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Abstrakt 

Disertační práce se zabývá problematikou podpory rozhodování při řízení životnosti 

desek krystalizátoru plynulého odlévání oceli využitím a integrováním metod 

a prostředků technické diagnostiky a umělé inteligence. Je zde navržena a vytvořena 

nová metoda diagnostiky povrchového poškození desek krystalizátorů založená 

na fuzzy znalostním systému. Výsledkem je automatizovaná diagnóza ve formě 

kvalitativní stupnice o aktuálním stavu povrchového poškození diagnostikované desky 

krystalizátoru. Diagnóza je základem rozhodnutí, zda desky krystalizátoru dále 

provozovat bez jejich údržby či provést jejich údržbu a v jakém rozsahu. Pro eliminaci 

chyb lidského faktoru při měření vstupních parametrů bylo navrženo a zrealizováno 

ruční laserové měřící zařízení. Zařízení je označené jako ZMPV-01. Jeho základem je 

laserový snímač optoNCDT typ ILD1300 E firmy Micro-Epsilon Czech Republic, který 

umožňuje snímat hloubku poškození s dostatečnou přesností a citlivostí.  

Klíčová slova: Laserové skenery, desky krystalizátoru, kontinuální odlévání, povrchové 

vady materiálu, fuzzy, znalostní systémy.  

Abstract 
 

The doctoral thesis deals with decision support when control mold’s plates service life 

in continuous steel casting device. There are used methods and instruments of technical 

diagnostics and artificial intelligence. In this thesis was proposed new diagnostics 

methodology for evaluation of mold’s plates surface faults based on fuzzy knowledge 

system. The results is automated diagnosis in form of qualitative scale which is 

proportional to actual technical state of mold’s plates surface. The diagnosis is 

originator for decision, if the mold’s plates can be in service without repairs or must be 

replaced. To eliminate human factor fault was developed and create handheld 

measurement device with laser sensor, capable to measure necessary quantities which 

serves as inputs for knowledge system. The measurement device is called ZMPV-01. 

The base of the device is laser sensor optoNCDT - ILD1300 E from Micro-Epsilon 

Czech Republic, which can sense defects depth with acceptable accuracy and 

sensitivity. 

Keywords: Laser scanners, mold plates, continuous casting, surface defects in 

materials, fuzzy, knowledge systems.  
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1 Úvod  

 

V době velké konkurence velkých nadnárodních společností je prvořadým 

kritériem všech druhů výroby snížení výrobních nákladů a zlepšení samotné kvality 

výrobků z důvodů co nejmenšího počtu vadných kusů a bezporuchového stavu po dobu 

plánované životnosti výrobku. 

Tyto požadavky se přenášejí zejména do prvovýroby. Jedním z odvětví 

prvovýroby je metalurgie, kde hlavním výstupem je ocel. Velmi striktní jsou požadavky 

na předem stanovené fyzikální vlastnosti produktu, za které odpovídá nejen správný 

poměr přísad v oceli, ale také bezchybný postup odlévání. Velká část výroby oceli je 

produktem zařízení plynulého odlévání (dále ZPO). Hlavní a nejvíce zatíženou částí 

procesu kontinuálního lití je krystalizátor. Desky krystalizátoru jsou namáhány 

povrchově i vnitřně silami vznikajícími při průchodu tekuté oceli a následném tuhnutí 

jejího povrchu. Veškeré povrchové vady desek krystalizátoru mají vliv nejen 

na životnost zařízení, ale i na samotnou kvalitu předlitků kontinuálního odlévání. 

Posouzení stavu povrchových vad na podkladě jejich měření je nejdůležitějším 

faktorem pro stanovení životnosti desek krystalizátoru a jejich následujícím použití 

ve výrobě. Současné začlenění systému posouzení povrchových vad v rámci myšlenky 

začlenění subsystému do podnikové inteligentní distribuované sítě v souladu 

s Industry 4.0. 

V rámci Industry 4.0 je progresivně stále více využívána diagnostika 

k monitorování stavu zařízení nebo objektů a k predikci poruch. Predikce poruch vede 

k úsporám nákladů, omezení rizika kritických poruch a snížení času na provedení 

údržby. Redukcí neplánovaných prostojů s využitím diagnostiky zvyšujeme 

produktivitu a současně snižujeme požadavky na skladové zásoby náhradních dílů. 

Nedílnou součástí správné predikce poruch jsou „chytré snímače“, které umožňují 

získávat dostatečné množství dat nejen pro analýzu stavu objektů, ale také podkladová 

data pro možnou inovaci dalších generací objektů.  
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2 Cíle disertační práce 

 

Cílem disertační práce je výzkum, vývoj a návrh metody pro získávání dat 

o povrchovém poškození desek ZPO. Novým způsobem získávání dat maximálně 

omezit lidský chybový faktor a současně prodloužit životnost desek krystalizátoru 

správným zhodnocením jejich skutečného povrchového poškození. Tato práce umožní 

správnou technickou diagnostikou prodloužit fyzickou dobu využití desek 

krystalizátoru, eliminovat chyby měření a tím přispět ke snížení nákladů výroby. 

Cíle disertační práce:  

 návrh metody pro diagnostické měření desek krystalizátoru ArcelorMittal 

Ostrava a.s.; 

 ověření možností a funkčnosti laserových měřidel v laboratorních podmínkách 

při provozních teplotách plynulého kontinuálního odlévání; 

 návrh diagnostického zařízení pro měření diagnostické veličiny při hodnocení 

technického stavu desek krystalizátoru;  

 modifikace původní metodiky měření pro zešikmené pokovování desek 

krystalizátoru. 
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3 Význam diagnostiky pro řízení procesů 

 

Diagnostika se stala základním pilířem při řízení procesů. Efektivita řízení se 

spočívá ve správném zjištění stavu procesů i jednotlivých stavů dílčích součástí 

procesů nebo jejich produktů. Aktuální stav všech parametrů i jejich historický trend 

slouží pro správnou predikci řízení procesů a možné návrhy vývoje dalších zařízení 

na podkladě analyzovaných databází dat. S rozvojem a snižující se cenou mikro 

elektricko mechanických snímačů (MEMs) se různorodost získávaných dat z řízení 

procesů prudce rozšiřuje a poskytuje velmi kvalitní základnu pro řízení procesů. 

