou 

x a vícerozměrnou výstupní proměnnou y. Historie neuronových sítí sahá do čtyřicátých let XX. 

století, avšak výpočetní náročnost příslušných algoritmů umožnila jejich reálné využití až 

s vývojem výkonných počítačů. Neuronové sítě lze obecně považovat za nelineární regresní 

model, který lze vyjádřit síťovou strukturou. Inspirací pro neuronové sítě byla struktura 

mozkové tkáně vyšších živočichů, kde je neuron propojen tzv. synapsemi s několika jinými 

neurony. Synapsemi protéká proud (resp. informace, vzruch), který je každým neuronem 

zpracován a předán dalšími synapsemi do dalších neuronů. 

 

Obr. 27:   Schéma umělého neuronu [35] 

V uzlech neuronové sítě, analogicky nazývaných neurony (viz obr. 27), je každá vstupní 

proměnná xi na vstupu do j-tého neuronu násobena váhovým koeficientem wji. Součet 
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 zj = w0j + ∑wjixi      (12) 

je v neuronu transformován aktivační funkcí (viz obr. 28). Aktivační funkce vyjadřuje 

intenzitu odezvy neuronu na daný vstup. Mezi nejběžněji používané aktivační funkce patří 

logistická funkce: 

 σj(z) = 1/(1 + e-2)      (13) 

která se podobá biologické senzorické odezvové funkci. Váhy wji reprezentují intenzitu 

vazby mezi proměnnou a neuronem nebo (v případě vícevrstvých sítí) mezi neurony ve 

vrstvách. Tyto vazby se někdy analogicky nazývají synapse. Výstupní proměnné se predikují 

jako vážené lineární kombinace výstupů z poslední skryté vrstvy neuronů: 

 �̂�𝑖 = ∑ 𝑤𝑖𝑘𝜎𝐿𝑘𝑘       (14) 

 

Obr. 28:  Schéma neuronové sítě a aktivační funkce neuronu σ(z) [35] 

Neuronová síť je formálně zvláštním případem vícenásobné nelineární regrese, 

prakticky ji lze považovat za neparametrickou regresi. Kdyby neuronová síť neobsahovala 

žádnou skrytou vrstvu neuronů – pouze vstupní a výstupní proměnné, jednalo by se o model 

lineární regrese. Neuronová síť se optimalizuje za kritéria nejmenších čtverců. To znamená, že 

se nastavuje tak, aby součet čtverců rozdílů predikované a naměřené hodnoty výstupní 

proměnné byl minimální. Toto nastavení je cílem iterativní optimalizační procedury, která se 

nazývá učení neboli trénování neuronové sítě [35]. 

Logickým vyústěním finální částí této diplomové práce je vyhodnocení shromážděného 

souboru dat. V následujících kapitolách je věnována pozornost nejdůležitějším provedeným 

experimentům, které byly uskutečňovány pomocí popisné a matematické statistiky, zejména 

pak na základě statistického modelování – lineární regrese a nelineárních regresních modelů 

(umělých neuronových sítí – dále NS). 
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2.4 Vyhodnocení naměřených hodnot a diskuze experimentů 

Na vyhodnocení naměřených údajů bude mít bezpochyby vliv navržený systém měření 

a jeho způsobilost. Jakost systému měření se posuzuje na základě řady statistických vlastností 

(strannost, shodnost, opakovatelnost, reprodukovatelnost, stabilita a linearita) - ovšem tato 

komplexní analýza by mohla být obsahem diametrálně odlišné diplomové práce. 

Očekávané vlivy na výsledný obsah vodíku v tavenině oceli analyzované v teoretické 

části a detailně specifikované v úvodu části experimentální na první pohled nevykazují žádné 

významné závislosti. Bylo provedeno mnoho experimentů na základě různorodých výběrů 

proměnných z hlediska např. jedné (1., 2., nebo 3.) tavby v sekvenci, stejné jakosti oceli (téměř 

konstantního chemického složení), na základě potlačování jednotlivých vlivů aj. a jejich 

testování pomocí matematické statistiky (jednoduché párové či vícenásobné regrese) a NS. 

Je nutno předeslat, že bylo naplánováno a provedeno široké spektrum pokusů na bázi 

některých hlavních myšlenek plánování experimentů, především faktoriálního uspořádání či 

ortogonality (zkoumáním vlivu několika faktorů najednou či nezávislého posuzování vlivu 

každého jednotlivého faktoru zvláště). Do následujícího vyhodnocení jsou však zahrnuty 

a doloženy závislostmi jen některé z nich (dokreslující a relativně významné). 

2.4.1 Charakteristika naměřených hodnot obsahů vodíku 

V následujícím sloupcovém grafu (viz obr. 29) jsou znázorněny všechny hodnoty 

obsahů vodíku naměřené v tavenině oceli v mezipánvích provozu ZPO1 během prvních taveb 

v sekvenci. Prezentovaný soubor se na první pohled jeví jako naprosto stochastický. Zvýšení 

obsahu vodíku v MP po odlití 50 tun z LP vzhledem k obsahům vodíku naměřeným 

bezprostředně po vakuování u měřených taveb v sekvencích a vzhledem k jejich středním 

hodnotám činí 0,325 ppm (obsah vodíku v mezipánvi se zvýší o ~ 26 %). 

 

Obr. 29a:  Naměřené hodnoty obsahů vodíku v tavenině oceli v MP u 1. taveb v sekvenci 
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Obr. 29b:  Naměřené hodnoty obsahů vodíku v tavenině oceli v MP u 1. taveb v sekvenci 

Analogickým způsobem lze zhodnotit nárůst různých kombinací obsahů vodíku 

vzhledem k dalším statistickým veličinám (průměru, mediánu, modusu, aj.). Následující 

tabulka (viz tab. 4a) obsahuje základní popisnou statistiku naměřených údajů zobrazených na 

obr. 29. 

Tab. 4a:  Popisná statistika obsahů vodíku u všech měřených taveb v sekvencích [ppm] 

 HH0, po vak. HH1, po 50t HH2, po 100t HH3, po 150t 

Střední hodnota 1,258 1,583 1,537 1,667 

Chyba střední hodnoty 0,023 0,02 0,023 0,026 

Medián 1,2 1,6 1,6 1,6 

Modus 1,1 1,6 1,7 1,7 

Směrodatná odchylka 0,3238 0,3486 0,3476 0,2828 

Rozptyl výběru 0,1048 0,1215 0,1208 0,08 

Špičatost 1,1848 1,2978 -0,2487 0,8988 

Šikmost 0,1714 0,497 0,2174 0,6742 

Rozdíl max-min 2,4 2,1 1,7 1,6 

Minimum 0,2 0,9 0,9 1 

Maximum 2,6 3 2,6 2,6 

Počet měřených taveb 193 307 225 117 

Obecně lze říci, že se naměřené i požadované obsahy vodíku v tavenině oceli pohybují 

v intervalu extrémně nízkých hodnot. To je řádově v rozmezí jedné až tří desetitisícin procenta 

(1–3 ppm), jejich odchylky o jeden řád níže. Ovšem vzhledem k technologickému předpisu 

a předepsaným hodnotám HHx bude i nepatrné zvýšení obsahu vodíku vlivem působení 

některého ze sledovaných faktorů důvodem transportu do termoboxu. 

Pro dokreslení Tabulky naměřených hodnot jsou v grafu (obr.30) vidět změřené obsahy 

vodíku HH1, po 50t u všech analyzovaných taveb a sekvencí. Analogicky lze sestrojit grafy pro 

obsahy vodíku HH2, po100t a HH3, po 150t. Naměřené obsahy vodíku v obou výše uvedených 

grafech (obr. 29 a obr. 30) by měly vzhledem ke svému sledu měření v MP či rostoucí 
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posloupnosti následujících taveb v sekvenci (viz níže) a podle teoretických poznatků vykazovat 

určitou očekávanou klesající tendenci. Problematice a zhodnocení obsahů vodíku v průběhu 

odlévání z licí pánve bude věnována pozornost v kapitole 2.4.4. 

 

Obr. 30:  Naměřené hodnoty obsahů vodíku v MP po vakuování a po odlití 50 tun oceli z LP během 

všech sekvencí 

Následující tabulka (viz tab. 4b) uvádí základní popisnou statistiku změřených obsahů 

vodíku z hlediska postupujících taveb v jednotlivých sekvencích. Existuje předpoklad, že 

většinu vodíku z vlhkosti pracovní vyzdívky a žárovzdorných materiálů MP tavenina pohltí 

v průběhu prvních taveb v sekvenci. V průběhu odlévání oceli (na základě rostoucího počtu 

taveb) do stejné mezipánve lze určitý pokles z hlediska středních hodnot obsahů vodíku oproti 

HH0, po vak. zaznamenat (viz tab. 4b). 

Tab. 4b:  Popisná statistika obsahů vodíku vzhledem k pořadí taveb v sekvencích [ppm] 

 HH1, 1.tavba HH1, 2.tavba HH1, 3.tavba 

Střední hodnota 1,666 1,6 1,483 

Chyba střední hodnoty 0,033 0,036 0,032 

Medián 1,6 1,6 1,6 

Modus 1,6 1,6 1,6 

Směrodatná odchylka 0,3317 0,3672 0,3239 

Rozptyl výběru 0,1100 0,1349 0,1049 

Špičatost 2,7036 1,1399 -0,6215 

Šikmost 0,9342 0,6179 -0,0731 

Rozdíl max-min 2,1 2,1 1,3 

Minimum 0,9 0,9 0,9 

Maximum 3 3 2,2 

Počet sekvencí 102 102 103 

Zvýšení oproti HH0 32 % 27 % 18 % 
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Byla provedena i vícenásobná regresní analýza (kde je vysvětlovanou proměnnou HH1, 

po 50t u třetích taveb v sekvencích a regresory stejné obsahy vodíku u prvních a druhých taveb), 

která však má téměř nulový koeficient determinace a naprosto neprůkaznou schopnost korektní 

predikce. 

Z následujících regresních analýz i doplňkové analýzy pomocí neuronových sítí 

vyplývá, že obsah vodíku v mezipánvi nejvíce závisí na hodnotách obsahu vodíku po 

vakuování. To znamená, že s každou následující tavbou v sekvenci bude do zařízení plynulého 

odlévání transportována v licí pánvi tavenina oceli s určitým variabilním obsahem vodíku 

(závisejícím na kvalitě vakuování), na němž bude hodnota obsahu vodíku v mezipánvi 

(adekvátně zvýšená působením sledovaných či teoreticky analyzovaných vlivů) závislá. 

Hodnoty obsahů vodíku v mezipánvi u 2. tavby v sekvenci však nebudou závislé na 

předchozích hodnotách obsahů vodíku v MP u tavby první (atd.). Proto na základě obr. 30 

a tab. 4b nelze hypotézu, že tavenina oceli pohltí většinu vodíku z vlhkosti pracovní vyzdívky 

(během celé jedné sekvence – přestane působit vliv vlhkosti MP) v průběhu první tavby 

v sekvenci a odlití prvních padesáti tun z tavby průkazně zhodnotit (upřesněno v kap. 2.4.4). 

2.4.2 Párové regrese na základě významných kovariát 

Základní myšlenkou následující analýzy je fakt, že k opětovnému zvýšení obsahu 

vodíku změřeného bezprostředně po vakuování dochází při následném měření v mezipánvi 

v době během transportu oceli v LP z vakuovací stanice až do okamžiku odlití 50 tun z celkové 

hmotnosti tavby. Zjednodušeně tuto skutečnost lze charakterizovat časovým intervalem (tHH0
,

tHH1
). 

Jak bylo uvedeno, mezi obsahy vodíku v průběhu odlévání z licí pánve (HH1, po 50t; 

HH2, po 100t a HH3, po 150t) existují statisticky významné, avšak téměř s jistotou očekáváné 

závislosti a obsah vodíku se po odlití 50 tun z LP dále v průběhu odlévání téměř nezvyšuje (viz 

kap. 2.4.4). Proto byl pro následující statistické analýzy zvolen jako regresand obsah vodíku 

HH1, po 50t (v případě volby HH2 nebo HH3 jsou výsledky téměř identické). Jako první byla 

provedena jednoduchá párová regresní analýza, jejíž základní charakteristika je uvedena 

v tab. 5. Vysvětlující proměnnou (regresorem) je HH0, po vak. 

Bylo pozorováno všech 193 taveb, u kterých byly obsahy vodíku bezprostředně po 

vakuování změřeny. Graf (viz obr. 31a) sice ukazuje na předpokládané zvyšování obsahu 

vodíku v mezipánvi (z provedených měření je patrné průměrné zvýšení oproti střední hodnotě 

o 26 % – viz předchozí kapitola), nelze však hovořit o významné lineární či jiné závislosti. 
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Koeficient determinace provedené regresní analýzy je velmi nízký (vysvětlovací schopnost 

modelu je cca 27 %) a jen malý podíl variability pozorovaných hodnot (HH1, po 50t) je 

vysvětlen variabilitou hodnot predikovaných regresní přímkou. 

Tab. 5:  Působení všech vymezitelných vlivů 

Regresní statistika 

Násobné R 0,51781368 

Hodnota spolehlivosti R 0,268131007 

Nastavená hodnota spolehlivosti R 0,264299232 

Chyba stř. hodnoty 0,286699373 

Pozorování 193 

Je zřejmé, že na zvýšení obsahu vodíku v mezipánvi mají zcela nepochybně vliv další 

zvažované faktory, které se řadí mezi vlivy vymezitelné. Postupnou „fixací“, tedy eliminací 

těchto faktorů (provedením párové regrese při zachování vysvětlované i vysvětlující proměnné, 

avšak zúžením statistického souboru vždy o jeden faktor) lze teoreticky dospět ke statisticky 

zvládnutému regresnímu modelu, na který působí pouze náhodné příčiny variability. 

Grafickým znázorněním tohoto modelu by byla v ideálním případě (při absenci všech 

vlivů, tedy vymezitelných i náhodných) přímka – závislost HH1 na HH0 s  R2 = 1 a vycházející 

z nuly se směrnicí a = 1, tedy svírající s osou x 45°. 

 

Obr. 31:  Závislost obsahu vodíku po odlití 50 tun z LP na měřeném obsahu vodíku po vakuování 

 a)  všechny analyzované jakosti oceli b)  jakost oceli M 

První fixace faktoru byla provedena u vlivu jakosti (výsledkem je téměř konstantní 

chemické složení v následně analyzovaném statistickém souboru). Relativně nejvýznamnější 

(s největším R2) se ukázala regrese u kolejnicové značky oceli M (viz tab. 6 a obr. 31b). 

