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ANOTACE BAKALÁ SKÉ PRÁCE

Sikora, P.. Regulace nekovových p ísad. Ostrava: katedra výrobních stroj  a

konstruování., Fakulta strojní VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2009, 37 s.

Bakalá ská práce, vedoucí Kolesár, M.

Práce se zabývá regulací nekovových p ísad do konvertoru. Nekovové p ísady

jsou umíst ny ve výsypce, kde jsou p ísady namíchány dle zkuj ovacího procesu. Dále

pak jsou vedeny zvláštním skluzem do tzv. dymníku konvertoru. Skluz je vyroben

z materiálu odolávající abrazi a vyšším teplotám. Na tento skluz je napojeno navržené

za ízení.  Toto  za ízení  má  za  cíl  rovnom rn  rozložit  dopravované  p ísady  na  celou

plochu p dy konvertoru. Regulace je realizovaná regula ní p epážkou. Regula ní

epážka svým specifickým pohybem, který je ovládán pneumatickým válcem,

rovnom rn  rozmis uje (rozprašuje) dopravované p ísady do celého prostoru p dy

konvertoru. Toto ešení p ízniv  ovliv uje interval vým n a oprav vyzdívky konvertoru.

ANNOTATION OF BACHELOR THESIS

Sikora, P. Regulation of Non – Metallic Additives Handling. Ostrava: Department of

Production Machines and Design, Faculty of Mechanical Engineering VŠB-Technical

University of Ostrava, 2009, 37 p. Bachelor Thesis, Director Kolesár, M.

Thesis deals regulation of addition nonmetallic additives into the convertor.

Nonmetallic additives are in dump, where additives are mixed according to fine of the

process. After that they are dumped special slippage to the so - called chimney hood of

convertor. Slippage is made from material resistant abrading and higher temperatures.

This slippage is connected with designed arrangement. This metallurgical device aims at

uniformly distributing on whole surface convertor‘s soil. Regulating is realized

regulatory partition. The partition specific moves itis going on with pneumatic cylinder,

it distributes (sprays) additives to all space bottom of convertor. This solution positively

affects interval exchanges and the converters lining repair.
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Seznam použitého zna ení

D pr r pístu [mm]

d pr r pístnice [mm]

G hmotnostní síla [N]

F síla [N]

Fv využitelná síla [N]

FK kritická síla na pístnici válce [N]

Fvys síla p i vysouvání pístnice [N]

Fzas síla p i zasouvání pístnice [N]

A plocha pístu [m2]

p tlak [MPa]

E modul pružnosti [MPa]

J kvadratický moment pr ezu [mm4]

l kritická délka [mm]

k sou initel bezpe nosti [-]

sou initel t ení [-]

innost [%]

a zrychlení [m.s-2]

v rychlost [m.s-1]

Q spot eba vzduchu [l.min-1]

H zdvih pístu [mm]

m hmotnost [kg]

mrz hmotnost regula ního za ízení [kg]

mp hmotnost pístní ty e [kg]

mm hmotnost p id. materiálu [kg]
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1. Úvod

1.1. Výroba oceli v kyslíkových konvertorech

Podstata výroby oceli v klasických konvertorech je v tom, že se do tekutého

surového železa dmýchá atmosférický vzduch nebo vzduch obohacený kyslíkem, anebo

sm s istého kyslíku s vodní párou í oxidem uhli itým. Vzduch se do konvertoru

dmýchá dnem, ve kterém jsou etné otvory. Dmýchaný vzduch musí mít takový tlak,

aby roztavený kov nemohl vniknout do otvor  dna. Klasické konvertorové pochody se

lí na kyselé a zásadité. Ocel vyrobená v konvertorech má horší jakost než martinské

oceli. Oby ejné konvertorové oceli mají totiž v tší obsah dusíku, kyslíku a fosforu.

Další nevýhodou je závislost na složení surového železa a nemožnost zpracovat v tší

množství ocelového odpadu. V klasickém konvertoru se nedá vyrobit slitinová ocel.