 

3.1 Diagnostika z pohledu Industry 4.0 

Jedním ze současných trendů v oblasti řízení průmyslových procesů je 

maximální eliminace člověka v řídicí činnosti. Tento trend se v současnosti projevuje 

i při kontinuálním odléváním. Jedním z důvodů je požadavek na vyšší efektivnost 

procesu, ale svůj vliv má i postupné zavádění prvků a metod  konceptu Industry 4.0. 

Překlad stanovený českou vládou je „Průmysl 4.0“. Původ originálu pochází 

z Německa, kde poradní tým německé vlády v roce 2011 vytvářel technologickou 

strategii digitálně utvářených továren. Ve světě jsou již známi a souběžně fungují 

obdobné programy v USA, Japonsku i Číně. Celosvětově se začíná toto období 

považovat za další významný bod v historii průmyslu [9].  

Industry 4.0 je vizí plně integrovaných automatizovaných a průběžně 

optimalizovaných výrobních prostředí produkujícími identifikovatelné 

a lokalizovatelné výrobky se záznamem výrobní historie, historie životnosti, 

lokalizace, atd. Vize výroby je tvořena třemi hlavními body [9]:  

 horizontální integrace všech subsystémů, 

 vertikální integrace všech subsystémů, 

 absolutní počítačové integrace všech procesů. 

Nově budou definovány vztahy mezi zákazníky, výrobci a dodavateli. Tato nová 

definice má lépe propojit všechny části životnosti produktů a služeb. 

Technická diagnostika je nedílným podkladem pro správné manažerské 

rozhodování, kde informuje o skutečném stavu výrobního technologického zařízení 
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(výrobní systém) a současně také výrobků (produkt). Pomocí diagnostiky získáváme 

data o spolehlivosti výrobních systémů a produktů. Spolehlivost je souborem dílčích 

vlastností. 

Tyto dílčí vlastnosti jsou znaky spolehlivosti objektů, služeb a procesů. Znalost 

vlastností má nejen ekonomický přínos, ale přesně vypovídá o hranici bezpečnosti 

pro osoby i životní prostředí [29]. 

Diagnostikovatelnost procesu je velice důležitá pro řízení údržby. Řízením 

údržby má přímou návaznost na bezporuchovost, životnost a bezpečnost. 

Důležitou vlastností pro tuto práci je životnost objektů. Hranice životnosti 

objektu je dosaženo při vzniku mezního stavu z některých možných 

neodstranitelných důvodů [29]:  

 nesplnění limitů bezpečnosti, 

 vychýlení se z pásma stanovených parametrů, 

 pokles efektivity provozu pod limit, 

 vznik požadavku generální opravy. 

Mezní stavy jsou předem stanoveny technickou dokumentací, která je součástí 

výrobků. Životnost můžeme dělit z několika hledisek, ale pro tuto práci jsou důležité: 

 návrhová životnost, 

 provozní životnost, 

 zbytková provozní životnost. 

Navrhovaná životnost je stanovena výpočtem na podkladě vlivu degradačních 

činitelů v závislosti na čase s využitím matematických, fyzikálních modelů nebo 

jejich kombinací. 

Provozní životnost je reálnou životností výrobku v čase, jeho využití za účelem 

spotřeby do vzniku mezního stavu životnosti objektu. 

Zbytková provozní životnost je časovým úsekem měřeným v průběhu provozní 

životnosti, který zbývá do hranice životnosti. Podstatou výpočtu je zhodnocení 

zůstatku provozního času vlivem degradačních činitelů, tj. celkové posouzení doby 

spolehlivosti, použitelnosti a bezpečnosti [29]. 
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4 Kontinuální odlévání 

 

Plynulé odlévání je jednou z progresivních technologií odlévání oceli z důvodu 

vysoké produktivity. 

Tato práce se zabývá deskovými vertikálními krystalizátory. 

 

 

Obr. 2 Kontinuální horizontální odlévání [18]. 

 

4.1 Krystalizátory 

Krystalizátor je jedna z nejdůležitějších částí ZPO. Je vyráběn z mědi vysoké 

čistoty, do které se přidávají legující prvky jako zirkonium, chrom, stříbro, atd. 

pro zvýšení tvrdosti krystalizátoru až na hranici 180 HB. Zvýšená pevnost slitiny 

na až dvojnásobek pevnosti čisté mědi umožňuje větší tlaková zatížení 

při kontinuálním odlévání. Samotný krystalizátor plní funkci bezedné měděné kokily, 

jejíž vysoce chlazené stěny odvádějí až 30 % tepla při zpracování tekuté oceli 

na ZPO. Kvalita chlazení má přímý vztah nejen k homogennosti struktury samotného 

odlitku, ale také ke vzniku povrchových a vnitřních vad krystalizátoru. Pro ochranu 
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povrchu krystalizátoru se používá například tvrdé chromování nebo také keramické 

vrstvy. Jak legující prvky, tak povrchové úpravy pracovní části krystalizátoru mají 

sice negativní vliv na odvedení tepla z odlévané oceli, ale zvyšují horní hranici počtu 

taveb uskutečněných na krystalizátoru [5]. 