Provedeným výběrem se sice výrazně sníží počet pozorovaných hodnot (zřejmě pod hranici 
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reprezentativnosti), lze však konstatovat, že u této jakosti lze s téměř padesátiprocentní 

pravděpodobností předpovídat zvýšení obsahu vodíku v mezipánvi na základě obsahu vodíku 

po vakuování (za současného působení zbývajících zvažovaných faktorů) na základě 

následující lineární závislosti: 

 HH1, po 50t = 0,729 (HH0, po vak.) + 0,8545     (ppm) (15) 

Tab. 6:  Eliminace vlivu chemického složení (jakosti) oceli 

Regresní statistika 

Násobné R 0,697803698 

Hodnota spolehlivosti R 0,486930001 

Nastavená hodnota spolehlivosti R 0,459926316 

Chyba stř. hodnoty 0,23525453 

Pozorování 21 

V této fázi budou mít na zvýšení obsahu vodíku v mezipánvi vliv pouze zbývající 

zvažované faktory: typ a tloušťka torkretu, ohřev MP, vlhkost vzduchu a teplota lázně, popř. 

další faktory, které nebyly uvažovány. Např. samostatný vliv ŽM stínicí trubice (byl zahrnut do 

faktoru typ torkretu) nebo vlhkost a složení mezipánvové strusky (na ZPO1 dle dostupných 

informací používají vápno zcela čerstvé a chráněné proti vzdušné vlhkosti) a neočekává se její 

výrazný vliv. 

Po vyřazení vlivu typu torkretu (párová regrese byla zúžena na nejčetnější typ N8 – viz 

tab. 7) současně dojde shodou okolností i k eliminaci vlivu jeho tloušťky (zůstane pouze 

konstantních 60 mm) se sice počet pozorovaných hodnot zúží na 18, mírně však dojde ke 

zvýšení vypovídací schopnosti celého regresního modelu (viz obr. 32a). 

Tab. 7:  Eliminace vlivu typu a tloušťky torkretu 

Regresní statistika 

Násobné R 0,741182815 

Hodnota spolehlivosti R 0,549351965 

Nastavená hodnota spolehlivosti R 0,521186463 

Chyba stř. hodnoty 0,185369665 

Pozorování 18 

Posledním z možných a proveditelných experimentů je pokus o vyřazení vlivu doby 

ohřevu mezipánve (viz tab. 8). Získaný datový soubor sice vykazuje nejvyšší koeficient 

determinace (téměř 65 %), relevance z hlediska počtu sledovaných taveb je již však naprosto 

nevyhovující. Na obr. 32b je příslušný graf této závislosti. 
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Tab. 8:  Eliminace vlivu doby ohřevu MP 

Regresní statistika 

Násobné R 0,802295568 

Hodnota spolehlivosti R 0,643678179 

Nastavená hodnota spolehlivosti R 0,465517268 

Chyba stř. hodnoty 0,103390786 

Pozorování 4 

 

Obr. 32:  Závislost obsahu vodíku po odlití 50 tun z LP na měřeném obsahu vodíku po vakuování 

 a)  potlačení vlivu typu a tloušťky torkretu b)  konstantní doba ohřevu MP 

V této fázi regresního modelu na zvyšování obsahu vodíku v mezipánvi působí pouze 

dva zvažované faktory (teplota lázně v MP a relativní vlhkost vzduchu), popř. již zmíněné vlivy 

neočekávané. Paradoxně (s přihlédnutím k faktu, že byl zpracován velice obsáhlý statistický 

soubor naměřených dat) nelze ve vyřazování jednotlivých vlivů pokračovat. Není k dispozici 

dostatečný počet měřených taveb s konstantní teplotou či vlhkostí vzduchu. 

Pokud by byla veškerá variabilita hodnot obsahů vodíku v MP vysvětlena pouze 

variabilitou hodnot obsahů vodíku bezprostředně po vakuování, mohli bychom mít jistotu, že 

žádný vliv podílející se na této skutečnosti nebyl opomenut. Proces by se tedy stal statisticky 

zvládnutým, na který mohou působit pouze náhodné příčiny variability. 

Vzhledem k narůstající vypovídací schopnosti prováděné párové regresní analýzy 

(rostoucí R2) vlivem potlačených faktorů chemického složení, typu i tloušťky torkretu a doby 

ohřevu mezipánve lze konstatovat, že se všechny tyto vyjmenované faktory určitou mírou 

podílejí na zvyšování obsahu vodíku v mezipánvích plynulého odlévání. 

Následující analýza byla provedena z důvodu ověření skutečnosti, zda se některý 

z uvažovaných faktorů nepodílí na zvyšování obsahu vodíku v mezipánvích výraznějším 
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způsobem. Na společný regresand HH1, po 50t opět mají vliv všechny sledované faktory, 

nejenom zvolený regresor. 

Z teoretických poznatků uvedených v teoretické části předložené diplomové práce 

vyplývá, že: 

1. Obsah vodíku v železe je přímo úměrný odmocnině z relativního parciálního tlaku 

vodíku nad taveninou oceli. 

Ten je přímo úměrný relativní vlhkosti vzduchu (ta udává poměr mezi okamžitým 

množstvím vodních par ve vzduchu a množstvím par, které by měl vzduch o stejném tlaku 

a teplotě při plném nasycení). Tento závěr je vyjádřením Sievertsova zákona a mělo by tedy 

platit, že naměřené hodnoty vodíku budou s rostoucí vlhkostí vzduchu narůstat. 

Z tab. 9 jsou patrné výsledky provedené regrese, do které jsou zahrnuty všechny tavby. 

Graf na obr. 33 sice vykazuje určitou klesající tendenci (teoreticky by měl jednoznačně 

narůstat), výsledky jsou však vzhledem k mizivé vypovídací schopnosti modelu naprosto 

neprůkazné. 

Tab. 9:  Výsledky pro regresor: relativní vlhkost vzduchu 

Regresní statistika 

Násobné R 0,23743324 

Hodnota spolehlivosti R 0,056374543 

Nastavená hodnota spolehlivosti R 0,053280689 

Chyba stř. hodnoty 0,339153138 

Pozorování 307 

 

Obr. 33:  Závislost obsahu vodíku po odlití 50 tun z LP na relativní vlhkosti vzduchu během odlévání 

 a)  všechny analyzované jakosti oceli b)  jakost oceli L 
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Pro tuto regresní analýzu (vysvětlovaná proměnná – HH1, po 50t; regresor – vlhkost 

vzduchu) byly provedeny četné experimenty zakládající se na dílčích výběrech dat 

z naměřeného statistického souboru (analogicky předchozí analýze obsahu vodíku po 

vakuování). Žádný z pokusů bohužel nemá valnou vypovídací schopnost. Na obr. 33b je graf 

regresní analýzy s vysvětlovanou proměnnou HH1, po 50t v závislosti na relativní vlhkosti 

u vybraných jakostí oceli L (analyzováno bylo 75 taveb). 

2. Vodík se rozpouští v roztavené oceli endotermicky. 

Jeho obsah tady v tekuté oceli s rostoucí teplotou narůstá (je otázkou, jak markantně, či 

zda vůbec se tento poznatek projeví v tak úzkém měřeném intervalu teplot /cca 50 °C/– viz obr. 

34). Předpokladem, aby se potvrdil endotermický charakter, je kontakt oceli s vodíkem. 

Tab. 10:  Výsledky pro regresor: teplota lázně 

Regresní statistika 

Násobné R 0,404329284 

Hodnota spolehlivosti R 0,16348217 

Nastavená hodnota spolehlivosti R 0,160739489 

Chyba stř. hodnoty 0,319325512 

Pozorování 307 

V tab. 10 jsou znázorněny výsledky jednoduché regrese, kde je vysvětlující proměnnou 

teplota lázně v mezipánvi plynulého odlévání. Koeficient determinace je opět velmi nízký. 

 

Obr. 34:  Závislost obsahu vodíku po odlití 50 tun z LP na teplotě v MP během odlévání u všech 

měřených taveb v sekvenci 

 a)  všechny analyzované jakosti oceli b)  vybraný typ torkretu N8 

Očekávané hodnoty obsahu vodíku po odlití 50 tun z licí pánve sice ukazují nárůst 

v závislosti na rostoucí teplotě, vysvětlovací schopnost analýzy je však nedostačující. 

y = 0,0081x - 10,594

R² = 0,1635

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

1460 1480 1500 1520 1540

H
H

1
, 

p
o

 5
0

t 
(p

p
m

)

teplota lázně v mezipánvi (°C) 

HH1, po 50t

Očekávané HH1, po 50t

Lineární (HH1, po 50t)

y = 0,012x - 16,413

R² = 0,2223

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

1460 1480 1500 1520 1540

H
H

1
, 

p
o

 5
0

t 
(p

p
m

)

teplota lázně v mezipánvi (°C) 

HH1, po 50t

Očekávané HH1, po 50t

Lineární (HH1, po 50t)



60 
 

PIETRASZEK, B. Vliv přípravy mezipánví plynulého odlévání oceli na obsah vodíku u prvních taveb v sekvenci. 

Diplomová práce, VŠB-TU Ostrava, FMMI, 2017. 

Z následných provedených experimentů vykazuje nejlepší koeficient determinace regrese, ve 

které je počet taveb redukován na jeden typ nejčetněji používaného torkretu N8 (viz obr. 34b 

a tab. 11) 

Tab. 11:  Výsledky pro regresor: teplota lázně - torkret N8 

Regresní statistika 

Násobné R 0,471445552 

Hodnota spolehlivosti R 0,222260909 

Nastavená hodnota spolehlivosti R 0,218557389 

Chyba stř. hodnoty 0,291533147 

Pozorování 212 

3. Legující prvky z hlediska jejich vlivu na rozpustnost vodíku v roztavené oceli je možno 

rozdělit do několika skupin. 

Na základě teoretických poznatků a z hlediska naměřených hodnot lze tvrdit, že mangan 

ovlivňuje obsah vodíku zanedbatelným způsobem a uhlík, křemík, fosfor a síra jeho rozpustnost 

snižují. Teoreticky by se tak se zvyšující koncentrací těchto chemických prvků měl obsah 

vodíku v tavenině snižovat. 

U následujících provedených regresních statistik jsou zohledněny všechny tavby 

uvedené v Tabulce naměřených hodnot (tedy 307). Jakýkoliv pokus o výběr dílčích dat ze 

statistického souboru (opět analogicky popisovanému postupu u analýzy vlivu vodíku po 

vakuování) neukazuje na výraznější zvýšení vypovídací schopnosti posuzovaných regresních 

modelů. Koeficienty determinace provedených analýz mají nízkou spolehlivost. Nelze tedy 

posoudit teoretický fakt, že mangan z chemického složení oceli ovlivňuje obsah vodíku 

v tavenině zanedbatelným způsobem (viz obr. 35). 

 

Obr. 35:  Závislost obsahu vodíku HH1, po 50t na obsahu manganu v oceli během odlévání u všech 

měřených taveb v sekvenci 
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Obr. 36:  Závislost obsahu vodíku HH1, po 50t na obsahu uhlíku a křemíku v oceli během odlévání 

u všech měřených taveb v sekvenci 

Všechny čtyři závislosti regresandu na chemickém složení na obr. 36 a obr. 37 sice 

ukazují očekávaný průběh, tyto závěry jsou však ze statistického hlediska naprosto 

nespolehlivé. 

 

Obr. 37:  Závislost obsahu vodíku HH1, po 50t na obsahu fosforu a síry v oceli během odlévání 

u všech měřených taveb v sekvenci 

Nutno podotknout, že očekávaný vliv jednotlivých jakostí oceli je jednoznačně dán jeho 

chemickým složením. Zbylé vlivy na obsah vodíku v oceli, jejichž předpokládaná závislost 

bohužel rovněž nebyla prokázána, úzce souvisí s faktorem zřejmě nejdůležitějším. Tím je voda, 

resp. vodní pára. 

4. Typ a tloušťka torkretu ovlivňují výsledný obsah vodíku v tavenině oceli množstvím 

přidávané vody. 

Toto množství je navíc s největší pravděpodobností variabilní a závislé na odhadu 

a zkušenostech zhotovitele pracovní vyzdívky mezipánve. 
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U torkretu s nejvyšším obsahem přidávané vody během procesu přípravy MP (v tomto 

případě N9) lze očekávat nejvyšší obsahy vodíku. Z jednoduchého grafu (obr. 38) sestrojeného 

z naměřených hodnot tento poznatek nevyplývá. 

 

 Obr. 38:  Naměřené obsahy vodíku Obr. 39:  Naměřené obsahy vodíku 

 u jednotlivých typů torkretu vzhledem k tloušťce torkretu 

Analogií je vliv jeho tloušťky – čím tenčí (krátká sekvence: 50, 48, 46 mm; dlouhá 

sekvence: 60, 58, 56 mm), tím nižší obsahy vodíku. 

Popisnou statistikou z měřených hodnot tento předpoklad nelze adekvátně posoudit (viz 

obr. 39), pro dokreslení byly vybrány tavby u dlouhých sekvencí. 

5. Sušení a ohřev MP – tyto procesy si kladou za cíl odstraňování volné i chemicky vázané 

vody z aplikovaného ŽM pro pracovní vyzdívku MP. 

Doba sušení MP je konstantní, mělo by však platit, že čím delší její doba ohřevu na 

teploty nad 1000 °C, tím méně  H2O (vodní páry) a současně nižší obsah vodíku v tavenině 

oceli. 

Tab. 12:  Výsledky pro regresor: doba ohřevu mezipánve 

Regresní statistika 

Násobné R 0,106874489 

Hodnota spolehlivosti R 0,011422156 

Nastavená hodnota spolehlivosti R 0,000437958 

Chyba stř. hodnoty 0,342163743 

Pozorování 92 

Naměřené hodnoty mají opět naprosto nahodilý charakter (viz obr. 40). Pro regresní 

analýzu (viz tab. 12) bylo ze statistického souboru vybráno všech 92 prvních taveb v sekvenci, 

u kterých byl ohřev mezipánví uskutečňován. Je zřejmé, že klesající průběh predikované křivky 
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(viz obr. 40) ukazuje očekávaný průběh, avšak analýza je z hlediska vypovídací schopnosti 

irelevantní. 

 

Obr. 40:  Obsah HH1 v závislosti na době ohřevu mezipánve 

Dále byly provedeny pokusy o sestavení vícenásobných regresních modelů obsahů 

vodíku v mezipánvi v průběhu odlévání z licí pánve. Po četných experimentech byl nalezen 

regresní model s nízkou, avšak nejlepší vysvětlovací schopností. Této problematice je věnována 

následující kapitola. 

2.4.3 Vícenásobná regresní analýza 

Vysvětlovanou proměnnou je zde opět obsah vodíku po odlití 50 tun z mezipánve (HH1, 

po 50t). Jako regresory byly zvoleny všechny sledované faktory. Počet taveb ze statistického 

souboru byl omezen na tavby, u kterých byl měřen obsah vodíku po vakuování HH0 a současně 

tavby, před kterými byl prováděn ohřev mezipánve (doba ohřevu je různá od 0). 