Obrázek 1 Schéma konvertoru [3]
a-tryska pro dmýchání kyslíku g-prostor s plynem
b-horní ást konvertoru h-vrstva strusky
c-podp rný prstenec i-roztavený kov
d-dno konvertoru
e-odpichový otvor
f-žáruvzdorná vyzdívka

Konvertor je nádoba hruškovitého tvaru, zhotovená z ocelového plechu a

sklopná kolem vodorovné osy. Plechový pláš  konvertoru je vyzd n kyselou, nebo

zásaditou vyzdívkou. Hloubka lázn  bývá 400 až 800mm. V konvertorech se

zpracovává tekuté surové železo z vysoké pece. Protože vysoké pece a konvertory mají
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zcela odlišný rytmus práce a rozdíl mezi objemem surového železa vypušt ného p i

odpichu z vysoké pece a objemem konvertoru je p íliš velký, není možno v

konvertorech zpracovávat surové železo dovážené p ímo od vysokých pecí.

Cílem kyslíkové výroby oceli je spálení (tj. oxidace) nežádoucích ne istot

obsažených v kovové vsázce. Hlavními prvky, které tudíž p echázejí na oxidy jsou

uhlík, k emík, mangan, fosfor a síra.

elem tohoto oxida ního procesu tedy je :

snížit obsah uhlíku na p edepsanou úrove  ( z p ibližn  4% na mén  než 1 %,

ale asto níže)

upravit obsah pot ebných cizích prvk

odstranit nežádoucí ne istoty v maximáln  možné mí e

Výroba oceli kyslíkovým pochodem je diskontinuální proces, který zahrnuje následující

kroky:

epravu a skladování taveniny horkého kovu

edúpravu taveniny horkého kovu (odsi ování)

oxidaci v kyslíkovém konvertoru (oduhli ení a oxidaci ne istot)

úpravu sekundární metalurgií odlévání (kontinuální a/nebo do ingot )



- 10 -

Obrázek 2 Pochod v kyslíkovém konvertoru [3]
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1.2. Kyslíko - konvertorová ocelárna „KKO TŽ“

Kyslíková konvertorová ocelárna podniku T inecké železárny a.s. byla uvedena

do provozu v roce 1983. Je vybavena dv ma 180 t konvertory s ro ní kapacitou 2,4 mil.

tun oceli. V letech 2004-2005 byly vym ny p vodní konvertorové nádoby. K výrob

široké škály ušlechtilých a neušlechtilých ocelí se používá kvalitní vysokopecní surové

železo a šrot.

Konvertory jsou vybaveny spodním dmýcháním argonu nebo dusíku, sublancí,

systémem zásobník  kovových a nekovových p ísad, plyno istírnou a jímáním

konvertorového plynu.

Dále je nainstalován ídicí model Z-BOP pro výpo et vsázky, polohování trysky,

foukání kyslíku a zavád ní p ísad. ízení celého konvertorového procesu v etn

plyno istírny a jímání konvertorového plynu zajiš uje automatizovaný ídící systém.

Konvertory

dva konvertory typu LD
užite ný objem konvertoru 165 m3

intenzita foukání kyslíku 550 Nm3/min.
spodní dmýchání 4 dmyšné elementy
medium argon a dusík
hmotnost 1 tavby 180 t

Obrázek 3 Zavážení p ísad do konvertoru [4]
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Plyno istírna a jímání konvertorového plynu

typ AAF, mokrá s potla eným
spalováním a jímáním plynu

množství jímaného plynu 1450 Nm3/1 tavba

Pánvová metalurgie

Konvertorová ocelárna je dále vybavena za ízeními pro mimopecní zpracování

oceli (sekundární metalurgie) umož ujícím chemickou i teplotní homogenizaci,

dolegování, oh ev a vakuování oceli v pánvi.

