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ABSTRAKT 

  Při výrobě betonářské oceli se dnes vyuţívá nejmodernější technologie řízeného 

ochlazování. Princip metody spočívá v intenzívním ochlazování základní C-Mn oceli. 

Proces řízeného ochlazování z doválcovací teploty umoţňuje zvýšení válcovací rychlosti a 

výkonu tratě při současném zvýšení pevnostních vlastností a zachování houţevnatosti 

nízko-uhlíkové oceli. Technologie Slit Rolling zvyšuje výkon válcovací tratě a sniţuje 

výrobní náklady.  Zkoušení tyčí betonářské oceli probíhá v souladu s normou EN 10080. 

Současně probíhá vývoj nových značek.  

 

Klíčová slova : betonářská ocel, řízené ochlazování, pevnost, houţevnatost, Slit Rolling 

(technologie rozdělení vývalku na více ţil), zkoušení.  

 

ABSTRACT 

  Production of reinforcing steel today is ussualy based on the state-of- the-art technology 

of  control  cooling. Principle of the method  is in very fast and short cooling of  C-Mn 

steel. Technology of cooling from finishing temperature allows to increase of rolling  

speed, performance of mill and currently increasing of strenght properties and toughness of 

low carbon steel. Slit Rolling technology allowes increasing of performance of mill and 

degreasing of production cost. Testing of reinforcing steel bars is going on with the new 

standard EN 10080. At the same time be in progress development of next, new grades. 

 

Key words : reinforcing steel, control cooling, strenght, toughnes, Slit Rolling, testing. 
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1. ÚVOD    

 
    Součástí výrobního programu Třineckých ţelezáren a.s. je ocel pro výztuţ do betonu. 

Rostoucí poţadavky stavebnictví se týkají nejen mnoţství, ale zejména kvality a rozšíření 

sortimentu.  

      Výrobní technologie zabezpečuje u těchto výrobků mechanické vlastnosti v úzkém 

rozmezí a tím jsou TŢ schopny plnit vysoké poţadavky odběratelů. Od roku 1993 vlastní 

TŢ systémový certifikát dle normy ISO 9001 vydaný RW TÜV, coţ je potvrzením trvale 

vysoké kvality. 

      Prvořadými vlastnostmi, které jsou na tyto oceli kladeny, je vysoká mez kluzu a tvarová 

přesnost, která zajišťuje předepsanou soudrţnost s betonem. Pro zvýšení soudrţnosti se 

vyuţívá profilování – ţebírkování povrchu tyčí. Zvýšená mez kluzu se dosahuje tepelným 

zpracováním z doválcovací teploty. Třinecké ţelezárny velmi intenzívně sledovaly jak 

evropský, tak i světový vývoj v této oblasti Výsledkem toho je, ţe betonářské oceli 

ţebírkového typu vyráběné v TŢ byly přizpůsobeny poţadavkům světového trhu a splňují 

všechny parametry vyplývající z norem vyspělých zemí (DIN 488, ÖNORM, B 4200,      

BS 4449) a norem mezinárodních (EN a ISO) i pro projektování (EUROCODE 2).   

   Kromě certifikátu pro systém jakosti mají v současné době Třinecké ţelezárny a.s. 

tuzemské i zahraniční výrobkové certifikáty pro všechny vyráběné značky betonářské oceli.  

   Zkušebny provádějí systematicky průběţnou kontrolu rozměrových i mechanických 

parametrů. Navíc, Prũfstelle Prof. Rehm Mnichov provádí  náročné zkoušky na mez únavy, 

coţ se zavádí dle EN i u tuzemských certifikátů. 

   Vzhledem k širokému spektru odběratelů je ţebírková betonářská ocel vyráběna dle 

norem ČSN, DIN, ÖNORM, BS, JIS, ASTM, NF, REBAP a ISO  a dodávaná k plné 

spokojenosti zákazníků [1]. 

 

2. PRŮBĚH VÝROBY V OCELÁRNĚ 

   První zásaditá pec s dmýcháním kyslíku nazývaná kyslíkový konvertor byla postavena v 

Linci v roce 1953. Náhrada vzduchu kyslíkem při výrobě oceli byla původně navrţena 

Henry Bessemerem. Od roku 1950 se kyslík v ocelárnách běţně vyuţíval. Proces v 

kyslíkovém konvertoru společně s elektrickou obloukovou pecí (EOP) nahradily méně 

energeticky efektivní stávající procesy výroby. Dnes jsou v EU vyuţívány pouze kyslíkové 

konvertory a elektrické obloukové pece, které pokrývají 2/3 a 1/3 výroby oceli [2]. 
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        2.1. Kyslíkové konvertory 

V Třineckých ţelezárnách byla konvertorová ocelárna, uvedena do provozu v roce 1983. Je 

vybavena dvěma 180 tunovými konvertory, v nichţ se z tekutého surového ţeleza a šrotu 

ročně vyrobí aţ 2,6 mil. tun oceli. Na obr.1. je konvertor č.2 ve fázi zaváţení. 