Důsledkem tohoto výběru byla sestavena tabulka, jejíž součástí jsou pouze první tavby 

v jednotlivých sekvencích a jakosti analyzovaných ocelí A, B, C, D, E, I, K, L, M, N, O, P, R 

a S. Základní a dílčí regresní statistika tohoto souboru dat (91 taveb) je uvedena v tab. 13 a tab. 

14. 

Tab. 13:  Výsledky vícenásobné regrese 

Regresní statistika 

Násobné R 0,707201111 

Hodnota spolehlivosti R 0,500133411 

Nastavená hodnota spolehlivosti R 0,430531734 

Chyba stř. hodnoty 0,254940138 

Pozorování 91 
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Koeficient determinace modelu je R2= 0,5, což znamená, že variabilita pozorovaných 

hodnot HH1, po 50t je vysvětlena variabilitou hodnot predikovaných regresory z padesáti 

procent. 

Tab. 14:  Dílčí výsledky vícenásobné regrese 

 Proměnné xn Koeficienty Chyba stř. hodnoty t Stat Hodnota P 

Hranice -9,729273212 8,465205326 -1,14932513 0,253889674 

obsah C  0,194308093 0,872414816 0,222724431 0,824324833 

obsah Mn  -0,334092213 0,817247804 -0,408801605 0,683791358 

obsah Si -0,127910531 0,419158879 -0,305160017 0,761046845 

obsah P -4,176909395 13,79104087 -0,302871222 0,762784088 

obsah S -11,03293966 9,069780838 -1,216450525 0,227435349 

HH0, po vak. 0,548761737 0,107111906 5,123256203 2,07629E-06 

typ torkretu -0,012418379 0,008189897 -1,51630462 0,13343375 

doba ohř. MP -0,000461781 0,000449088 -1,028265267 0,306963129 

vlhk. vzduchu -0,002533244 0,002179474 -1,162319092 0,248605219 

tl. torkretu 0,010203675 0,011007364 0,92698625 0,356757085 

teplota lázně 0,00728069 0,005306567 1,37201521 0,17394228 

Odhadovaná regresní rovnice má tvar: 

 𝑦 = - 9,72927 + 0,19431x1 - 0,33409x2 - 0,12791x3 - 4,17691x4 - 11,03294x5 

  + 0,54876x6 - 0,01242x7 - 0,00046x8 - 0,00253x9 + 0,0102x10 + 0,00728x11      (16) 

Hodnoty regresních koeficientů a význam jednotlivých proměnných xn jsou v logickém 

sledu uvedeny v tab. 14. Na hladině spolehlivosti 0,05 je bohužel statisticky významný (p-

hodnota je menší než 0,05) pouze koeficient u faktoru HH0, po vak. 

 

Obr. 41:  Závislost obsahu vodíku HH1, po 50t na základním chemickém složení (C a Mn) 
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Následující grafy regresních přímek byly sestrojeny na základě provedené vícenásobné 

regresní analýzy. Závislosti zvoleného regresandu na chemickém složení jakosti všech značek 

oceli (vyjma F, G, H a J – viz obr. 41, obr. 42 a obr. 43)) sice předpovídají očekávaný průběh 

(uhlík, křemík, fosfor a síra podle teoretických poznatků snižují rozpustnost vodíku v oceli), 

jejich vysvětlovací schopnost je však mizivá. I v opačném případě však u manganu určitě nelze 

očekávat přímku rovnoběžnou s osou x. 

 

Obr. 42:  Závislost obsahu vodíku HH1, po 50t na základním chemickém složení (Si a P)) 

 

Obr. 43:  Závislost obsahu vodíku HH1, po 50t na základním chemickém složení (S) 

Jak bylo uvedeno v kapitole 2.2, v analyzovaném statistickém souboru je uvedeno pouze 

základní a stěžejní chemické složení sledovaných značek. Při výběru dat ze souboru na základě 

jakosti oceli (viz začátek kap. 2.4.2) získáme téměř konstantní chemické složení a vliv ostatních 

chemických prvků (příměsí, které ocel bezesporu obsahuje) se v analýze jeho vlivu na 
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regresand neprojeví. V tomto případě (do regrese je zahrnuto 14 jakostí oceli) však tyto příměsi 

mohou mít na vysvětlovanou proměnnou určitý nezaznamenaný vliv. 

 

Obr. 44:  Závislost obsahu vodíku HH1, po 50t na typu a tloušťce torkretu 

Závislosti HH1 na typu a tloušťce torkretu (viz obr. 44) byly sestrojeny pouze pro 

názornost. Jsou irelevantní ze dvou hledisek. Tyto grafy zřejmě nelze sestrojit jako bodové 

a prokládat regresní přímkou (zejména graf vlevo – jedná se o kategoriální faktor) a zcela určitě 

nelze exaktně určit množství vody v torkretu, které je variabilní a z části závislé na zhotoviteli 

(N8: 19 až 22 % H2O, N14: 22 až 25 % H2O a N16: 21 % H2O). 

 

Obr. 45:  Závislost obsahu vodíku HH1, po 50t na teplotě lázně a době ohřevu v MP 

R2 na obr. 45 vpravo je téměř nulový. Určitou schopnost valné predikce (R2 = 0,43) 

vykazuje závislost na obr. 45 vlevo a ukazuje na skutečnost, že se obsah vodíku vlivem rostoucí 

teploty v tavenině oceli zvyšuje. 
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Obr. 46:  Závislost obsahu vodíku HH1, po 50t na HH0, po vak. a vlhkosti vzduchu 

Z doposud provedených analýz se jako nejvýznamnější jeví regresor HH0, po vak. (viz 

obr. 46 vlevo; R2 = 0,71). To je logické, od hodnoty obsahu vodíku po vakuování se bude 

formovat výsledný obsah vodíku v mezipánvi, a to právě vlivem sledovaných faktorů. Na obr. 

46 vpravo je statisticky nekorektní závislost HH1 na vlhkosti vzduchu. Závěrem lze říci, že 

všechny závislosti (vyjma grafu u typu a tloušťky torkretu a vlhkosti vzduchu) predikují 

očekávaný průběh, byť ve většině případů se jedná o předpovědi statisticky nevýznamné. 

2.4.4 Zhodnocení obsahů vodíku v průběhu odlévání z licí pánve 

Určité závislosti mezi obsahy vodíku v mezipánvi během odlévání z pánve licí se daly 

téměř s jistotou očekávat. Jejich analýza sice není schopna určit vliv jednotlivých faktorů, 

poskytuje však určité dílčí informace a je možným nástrojem pro jejich predikci. 

Očekávanou lineární závislost s určitou pravděpodobností vykazuje měření vodíku po 

odlití 50, 100 a 150 t z LP (vodík v tabulce horizontálně) - obsah vodíku by se měl snižovat 

vlivem klesající vlhkosti (množství vodní páry) v mezipánvi. Tento předpoklad vychází 

z úvahy, že většinu vodíku tavenina oceli absorbuje v průběhu začátku odlévání. 

Na základě provedené lineární regrese lze predikovat výsledné obsahy vodíku 

v tavenině oceli v mezipánvi následujícím způsobem: 

• s více než 87 % - ní pravděpodobností (R2= 0,8713) lze očekávat na základě měření 

obsahu vodíku v MP po odlití 50 tun z LP takový výsledný obsah vodíku po odlití 100 

tun z LP, který lze vypočítat podle rovnice aproximované přímky (viz obr. 47): 

HH2, po 100t = 0,9213 (HH1, po 50t) + 0,0882     (ppm) (17) 
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 Obr. 47:  Závislost obsahu vodíku v tavenině Obr. 48:  Závislost obsahu vodíku v tavenině 

 oceli v MP po odlití 100t z LP na obsahu vodíku  oceli v MP po odlití 150t z LP na obsahu vodíku 

 v tavenině oceli v MP po odlití 50t z LP v tavenině oceli v MP po odlití 50t z LP 

• s více než 77 % - ní pravděpodobností lze očekávat na základě měření obsahu vodíku 

v MP po odlití 50 tun z LP takový výsledný obsah vodíku po odlití 150 tun z LP, který 

lze vypočítat podle rovnice (viz obr. 48): 

HH3, po 150t = 0,9467 (HH1, po 50t)     (ppm) (18) 

V tomto případě regresní přímka prochází průsečíkem souřadnicových os (koeficient 

determinace je shodný s nastaveným R2), a proto lze na základě predikce jednoduché rovnice 

aproximované přímky v MP očekávat postupem odlévání nepatrně nižší obsahy vodíku. 

• s téměř 86 % - ní pravděpodobností lze očekávat na základě měření obsahu vodíku v MP 

po odlití 100 tun z LP takový výsledný obsah vodíku po odlití 150 tun z LP, který lze 

vypočítat podle rovnice (viz obr. 49): 

HH3, po 150t = 0,9531 (HH2, po 100t) + 0,0423     (ppm) (19) 

 

Obr. 49:  Závislost obsahu vodíku v tavenině oceli v MP po odlití 150t z LP na obsahu vodíku 

v tavenině oceli v MP po odlití 100t z LP 
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Byla provedena v podstatě duplicitní upřesňující doplňková analýza pomocí 

neuronových sítí. Umělé neuronové sítě lze obecně považovat za nelineární regresní modely, 

i když se oproti párové či vícenásobné regresní analýze liší způsobem výpočtů (viz kap. 

2.3.1.2). Byla provedena i adekvátní vícenásobná regresní analýza ve SW Statistica 12, která 

poskytuje srovnatelné výsledky. Není uvedena vzhledem ke skutečnosti, že cílem této práce 

není srovnávání různých metod výpočtů. 

Z důvodu zachování logického sledu analyzované problematiky závislosti mezi obsahy 

vodíku v mezipánvi během odlévání z pánve licí toto vyhodnocení předchází komplexní 

analýze celého statistického souboru pomocí neuronových sítí. Tam je mnohem podrobněji 

vysvětlen postup, na jehož základě NS provádějí výpočty (viz následující kap. 2.4.5). 

Jako vstupní proměnné NS byly zadány obsahy vodíku změřené v MP po odlití 50 a 100 

tun oceli z licí pánve, výstupní proměnnou byl obsah vodíku HH3, po 150t. K analýze byl 

zvolen výběr 127 taveb, u kterých byly změřeny obsahy vodíku ve všech analyzovaných fázích 

odlévání z LP. 

Po několika experimentech byla nalezena síť s relativně vysokým koeficientem 

determinace, a tudíž kvalitní vypovídací schopností. Nalezená třívrstvá perceptronová 

/perceptron – typ neuronu/ síť VYPS 2:2-9-6-1:1 (označení NS ze SW Statistica 7, vysvětluje 

počet vstupních a výstupních proměnných a počty neuronů ve skrytých vrstvách – viz obr. 53) 

je schopna predikovat výsledné obsahy vodíku HH3, po 150t s jistou přesností (viz obr. 50): 

 

Obr. 50:  Kvalita predikce NS VYPS 2:2-9-6-1:1 

Předpověď NS je nelineární a vzhledem k aproximaci pomocí lineárního regresního 

modelu mnohem přesnější. Na následujících grafech (obr. 51 a obr. 52) jsou doloženy 

konkrétní predikované průběhy. Z grafu (obr. 51) je vidět, že obsah vodíku HH3, po 150t 

tunách má klesající tendenci (dochází k poklesu HH3 vzhledem k růstu HH1) až od hodnoty 
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cca 1,6 ppm a vyšší. Při nižších obsazích HH1 dle predikce NS dochází v mezipánvi v průběhu 

odlévání k pozdějšímu zvyšování jeho množství (tedy hodnoty predikovaného obsahu HH3). 

 

 Obr. 51:  Predikce obsahu HH3 vzhledem Obr. 52:  Predikce obsahu HH3 vzhledem 

 k nárůstu HH1 pomocí NN VYPS 2:2-9-6-1:1 k nárůstu HH2 pomocí NN VYPS 2:2-9-6-1:1 

Z citlivostní analýzy této neuronové sítě vyplývá, že na konečném obsahu vodíku HH3, 

po 150t bude mít mnohem větší podíl (předpověď sítě na jeho základě je přesnější) obsah 

vodíku HH2, po 100t. V grafu (obr. 52) je nelineární závislost obsahu vodíku HH3, po 150t na 

obsahu vodíku po odlití 100 tun oceli z LP – HH2. Křivka je úmyslně aproximovaná lineární 

závislostí. Porovnáním obou průběhů lze demonstrovat předpovídané obsahy vodíku HH3 

neuronovou sítí VYPS 2:2-9-6-1:1. Body ležící na predikované křivce a současně se nacházející 

nad regresní přímkou předpovídají zvýšení obsahu vodíku v MP během odlévání. Body 

o souřadnicích [HH2, HH3] ležící na křivce a současně pod regresní přímkou predikují pravý 

opak. 

Na obrázku (obr. 54) je na základě předpovědí popisované perceptronové sítě sestrojena 

odezvová plocha. Jedná se o trojrozměrný graf, z něhož lze v případě známých hodnot obsahů 

vodíku HH1 a HH2 predikovat obsahy vodíku v tavenině oceli po odlití 150 tun z licí pánve. 

 

Obr. 53:  Neuronová síť VYPS 2:2-9-6-1:1 Obr. 54:  Odezvová plocha NS VYPS 2:2-9-6-1:1 
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Ze srovnání experimentů s obsahy vodíku v mezipánvi provedených na základě lineární 

regrese a pomocí neuronových sítí lze vyvodit určité dílčí závěry: 

1. Pokud lze analyzované vzorky dat považovat za reprezentativní (a jednoznačně lze – za 

průkazné se považuje vyhodnocení třiceti naměřených hodnot), bylo by možno na bázi 

lineární regrese zdánlivě tvrdit, že kvantifikace (měření sondami Hydris) obsahů vodíku 

v MP po odlití 100 a 150 tun z LP není relevantní (minimálně ve druhém uvedeném případě). 

Vzhledem k relativně vysokým nákladům (zmiňovaným v teoretické části) na jednotlivá 

měření obsahu vodíku v MP (zejména ceně jednorázové trubice sondy Hydris) by bylo na 

zvážení technology provozu ZPO1, zda v tomto měření v budoucnosti pokračovat. 

Predikce pomocí lineární regrese je ovšem zjednodušená a toto tvrzení je proto velmi 

diskutabilní. Jedná se o extrémně nízké obsahy vodíku a každá byť minimální odchylka 

způsobená nikoliv chybou měření, ale účinkem některého z popisovaných faktorů, může mít 

negativní dopad na dodržování detailního technologického předpisu. Předpovědi neuronové sítě 

se jeví jako mnohem přesnější, predikované průběhy popisovaných závislostí nevykazují 

linearitu a ukazují na možné zvyšování (byť nevýrazné) obsahu vodíku v oceli v mezipánvi 

v průběhu odlévání. 