Pánvová metalurgie se skládá z t chto za ízení:

dv  argonovací stanice

vakuovací stanice typu RH

dv  pánvové pece

Obrázek 4 Nová vakuovací stanice [4]

Kontilití

Konvertorová ocel je odlévána na dvou kontilitích, z nichž první je blokové o

ti proudech a druhé sochorové o osmi proudech. Blokové kontilití vyrábí také

kruhové kontislitky. Výroba sochorového kontilití je dále intenzifikována zavedením

tzv. konvexní kokily. Blokové kontislitky jsou oh ívány v navazující krokové peci a
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válcovány na blokovn , která plní funkci p edválecího po adí. Sochorové kontislitky

jsou p eváženy železni ní vle kou ke zpracování v hotovních válcovacích tratích.

Speciální keramika pro za ízení plynulého odlévání oceli je vyráb na v T inci ve

spole nosti Vesuvius eská republika. Kontislitky jsou d ležitým obchodním artiklem,

který tvo í významnou ást prodeje zboží.

Charakteristika kontilití

kontilití . 1 kontilití . 2

po et proud 5 8
typ za ízení radiální radiální
odlévané formáty 250x320, 300x350,

pr m. 320, 410 a 525 mm
kvadrát 150 mm

polom r zak ivení 14 m 9 m
po et mezipánví 1 2
hmotnost tavby 180 t 180 t
kapacita 1050 kt/rok 1300 kt/rok
délky kontislitk bloky 3,4-9 m kruh 2,6-6,5 m 6-12 m

Elektroocelárna

V elektroocelárn  jsou umíst ny 4 elektrické obloukové pece a keson pro

vakuování oceli v pánvi. Výrobní sortiment ocelárny tvo í ušlechtilé a vysoce legované

oceli. Elektroocelárna zásobuje ocelí rovn ž slévárny. Ro ní produkce této ocelárny je

zhruba 50 tis. tun oceli.

Elektrická oblouková pec

.2 .3 .4 .5

kapacita /t/ 9 9 11 14
kapacita oxida  vakuovacího kesonu 12 t
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2. Technické ešení regulace dopravy p ísad

2.1. Sou asný stav ešeného problému

V sou asné dob  se používá pro dopravu nekovových p ísad do konvertoru

skluzu, který je veden ze zásobník  umíst ných ve vrchní hale kyslíko konvertorové

ocelárny. Tento skluz je vyroben z plech  materiálu S235JRG2. Plechy jsou zkruženy

do pr ru 500mm. Takto je vyvedeno potrubí od zásobník  k dymníku. Potrubí je

vyrobeno z r zn  dlouhých segment , které jsou k sob  sva eny. Potrubí má svislý

sm r, tedy dopravované p ísady dopadají v jednom sm ru na p du konvertoru. Dále pak

dochází vlivem enormní abrazi dopravujícího se materiálu k astým vým nám

jednotlivých segment  potrubí. Proto je nutné navrhnout ešení jak zrovnom rnit dopad

ísad a zabránit astým vým nám potrubí.

2.2. Konstruk ní požadavky

Konvertor se plní surovým železem z nalévacích pánví zav šených na mostovém

je ábu. Poté, obvykle na za átku dmýchání, ale i v jeho pr hu se p idávají zvláštním

skluzem do konvertoru nekovové (struskotvorné) p ísady.

ísadami obvykle jsou:

- vápno, vápenec, kazivec, bauxit aj.

Hlavním cílem tohoto skluzu je plynulé zavážení jednotlivých druh  p ísad

v množstvích podle požadavk  zkuj ování.

Navrhované za ízení slouží k regulaci dopravy nekovových p ísad. Tato

navrhovaná regulace zabra uje dopadání p ísad pouze na jedno místo konvertoru. Dopad

ísad pouze na jedno místo je z výrobního hlediska nežádoucí. Dále je možno p ísady

iškrtit, i zastavit jejich tok.
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Proces Funkce
1.Otev ení p ívodu
nekovových p ísad

- regula ní lopata vysunuta
- parkovací poloha otev eno
- aretace polohy v parkovací poloze

2.Spušt ní regulace - vysouvání lopaty
- zasouvání lopaty
-snímání polohy lopaty

3.Zastavení p ívodu
nekovových p ísad

- regula ní lopata zasunuta
- parkovací poloha zav eno
- aretace polohy v parkovací poloze