4.2 Poškození krystalizátoru 

Desky krystalizátoru tvoří teplotně nejvíce zatíženou součást kontinuálního 

odlévání. Krystalizátor je při odlévání zatížen mechanickými i chemickými procesy, 

které způsobují různé druhy opotřebení. Především abrazí dochází k nejvíce opticky 

zřetelnému povrchovému poškození, které se projevuje rýhami ve směru toku materiálu. 

Jako důsledek různých druhů zatížení je vznik prohlubenin (viz. Obr. 3) [29] [5] [18]. 

  

  

Obr. 3 Poškození povrchu desek krystalizátoru [3]. 

Poškození krystalizátoru je jednou z příčin vad předlitků. 

Vady bram nebo čtvercových předlitků můžeme dělit na vnitřní a vnější. Vnější 

vady předlitků dělíme dále na vady tvaru a povrchu [1] [20]. 
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Vnitřní vady jsou způsobeny mechanickým a tepelným pnutím v oceli 

a ve většině případů nepronikají na povrch, takže jsou při výrobním procesu obtížně 

zjistitelné. Pro vznik vnitřních vad je důležitý nejen druh využívaného procesu 

kontinuálního odlévání, ale také legující přísady v oceli (Cr, Cu, P, S, atd.) 

v kritickém pásmu pod teplotou solidu. Další negativně ovlivňující faktory vnitřních 

vad: 

 nesprávné podmínky lití, 

 nesprávné podmínky chlazení. 

Tvarové vady předlitků vznikají nadměrným ferostatickým tlakem, 

nedostatečným nebo nepravidelným chlazením. Porušení tvaru předlitků způsobuje 

problémy v následném zpracování. U čtvercových předlitků a bram počítáme zkosení 

stěn R (1) [5]: 

 
 

(1) 

Kde d1 je delší uhlopříčka [mm] a d2 je kratší uhlopříčka [mm]. 

Vnější vady bramových předlitků mají tendenci se vyskytovat v převážné míře 

na širších stranách předlitků následkem [5]: 

 vysokého obsah S, 

 vysoké licí teploty, 

 vychýlení předlitku z osy, 

 v důsledku poškození vnitřního povrchu krystalizátoru. 

Správné vyhodnocení povrchového poškození desek krystalizátoru je základem 

pro efektivní využití celého pásma životnosti desek krystalizátoru a oddálení renovace 

povrchu při zvětšeném počtu provedených taveb s ohledem na hranice bezpečnosti 

a kvality produkce. 
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5 Diagnostika hloubky poškození desky krystalizátoru 

 

Zamezení chyb lidského faktoru při hodnocení povrchového poškození desek 

krystalizátoru je jednoznačně jedním ze správných směrů pro snížení finančních 

nákladů na tavbu a zvýšení pravděpodobnosti kvalitního povrchu samotných odlitků. 

Z důvodu objektivního posouzení míry opotřebení povrchu desek krystalizátoru 

pověřeným zaměstnancem byl vytvořen „Katalog vad desek krystalizátoru“. Navržená 

metodika hodnocení v katalogu eliminovala možný subjektivní přístup zaměstnance 

a přesně stanovila pravidla posuzování povrchových vad. Metodika hodnocení však 

neeliminovala možné chyby měření vznikající při používání mechanických měřících 

nástrojů pro diagnostiku hloubky poškození povrchu desek krystalizátoru [3]. 

Z možných nabídek dosažitelných na trhu byly pro zkoušky vybrány laserové 

snímače firmy Micro-Epsilon řady optoNCDT.  

Pro laboratorní zkoušky s ohledem na efektivitu byly použity laserové skenery 

s modrým a červeným laserem. Laserové skenery s červeným laserem (ScanControl) 

jsou všeobecně ve světě používány pro běžné měřící teploty a nelesklé povrchy. 

Laserové skenery s modrým laserem (GapControl) jsou výrobcem ME doporučovány 

pro lesklé povrchy (viz. Obr. 4) [20]. 

 

  

Obr. 4 Laserové skenery použité pro zkoušky. 

5.1 Pojezd a ovládání 

Z důvodu snížení nákladů na laboratorní zkoušky bylo pro jednotlivé uchycení 

laserových snímačů využito lineární pojezdové zařízení. Pojezdové zařízení má délku 

800 mm. Jeho hlavní pojezdová část je tvořena kolejnicí, na jejímž konci je umístěn 
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motor a převod krouticího momentu motoru na lineární posuvný pohyb plošinky je 

zprostředkován pomocí klínového řemene, který je napevno spojen s plošinkou pro 

uchycení laserových snímačů (viz. Obr. 5). Pojezdová dráha s řemenem je zabezpečena 

ochranným krytem. 

 

Obr. 5 Laboratorní pojezd. 

Pro pohon je použit dvojfázový krokový motor 42HS03 firmy Leadshine 

Technology Co., Ltd. 42HS03 má rotor tvořen permanentním magnetem a stator se 

skládá s osmi cívek [25].  

Pro řízení bylo použito postupné proudové regulace jednotlivých cívek, 

takzvaného „Mikrokrokování“. 

K přenosu příkazů z počítače do ovládání pojezdu zařízení a pro snímání dat 

byla použita karta MF624 od firmy HUMUSOFT s.r.o. 

 Ovládání pro pojezd bylo sestaveno v simulačním programu Simulink od firmy 

HUMUSOFT s.r.o. V rámci testování docházelo k výpadkům přenosu jednotlivých dat 

od generátoru pulzů ze simulačního programu k regulaci rychlosti pojezdu. Bylo 

vyzkoušeno použití výkonnějšího počítače a následovně změna za novější operační 

systém Windows 8. Řešení výměny hardwaru se softwarem neřešilo problém výpadku 

dat, proto byl softwarový interní generátor simulačního programu Simulink nahrazen 

externím generátorem pulzů. 
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5.2 Ověření funkčnosti měřidel při vysokých teplotách 

Zkoušky měření povrchových poškození se prováděly pro srovnání oběma 

laserovými snímači za stejných podmínek. Jednalo se o časově kontinuální měření 

v předem stanoveném časovém úseku a stejné teploty prostředí. Z důvodu možného 

využití výsledků ke snímání povrchových vad odlitků kontinuálního odlévání byly také 

použity vzorky pásové oceli o teplotě cca 1000 °C při měření (viz. Obr. 6). 