Pozn.: V tab. 4 na str. 52 v popisné statistice obsahů vodíku u měřených taveb 

v sekvencích ukazuje střední hodnota HH3 oproti HH2 na určitý nárůst. Obsah vodíku se po 

transportu z vakuovací stanice (HH0 = 1,258 ppm) v MP v průběhu odlévání vzhledem ke své 

střední hodnotě logicky s přihlédnutím ke vlivu analyzovaných faktorů zvýší na HH1 = 1,583 

ppm. Vzápětí očekávaně klesá (HH2 = 1,537 ppm), až do měření po 150t (HH3 = 1,667 ppm). 

Zvýšená střední hodnota HH3 však může být zkreslena množstvím (byl proveden mnohem 

menší počet měření proti HH1 a HH2). a intervalem (vysoké hodnoty) změřených obsahů HH3. 

Nebyl tedy jednoznačně potvrzen teoretický předpoklad (snad pod podmínkou 

aproximace), že při měření obsahu vodíku po odlití 50, 100 a 150 t z LP (vodík v tabulce 

horizontálně) by se jeho obsah měl snižovat vlivem klesající vlhkosti (množství vodní páry). 

Lze však tvrdit, že vzhledem k velkému množství pozorovaných hodnot nelze v tavenině oceli 

v MP během plynulého odlévání na ZPO1 očekávat vlivem působení analyzovaných faktorů 

žádné markantní a neočekávané zvýšení obsahu inkriminovaného plynu. 

2.4.5 Komplexní vyhodnocení pomocí neuronových sítí 

Jak bylo uvedeno, umělé neuronové sítě lze obecně považovat za nelineární regresní 

modely, prakticky je lze považovat za neparametrickou regresi. Neparametrická regrese je 
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metoda, jež zastupuje aproximační postupy v případě, že známe tvar funkce, která má odpovídat 

daným (získaným) hodnotám. Kdyby neuronová síť neobsahovala žádnou skrytou vrstvu 

neuronů – pouze vstupní a výstupní proměnné, jednalo by se o model lineární regrese. 

V následující kapitole byla provedena doplňková analýza dané problematiky pomocí 

neuronových sítí. 

Na vstup testovaných NS byly zadány hodnoty změřeného chemického složení, obsahy 

vodíku po vakuování, typy a tloušťky torkretů, doby ohřevu MP, jednotlivé vlhkosti vzduchu 

a teploty lázně. Do výpočtů byly vloženy proměnné u všech 307 změřených taveb 

v jednotlivých 103 sekvencích. Bylo otestováno na deset tisíc neuronových sítí a vybráno pět 

(viz obr. 49) s relativně „nejlepšími“ výsledky. 

 

 

 

Obr. 55:  Grafické zobrazení vybraných testovaných neuronových sítí 

Údaje o míře kvality a schopnosti relevantní predikce chování celého systému pomocí 

neuronové sítě lze získat z jejich různých parametrů (např. trénovacích, validačních 
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a testovacích výkonů a chyb, citlivostní analýzy, studiem reziduí, odezvových grafů a ploch, 

popisných statistik aj.) a zejména pak z jejich předpovědí. Závislost predikovaných 

(předpovězených) hodnot na hodnotách pozorovaných neuronovou sítí by v ideálním případě 

měla vykazovat průběh přímky se směrnicí a = 1 (tangens úhlu; úhel, který svírá tato přímka 

s osou x je 45°). Takováto síť by byla schopna predikovat chování systému se 100 % přesností 

(NS se 100 % naučením). 

Na obr. 56 je odezvový graf pěti zvolených neuronových sítí, čísla řad se shodují s čísly 

sítí znázorněných na obr. 55. Odezvový graf ukazuje možné závislosti hodnot obsahu vodíku 

měřeného po odlití 50 tun z LP v MP na jednotlivých sítí predikovaných hodnotách všech 

dílčích vlivů. V tomto případě byl pro ukázku vybrán jeden prvek z chemického složení 

analyzované oceli – uhlík. Analogickým postupem lze sestrojit grafy závislosti HH1, po 50t na 

obsazích manganu, křemíku, fosforu a síry; HH0, po vak., typu a tloušťce torkretů, době ohřevu 

MP, vlhkosti vzduchu a teplotě lázně. 

Výstupem z výpočtů pomocí NS bohužel není jednoznačně hmatatelné vyjádření míry 

působení těchto vlivů, např. pomocí matematické rovnice, NS však poskytuje cenný algoritmus. 

Na jeho základech a na bázi relativně jednoduchého programu v jazyce C lze sestavit aplikaci, 

která by byla schopna na základě zadávání vstupních hodnot známých vlivů predikovat 

výsledné obsahy vodíku v oceli v MP. Nebo po úpravě prvotních vstupů na NS naopak určit 

např. nezbytně nutnou dobu jejího ohřevu. 

 

 Obr. 56:  Odezvový graf analyzovaných Obr. 57:  Analýza relevance třívrstvé 

 neuronových sítí na obr. 55 perceptronové sítě VVPS 8:8-12-7-1:1 

Z obr. 55 je schematicky vidět, jakým způsobem jednotlivé sítě provádějí výpočet (na 

obrázku je pouze pět relativně nejrelevantnějších). Snaží se jednotlivé vlivy na vstupu či ve 

skryté vrstvě neuronů kombinovat i potlačovat, např. NS č. 3 věnuje pozornost pouze třem 
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vlivům a její odezva je zcela lineární. Již z tohoto hlediska lze konstatovat, že není schopna 

poskytovat průkazné výsledky. 

Výsledky patrné z odezvového grafu by se tedy daly považovat za relevantní pouze 

v případě lineární závislosti predikovaných hodnot obsahů vodíku na těchto hodnotách 

pozorovaných sítí (závislosti sestrojené na základě předpovědí sítě). Bohužel ani jedna 

z testovaných NS nevyhovuje kladeným požadavkům. Tyto závislosti byly sestrojeny u všech 

analyzovaných sítí. Bohužel koeficienty determinace jsou velmi malé, a proto je jen malý podíl 

variability pozorovaných hodnot vysvětlen variabilitou hodnot predikovaných (regresní 

přímkou – viz obr. 57). 

V případě, že by výše popisovaná závislost např. u NS č.1 (ZRNS 1:1-96-2-1:1) 

vykazovala lineární charakter, dal by se z konkrétního odezvového grafu na obr. 50 (tmavě 

modrý průběh) potvrdit teoretický fakt, že uhlík snižuje rozpustnost vodíku. Opět analogicky 

by bylo možno prověřit i ostatní teoreticky analyzované působící vlivy. Tato komplexní analýza 

vlivů majících dopad na výsledný obsah vodíku v oceli v MP však bohužel není relevantní. Pro 

dokreslení rozboru je doložen test linearity popisované závislosti sítě VVPS 8:8-12-7-1:1 (č. 5). 

2.4.6 Analýza krátkých sekvencí pomocí třívrstvé perceptronové sítě 

Po četných a časově náročných experimentech, trénování neuronových sítí a hledání 

závislosti vlivu analyzovaných faktorů na inkriminovaných obsazích vodíku v tavenině oceli 

v mezipánvi byla nalezena neuronová síť VYPS 10:10-9-1:1 s relativně kvalitní schopností 

jejich predikce. Celkem překvapivě byly nalezeny závislosti u souboru dat, který byl vybrán na 

základě délky sekvence. Analyzovaná data (viz tab. 15) lze charakterizovat následujícím 

způsobem: 

• pro směrodatnější výpočet (neuronová síť je toto schopna zohlednit) byla data u hodnot 

chemického složení a obsahů vodíku po vakuování a po odlití 50 tun z LP vynásobena 

tisícem (po výpočtech a pro sestrojení grafů byla přepočtena na skutečné řády), 

• bylo vybráno všech 27 změřených prvních taveb u krátkých sekvencí, 

• součástí vzorku dat po výběru jsou pouze jakosti pro železniční dvojkolí B, C, D, E, I, 

N, O, P, R, S, což je zajímavé z hlediska jejich dezoxidace (viz kap. 2.4.7), 

• vstupní proměnné 1–5: chemické složení, 

• C v intervalu (0,435-0,66) hmot.%, 

• Mn (0,7-1,02) hmot.%, 

• Si (0,264-0,373) hmot.%, 
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• jedna extrémní hodnota 0,995 hmot.%, 

• P (0,011-0,019) hmot.%, 

• S (0,005-0,015) hmot.%, 

Tab. 15:  Vstupní (1-11) a výstupní (12) proměnné neuronové sítě VYPS 10:10-9-1:1 

č.    1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.   

1 100 1 O 0,538 0,73 0,337 0,012 0,005 1,20 N8   235 76,11 50 1523 1,90 k 

2 112 1 O 0,525 0,74 0,315 0,013 0,007 1,60 N8   0 58,2 50 1700 1,60 k 

3 115 1 N 0,435 0,7 0,373 0,014 0,009 1,60 N16  250 74,44 50 1536 2,00 k 

4 139 1 D 0,66 0,85 0,367 0,012 0,01 1,30 N16  195 75,86 50 1505 1,80 k 

5 142 1 O 0,544 0,73 0,312 0,013 0,009 1,10 N8   280 47,1 50 1523 1,70 k 

6 146 1 R 0,554 0,72 0,285 0,016 0,01 1,00 N8   265 63,24 50 1513 1,60 k 

7 179 1 O 0,521 0,74 0,316 0,012 0,008 1,10 N8   330 68,03 50 1525 1,50 k 

8 185 1 O 0,534 0,75 0,322 0,012 0,006 1,50 N8   280 52,9 50 1527 2,00 k 

9 206 1 B 0,611 0,81 0,281 0,013 0,014 1,40 N8   180 48,71 50 1521 1,60 k 

10 230 1 C 0,637 0,77 0,282 0,013 0,007 1,40 N8   300 40,27 50 1521 2,10 k 

11 233 1 P 0,542 0,72 0,299 0,014 0,006 1,50 N8   325 35,34 50 1519 1,80 k 

12 237 1 O 0,543 0,74 0,309 0,011 0,008 1,10 N8   270 81,05 50 1532 1,60 k 

13 261 1 O 0,53 0,71 0,292 0,014 0,012 1,30 N16  180 64,28 50 1530 1,90 k 

14 282 1 O 0,533 0,75 0,312 0,019 0,008 0,80 N16  130 45,75 50 1528 1,60 k 

15 285 1 B 0,627 0,82 0,356 0,012 0,01 1,20 N16  330 45,75 50 1521 1,60 k 

16 287 1 O 0,539 0,74 0,315 0,014 0,006 1,00 N16  240 44,21 50 1530 1,70 k 

17 299 1 B 0,619 0,83 0,297 0,013 0,013 1,30 N16  240 35,99 50 1518 1,70 k 

18 314 1 O 0,54 0,73 0,306 0,012 0,007 1,10 N8   260 49,96 50 1522 1,80 k 

19 323 1 B 0,613 0,82 0,275 0,015 0,013 1,70 N8   240 49,21 50 1514 1,40 k 

20 350 1 S 0,587 0,74 0,316 0,011 0,006 1,50 N8   420 40,61 50 1521 2,10 k 

21 362 1 I 0,519 1,02 0,995 0,016 0,006 1,60 N8   240 47,43 50 1508 2,10 k 

22 365 1 B 0,607 0,83 0,264 0,014 0,011 1,40 N8   180 47,43 50 1515 1,70 k 

23 383 1 E 0,612 0,84 0,335 0,013 0,012 0,90 N8   280 62,81 50 1514 1,50 k 

24 386 1 S 0,587 0,74 0,302 0,014 0,012 1,20 N8   240 55,67 50 1520 2,00 k 

25 395 1 C 0,632 0,8 0,28 0,011 0,007 1,90 N8   270 57,35 50 1516 3,00 k 

26 398 1 O 0,544 0,73 0,317 0,013 0,008 1,80 N16  210 62,1 50 1523 2,60 k 

• vstupní proměnná 6: obsah vodíku po vakuování, 

• HH0, po vak., (0,8-1,9) ppm, 

• vstupní proměnná 7: typ torkretu (pouze 2 typy), N8 a N9, 

• vstupní proměnná 8: doba ohřevu MP 0-465 min, 

• vstupní proměnná 9: relativní vlhkost vzduchu (35,34-81,05) %, 

• vstupní proměnná 10: tloušťka torkretu, konstantní 50 mm, 

• vstupní proměnná 11: teplota lázně (1505-1536) °C, 
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• jedna extrémní hodnota 1700 °C, 

• výstupní proměnná 12: obsah vodíku v MP po odlití 50 tun z LP, 

• HH1, po 50t v intervalu (1,4-2,1) ppm, 

• dvě extrémní hodnoty 2,6 a 3,0 ppm. 

Extrémní hodnoty obsahu vodíku a teploty mohou být příčinou chybného měření, jedná 

se zejména o teplotu lázně v MP u tavby č. 112. Obsah křemíku u tavby č. 362 je předepsaným 

obsahem u jakosti oceli I. 

Testovaná třívrstvá perceptronová síť VYPS 10:10-9-1:1 na obr. 58 je schopna na 

základě zvolených proměnných predikovat obsah vodíku v MP s přesností uvedené v grafu ve 

stejném obrázku. 

 

Obr. 58:  Třívrstvá perceptronová síť VYPS 10:10-9-1:1 a kvalita její predikce 

Z citlivostní analýzy této neuronové sítě lze vyvodit určité závěry o míře působení 

jednotlivých faktorů. V případě vybraného souboru naměřených hodnot u krátkých sekvencí se 

v analyzovaných jakostech překvapivě jeví jako faktor nejvýznamnější obsah křemíku v oceli, 

konkrétně s koeficientem podílu 1,84. Ostatní testované faktory lze s klesající mírou vlivu na 

obsah vodíku v MP seřadit takto: obsah vodíku po vakuování – 1,81 (téměř na úrovni 

nejvýznamnější) , obsah manganu v oceli – 1,47, obsah uhlíku v oceli – 1,41, doba ohřevu 

mezipánve – 1,4, teplota lázně v mezipánvi – 1,24, obsah síry v oceli – 1,1, obsah fosforu 

v oceli – 1,0 a paradoxně s nejnižšími koeficienty a nejmenším vlivem na obsah vodíku po 

odlití 50 tun z LP má vlhkost – 0,95 a typ torkretu – 0,93. Tloušťka torkretu je z hlediska 

popisované analýzy irelevantní, je totiž konstantní a nemá na obsah plynu v tavenině žádný 

vliv. 

V následujících grafech jsou vidět predikované průběhy závislostí analyzovaných 

faktorů (jedné kategoriální a devíti měřitelných proměnných) na obsahu vodíku v MP měřeného 
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po odlití 50 tun oceli z LP. Žádná ze závislostí není lineární. Z technologického hlediska lze 

vyvodit určité závěry. 

 

 Obr. 59:  Závislost HH1 na obsahu uhlíku Obr. 60:  Závislost HH1 na obsahu manganu 

Co se týká chemického složení, lze říci, že hodnoty HH1, po 50t predikované testovanou 

neuronovou sítí s vysokou vypovídací schopností v závislosti na obsahu uhlíku (viz obr. 59), 

manganu (obr. 60) a křemíku (obr. 61) nepotvrzují teoretické poznatky o vlivu těchto faktorů 

na obsah vodíku v oceli. Tato irelevantní predikce může být způsobena různorodým množstvím 

jakostí oceli v analyzovaným vzorku dat (10 značek), které pojí především stejný stupeň 

dezoxidace. 