Tabulka 1 Požadavkový list

Údaje, které je t eba vyžádat od zadavatele:

a) Pracovní prost edí: teplota, umíst ní, možnost p ívodu a druhu

pracovních medií

b) Složení p ísad
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SPECIFIKACE POŽADAVKU podmínka ání

FUNKCE, Ú INKY A FUNK NÍ PARAMETRY
Regula ní proces
   P ísady proudí celým pr ezem  potrubí x
   P ísady p iškrcovat x
Dopravované p ísady
   Materiál:
          vápno, grafit, vápenec…
   Velikost:
          rozdílná
          od n kolika m do n kolika mm
          max 60% pr ezu potrubí
   Hmotnost:
          rozdílná
          teoret.  250kg
   Tvar:
          rozdílný
          vysoký stupe  abraze
   Teplota:
          vysoká
Provoz:
   Prost edí:
          velmi ne isté
   etnost použití:
          optimální
   etnost použití: min. 2 roky x
   Údržba: minimální x
          Žádníá x
   Napojení na p ívody a stávající konstrukci x
Ergonomie:
   stabilita x
   p ístupnost v p ípad  poruchy x
Vzhled
   Povrch
          antiabrazivní x
          antikorozivní nát ry x
Distribuce a manipulace
   Minimální skladovací prostor x
   P emis ování s pomocí je ábu x

edpisy a normy
   Bez porušení patentových práv x
Výroba
   1 KS x
Ekonomie
   Minimální náklady na provoz x

Tabulka 2 Zadání úkolu (popis zadání) [1]
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Technický proces

A. erná sk ka

Obrázek 5 Schéma erné sk ky [1]

B. Technologie

Konvertor se plní surovým železem z nalévacích pánví zav šených na mostovém

je ábu. Poté, obvykle na za átku dmýchání, ale i v jeho pr hu se p idávají zvláštním

skluzem do konvertoru nekovové (struskotvorné) p ísady. Nekovové p ísady jsou

umíst ny v zásobníku, za ízení umož uje jejich plynulou regulaci.

ísadami obvykle jsou:

- vápno, vápenec, kazivec, bauxit aj.

Hlavním cílem tohoto navrhovaného za ízení je plynulé zavážení

jednotlivých druh  p ísad v množstvích podle požadavk  zkuj ování.
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C. Technický proces

Obrázek 6 Technický proces (blokové schéma) [1]
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2.2.1. Funk ní struktura

ísady regulovat zastavovat a
otevírat jejich tok

ívod p ísad
umožnit

Otev ení
ívodu

umožnit
Regulace
umožnit

Zastavení
ívodu

Vysunutí
pohán t

Vysunutí
pohán t

Zasunutí
pohán t

Snímat
polohu

Snímat
polohu

Snímat
polohu

Zasunutí
pohán t

Snímat
polohu

Obrázek 7 Funk ní struktura [1]



- 20 -

2.2.2.  Orgánová struktura

Orgány - nositelé funkcíDíl í funkce
1 2 3 4

1 ívod p ísad
umožnit Potrubí

Pásový
dopravník

Šnekový
dopravník

2 Otev ení p ívodu
ísad           umožnit Ventil Regula ní

epážka Šoupátko

3 Regulace      umožnit Regula ní
epážka Šoupátko Ventil

4 Zastavení      umožnit Šoupátko Ventil Regula ní
epážka

2.I

3.I

4.I

Pohon Ru ní

Mechanický

Pneumatický Hydraulický

2.II

3.II

4.II

Snímání polohy Opticky Elektronicky Mechanicky

Tab.1  Morfologická matice (k ivkou je vyzna ené ešení) [1]
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Obrázek 8 Doprava nekovových p ísad - hrubá stavební struktura (p edb žný návrh) [7]
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Obrázek 9 Doprava nekovových p ísad - úplná stavební struktura (konstruk ní návrh) [7]
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2.3. Umíst ní potrubí