 

Obr. 6 Laboratorní testy. 

Teplota ohřevu pro měřené těleso byla nastavena na 1100 °C. Výrobce 

laserových skenerů MICRO-EPSILON upozorňuje na problémy s měřením teplých 

objektů pro lasery s červeným světlem. Z důvodu eliminace teplotního pásma měřeného 

objektu mající stejné barevné spektrum jako spektrum laserového snímače, byla zvolena 

teplota vysoko nad tímto spektrem. 
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Obr. 7 Vizualizace měření ScanCONTROL 2910–50. 

Na vizualizaci naměřených dat laserového skeneru ScanCONTROL 2910–50 lze 

vidět naprosto bezchybný záznam povrchu včetně zoxidovaných částí a to i přes 

částečný šum na okrajích skenované oceli o teplotě cca 1000 °C (viz. Obr. 7). 

GapCONTROL 2911–50 při vyšších teplotách ztrácel rozlišení a naměřená data 

měla pouze informativní charakter o tvaru povrchu.  

5.3 Laboratorních porovnání – vysoce odrazivé plochy 

S počtem taveb na krystalizátoru se snižuje také odrazivost pokování desek 

krystalizátoru. Pro zajištění funkčnosti navrhovaného měřidla za mezních podmínek 

byly provedeny laboratorní měření s leštěnou hliníkovou deskou s předvrtanými otvory 

pro napodobení poškození desek krystalizátoru vrypy.  

 

 

Obr. 8 Vizualizace měření 

ScanCONTROL 2910–50. 

Obr. 9 Vizualizace měření 

GapCONTROL 2911–50. 

Vizualizace měření ScanCONTROL 2910–50 (viz. Obr. 8) oproti 

GapCONTROL 2911–50 (viz. Obr. 9), oba snímače v základním nastavení, má výrazné 

šumy při snímání lesklých ploch. 
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5.4 Navržený typ měřidla 

Na podkladě provedených laboratorních zkoušek lze pro konstrukci měřidla 

využít laserové skenery. Laserové skenery umožňují zvýšit efektivitu měření rozšířením 

šířky měření. Dle posouzení vad z hlediska jejich šířky podle „Katalogu vad desek 

krystalizátoru“, posuzujeme vady maximální šířky 16 mm. Laserové skenery nám 

umožňují vadu vyhodnotit v celkové šíři a hloubce. Pokud použijeme střední hodnotu 

standardního pásma měření 50 mm při rozlišení laserových skenerů, jsme schopni 

vyhodnocovat šířku s přesností 0,04 mm [20]. Přesnost nabízenou laserovými skenery a 

možnost přednastavení vyhodnocovacího software přímo ve snímači zabezpečuje 

nejvyšší možnou míru diagnostiky povrchových vad desek krystalizátoru. 

5.5 Laserové skenovaní  závěr 

Laserové skenery podstatně urychlují diagnostiku povrchu a byly odzkoušeny 

na lesklé povrchy desek krystalizátoru. Jejich zkušební aplikace na diagnostiku 

různorodých povrchů a pro různé provozní teploty povrchů se ukázala jako přínosná. 

Výhodou použití laserových skenerů je mnohonásobné zvýšení produktivity 

diagnostiky. Nevýhodou je podstatně vyšší cena laserových skenerů vzhledem 

k pořizovací ceně bodových snímačů. Cenový vývoj je obdobný MEMs, se zvýšeným 

počtem firem vyvíjecích laserové skenery, klesá jejich cena a současně dosažitelnost 

s pořizovací rentabilitou pro firemní využití v hutním průmyslu. Pro sestrojení 

laboratorního skenovacího zařízení navrhovaného dle specifikací pro firmu 

ArcelorMittal Ostrava a.s., byly použity laserové skenery firmy Micro-Epsilon Czech 

Republic. Shrnutí hlavních kladů a záporů laserových skenerů je v tabulce 1. 

Tab. 1 Klady a zápory laserových skenerů. 

Klady Zápory 

Vysoká produktivita Vysoká cena 

Eliminace chyb obsluhy Nutnost vyhodnocovacího software 

Přesnost diagnostiky Nutnost vývoje nosné konstrukce 

 



Autoreferát dizertační práce Ing. Vladislav Šťastný     2017 

VŠB-TU Ostrava, katedra Automatizace a počítačové techniky v metalurgii 

 

Strana 13 

 

6 Konstrukce laserového měřidla 

 

Ruční laserové měřidlo bylo navrženo pro konkrétní typ desek krystalizátoru 

předlitků obdélníkového tvaru kontinuálního lití ve firmě ArcelorMittal a.s. Ostrava. 

Hlavním požadavkem byla snadná manipulovatelnost z důvodu využití nejen na 

opravárenské dílně, ale také pro možnost použití v provozních podmínkách na 

zkompletovaném krystalizátoru (viz. Obr. 10). Z tohoto požadavku vycházela následná 

konstrukce měřidla. 

 

 

Obr. 10 Zkompletovaný krystalizátor. 
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6.1 Struktura měřícího řetězce 

Měřící řetězec laserového měřidla ZMPV-01 je uspořádán tak, aby bylo možno 

co nejpřesněji získat informace o hloubce poškození povrchu desek krystalizátoru 

kontinuálního odlévání oceli se statickou přesností ±0,02 mm [20]. 