 

 Obr. 61:  Závislost HH1 na obsahu křemíku Obr. 62:  Závislost HH1 na obsahu fosforu 

Průběh HH1 v závislosti na obsahu fosforu na obr. 56 již ukazuje na z hlediska teorie 

relativně kladný výsledek, u stejného průběhu v závislosti na obsahu síry můžeme hovořit 

o očekávaném pozvolném zvyšování obsahu vodíku vlivem klesajících hmotnostních procent 

obsahu síry v oceli (viz obr. 63). 

Závislost obou sledovaných obsahů vodíku (viz obr. 64) neuronová síť predikuje 

naprosto logicky a naprosto očekávaně, v časovém intervalu mezi transportem oceli v licí pánvi 

z vakuovací stanice do mezipánve a odlití prvních padesáti tun musí zákonitě dojít 

k opětovnému zvýšení analyzovaného plynu vlivem všech uvažovaných faktorů. 
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 Obr. 63:  Závislost HH1 na obsahu síry Obr. 64:  Závislost HH1 na obsahu HH0, po vak. 

Na obr. 65 je schematicky znázorněna předpověď sítě z hlediska typu torkretu. Nelze 

hovořit o závislosti, nicméně výpočet ukazuje na vyšší obsah plynu v oceli u torkretu N8. Oba 

typy torkretu u analyzovaných krátkých sekvencí mají podobné předepsané množství přidávané 

vody během přípravy mezipánve (N8: 19–22 % H2O, N9: 21 % H2O). Tato proměnná je navíc 

zcela evidentně přímo závislá na lidském faktoru, a proto není konstantní dodržování hodnoty 

tohoto výrobcem uváděného parametru možné jednoznačně a striktně zaručit, natož posoudit 

z hlediska vlivu na obsah vodíku. 

 

 Obr. 65:  Závislost HH1 na typu torkretu Obr. 66:  Závislost HH1 na době ohřevu MP 

Křivka znázorňující pokles obsahu vodíku v závislosti na době ohřevu mezipánve (viz 

obr. 66) jednoznačně indikuje očekávaný průběh. Naopak předvídaný nárůst množství plynu 

v tavenině vlivem relativní vlhkosti vzduchu není potvrzen (viz obr. 67). 

Zpětný pokles obsahu vodíku od hodnot kolem 60 % vlhkosti vzduchu může být, 

analogicky chemickému složení, způsoben velkým množstvím analyzovaných jakostí 

a variabilním vlivem ostatních faktorů. 

Na obr. 68 je vidět potvrzení teoretických poznatků o endotermickém charakteru 

rozpouštění vodíku v oceli. Nelineární závislost HH1 na teplotě lázně ukazuje, že obsah vodíku 

v oceli vlivem zvyšující se teploty taveniny narůstá. 
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 Obr. 67:  Závislost HH1 na vlhkosti vzduchu Obr. 68:  Závislost HH1 na teplotě lázně 

Na následujícím obrázku (obr. 69) jsou sestrojeny vybrané odezvové plochy predikující 

perceprtonové sítě. V trojrozměrných grafech jsou zobrazeny závislosti analyzovaného obsahu 

vodíku na obsahu vodíku po vakuování a na teplotě lázně, době ohřevu mezipánve a zvolenému, 

podle teoretických poznatků odezvovým grafem predikovanému obsahu síry v oceli. Hodnoty 

proměnných obsahů vodíku v těchto grafech jsou jako jediné zobrazeny v rozměru 10
3
 (nebyly 

zpětně přepočteny), což však na předpovědi nemá vliv. 3D predikce již není tak jednoznačná.  

 

a) 

 

 b) c) 

Obr. 69:  Vybrané odezvové plochy sítě VYPS 10:10-9-1:1 
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Z obrázku (obr. 69a) je patrné, že při nízkých hodnotách obsahu vodíku po vakuování 

a se současným zvyšováním teploty lázně v mezipánvi dochází ke zvyšování sledovaného 

obsahu vodíku. Při vysokých obsazích HH0 však toto pravidlo přestává platit. Z toho může 

vyplývat, že při „vysokých“ hodnotách vodíku po vakuování vliv teploty lázně ztrácí na 

významu a může se např. projevit dominantnější vliv jiných faktorů. 

Z teoretických poznatků je zřejmé, že čím je delší doba ohřevu mezipánve, tím budou 

nižší obsahy inkriminovaného plynu v tavenině oceli. Obr. 69b tento předpoklad potvrzuje 

v souladu s předpokládaným průběhem obsahu vodíku po vakuování. Toto tvrzení však platí 

pouze pro nízké obsahy vodíku po vakuování. 

Trojrozměrný graf na obr. 69c koresponduje s tvrzením, že síra snižuje rozpustnost 

vodíku a termodynamickou aktivitu železa, protože zvyšuje jeho aktivitu a má schopnost tvořit 

se železem sulfidy. V grafu tato teze platí do jisté míry ve všech sledovaných intervalech, 

závislost však opět není lineární a v analyzované oblasti lze při vysokých obsazích síry 

zaznamenat opětovný nepatrný nárůst množství vodíku HH1. 

Na základě popisovaných závislostí na obr. 69 a výpočtů analyzované neuronové sítě 

VYPS 10:10-9-1:1 (která bere současně v úvahu i ostatní pozorované faktory) tedy lze při 

znalosti vstupních hodnot teploty lázně, doby ohřevu či obsahu síry, a zároveň obsahu vodíku 

po vakuování predikovat obsah vodíku v tavenině oceli po odlití 50tun z licí pánve u odlévání 

krátkých sekvencí s maximálně šesti tavbami. 

Závěrem vyhodnocení dílčího souboru naměřených dat, týkajícího se všech prvních 

taveb u krátkých sekvencí a které je zřejmě na hranici reprezentativnosti, lze konstatovat, že: 

• k potvrzení teoreticky předpokládaného vlivu sledovaného chemického složení došlo pouze 

v případě obsahu síry a do jisté míry u obsahu fosforu v analyzovaných jakostech ocelí 

s kódy B, C, D, E, I, N, O, P, R, 

• anomálie ve sledovaných závislostech u obsahu uhlíku, manganu a křemíku mohou 

být způsobeny právě obsáhlým a různorodým množstvím analyzovaných jakostí, 

• sice zřejmě s opatrností, ovšem pro tento specifický případ vyhodnocení dílčího vzorku 

naměřených údajů lze zcela akceptovat predikci sítě VYPS 10:10-9-1:1 u závislostí obsahu 

vodíku po vakuování, doby ohřevu mezipánve a teploty lázně na konečném obsahu vodíku 

po odlití celé tavby z licí pánve, 

Pozn.: vzhledem k analýze obsahů vodíku v mezipánvi v průběhu odlévání (viz kap. 2.4.4) 

nelze během tohoto procesu očekávat nijak razantní zvýšení obsahu vyhodnocovaného plynu, 
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• paradoxně faktory související prvotně se Sievertsovým zákonem a parciálním tlakem 

vodíku nad lázní, tedy obecně vlhkostí (tloušťka torkretu – konstantní, typ torkretu 

– variabilita množství přidávané vody vlivem lidského faktoru a relativní vlhkost vzduchu 

– neočekávaná predikce) nelze adekvátně zhodnotit. 

Zobecnit, byť jen z části výše popisovanou predikci bohužel jednoznačně nelze. 

V kapitole 2.4.5 bylo předesláno, že neuronová síť poskytuje určitý algoritmus, na jehož 

základě lze v programovacím jazyce C sestavit aplikaci, která by umožnila technologům 

provozu plynulého odlévání na základě znalosti vstupních proměnných (faktorů s vlivem na 

obsah vodíku v MP) předvídat konečné obsahy sledovaného plynu v mezipánvi. Anebo po 

úpravě vstupních a výstupních proměnných perceptronové sítě určit (optimalizovat) např. 

nezbytně nutnou dobu ohřevu mezipánve. Nepochybně by bylo možné ověřit v praxi 

očekávanou predikci obsahu vodíku prozatím alespoň na základě vybraných 3D grafů 

a odezvových ploch na obr. 69. 

2.4.7 Vliv dezoxidace na obsah vodíku v tavenině oceli 

Je nutno zmínit, že z hlediska dezoxidace mají analyzované jakosti oceli určené pro 

válcování kolejnic vyšší obsahy kyslíku než jakosti pro tváření železničních dvojkolí. 

Kolejnicové značky oceli jsou charakteristické omezeným obsahem hliníku na úrovni 

zbytkových prvků s max. 0,004 hmot. %. Dezoxidace oceli je prováděna během odpichu, a to 

pouze pomocí uhlíkové reakce a legováním křemíkem a manganem (patří do skupiny tzv. 

křemíkem uklidněných /dezoxidovaných/ ocelí). Požadavek na nízký obsah hliníku je stanoven 

normou z důvodu minimalizace obsahu hlinitanových vměstků.  

Naopak železniční dvojkolí patří do skupiny hliníkem uklidněných ocelí, u kterých musí 

být garantován minimální obsah Al 0,014 hmot.  %. U oceli určených pro rozsáhlejší tváření je 

důležitá stabilizace austenitického zrna, které je stabilizováno zejména hliníkem. 

U kolejnicových značek ocelí se aktivita kyslíku v oceli pohybuje kolem a[0] = 15, aktivita 

kyslíku vakuovaných ocelí pro železniční dvojkolí uklidněných hliníkem se pohybuje do 

a[0] = 4. 

Silně dezoxidovaná (viz kap. 1.1.5) a odsířená ocel (síra snižuje rozpustnost vodíku) je 

náchylnější na pohlcování vodíku z okolní atmosféry a ŽM. Kyslík i síra (současně i dusík 

a vodík) jsou povrchově aktivní látky (obohacují povrchové vrstvy taveniny oceli a jejich 

„deficit“ je v povrchu kompenzován dusíkem a vodíkem z okolní atmosféry a ŽM). Tato 

adsorpce je doprovázena následnými difuzními procesy do objemu oceli. 



82 
 

PIETRASZEK, B. Vliv přípravy mezipánví plynulého odlévání oceli na obsah vodíku u prvních taveb v sekvenci. 

Diplomová práce, VŠB-TU Ostrava, FMMI, 2017. 

Z těchto skutečností plyne, že teoreticky by měly značky A, K, L a M (jakosti pro 

válcování kolejnic) vykazovat oproti zbytku nižší obsahy vodíku. 

 

Na obr. 70a a obr. 70b jsou krabicové grafy neboli boxploty, které jsou grafickou 

vizualizaci naměřených obsahů vodíku v MP u všech taveb a sekvencí pomocí jejich kvartilů 

(tři kvartily rozdělují statistický soubor na čtvrtiny). Střední “krabicová“ část diagramu je shora 

ohraničena 3. kvartilem, zespodu 1. kvartilem a mezi nimi se nachází linie vymezující medián 

(obecný kvantil rozdělující statistický soubor na dvě stejně početné množiny). Boxploty 

obsahují i linie vycházející ze střední části diagramu kolmo nahoru a dolů, tzv. vousy, 

vyjadřující variabilitu dat pod prvním a nad třetím kvartilem. Odlehlé hodnoty, tzv. outliery, 

jsou pak vykresleny jako jednotlivé body. 

Z vizualizace naměřených hodnot pomocí těchto boxplotů lze minimálně vyčíst, že 

hodnoty mediánů obsahů vodíku měřených v tavenině oceli v MP během odlévání jakostí 

určených pro válcování kolejnic jsou nepatrně nižší, než je tomu v případě odlévání jakostí 

určených pro výrobu železničních dvojkolí. Z těchto závěrů, byť tyto rozdíly nejsou nijak 

významné, lze obecně vyvodit a potvrdit dřívější teoretické poznatky,  že hluboce dezoxidovaná 

ocel pro železniční dvojkolí je oproti kolejnicovým jakostem náchylnější na pohlcování vodíku 

z okolního prostředí. 
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Závěr 

Nejdůležitější poznatky získané v průběhu formování předložené diplomové práce, 

zejména pak znalosti nabyté v průběhu zpracování části experimentální, lze stručně 

charakterizovat v následujících bodech: 

1. Z analyzovaných párových a vícenásobných regresních modelů s variabilní vypovídací 

schopností, potažmo i z doplňující dílčí analýzy pomocí třívrstvé perceprtronové sítě 

vyplývá, že nejdůležitějším regresorem (vysvětlující proměnnou) obsahu vodíku 

v mezipánvích plynulého odlévání je obsah vodíku v tavenině oceli bezprostředně po 

vakuování. 

2. K opětovnému zvýšení obsahu vodíku sníženého vakuováním dochází u každé tavby 

v průběhu transportu tekuté oceli v licí pánvi z vakuovací stanice do zařízení plynulého 

odlévání a v průběhu odlévání prvních padesáti tun oceli. 

3. Na základě četných naměřených údajů lze hovořit o zvýšení obsahu vodíku v mezipánvi 

oproti střední hodnotě obsahu vodíku po vakuování průměrně o 26 % na začátku lití 

(u prvních taveb v sekvenci o 32 %). Další zvyšování v průběhu odlévání zbytku tavby je 

téměř zanedbatelné. 

4. Ze skutečností uvedených v předchozích bodech lze vyvodit tvrzení, že zvýšené hodnoty 

obsahu vodíku v mezipánvi budou nejvíce závislé na kvalitě vakuování. Bylo pozorováno, 

že čím nižších hodnot obsahu vodíku po vakuování bude dosaženo, tím nižší budou obsahy 

vodíku v mezipánvi, ovšem adekvátně zvýšené vlivem působení sledovaných či teoreticky 

analyzovaných faktorů. 

5. Dále sledovaný statistický soubor ukazuje na tezi, že silně dezoxidovaná ocel je náchylnější 

na pohlcování vodíku z vlhkosti ze svého okolí. 

6. Pomocí statistického modelování bohužel nebylo jednoznačně prokázáno (z důvodu 

nízkých vypovídacích schopností modelů a paradoxně malému objemu naměřených údajů) 

pořadí vlivu jednotlivých faktorů ani jejich definitivní počet. 

7. Lze však jednoznačně konstatovat, že obsah vodíku v mezipánvi z naprosto zřejmých 

důvodů nelze snižovat pomocí chemického složení oceli (striktně předepsaného 

jednotlivými jakostmi), teplotou lázně v mezipánví (nebezpečí jejího „zamrznutí“) ani 

dodržovanou mírou dezoxidace. 