Z kabiny konvertoru se dálkovými povely ovládá celý proces dopravy. Ze

zásobník  se p ísady dále pak dostávají do potrubí. Pro tuto dopravu nekovových p ísad

do konvertoru je použito potrubí, které je skruženo z plech  r zných délek.. Pro toto

potrubí byl použit plech jakosti S235JRG1 (dle SN 11 373). Pro jeho nedostate né

vlastnosti, zejména vysokou míru opot ebení, bylo nutno toto potrubí asto m nit, a tím

vznikaly velké asové a zárove  finan ní ztráty. Díky enormní abrazi zap in nou

dopravujícími se p ísadovými prvky bylo nutno zvolit materiál, který by této enormní

abrazi odolával, a tím by bylo možno prodloužit životnost za ízení. Rovn ž je nutno

vy ešit prostorové rozmíst ní potrubí, jelikož dráha potrubí se zm ní, zap in ním

nového za ízení, které bude napojeno na potrubí a bude mít za cíl regulovat sm r a

dávku dopadajícího materiálu na p du konvertoru.

Obrázek 10 P ipravované provedení potrubí p ísad [8]
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2.3.1. Návrh materiálu a jeho rozm ry

i doprav  p ísad dochází mimo statického a dynamického namáhání též k t ecí

a rázové abrazi. Proto je nutné volit plech z ot ruvzdorných ocelí. Na výb r máme

klasicky vodou zušlech ované ocelí s deklarovanou tvrdostí okolo 400-500HB. Já jsem

vybral ocel, která ú inn  odolává abrazi, a tím dochází k požadované zvýšení životnosti.

Tato ocel je zárove  dob e dílensky zpracovatelná. Ocel má obchodní zna ku Brinar

400Cr a je od rakouského výrobce oceli firmy SALZGITTER. Tato ocel je legována

chromem.

Srovnání materiálu:

Chemické složení oceli SN 11 373
Tvrdost ve stavu

Chemické složení v % Žíh.
na
kko

Zušlecht némZna ka
oceli

C Mn Si Cr W Mo V Ni
max Co P

max.
S

max.
HB

max. HRC min.

SN 11
373

max
0,17             0,007   0,045 0,045

Tabulka 3 Chemické složení

Chemické složení oceli Brinar 400Cr
Tvrdost ve stavu

Chemické složení v % Žíh.
na
kko

Zušlecht némZna ka
oceli

C Mn Si Cr Al Mo V Ni
max Co P

max.
S

max.
HB

max. HRC min.

Brinar
400Cr

max
0,18  1,4  0,5 1,5 0,015 0,6   1,2   0,015 0,005  340-

440
Tabulka 4 Chemické složení [5]
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2.3.2. Chemické vlastnosti oceli

Plechy z ot ruvzdorných ocelí jsou velmi tvrdé vlivem chemického složení,

tepelného zpracování a dosažené mikrostruktury. Výjimku tvo í ocel Brinar 400Cr,

která svoji odolnost proti opot ebení získala tepelným zpracováním a cílen

uspo ádanou vnit ní strukturou jemn  rozptýlených karbid . Pom rn  vysoká tvrdost

povrch  plech  zt žuje obvyklé – jednoduché obráb ní. Pro dosažení dobrých výsledk

i opracování plech  by m ly být dodrženy doporu ení pro zpracování ot ruvzdorných

plech .

2.3.3. Mechanické vlastnosti oceli

Typické hodnoty pro tl. plechu do 60mm
Mechanické vlastnosti oceli Brinar 400 Cr

Tvrdost (HB) Re (MPa) Rm (MPa) A5 (%) AK (J/cm2)
>340-440 900 1200 12 30

Tabulka 5 Mechanické vlastnosti [5]

Pom r mezi stupn m tvrdosti oceli a její životností zavisí na individuálních

podmínkách použití. P íklad vzájemného vztahu tvrdosti a životnosti konstruk ní oceli a

ot ruvzdorných ocelí m že p ibližn  dokumentovat následující graf.