Měřící řetězec ZMPV-01se skládá ze třech základních jednotek (viz. Obr. 11):  

 laserový snímač ILD1300_E pro zajištění optického měření struktury 

povrchu desek krystalizátoru a současně převedení měřených dat 

na unifikovaný analogový signál se standardizovanými hodnotami 

v rozsahu (4 – 20) mA. Laserový snímač využívá triangulačního způsobu 

měření z důvodu zvýšení přesnosti měření krátkých vzdáleností a odolností 

proti rušení [20]; 

 analogová převodní matematická jednotka s více funkčním účelem. 

Jednotka slouží pro převod proudového analogového signálu na napěťový 

analogový signál se standardizovanými hodnotami v rozsahu (0 – 10) V. 

Převedený analogový signál jednotka používá pro výpočet výstupních 

hodnot na podkladě srovnávání s analogovým signálem z kalibrace měřidla 

ZMPV-01 obsluhou; 

 zobrazovací panelová digitální jednotka pro vizualizaci vypočtených 

analogových napěťových hodnot. 

 

Obr. 11 Schéma zařízení ZMPV-01. 
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6.2 Zobrazení naměřených dat 

Laserové měřidlo ZMPV-01 obsahuje rozhraní pro volitelnou komunikaci 

s osciloskopem nebo jiným externím vizualizačním zařízením pro měřená data. 

Pro komunikaci byl použit dvojpólový konektor na bočním čele laserového měřidla, jak 

lze vidět na pravé straně obrázku 27. Tento způsob zobrazení měřených dat je určen 

převážně pro využití na údržbářské dílně, kde se provádí diagnostika povrchu desek 

krystalizátoru v demontovaném stavu. 

Dále jsou zde umístěny čtyřpólový konektor dobíjení a dvoupolohový kolébkový 

spínač pro zapnutí laserového měřidla ZMPV-01 (viz. Obr. 12).  

Na protilehlém bočním čele laserového měřidla ZMPV-01 je umístěn displej 

zobrazující aktuální měřené hodnoty (viz. Obr. 13). 

 

  

Obr. 12 Panel zapojení. Obr. 13 Zobrazení aktuálních naměřených dat 

Displej byl volen na podkladě nejen požadavku na zobrazení požadované 

přesnosti, ale také intenzity podsvícení a kontrastu zobrazení pro případné použití 

na zkompletovaném krystalizátoru z důvodu přesné diagnostiky poškození. 
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7 Metodika hodnocení kvality desky krystalizátoru s využitím 

ZMPV-01 

 

Lidské zdroje mají při vyhodnocování výsledků náchylnost k neobjektivnosti. 

Při opakovaném hodnocení systému nemusí dojít expert k identickým závěrům vlivem 

lidského faktoru. Na podkladě těchto skutečností je navržena metodika hodnocení pro 

znalostní systém vycházející z „Katalogu vad desek krystalizátoru“ vytvořeného 

v rámci grantu ev.č. FR-TI1/319 pro firmu ArcelorMittal Ostrava a.s. 

7.1 Původní systém vyhodnocení 

V pracovním režimu ZPO ve většině případů nedochází ke kontinuálnímu 

nasazení desek krystalizátoru po celou dobu jejich předpokládané životnosti. Obvyklý 

počet lití je cca 200 na 1 cyklus použití desek krystalizátoru. Poté jsou desky 

krystalizátoru demontovány ze ZPO a odvezeny na dílnu údržby. Na dílně údržby osoba 

pověřená provede přeměření ručním mechanickým měřidlem hloubky, šířka a délky 

poškození. Všechna naměřená data jsou zanesena do protokolu měření a protokolu pro 

vyhodnocení poškození desek krystalizátoru a softwaru „Program pro klasifikaci vad 

desek krystalizátoru“ (viz. Obr. 14). Výsledkem vyhodnocení je stupeň faktického 

poškození desek krystalizátoru, dle kterého se stanovuje zbytková provozní životnost 

desek krystalizátoru [3]. 

 

 

Obr. 14 Program pro klasifikaci vad desek krystalizátoru [3]. 
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7.2 Modifikace metodiky vyhodnocení 

Původní systém diagnostiky a vyhodnocení se projevil nedostatečný v odečtu 

nejdůležitějšího faktoru poškození hloubky. Diagnostika hloubky poškození byla 

prováděna pomocí ručních mechanických měřidel a neposkytovala dostatečnou přesnost 

pro maximální snížení možné chyby. Metodika vyhodnocení poškození desky jej 

stanovovala následovně (2):  

 (2) 

kde d je délky poškození [mm], š šířka poškození [mm] a hl hloubka poškození [mm]. 

To znamená, že původní metodika akceptovala pouze průměrný úkos pokovení stěn 

desek krystalizátoru a tedy s malou rozlišovací schopností a poškození mohla 

nadhodnotit nebo podhodnotit, což má nepříznivý dopad na délku životnosti desek 

krystalizátoru a z toho vyplývající negativní vliv na výrobní náklady. Proto došlo 

k modifikaci metody diagnostiky povrchových vad desek krystalizátoru s využitím 

ručního laserového měřidla ZMPV-01 a zpřesnění metody klasifikace poškození 

s využitím znalostního systému zavedením dalšího vstupního parametru. 

 

 

Obr. 15 Zešikmené pokovení desek krystalizátoru. 

Na ilustračním obrázku 15 vidíme označený směr toku tekutého kovu, jednotlivé 

poškození a hranice vzestupné ochranné vrstvy (pokovení) ve směru toku materiálu. 

Metodika klasifikace poškození používala níže uvedené parametry. 
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Vstupní parametry povrchového poškození: 

 délka „l“ [mm]  0 až 900 mm, 

 šířka „s“ [mm]  0 až 16 mm, 

 hloubka „h“ [mm]  0 až 2.5 mm. 