8. Jediným faktorem, kterým škodlivé obsahy vodíku v mezipánvích plynulého odlévání 

snižovat lze, se tak jeví parciální tlak vodíku nad ocelí (jeho vliv vysvětluje Sievertsúv 

zákon), tedy primárně vlhkost. 
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9. S vlhkostí úzce souvisí jednotlivé sledované vlivy relativní vlhkosti vzduchu (řízené 

odstranění jejího vlivu však zřejmě není reálné), doby sušení a ohřevu mezipánve, typu 

a tloušťky torkretu (množství vody v pracovní vyzdívce) či teoreticky analyzované, 

avšak izolovaně nesledované vlivy vlhkosti krycí a rafinační strusky, licích prášků i stínicí 

trubice, ponorných výlevek a ostatních žárovzdorných materiálů mezipánve. 

10. Z těchto poznatků vyplývá, že snižovat (či snížit) obsahy vodíku v mezipánvích ZPO 

s neustálým vědomím velkého nebezpečí vlhkosti v jakékoliv podobě lze pomocí těchto již 

osvědčených metod: 

a) řízeným sušením a ohřevem mezipánví, 

b) zavedením robotického nástřiku torkretu, který eliminuje lidský faktor a tím variabilitu 

množství přidávané vody 

c) nebo opětovnou implementací (v předložené diplomové práci podrobně analyzované) 

tzv. „suché“ technologie přípravy pracovní vyzdívky. 

Optimalizace průběhu a doby sušení i ohřevu mezipánví je bezesporu velmi složitý 

proces. Z doplňující analýzy problematiky zvýšených obsahů vodíku v mezipánvích plynulého 

odlévání pomocí neuronových sítí vyplývá, že je možné na základě jejich predikce a pomocí 

relativně jednoduché úpravy jejich vstupních a výstupních proměnných sestavit výpočetní 

program, vedoucí k optimalizaci ohřevu mezipánví. Tato skutečnost by se tak mohla stát 

námětem jiné diplomové práce. 
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Příloha 1 

Tabulka naměřených hodnot 

TAVBA 
POŘADÍ V 

SEKVENCI 
KÓD 

CHEMICKÉ SLOŽENÍ OCELI HH0, po 

vak. TORKRET 

DOBA 

OHŘEVU 

MP 

VLHKOST 

VZDUCHU 

TLOUŠŤKA 

TORKRETU 
TEPLOTA  

HH1, po 

50t 

HH2, po 

100t 

HH3, po 

150t 

se
k

v
e
n

c
e
 

C  Mn  Si  P S 

[hmot.%] [hmot.%] [hmot.%] [hmot.%] [hmot.%] [ppm] [min] [%] [mm] [°C] [ppm] [ppm] [ppm] 

1 1 O 0,538 0,73 0,337 0,012 0,005 1,20 N8   235 76,11 50 1523 1,90 1,50   k 

2 2 O 0,539 0,76 0,337 0,018 0,005 1,50 N8   0 76,11 48 1521 1,70 1,60 1,60 k 

3 3K O 0,537 0,76 0,348 0,012 0,006 1,50 N8   0 76,11 46 1508 1,70 1,60 1,70 k 

4 1 K 0,803 1,05 0,551 0,016 0,012 1,10 N8   240 69,83 60 1492 1,10 0,90   d 

5 2 K 0,815 1,07 0,588 0,017 0,013   N8   0 69,83 58 1488 0,90 0,90   d 

6 3 K 0,8 1,03 0,557 0,017 0,016   N8   0 69,83 56 1487 0,90 0,90   d 

7 1 M 0,745 0,98 0,334 0,016 0,017 1,80 N8   240 73,61 60 1506 1,80 1,90   d 

8 2 M 0,752 0,98 0,353 0,02 0,017   N8   0 73,61 58 1502 1,50     d 

9 3 M 0,738 0,97 0,334 0,017 0,018   N8   0 73,61 56 1493 1,30     d 

10 1 M 0,735 0,97 0,337 0,015 0,015 0,80 N8   210 75,69 60 1504 1,60 1,40   d 

11 2 M 0,738 1 0,338 0,014 0,014   N8   0 75,69 58 1509 1,30     d 

12 3 M 0,729 0,99 0,339 0,016 0,012   N8   0 75,69 56 1494 1,40     d 

13 1 O 0,525 0,74 0,315 0,013 0,007 1,60 N8   0 58,2 50 1700 1,60 1,40 1,50 k 

14 2 O 0,529 0,75 0,321 0,014 0,008 1,10 N8   0 58,2 48 1527 1,90 1,80 1,80 k 

15 3 O 0,539 0,74 0,319 0,014 0,006 1,20 N8   0 58,2 46 1511 1,60 1,50 1,50 k 

16 1 N 0,435 0,7 0,373 0,014 0,009 1,60 N16  250 74,44 50 1536 2,00 2,00 1,90 k 

17 2 N 0,431 0,7 0,369 0,015 0,006 1,40 N16  0 74,44 48 1538 2,00 1,90 1,80 k 

18 3 N 0,424 0,7 0,37 0,012 0,004 1,50 N16  0 74,44 46 1521 1,80 1,70 1,60 k 

19 1 M 0,75 1 0,32 0,021 0,018 1,20 N8   230 65,82 60 1506 1,50 1,90   d 

20 2 M 0,722 1,01 0,315 0,018 0,017   N8   0 73,47 58 1511 1,40     d 

21 3 M 0,743 1,02 0,32 0,017 0,012   N8   0 73,47 56 1493 1,50     d 

22 1 K 0,788 1,05 0,505 0,012 0,01 1,20 N16  480 76,35 60 1496 1,50 1,40 1,30 d 

23 2 K 0,782 1,05 0,547 0,011 0,009   N16 0 76,35 58 1495 1,10 1,10   d 

24 3 K 0,806 1,07 0,571 0,012 0,007   N16 0 76,35 56 1487 0,90 1,00   d 

25 1 K 0,81 1,05 0,572 0,017 0,008 0,90 N16  340 76,35 60 1495 1,10 1,10   d 

26 2 K 0,802 1,03 0,567 0,015 0,01   N16  0 76,35 58 1492 1,30 1,30   d 

27 3K K 0,797 1,02 0,564 0,016 0,011   N16  0 76,35 56 1478 1,00 1,00   d 

28 1 K 0,808 1,02 0,562 0,014 0,011 0,90 N16  320 84,48 60 1494 1,40 1,30   d 

29 2 K 0,803 1,05 0,546 0,018 0,007   N16  0 84,48 58 1491 1,00 1,00   d 

30 3 K 0,799 1,06 0,568 0,014 0,008   N16  0 84,48 56 1488 1,00 0,90   d 
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TAVBA 
POŘADÍ V 

SEKVENCI 
KÓD 

CHEMICKÉ SLOŽENÍ OCELI HH0, po 

vak. TORKRET 

DOBA 

OHŘEVU 

MP 

VLHKOST 

VZDUCHU 

TLOUŠŤKA 

TORKRETU 
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C  Mn  Si  P S 

[hmot.%] [hmot.%] [hmot.%] [hmot.%] [hmot.%] [ppm] [min] [%] [mm] [°C] [ppm] [ppm] [ppm] 

31 1 A 0,778 0,97 0,549 0,017 0,007 1,20 N16  240 84,48 60 1487 1,20     d 

32 2 A 0,791 0,98 0,528 0,017 0,009 0,50 N16  0 84,48 58 1497 1,20     d 

33 3 A 0,796 0,96 0,554 0,017 0,01   N16  0 84,48 56 1491 0,90     d 

34 1 A 0,782 0,93 0,523 0,014 0,009   N16  210 84,17 60 1493 1,20     d 

35 2 A 0,796 0,96 0,547 0,016 0,009 0,90 N16  0 84,17 58 1492 1,20     d 

36 3 A 0,792 0,93 0,552 0,018 0,01 1,10 N16  0 84,17 56 1476 1,20     d 

37 1 A 0,793 0,95 0,53 0,017 0,012 0,20 N16  250 84,17 60 1487 1,20     d 

38 2 A 0,795 0,95 0,55 0,017 0,01 1,10 N16  0 84,17 58 1491 1,20     d 

39 3 A 0,789 0,94 0,53 0,022 0,014 0,80 N16  0 84,17 56 1481 1,20     d 

40 1 D 0,66 0,85 0,367 0,012 0,01 1,30 N16  195 75,86 50 1505 1,80 1,80 1,80 k 

41 2 D 0,645 0,85 0,358 0,011 0,009 1,60 N16  0 75,86 48 1512 1,80 1,80 1,80 k 

42 3 D 0,657 0,88 0,353 0,013 0,009 1,60 N16  0 75,86 46 1501 1,80 1,80 1,80 k 

43 1 O 0,544 0,73 0,312 0,013 0,009 1,10 N8   280 47,1 50 1523 1,70 1,70 1,70 k 

44 2 O 0,538 0,75 0,3 0,018 0,006 1,50 N8   0 47,1 48 1524 2,00 1,90 1,90 k 

45 3K O 0,538 0,74 0,317 0,014 0,005 1,40 N8   0 47,1 46 1516 1,70 1,60 1,60 k 

46 3 F 0,481 0,73 0,305 0,014 0,006 1,00 N8   0 47,1 46 1523 1,40 1,20 1,20 k 

47 1 R 0,554 0,72 0,285 0,016 0,01 1,00 N8   265 63,24 50 1513 1,60     k 

48 2 R 0,548 0,71 0,281 0,017 0,007 1,30 N8   0 63,24 48 1515 1,60     k 

49 3 R 0,557 0,71 0,272 0,013 0,008 1,80 N8   0 63,24 46 1509 1,60     k 

50 1 M 0,749 0,96 0,342 0,012 0,014 1,10 N8   200 56,15 60 1503 1,70 1,90   d 

51 2 M 0,736 0,98 0,339 0,013 0,013   N8   0 56,15 58 1504 1,70     d 

52 3 M 0,74 0,98 0,328 0,012 0,013   N8   0 56,15 56 1489 1,60     d 

53 1 M 0,748 0,96 0,309 0,015 0,014   N8   120 54,98 60 1523 1,40 1,40   d 

54 2 M 0,736 1 0,336 0,018 0,02   N8   0 54,98 58 1504 1,70     d 

55 3 M 0,733 0,99 0,336 0,017 0,014   N8   0 54,98 56 1489 1,60     d 

56 1 M 0,75 0,97 0,346 0,016 0,015 1,20 N8   180 41,86 60 1507 1,80 1,90   d 

57 2 M 0,74 0,98 0,354 0,015 0,019   N8   0 41,86 58 1506 1,40     d 

58 3 M 0,745 0,98 0,35 0,014 0,012   N8   0 41,86 56 1492 1,60     d 

59 1 M 0,734 0,96 0,354 0,018 0,022 0,90 N8   240 74,06 60 1500 1,50 1,40   d 

60 2 M 0,739 0,96 0,346 0,018 0,022 0,90 N8   0 74,06 58 1500 1,30     d 

61 3 M 0,725 0,96 0,354 0,019 0,022   N8   0 74,06 56 1491 1,40     d 

62 1 M 0,697 0,99 0,334 0,018 0,017 1,70 N8   280 77,16 60 1501 2,00 1,90   d 

63 2 M 0,732 0,97 0,346 0,012 0,011   N8   0 77,16 58 1502 1,70     d 

64 3 M 0,74 0,98 0,353 0,013 0,012   N8   0 77,16 56 1495 1,50     d 
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C  Mn  Si  P S 

[hmot.%] [hmot.%] [hmot.%] [hmot.%] [hmot.%] [ppm] [min] [%] [mm] [°C] [ppm] [ppm] [ppm] 

65 1 A 0,8 0,93 0,532 0,014 0,017 1,00 N8   240 42,48 60 1493 1,80     d 

66 2 A 0,775 0,95 0,547 0,015 0,015 1,30 N8   0 42,48 58 1490 1,80     d 

67 3 A 0,792 0,94 0,524 0,012 0,012 1,30 N8   0 42,48 56 1485 1,80     d 

68 1 M 0,738 1 0,361 0,016 0,017   N8   170 42,48 60 1497 1,50 1,70   d 

69 2 M 0,735 0,98 0,353 0,017 0,012   N8   0 60,93 58 1503 1,90     d 

70 3 M 0,744 0,99 0,357 0,013 0,015   N8   0 60,93 56 1494 1,60     d 

71 1 M 0,729 0,96 0,332 0,015 0,016   N8   270 71,97 60 1505 1,50 1,60   d 

72 2 M 0,75 0,96 0,339 0,019 0,017   N8   0 71,97 58 1505 1,60     d 

73 3 M 0,744 0,96 0,341 0,019 0,015   N8   0 71,97 56 1493 1,40     d 

74 1 A 0,785 0,92 0,529 0,015 0,012   N8   240 71,97 60 1505 1,80 1,80   d 

75 2 A 0,785 0,94 0,521 0,015 0,015 0,50 N8   0 71,97 58 1492 1,80 1,80   d 

76 3 A 0,786 0,95 0,522 0,014 0,014 1,10 N8   0 71,97 56 1480 1,80 1,80   d 

77 1 A 0,794 0,99 0,533 0,018 0,008 1,00 N8   160 75,3 60 1500 1,80 1,80   d 

78 2 A 0,791 0,96 0,543 0,015 0,013 1,00 N8   0 75,3 58 1487 1,80 1,80   d 

79 3 A 0,794 0,95 0,54 0,017 0,013 1,00 N8   0 75,3 56 1482 1,80 1,80   d 

80 1 O 0,521 0,74 0,316 0,012 0,008 1,10 N8   330 68,03 50 1525 1,50 1,50 1,60 k 

81 2 O 0,52 0,75 0,316 0,01 0,009 1,70 N8   0 68,03 48 1524 2,00 2,00 1,90 k 

82 3 O 0,527 0,75 0,313 0,015 0,007 1,50 N8   0 68,03 46 1507 1,70 1,80 1,60 k 

83 1 S 0,574 0,74 0,32 0,015 0,006 1,10 N8   320 79,23 60 1515 1,50 1,60 1,40 d 

84 2 J 0,58 0,74 0,316 0,015 0,005 1,20 N8   0 79,23 58 1521 1,60 1,50 1,50 d 

85 3 J 0,587 0,74 0,317 0,014 0,005 1,40 N8   0 79,23 56 1511 1,20 1,30 1,20 d 

86 1 O 0,534 0,75 0,322 0,012 0,006 1,50 N8   280 52,9 50 1527 2,00 1,90 1,90 k 

87 2 O 0,544 0,74 0,317 0,013 0,008 1,40 N8   0 52,9 48 1530 1,90 1,80 1,70 k 

88 3K P 0,541 0,75 0,313 0,013 0,006 1,60 N8   0 52,9 46 1512 1,80 1,90 1,70 k 

89 1 M 0,728 0,99 0,315 0,018 0,018   N9   180 78,21 60 1494 1,50 1,70   d 

90 2 M 0,745 1 0,355 0,014 0,015   N9   0 78,21 58 1498 1,40     d 

91 3 M 0,745 1 0,368 0,016 0,011   N9   0 78,21 56 1493 1,40     d 

92 1 L 0,801 1,03 0,563 0,016 0,01 1,20 N8   240 78,21 60 1483 1,50 1,40 1,40 d 

93 2 L 0,797 1,04 0,566 0,014 0,012   N8   0 78,21 58 1489 1,20 1,10   d 

94 3 L 0,797 1,06 0,536 0,013 0,015   N8   0 78,21 56 1490 1,00 1,00   d 

95 1 L 0,807 1,05 0,532 0,015 0,015 1,30 N8   235 79,41 60 1490 1,40 1,40   d 

96 2 L 0,796 1,05 0,53 0,017 0,015   N8   0 79,41 58 1482 1,30 1,10   d 

97 3K L 0,796 1,05 0,533 0,02 0,018   N8   0 79,41 56 1485 1,10 1,50 1,00 d 

98 1 L 0,801 1,04 0,543 0,017 0,016 1,00 N8   280 79,41 60 1498 1,40 1,30   d 
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C  Mn  Si  P S 