Tabulka 6 Porovnání materiálu [5]
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2.3.4. Životnost potrubí

Klady a zápory navrhovaného materiálu

+  vysoká odolnost v i abrazi = zvýšená životnost

+  p ijatelné dílenské zpracování

-  delší dodací termíny ( v p ípad  oprav)

-  vyšší cena

-  obtížn jší zkružení plechu

2.3.5. Alternativní ešení

Jak už bylo v úvodu eno, navrhovaný materiál se m že zam nit za materiál

S235JR, a nebo jeho alternativu. V tomto p ípad  nutno p edpokládat s astou vým nou

plechu. Jestliže se nebude jednat o potrubí v celém jeho rozsahu, tak jednotlivých

segment . Další možností zvýšení životnosti potrubí je nava ování kritických úsek

(kolen a p echod ) tvrdonávarem.

3. Volba pohonu navrhovaného za ízení

Volba pohonu navrhovaného za ízení nebyla jednoduchá. Bylo nutné

ihlédnout k velice nep íznivým podmínkám pracovního okolí našeho za ízení.

K t mto nep iznívým podmínkám pat í zejména enormní prašnost , teplota, kterou

budou vystaveny jednotlivé ásti pohonu, velice obtížná montážní manipulace

s jednotlivými prvky za ízení a taktéž z potrubím. Díky t mito st ží ovlivnitelnými

faktory jsem se rozhodl pro za ízení použít pneumatického pohonu.

Pneumatický pohon umož uje práci ve zna ném rozmezí teplot okolního

prost edí, nebo  velký teplotní rozsah nemá podstatný vliv na vlastnosti pracovního

média a to vzduchu. Stla ený vzduch, jako pohán cí médium je v hutním závod  zcela

žn  centrální a snadno dostupný. Jeho rozvod je snadno realizován za pomocí trubek

a hadic.

Prašného prost edí se taktéž nemusíme bát, protože pneumatické mechanismy

pracují s vnit ním p etlakem.
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Obrázek 11 Pohon za ízení [8]

VEDENÍ PNEUMATICKÉHO VÁLCE

PNEUMATICKÝ VÁLEC

REGULA NÍ P EPÁŽKA
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3.1. Dimenzování pneumatického válce

3.1.1. Výpo et využitelné síly pneumatického válce

Dáno:

mrz=290kg

mp=30kg

mm=250kg (teoreticky)

m=570kg

=60°

NG
gG

gmG

5592
570

Obrázek 12

NF
F

GF

V

V

V

5263
60cos15,060sin5592

cossin

Maximální využitelná síla pneumatického válce inní 5263N.
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3.1.2. Výpo et teoretického pr ru dvoj inného válce

p=0,6MPa

Fv=5263N

pDFvys 4
2

p
F

D vys4

mmmD

D

106106,0
600000
52634

innost pneumatického válce je 80-95%, proto vždy volíme nejbližší v tší pr r

vyráb ného pneumatického válce, tedy (dle ISO 4393) 125mm.

Volím D=125mm

3.1.3. Síla vyvinutá pneumatickým válcem

Dle normy ISO 4393 volím:

D=125mm

d=32mm

p=0,6 Mpa

i vysouvání pístnice:

NF

F

pDF

vys

vys

vys

7363

6,0
4

125

4
2

2
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i zasouvání pístnice:

NF

F

pdDF

zas

zas

zas

6880

6,0
4

32
4

125

44

22

22

3.1.4. Koeficient zatížení pístnice

FV=5263N
FT=7363N

%5,71

100
7363
5263

100

k

k

F
Fk

T

V

Koeficient zatížení pístnice vyjad uje v procentech pom r pot ebné síly k teoretické síle

pneumatického válce.

3.1.5. Teoretická rychlost pístu po uplynutí 1s

m=570kg
p=0,6MPa
D=125mm
k=71,5%

=95%

amF
NF

F

a

a

a

1730100)5,237363(
%5,23%5,71%95

203,3
570

1730

msa

a

m
Fa a

Teoreticky dosažitelná rychlost pístu po uplynutí 1s je p íbližn  v=3ms-2. Jako

teoretický ozna ujeme tento výsledek proto, že v praxi vzduch z pneumatického válce

proudí omezeným pr ezem.
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3.1.6. Kritická pevnost na pístní ty i

U velkých zdvih  je zapot ebí zkontrolovat, zda nedojde k p ekro ení pevnosti ve

vzp ru, i když by podle pr ru pístu válec zatížení snesl.