Poškození povrchu desek krystalizátoru je rozměrově různorodé. Délka 

jednotlivých povrchových poškození se může blížit celkové délce desek krystalizátoru 

ve směru toku tekutého kovu. Maximální šířka poškození desek krystalizátoru kolmo 

ke směru toku vychází ze znalostí experta použitých pro vytvoření „Katalogu vad desek 

krystalizátoru“. Hodnocení stavu desky krystalizátoru mající vliv na životnost desky je 

dále ovlivňováno hloubkou poškození. Pro konkrétní typ desek krystalizátoru 

používaných v hutnické firmě ArcelorMittal Ostrava a.s. je hranicí poškození na spodní 

hraně desek ve směru lití hloubka 2,5 mm, kdy dochází k celkovému obnažení 

základního materiálu desek Cu. Hloubka poškození pokovení desek krystalizátoru má 

celkový negativní dopad na kvalitu povrchu předlitků kontinuálního lití [29] [5] [18]. 

Diagnostika poškození povrchu předlitků před válcováním, vzhledem k technologii 

procesu následného zpracování oceli jako produktu kontinuálního lití ArcelorMittal 

Ostrava a.s., zatím není možná (viz. Obr. 32). 

7.3 Realizace znalostního systému 

Pro analyzující diagnostický znalostní systém byl použit prázdný expertní 

systém z vlastnictví katedry Automatizace a počítačové techniky v metalurgii 

(viz. Obr. 16). Zásadním rozdílem mezi expertním a znalostním systémem je absence 

vysvětlovacího mechanismu u systému znalostního. Z důvodu neměnného výrobního 

programu firmy ArcelorMittal Ostrava a.s. v kontinuálním lití, nevznikl požadavek 

na případnou budoucí modifikaci databáze znalostí a bázi pravidel znalostního systému 

z důvodu změny technologie. Bázi znalostí a pravidel je možno modifikovat, což je 

přirozenou možnou součástí údržby vytvořeného znalostního systému a aplikovat 

i pro případné budoucí požadavky firmy ArcelorMittal Ostrava a.s. nebo jiných 

hutnických firem.  
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Obr. 16 Prázdný znalostní systém. 

 

Součástí řešení bylo převedení numerických proměnných na lingvistické 

a naplnit tak znalostní systém, který by zcela nahradil používaný hodnotící systém. 

Navržená metodika klasifikace hodnocení poškození desek krystalizátoru 

rozšiřuje původní systém vyhodnocení numerických informací expertem.  

Výpočet hodnocení je funkcí (3) vstupních proměnných poškození, délky (d) 

šířky (š), hloubky (hl) a vzdálenosti poškození od směru lití (vl). 

 (3) 

Znalostní systém využívající množiny umožňuje zpřesnění hodnocení s využitím 

dalších dat a to celkové vzdálenosti hloubky poškození od počátku směru se 

zohledněním sklonu povrchové úpravy vzhledem k poškození desky krystalizátoru 

(viz. Obr. 17). Měření se provádí v předepsaných pásmových rozsazích, které 

odpovídají vstupním pásmům znalostního systému a slouží jako vstupní hodnoty pro 

vyhodnocení poškození povrchu desek krystalizátoru [3]. 



Autoreferát dizertační práce Ing. Vladislav Šťastný     2017 

VŠB-TU Ostrava, katedra Automatizace a počítačové techniky v metalurgii 

 

Strana 20 

 

 

Obr. 17 Báze dat znalostního systému. 

Pro vstupní proměnné byla použita data poškození z „Katalogu vad desek 

krystalizátoru“ s rozšířením o další proměnou veličinu „vzdálenosti poškození od směru 

lití“: 

 délka poškození 

 šířka poškození 

 hloubka poškození 

 vzdálenost poškození od směru lití 

7.4 Vstupní hodnoty 

Vstupní proměnné jsou numerické data dle své hodnoty zařazené dle hodnoty 

a příslušnosti do fuzzy množin. Nastavení fuzzy množin pro diagnostikovanou délku 

poškození je uvedeno v následující tabulce 2 a obrázku 18. Délka poškození je celková 

délka diagnostikovaného poškození povrchu desek krystalizátoru ve směru toku 

odlévání materiálu. Numerická proměnná délky je celé přirozené číslo v pásmu 

0 až 900 [mm]. 
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Tab. 2 Nastavení fuzzy množin pro délku poškození. 

Název Značka Bod A Bod B Bod C Bod D 

Délka malá m 0 0 300 350 

Délka střední s 300 350 600 650 

Délka velká v 600 650 900 900 

 

 

Obr. 18 Screen fuzzy množin délky diagnostikovaného poškození. 
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Nastavení fuzzy množin pro diagnostikovanou šířku poškození je uvedeno 

v následující tabulce 3 a obrázku 19. Šířka poškození je celková šířka 

diagnostikovaného poškození povrchu desek krystalizátoru ve směru kolmém na tok 

odlévání materiálu. Numerická proměnná šířky je celé přirozené číslo v pásmu 

0 až 16 [mm]. 

Tab. 3 Nastavení fuzzy množin pro šířku poškození. 

Název Značka Bod A Bod B Bod C Bod D 

Šířka malá m 0 0 3 5 

Šířka střední ss 3 5 9 11 

Šířka velká vv 9 11 16 16 

 

 

Obr. 19 Screen fuzzy množin šířky diagnostikovaného poškození. 
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Nastavení fuzzy množin pro diagnostikovanou hloubku poškození je uvedeno 

v následující tabulce 4 a obrázku 20. Hloubka poškození je celková hloubka 

diagnostikovaného poškození povrchu desek krystalizátoru ve směru kolmém na hlavní 

vnitřní plochu desky krystalizátoru. Numerická proměnná hloubky je desetinné číslo 

v pásmu 0,1 až 2,5 [mm]. Na celé délce diagnostikovaného poškození je vyhledáváno 

maximální relativní poškození (hr), které je závislé na relativním poškození pokovení 

desky krystalizátoru (4). 