[hmot.%] [hmot.%] [hmot.%] [hmot.%] [hmot.%] [ppm] [min] [%] [mm] [°C] [ppm] [ppm] [ppm] 

99 2 L 0,796 1,05 0,536 0,015 0,02   N8   0 79,41 58 1494 1,10 1,10   d 

100 3 L 0,8 1,04 0,525 0,015 0,015   N8   0 79,41 56 1488 1,10 1,10   d 

101 1 M 0,748 0,98 0,34 0,016 0,016   N8   300 72,52 60 1499 1,60 1,60   d 

102 2 M 0,748 1 0,346 0,016 0,022   N8   0 72,52 58 1499 1,50     d 

103 3 M 0,739 0,98 0,347 0,02 0,016   N8   0 72,52 56 1485 1,60     d 

104 1 M 0,745 0,97 0,325 0,017 0,01 1,10 N8   140 72,52 60 1503 1,50 1,60   d 

105 2 M 0,743 0,97 0,35 0,015 0,01   N8   0 72,52 58 1490 1,90     d 

106 3 M 0,741 0,97 0,329 0,02 0,02   N8   0 72,52 56 1492 1,40     d 

107 1 B 0,611 0,81 0,281 0,013 0,014 1,40 N8   180 48,71 50 1521 1,60 1,50 1,50 k 

108 2 B 0,614 0,83 0,292 0,012 0,012 1,50 N8   0 48,71 48 1517 1,60 1,50 1,50 k 

109 3K B 0,625 0,82 0,277 0,01 0,011 1,60 N8   0 65,73 46 1506 1,60 1,50 1,50 k 

110 1 O 0,528 0,72 0,316 0,014 0,005 1,50 N8   200 65,73 60 1522 1,90 2,30 2,40 d 

111 2 O 0,532 0,73 0,314 0,014 0,009 1,70 N8   0 65,73 58 1522 2,20 2,20 2,10 d 

112 3 O 0,53 0,74 0,314 0,018 0,007 1,70 N8   0 65,73 56 1512 2,10 2,00 1,80 d 

113 1 M 0,737 0,99 0,313 0,022 0,022 1,20 N8   310 50,27 60 1501 1,80 1,80   d 

114 2 M 0,739 0,99 0,349 0,017 0,019   N8   0 50,27 58 1490 1,60     d 

115 3 M 0,74 0,97 0,338 0,019 0,015   N8   0 50,27 56 1490 1,30     d 

116 1 M 0,747 0,97 0,322 0,017 0,019 1,20 N8   260 51,41 60 1505 1,50 1,40   d 

117 2 M 0,737 0,96 0,339 0,021 0,014   N8   0 51,41 58 1508 1,60     d 

118 3 M 0,724 0,98 0,342 0,018 0,01   N8   0 51,41 56 1491 1,60     d 

119 1 L 0,809 1,02 0,551 0,014 0,011 1,10 N8   300 62,42 60 1500 1,60 1,70 1,90 d 

120 2 L 0,795 1,05 0,573 0,017 0,017   N8   0 62,42 58 1489 1,20 1,00   d 

121 3 L 0,806 1,02 0,554 0,015 0,015   N8   0 62,42 56 1486 1,00 1,00   d 

122 1 L 0,803 1,06 0,546 0,015 0,01 1,10 N8   235 62,42 60 1488 1,50 1,40   d 

123 2 L 0,804 1,06 0,54 0,014 0,016   N8   0 62,42 58 1488 1,20 1,40   d 

124 3 L 0,793 1,03 0,555 0,019 0,02   N8   0 62,42 56 1479 0,90 1,00   d 

125 1 L 0,8 1,06 0,557 0,014 0,012 1,30 N14  130 54,58 60 1498 1,20 1,00   d 

126 2 L 0,795 1,06 0,563 0,018 0,017   N14  0 54,58 58 1501 0,90 1,00   d 

127 3 L 0,796 1,02 0,552 0,016 0,011   N14  0 54,58 56 1485 1,00 1,10   d 

128 1 L 0,802 1,02 0,53 0,017 0,01   N8   315 40,27 60 1502 1,50 1,40 1,10 d 

129 2 L 0,803 1,02 0,547 0,015 0,008 1,10 N8   0 40,27 58 1500 1,20     d 

130 3 L 0,794 1,01 0,539 0,019 0,011   N8   0 40,27 56 1485 1,10 1,00   d 

131 1 C 0,637 0,77 0,282 0,013 0,007 1,40 N8   300 40,27 50 1521 2,10     k 

132 2 C 0,637 0,79 0,289 0,012 0,005 1,60 N8   0 40,27 48 1513 2,10     k 
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[hmot.%] [hmot.%] [hmot.%] [hmot.%] [hmot.%] [ppm] [min] [%] [mm] [°C] [ppm] [ppm] [ppm] 

133 3 C 0,642 0,82 0,286 0,014 0,004 1,60 N8   0 40,27 46 1503 2,10     k 

134 1 P 0,542 0,72 0,299 0,014 0,006 1,50 N8   325 35,34 50 1519 1,80 1,80 1,70 k 

135 2 O 0,548 0,72 0,304 0,012 0,005 1,20 N8   0 35,34 48 1519 1,70 1,60 1,60 k 

136 3 O 0,55 0,73 0,306 0,012 0,006 1,20 N8   0 35,34 46 1510 1,50 1,50 1,40 k 

137 3 F 0,487 0,72 0,301 0,013 0,003 1,20 N8   0 51,21 46 1515 1,50 1,40 1,40 k 

138 1 O 0,543 0,74 0,309 0,011 0,008 1,10 N8   270 81,05 50 1532 1,60 1,60 1,50 k 

139 2 O 0,544 0,73 0,33 0,014 0,008 1,20 N8   0 81,05 48 1532 1,60 1,50 1,60 k 

140 3K O 0,547 0,76 0,322 0,015 0,008 1,20 N8   0 81,05 46 1507 1,50 1,50 1,40 k 

141 1 M 0,743 0,97 0,326 0,016 0,011 1,40 N8   270 64,97 60 1493 1,90 1,70   d 

142 2 M 0,738 0,97 0,329 0,018 0,01   N8   0 64,97 58 1490 1,80     d 

143 3K M 0,753 0,99 0,334 0,016 0,01   N8   0 64,97 56 1500 1,70     d 

144 1 M 0,749 0,96 0,342 0,021 0,008 1,50 N8   360 64,97 60 1497 1,70 1,60   d 

145 2 M 0,727 0,98 0,334 0,018 0,012   N8   0 64,97 58 1504 1,50     d 

146 3 M 0,738 0,97 0,343 0,021 0,012   N8   0 64,97 56 1493 1,60     d 

147 1 A 0,782 0,94 0,537 0,021 0,008 1,10 N8   235 50,44 60 1495 1,40     d 

148 2 A 0,786 0,93 0,549 0,015 0,007 1,30 N8   0 50,44 58 1500 1,40     d 

149 3 A 0,77 0,94 0,545 0,02 0,006   N8   0 50,44 56 1485 1,60 1,70   d 

150 1 A 0,795 0,92 0,521 0,015 0,005 0,90 N8   270 50,44 60 1505 1,60 1,70   d 

151 2 A 0,798 0,93 0,541 0,018 0,008 1,20 N8   0 50,44 58 1498 1,60 1,70   d 

152 3 A 0,782 0,93 0,519 0,015 0,005 1,00 N8   0 50,44 56 1482 1,60 1,70   d 

153 1 A 0,817 0,94 0,516 0,015 0,004 1,30 N14  240 68,29 60 1490 1,60 1,70   d 

154 2 A 0,809 0,95 0,541 0,014 0,005 0,90 N14  0 68,29 58 1497 1,60 1,70   d 

155 3 A 0,795 0,94 0,524 0,013 0,006 1,40 N14  0 68,29 56 1492 1,60 1,70   d 

156 1 L 0,803 1,03 0,543 0,013 0,009 1,20 N8   210 53,05 60 1484 1,60 1,60 1,50 d 

157 2 L 0,803 1,04 0,549 0,014 0,009   N8   0 53,05 58 1488 1,40 1,40   d 

158 3 L 0,796 1,03 0,547 0,013 0,006   N8   0 53,05 56 1482 1,30 1,30   d 

159 1 L 0,809 1,03 0,542 0,014 0,007 1,40 N8   310 47,52 60 1487 1,20 1,30   d 

160 2 L 0,803 1,04 0,539 0,013 0,006   N8   0 47,52 58 1494 1,20 1,20   d 

161 3 L 0,809 1,04 0,542 0,015 0,011   N8   0 47,52 56 1483 1,20 1,10   d 

162 1 O 0,53 0,71 0,292 0,014 0,012 1,30 N16  180 64,28 50 1530 1,90 2,30 2,30 k 

163 2 O 0,538 0,74 0,311 0,013 0,009 1,30 N16  0 64,28 48 1523 2,30 2,20 2,00 k 

164 3 H 0,531 0,74 0,31 0,012 0,006 1,10 N16  0 64,28 46 1517 1,60 1,40 1,30 k 

165 1 L 0,801 1,04 0,542 0,017 0,011 1,50 N16  270 67,22 60 1490 1,50 1,50   d 

166 2 L 0,798 1,02 0,533 0,015 0,005   N16  0 67,22 58 1492 1,30 1,30   d 
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[hmot.%] [hmot.%] [hmot.%] [hmot.%] [hmot.%] [ppm] [min] [%] [mm] [°C] [ppm] [ppm] [ppm] 

167 3 L 0,794 1,03 0,557 0,015 0,005   N16  0 53,27 56 1494 1,60 1,30 1,30 d 

168 1 L 0,796 1,03 0,548 0,013 0,012 1,30 N16  270 53,27 60 1496 1,30 1,20   d 

169 2 L 0,796 1,05 0,554 0,016 0,006   N16  0 53,27 58 1500 1,40 1,40   d 

170 3 L 0,801 1,04 0,546 0,017 0,009   N16  0 53,27 56 1487 1,10 1,10   d 

171 1 L 0,788 1,04 0,563 0,017 0,005 1,40 N16  255 73,33 60 1494 1,70 1,80 1,70 d 

172 2 L 0,798 1,04 0,562 0,014 0,008   N16  0 73,33 58 1495 1,20 1,20   d 

173 3 L 0,808 1,06 0,542 0,013 0,007   N16  0 73,33 56 1486 1,30 1,20   d 

174 1 L 0,804 1,04 0,553 0,015 0,007 0,80 N14  300 73,33 60 1504 1,50 1,20   d 

175 2 L 0,8 1,07 0,568 0,016 0,005   N14  0 73,33 58 1497 1,10 1,00   d 

176 3 L 0,797 1,04 0,552 0,013 0,007   N14  0 73,33 56 1487 0,90 1,00   d 

177 1 A 0,794 0,94 0,523 0,012 0,007 0,70 N16  240 54,95 60 1498 0,90 1,10   d 

178 2 A 0,807 0,95 0,555 0,015 0,003 1,10 N16  0 54,95 58 1501 0,90 1,10   d 

179 3 A 0,798 0,94 0,538 0,016 0,005 0,90 N16  0 54,95 56 1488 0,90 1,10   d 

180 1 A 0,784 0,96 0,528 0,015 0,008 0,70 N16  255 54,95 60 1494 0,90 1,10   d 

181 2 A 0,797 0,96 0,545 0,016 0,009   N16  0 45,75 58 1495 1,40     d 

182 3 A 0,796 0,96 0,542 0,015 0,007 1,00 N16  0 45,75 56 1490 1,40     d 

183 1 O 0,533 0,75 0,312 0,019 0,008 0,80 N16  130 45,75 50 1528 1,60 1,80 1,90 k 

184 2 O 0,54 0,74 0,324 0,015 0,006 1,30 N16  0 45,75 48 1525 1,90 1,90 1,80 k 

185 3 O 0,543 0,74 0,313 0,017 0,009 1,80 N16  0 45,75 46 1503 1,80 1,60 1,70 k 

186 1 B 0,627 0,82 0,356 0,012 0,01 1,20 N16  330 45,75 50 1521 1,60 1,60 1,60 k 

187 2 B 0,628 0,82 0,363 0,013 0,011 1,50 N16  0 45,75 48 1523 1,60 1,60 1,60 k 

188 1 O 0,539 0,74 0,315 0,014 0,006 1,00 N16  240 44,21 50 1530 1,70 1,60 1,50 k 

189 2 H 0,538 0,74 0,312 0,01 0,005 1,10 N16  0 44,21 48 1528 1,70 1,60 1,50 k 

190 3 H 0,533 0,73 0,317 0,012 0,005 1,00 N16  0 44,21 46 1509 1,50 1,40 1,40 k 

191 1 A 0,791 0,93 0,519 0,013 0,007 0,70 N16  240 53,62 60 1498 1,60     d 

192 2 A 0,797 0,93 0,542 0,012 0,005 0,60 N16  0 53,62 58 1492 1,60     d 

193 3 A 0,798 0,93 0,544 0,013 0,005 1,10 N16  0 53,62 56 1484 1,60     d 

194 1 A 0,798 0,93 0,538 0,015 0,003 1,20 N14  250 53,62 60 1497 1,60     d 

195 2 A 0,795 0,94 0,556 0,015 0,004 1,10 N14 0 53,62 58 1496 1,60     d 

196 3 A 0,793 0,93 0,549 0,016 0,006 1,30 N14 0 53,62 56 1486 1,60     d 

197 1 M 0,743 0,98 0,348 0,017 0,013 1,10 N16  280 57,63 60 1496 1,70 1,80   d 

198 2 M 0,742 0,98 0,346 0,015 0,012   N16  0 57,63 58 1497 1,70     d 

199 3 M 0,742 0,97 0,336 0,014 0,013   N16  0 57,63 56 1495 1,70     d 

200 1 B 0,619 0,83 0,297 0,013 0,013 1,30 N16  240 35,99 50 1518 1,70 1,60 1,60 k 
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[hmot.%] [hmot.%] [hmot.%] [hmot.%] [hmot.%] [ppm] [min] [%] [mm] [°C] [ppm] [ppm] [ppm] 