E=2,1.105 MPa

l=2500mm(zdvih)

NF

F

kl
JEF

K

K

K

5690
32500
51472101,2

2

52

2

2

4

4

4

51472
64
32

64

mmJ

J

dJ

Kritická síla FK musí být vyšší než zatížení, aby nedošlo k poškození pístní ty e.

52635690
VK FF

Kritická síla na pístní ty i je vyšší než zatížení. K zamezení vzp ru pístnice jsem navrhl

vedení, kde bude pístnice vedena dv ma kladkami viz. obrázek.

Obrázek 13 Vedení pístnice [7]
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3.1.7. Spot eba vzduchu a náklady na energii

Pr rná spot eba vzduchu za minutu:
D=125mm
H=100mm
p=0,6MPa

min/03,12
10

11,06,0100
4

1254,1

10

1,0
4

4,1

5

2

5

2

lQ

Q

npHD
Q

Spot eba vzduchu pro zdvih 100mm je 12,03 l/min

Spot eba vzduchu pro pracovní zdvih a po et jednotlivých zdvih :
Hp=2500mm
n=12zdvih

min/3609
100

12250003,12

lQ

Q

K výrob  1m3 vzduchu se spot ebuje p ibližn  6kW elektrického výkonu.
kW 5,41

hod/27
1

65,4

Hodinové náklady pro daný zdvih:

hod
m

hodm /5,97
min1

/27min609,3
13

13

Hodinové náklady pneumatické válce d=125 p i zdvihu 2500mm s po tem zdvih  6 za
minutu jsou 97,5 K /hod.
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Dle výsledk  bude použito pneumatického válce dvoj inného dle ISO 6431.

Obrázek 14 Dvoj inný pneumatický válec [6]

Tabulka 7 Rozm ry pneumatického válce [6]
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Upínací p íslušenství:

Oko na pístní ty  výkyvné v prostoru

Obrázek 15 Oko pístní ty e [6]
St edová objímka se t meny:

Obrázek 16 St edová objímka se t menem [6]
Vidlice válce:

Obrázek 17 Vidlice válce [6]
Oko válce:

Obrázek 18 Oko válce [6]



- 35 -

4. Záv r

Cílem této bakalá ské práce je nalezení projek  konstruk ního ešení za ízení

pro regulaci nekovových p ísad.

Dosavadní zp sob dopravy p ísad neumož oval p ísady rozmístit na celou

plochu dna konvertoru. Tyto p ísady dopadaly na dno, vlivem sklonu skluzu a gravitací

na jedno místo, vytvá elo se tak nežádoucí navrstvení p ísad. Tímto docházelo

k nerovnom rnému promíchání p ísad. Zárove  docházelo, vlivem nežádoucího dopadu

, k v asnému opot ebení vyzdívky konvertoru. Proto bylo nutno konvertor již po

krátkém ase odstavit a obnovit vyzdívku. Toto vše vedlo k vysokým prostojím p i

výrob  surového železa. Zlepšení tohoto procesu je jist  nezanedbatelným p ínosem pro

produkci oceli v podniku. Je to významný ekonomický ukazatel, který ovliv uje

finan ní náklady na vstupy do výroby oceli, snižuje dobu prostoj  pro vým nu

vyzdívky za rok a tím potažmo zvyšuje produktivitu celého hutního procesu. Vše se

odráží na zlepšení hodnocení efektivity výroby provozu.

ešení zadaného problému nebylo snadné. Díky velice nep íznivým podmínkám

okolního prost edí: žár od konvertoru, prašnost, ztížené možnosti manipulace a

montáže.

Díky nov  navrženému za ízení by se m l dát tok p ísad snadno regulovat a

nem lo by docházet k astým vým nám potrubí. S touto regulací bude tok p ísad

plynulý a rovnovážný.
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6. ílohy

Výkresy:

Regulace dopravy nekovových p ísad BP-0-0001-09
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