 
[%] 

(4) 

Kde hn hloubka naměřená diagnostickým zařízením [mm], hpv hloubka pokovené vrstvy 

desky krystalizátoru [mm]. 

 

Tab. 4 Nastavení fuzzy množin pro hloubku poškození. 

Název Značka Bod A Bod B Bod C Bod D 

Malá m 0 0 0,4 0,5 

Středně malá sm 0,4 0,5 0,9 1 

Střední s 0,9 1 1,4 1,5 

Středně velká sv 1,4 1,5 1,9 2 

Velká v 1,9 2 2,5 2,5 
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Obr. 20 Screen fuzzy množin hloubky diagnostikovaného poškození. 

Nastavení fuzzy množin pro diagnostikovanou vzdálenost poškození od směru 

lití je uvedeno v následující tabulce 5 a obrázku 21. Vzdálenosti poškození je celková 

hloubka diagnostikovaného poškození povrchu desek krystalizátoru ve směru kolmém 

na hlavní vnitřní plochu desky krystalizátoru. Numerická proměnná „vzdálenosti“ 

poškození od směru lití je celé přirozené číslo v pásmu 0 až 900 [mm].  

Tab. 5 Nastavení fuzzy množin pro vzdálenost poškození od směru lití. 

Název Značka Bod A Bod B Bod C Bod D 

A1 A1 0 0 40 50 

A2 A2 40 50 90 100 

A3 A3 90 100 140 150 

A4 A4 140 150 190 200 

A5 A5 190 200 240 250 

A6 A6 240 250 290 300 

A7 A7 290 300 340 350 

A8 A8 340 350 390 400 
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A9 A9 390 400 440 450 

A10 A10 440 450 490 500 

A11 A11 490 500 540 550 

A12 A12 540 550 590 600 

A13 A13 590 600 640 650 

A14 A14 640 650 690 700 

A15 A15 690 700 740 750 

A16 A16 740 750 790 800 

A17 A17 790 800 840 850 

A18 A18 840 850 890 900 

 

 

Obr. 21 Screen fuzzy množin diagnostikované vzdálenosti poškození od směru lití. 
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Byla vytvořena databáze pravidel a proveden systém hodnocení (viz. Obr. 22). 

 

Obr. 22 Báze pravidel znalostního systému. 

Na podkladě provedených měření a zavedení dat uživatelem do znalostního 

systému v posledním modelovacím okně po nastavení metody provede uživatel 

vyhodnocení za pomocí software (viz. Obr. 23). 

 

 

Obr. 23 Modelování znalostního systému. 
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7.5 Výstupní hodnoty 

Výstupem jsou lingvistické proměnné, které jsou převedeny na proměnné 

numerické. Jedná se o ostré intervalové množiny (viz. Obr. 24). 

 

Obr. 24 Screen výstupní proměnná hodnocení. 

 

Kvantifikace rozsahu poškození pro jednotlivá hodnocení na základě odhadu 

experta jsou uvedena v tabulce 6. 

Tab. 6 Kvantifikace rozsahu poškození. 

Hodnocení Rozsah poškození 

1 0 - 20 % 

2 20 – 40 % 

3 40 – 60 % 

4 60 – 90 % 

5 90 – 100 % 
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7.6 Verifikace znalostního programu v praxi 

Pro provedení kontroly funkčnosti znalostního systému byl zapůjčen interní 

materiál obsahující poslední diagnostická měření a výsledky hodnocení dle původní 

klasifikace. Tato část interních dokumentů byla vytvořena v době plnění znalostní 

databáze a báze pravidel s požadavkem doplnit údaj o vzdálenosti poškození. 

Pro názorný příklad funkčnosti programu jsou zde uvedeny dva příklady 

z provedených dodatečných hodnocení pro verifikaci programu. Vstupní data 

z provedené diagnostiky povrchu pro vyhodnocení poškození povrchu desek 

krystalizátoru (viz Tabulka 7). 

 Tab. 7 Vstupní data hodnocení poškození desek krystalizátoru. 

Příklad 1 

Rozměry poškození délka šířka hloubka 
Vzdálenost od 

směru lití 

mm 298 3 0,1 175 

Příklad 2 

Rozměry poškození délka šířka hloubka 
Vzdálenost od 

směru lití 

mm 350 15 1,25 350 

 

V příkladu 1 na obrázku 25 vidíme do sloupce „Hodnota“ zapsány jednotlivé 

rozměry poškození. Po provedeném modelování vidíme výsledek „Hodnocení“ na jehož 

výsledku se odvíjí doba použitelnosti diagnostikovaných desek krystalizátoru. 
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Obr. 25 Screen obrazovky Modelování - Příklad 1. 

 

Fuzzifikace vstupní hodnoty délky příkladu 1 vidíme na obrázku 26. 

Fuzzifikace vstupní hodnoty šířky příkladu 1 vidíme na obrázku 27. 

 

  

Obr. 26 Příklad 1 Screen fuzzifikace 

délky. 

Obr. 27 Příklad 1 Screen fuzzifikace 

šířky. 
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Fuzzifikace vstupní hodnoty hloubky příkladu 1 vidíme na obrázku 28. 

Fuzzifikace vstupní hodnoty vzdálenosti od směru lití příkladu 1 vidíme 

na obrázku 29. 

 

  

Obr. 28 Příklad 1 Screen fuzzifikace hloubky. 
Obr. 29 Příklad 1 Screen fuzzifikace 

vzdálenosti od směru lití. 