201 2 B 0,613 0,84 0,292 0,015 0,012 1,40 N16  0 34,85 48 1520 1,70 1,60 1,60 k 

202 3K B 0,607 0,84 0,278 0,012 0,013 1,40 N16  0 34,85 46 1511 1,70 1,60 1,60 k 

203 1 A 0,799 0,93 0,542 0,016 0,004 0,80 N8   240 58 60 1496 1,80 1,70 1,70 d 

204 2 A 0,797 0,97 0,572 0,019 0,008 0,80 N8   0 58 58 1496 1,80 1,70 1,70 d 

205 3 A 0,796 0,95 0,555 0,013 0,004 0,90 N8   0 58 56 1485 1,80 1,70 1,70 d 

206 1 A 0,794 0,93 0,542 0,017 0,007 0,90 N8   260 51,33 60 1492 1,80 1,70 1,70 d 

207 2 A 0,787 0,95 0,545 0,013 0,007 0,80 N8   0 51,33 58 1494 1,80 1,70 1,70 d 

208 3 A 0,801 0,95 0,538 0,015 0,01 0,70 N8   0 51,33 56 1489 1,80 1,70 1,70 d 

209 1 A 0,796 0,94 0,55 0,014 0,005 0,90 N8   240 55,54 60 1501 1,80 1,70 1,70 d 

210 2 A 0,801 0,94 0,549 0,017 0,005 0,90 N8   0 55,54 58 1494 1,80 1,70 1,70 d 

211 3 A 0,801 0,94 0,564 0,015 0,007 2,60 N8   0 55,54 56 1486 1,80 1,70 1,70 d 

212 1 L 0,802 1,03 0,572 0,016 0,007 0,80 N8   315 55,54 60 1497 1,60 1,70 1,60 d 

213 2 L 0,8 1,04 0,543 0,015 0,007   N8   0 55,54 58 1498 1,30 1,20   d 

214 3 L 0,804 1,04 0,553 0,014 0,006   N8   0 55,54 56 1480 1,00 1,30   d 

215 1 O 0,54 0,73 0,306 0,012 0,007 1,10 N8   260 49,96 50 1522 1,80 1,90 1,70 k 

216 2 O 0,537 0,73 0,313 0,013 0,007 1,40 N8   0 49,96 48 1524 2,10 2,00 2,00 k 

217 3 O 0,552 0,74 0,302 0,015 0,009 1,70 N8   0 49,96 46 1502 2,10 2,10 2,10 k 

218 1 L 0,796 1,02 0,591 0,015 0,011 0,60 N8   350 44,8 60 1494 1,40 1,30   d 

219 2 L 0,801 1,02 0,555 0,014 0,012   N8   0 44,8 58 1489 1,30 1,20   d 

220 3 L 0,803 1,06 0,565 0,015 0,01   N8   0 44,8 56 1480 1,20 1,00   d 

221 1 L 0,814 1,04 0,539 0,017 0,005 1,40 N14  230 44,8 60 1492 1,60 1,30 1,20 d 

222 2 L 0,799 1,04 0,542 0,018 0,008   N14 0 44,8 58 1497 1,30 1,20   d 

223 3 L 0,805 1,02 0,54 0,014 0,006   N14 0 44,8 56 1488 1,10 0,90   d 

224 1 B 0,613 0,82 0,275 0,015 0,013 1,70 N8   240 49,21 50 1514 1,40 1,40 1,40 k 

225 2 B 0,613 0,82 0,277 0,013 0,012 1,30 N8   0 49,21 48 1515 1,40 1,40 1,40 k 

226 3 B 0,61 0,82 0,273 0,015 0,015 1,50 N8   0 49,21 46 1505 1,40 1,40 1,40 k 

227 1 O 0,523 0,74 0,289 0,012 0,007 1,40 N8   250 49,21 60 1531 2,30 2,00 2,00 d 

228 2 O 0,528 0,74 0,313 0,011 0,006 1,90 N8   0 39,86 58 1527 2,20 2,10 2,10 d 

229 3 H 0,525 0,74 0,301 0,011 0,004 1,80 N8   0 39,86 56 1513 2,00 1,90 1,80 d 

230 1 L 0,802 1,05 0,564 0,017 0,008 0,80 N14  240 35,54 60 1496 1,60 1,50 1,40 d 

231 2 L 0,799 1,03 0,533 0,019 0,007   N14 0 35,54 58 1493 1,20 1,30   d 

232 3 L 0,799 1,05 0,566 0,015 0,013   N14 0 35,54 56 1486 1,00 1,00   d 

233 1 M 0,738 0,97 0,333 0,018 0,007 1,50 N14  265 42,64 60 1509 2,50 2,30   d 

234 2 M 0,756 0,96 0,335 0,019 0,006   N14 0 42,64 58 1509 1,80     d 
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[hmot.%] [hmot.%] [hmot.%] [hmot.%] [hmot.%] [ppm] [min] [%] [mm] [°C] [ppm] [ppm] [ppm] 

235 3 M 0,752 0,97 0,337 0,017 0,009   N14 0 42,64 56 1496 1,60     d 

236 1 L 0,799 1,03 0,554 0,012 0,011 0,90 N8   300 42,64 60 1492 1,70 1,70 1,50 d 

237 2 L 0,811 1,03 0,565 0,014 0,009   N8   0 42,64 58 1489 1,40     d 

238 3 L 0,805 1,04 0,56 0,013 0,009   N8   0 42,64 56 1481 1,40 1,20   d 

239 1 L 0,801 1,04 0,564 0,016 0,008   N14 300 59,52 60 1495 1,60 1,40 1,30 d 

240 2 L 0,81 1,03 0,543 0,016 0,01 1,70 N14 0 59,52 58 1487 1,60 1,60 1,70 d 

241 3 L 0,803 1,02 0,547 0,016 0,009   N14 0 59,52 56 1484 1,20 1,10   d 

242 1 L 0,787 1,05 0,529 0,015 0,006 1,00 N8   300 58,8 60 1489 1,60 1,40 1,40 d 

243 2 L 0,795 1,02 0,531 0,014 0,006   N8   0 58,8 58 1495 1,50 1,60 1,30 d 

244 3 L 0,807 1,04 0,539 0,013 0,006   N8   0 58,8 56 1483 1,10 1,00   d 

245 1 L 0,799 1,06 0,555 0,015 0,011 1,00 N14  290 58,8 60 1503 1,30 1,20   d 

246 2 L 0,795 1,05 0,55 0,016 0,005   N14 0 58,8 58 1498 1,30 1,30   d 

247 3 L 0,803 1,03 0,559 0,015 0,007   N14 0 58,8 56 1489 1,10 1,00   d 

248 1 O 0,537 0,72 0,311 0,014 0,006 1,40 N8   180 42,42 60 1513 2,10 2,10 2,10 d 

249 2 O 0,532 0,72 0,302 0,012 0,007 1,60 N8   0 42,42 58 1519 2,50 2,40 2,20 d 

250 3 H 0,526 0,72 0,308 0,011 0,005 1,30 N8   0 42,42 56 1508 1,80 1,50 1,50 d 

251 1 S 0,587 0,74 0,316 0,011 0,006 1,50 N8   420 40,61 50 1521 2,10 1,90 2,10 k 

252 2 J 0,575 0,74 0,316 0,013 0,003 1,60 N8   0 40,61 48 1520 2,10 2,00 1,90 k 

253 3 J 0,572 0,74 0,318 0,012 0,004 2,00 N8   0 40,61 46 1509 2,20 2,10 2,10 k 

254 1 L 0,802 1,02 0,539 0,016 0,009 1,10 N8   140 35,85 60 1496 1,90 1,90 1,90 d 

255 2 L 0,799 1,03 0,553 0,017 0,009 1,40 N8   0 35,85 58 1487 1,60 1,70 1,40 d 

256 3 L 0,815 1,03 0,528 0,015 0,011   N8   0 51,81 56 1486 1,40 1,10   d 

257 1 L 0,806 1,01 0,519 0,015 0,007 1,20 N8   300 51,81 60 1503 1,40 1,20   d 

258 2 L 0,788 1,03 0,541 0,016 0,008 1,10 N8   0 51,81 58 1496 1,00 1,00   d 

259 3 L 0,802 1,03 0,543 0,014 0,008 1,40 N8   0 51,81 56 1486 1,10 1,00   d 

260 1 O 0,522 0,75 0,312 0,018 0,009 1,30 N8   180 47,43 60 1517 1,90 1,90 2,00 d 

261 2 O 0,54 0,75 0,316 0,013 0,006 1,50 N8   0 47,43 58 1515 2,30 2,30 2,20 d 

262 3 G 0,537 0,74 0,317 0,013 0,005 1,10 N8   0 47,43 56 1507 1,90 1,70 1,50 d 

263 1 I 0,519 1,02 0,995 0,016 0,006 1,60 N8   240 47,43 50 1508 2,10 2,00 2,00 k 

264 2 I 0,513 0,99 0,988 0,016 0,007 1,10 N8   0 47,43 48 1509 1,40 1,30 1,30 k 

265 3K I 0,516 1,02 1,004 0,017 0,006 1,50 N8   0 47,43 46 1503 1,70 1,70 1,60 k 

266 1 B 0,607 0,83 0,264 0,014 0,011 1,40 N8   180 47,43 50 1515 1,70 1,70 1,60 k 

267 2 B 0,611 0,82 0,269 0,015 0,013 1,40 N8   0 47,43 48 1516 1,70 1,70 1,60 k 

268 3 B 0,608 0,82 0,29 0,015 0,012 1,50 N8   0 47,43 46 1506 1,70 1,70 1,60 k 
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[hmot.%] [hmot.%] [hmot.%] [hmot.%] [hmot.%] [ppm] [min] [%] [mm] [°C] [ppm] [ppm] [ppm] 

269 1 M 0,758 0,98 0,336 0,017 0,014 1,40 N8   270 50,79 60 1509 1,60 1,70   d 

270 2 M 0,784 0,98 0,336 0,016 0,01   N8   0 50,79 58 1508 1,90     d 

271 3 M 0,739 0,97 0,351 0,016 0,009   N8   0 50,79 56 1492 1,70     d 

272 1 M 0,746 0,98 0,314 0,014 0,017 2,00 N8   160 60,26 60 1510 2,50 2,60 2,60 d 

273 2 M 0,747 1 0,325 0,018 0,014   N8   0 60,26 58 1494 1,70     d 

274 3K M 0,736 1,04 0,323 0,016 0,015   N8   0 60,26 56 1499 1,70     d 

275 1 M 0,756 0,97 0,316 0,019 0,013 1,40 N8   240 64,65 60 1512 1,80 1,80   d 

276 2 M 0,754 0,96 0,33 0,018 0,014   N8   0 64,65 58 1507 2,10     d 

277 3 M 0,751 0,95 0,337 0,014 0,009   N8   0 64,65 56 1492 2,20     d 

278 1 M 0,753 0,96 0,324 0,014 0,007 1,20 N8   310 74,57 60 1513 2,00 1,90   d 

279 2 M 0,746 0,97 0,352 0,015 0,009   N8   0 74,57 58 1505 1,90     d 

280 3 M 0,749 0,97 0,347 0,014 0,009   N8   0 74,57 56 1494 1,50     d 

281 1 M 0,752 0,96 0,334 0,014 0,011 1,00 N8   240 60,88 60 1495 1,70 1,70   d 

282 2 M 0,748 0,97 0,343 0,015 0,011   N8   0 60,88 58 1491 2,20     d 

283 3 M 0,751 0,98 0,342 0,02 0,012   N8   0 60,88 56 1493 1,60     d 

284 1 E 0,612 0,84 0,335 0,013 0,012 0,90 N8   280 62,81 50 1514 1,50 1,30 1,50 k 

285 2 E 0,613 0,84 0,34 0,012 0,01 1,20 N8   0 62,81 48 1516 1,60 1,60 1,60 k 

286 3 E 0,604 0,85 0,324 0,013 0,011 1,40 N8   0 62,81 46 1502 1,90 1,70 1,70 k 

287 1 S 0,587 0,74 0,302 0,014 0,012 1,20 N8   240 55,67 50 1520 2,00 1,90 2,00 k 

288 2 S 0,57 0,74 0,31 0,012 0,011 1,60 N8   0 69,13 48 1512 1,80 1,70 1,70 k 

289 3 S 0,563 0,74 0,313 0,011 0,01 1,60 N8   0 69,13 46 1501 1,70 1,60 1,70 k 

290 1 L 0,803 1,04 0,541 0,015 0,004 1,50 N8   300 52,69 60 1495 1,80 1,70 1,60 d 

291 2 L 0,816 1,05 0,556 0,017 0,006   N8   0 52,69 58 1491 1,30 1,40   d 

292 3 L 0,81 1,04 0,517 0,015 0,013   N8   0 52,69 56 1486 1,20 1,20   d 

293 1 L 0,796 1,03 0,559 0,017 0,008 1,00 N8   140 50,72 60 1494 1,50 1,40   d 

294 2 L 0,796 1,05 0,555 0,016 0,01   N8   0 50,72 58 1495 1,50 1,40   d 

295 3 L 0,801 1,04 0,545 0,016 0,01   N8   0 50,72 56 1484 1,30 1,40   d 

296 1 C 0,632 0,8 0,28 0,011 0,007 1,90 N8   270 57,35 50 1516 3,00     k 

297 2 C 0,629 0,81 0,304 0,012 0,005 1,80 N8   0 57,35 48 1515 3,00     k 

298 3 F 0,491 0,75 0,323 0,015 0,003 1,20 N8   0 50,26 46 1509 1,80 1,40 1,50 k 

299 1 O 0,544 0,73 0,317 0,013 0,008 1,80 N16  210 62,1 50 1523 2,60 2,50 2,50 k 

300 2 G 0,53 0,74 0,305 0,015 0,005 1,40 N16  0 62,1 48 1524 1,90 1,90 1,70 k 

301 3K O 0,542 0,74 0,303 0,013 0,009 1,70 N16  0 62,1 46 1513 2,00 1,90 1,80 k 

302 1 M 0,743 0,98 0,328 0,018 0,011 1,50 N16  300 50,7   1506 2,30 2,20   d 
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303 2 M 0,723 0,99 0,334 0,014 0,01   N16  0 50,7 58 1502 2,00     d 

304 3 M 0,751 0,97 0,339 0,018 0,013   N16  0 50,7 56 1490 1,60     d 

305 1 B 0,617 0,83 0,293 0,013 0,015 1,20 N8   465 63,93 50 1519 1,40 1,30 1,40 k 

306 2 B 0,6 0,82 0,282 0,013 0,012 1,40 N8   0 63,93 48 1521 1,40 1,30 1,40 k 

307 3 B 0,614 0,84 0,281 0,013 0,011 1,50 N8   0 63,93 46 1499 1,40 1,30 1,40 k 

 