 

Pro příklad 2 na obrázku 30 byly použity hodnoty, které při klasifikaci nebyly 

hodnoceny expertem jako místní celkové poškození pokovení povrchu desek 

krystalizátoru. 

 

Obr. 30 Screen obrazovky Modelování - Příklad 2. 
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Fuzzifikace vstupní hodnoty délky příkladu 2 vidíme na obrázku 31. 

Fuzzifikace vstupní hodnoty šířky příkladu 2 vidíme na obrázku 32. 

  

Obr. 31 Příklad 2 Screen fuzzifikace 

délky. 

Obr. 32 Příklad 2 Screen fuzzifikace 

šířky. 

Fuzzifikace vstupní hodnoty hloubky příkladu 2 vidíme na obrázku 33. 

Fuzzifikace vstupní hodnoty vzdálenosti od směru lití příkladu 2 vidíme na 

obrázku 34. 

  

Obr. 33 Příklad 2 Screen fuzzifikace 

hloubky. 

Obr. 34 Příklad 2. Screen fuzzifikace 

vzdálenosti od směru lití 

 

Znalostní systém s 810 pravidly pracoval po testování a následné verifikaci 

bezchybně. Data pro testování byla zadávána ve stanovených mezích fuzzy množin, pro 

verifikaci pak byly použity případy z provozního vyhodnocování stavu krystalizátoru na 

úseku Údržby ZPO. Získané výsledky pak byly diskutovány s provozními experty. Z 

provedených porovnávacích hodnocení znalostního systému na podkladě dodaných dat 

lze vyhodnotit systém jako plně funkční. 
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8 Závěr 
 

Disertační práce „Progresivní metody uplatnění diagnostických metod pro řízení 

metalurgických procesů“ se zabývá problematikou podpory rozhodování při řízení 

životnosti desek krystalizátoru plynulého odlévání oceli využitím a integrováním metod 

a prostředků technické diagnostiky a umělé inteligence.  

Termínem řízení životnosti technického objektu je myšlen soubor činností 

týkající se návrhu, podmínek provozu, plánu kontrol a oprav objektu tak, aby bylo 

dosaženo požadované doby životnosti. 

Technickým objektem v rámci předložené disertační práce je deska 

krystalizátoru na zařízení plynulého odlévání oceli.  

V rámci disertační práce je oblast řízení životnosti chápána jako proces, 

ve kterém je na základě provedených diagnostických měření rozhodováno o vhodnosti 

dalšího provozování diagnostikované desky krystalizátoru, přičemž prioritou je aktuální 

technický stav desky, který nebude mít při jejím provozování negativní vliv 

na povrchovou kvalitu vyráběných plynule litých předlitků způsobený povrchovým 

poškozením desky krystalizátoru.  

Základem rozhodnutí, zda desky krystalizátoru dále provozovat bez její údržby 

či provést její údržbu a v jakém rozsahu, případně stanovit plán revizních kontrol je 

fundované ohodnocení míry poškození vlivem jejího provozování, které v současné 

době provádí pověřený pracovník údržby. 

Vědeckým přínosem předložené disertační práce je navržení a vytvoření nové 

metody diagnostiky povrchového poškození desek krystalizátorů založené fuzzy 

znalostním systému, jehož výsledkem je automatizovaná diagnóza ve formě kvalitativní 

stupnice o aktuálním stavu povrchového poškození diagnostikované desky 

krystalizátoru. 

Fuzzy znalostní systém vychází ze současných vstupních veličin při posuzování 

povrchového poškození desek krystalizátoru, avšak výraznou modifikací je diagnostika 

hloubky poškození pracující s nerovnoměrným pokovení měděného povrchu desky 

krystalizátoru přes celou délku desky, kdy současný způsob hodnocení vykazuje 
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nedostatky právě ve faktoru zešikmené pokovované vrstvy desky krystalizátoru, 

na který není vůbec brán zřetel.  

Modifikace diagnostiky hloubky poškození není pouze ve fázi tvorby diagnózy 

ve znalostním systému, ale již při provádění diagnostiky pracovníkem údržby, pro níž, 

v rámci předložené disertační práce, bylo navrženo a následně realizováno ruční 

diagnostické zařízení pro automatické měření hloubky poškození.  

Základem realizovaného diagnostického zařízení povrchového poškození desek 

krystalizátoru, označeného jako ZMPV-01, je laserový snímač optoNCDT 

typ ILD1300 E firmy Micro-Epsilon Czech Republic, který umožňuje snímat hloubku 

poškození s dostatečnou přesností a citlivostí. Možnosti a funkčnost laserových snímačů 

byly ověřeny v laboratorních podmínkách katedry Automatizace a počítačové techniky 

v metalurgii při experimentech jak při normálních tak i vysokých teplotách, pohybující 

se okolo 1000 C.  

Cílem těchto inovací, jak v diagnostice poškození, tak metodě vytváření 

diagnózy hodnocení o stavu poškození je eliminace současných nedostatků, jak 

ve faktoru zešikmené pokovované vrstvy desky krystalizátoru, o kterém již byla zmínka 

a na který není vůbec brán zřetel, ale současně také nový způsob získávání dat 

o hloubce povrchového poškození, který by měl výrazně zpřesnit tento vstupní 

parametr.  

Celkově by implementace tohoto automatizovaného způsobu získávání 

diagnostických dat a následně diagnózy o aktuálním stavu poškození by měla výrazně 

omezit lidský chybový faktor a výrazně zpřesnit hodnocení aktuálního stavu, které bude 

sloužit k podpoře rozhodování o životnosti desek krystalizátoru založené na znalostním 

přístupu a které by se sekundárně mělo projevit i v ekonomických úsporách vlivem 

objektivního řízení životnosti desek krystalizátoru bez dopadů na povrchovou kvalitu 

plynule litých předlitků.  
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