   

Obr.1.  Zaváţení konvertoru surovým ţelezem ze 175t. nalévací pánve [1]. 

Ocelárna je vybavena pánvovou metalurgií, umoţňující  dolegování či vakuování oceli. Na 

konvertorovou ocelárnu navazují dvě zařízení pro plynulé odlévání oceli. Prvním je pěti 

proudové blokové kontilití, určené k výrobě bloků o rozměrech 250 x 320 a 300 x 350 mm 

a kruhových kontislitků o průměrech 320, 410 a 525 mm. V případě průměru 525 mm se 

jedná o druhý největší rozměr kontislitku na světě (po zahájení odlévání byl průměr        

525 mm. druhý největší v Evropě po Belgii, kde se odléval průměr 600 mm), mimo to se 

kruhové kontislitky vyrábějí kromě Třince jen v USA a v Japonsku. Číslem 2 je označeno 

osmi proudové sochorové kontilití, s moţností odlévat sochory kvadrátu 108, 130, 150 a 

200 mm. 0d 2001 roku se odlévá pouze kv. 150 mm. V současné době je v Třinci 

kontinuálně odléváno přes 90 % vyrobené oceli. 

Postup výroby 

Cílem kyslíkové výroby oceli je oxidace neţádoucích nečistot obsaţených v kovové 

vsázce. Hlavními prvky, které  přecházejí na oxidy jsou uhlík, křemík, mangan, fosfor a 

síra [2]. 
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Účelem oxidačního procesu je : 

 sníţit obsah uhlíku na předepsanou úroveň  

 upravit obsah stopových prvků  

 odstranit neţádoucí nečistoty v maximálně moţné míře  

Proces  zahrnuje následující kroky : 

 přepravu taveniny kovu  

 úpravu taveniny - odsiřování  

 oxidaci v kyslíkovém konvertoru (oduhličení a oxidaci nečistot)  

 úpravu sekundární metalurgií  

 odlévání (kontinuální, nebo do ingotů)  

Přeprava taveniny 

Surové ţelezo se dodává do ocelárny z vysokých pecí pomocí přepravních torpédových 

pánví po kolejích. 300t. pánve jsou vyzděny cihlami ze ţáruvzdorného materiálu. Výhodou 

je kompenzace výkyvů mezi výrobou vysokých pecí a ocelárny, vyrovnání chemického 

sloţení u jednotlivých vysokopecních taveb a minimalizace tepelných ztrát [2]. 

Mimopecní odsíření 

Zavedení mimopecního odsíření umoţnilo pronikavě sníţit výrobní náklady na vysokých 

pecích. Na obr.2. je jedna, ze dvou stanic ocelárny. Ţelezo s vysokou sírou se upravuje na 

zařízení mimopecního odsíření selektivně pro kaţdou konvertorovou tavbu. Stupeň 

odsíření závisí na kvalitě vyráběné značky oceli a dosahuje hodnot aţ pod 0,005 %. Pro 

odsíření se pouţívá vápno a směs vápno – hořčík. Chemickou reakcí se síra naváţe na 

strusku. Struska je z nalévací pánve odstraněna a tím, ţe se nedostane do konvertoru, se 

šetří struskotvorné přísady během procesu zkujňování [3]. 
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Obr. 2. Stanice odsíření [1]. 

Proces v kyslíkovém konvertoru 

Konvertory o objemu 165 m
3 jsou vybaveny vrchní tryskou pro dmýchání kyslíku, osmi 

spodním tryskami pro dmýchání Ar nebo N2, sublancí (zařízení pro odběr vzorků a měření 

teploty), systémem zásobníků kovových a nekovových přísad, plynočistírnou a jímáním 

konvertorového plynu. Součástí řídicího systému je matematický model pro výpočet 

vsázky, polohování trysky, foukání kyslíku a zavádění přísad. 

Proces má tyto hlavní fáze : 

 výpočet vsázky 

 sázení šrotu a nalévání surového ţeleza  

 foukání kyslíku  

 kontrola stavu lázně  

 legování a odpich tavby 

Výpočet vsázky provádí aplikace, která je součástí automatizovaného systému řízení 

(ASŘ). Vsázka se skládá ze šrotu, surového ţeleza a struskotvorných přísad. Šrot obvykle 

tvoří 20-40 % vsázky a jeho podíl závisí na kvalitě vyráběné značky oceli. Sázení šrotu a 

následné nalévání surového ţeleza je prováděno do konvertoru naklopeného na sázecí 

stranu. Kyslík se fouká tryskou shora ve svislé poloze. Aplikace vypočte mnoţství kyslíku 

na základě hmotnosti, chemického sloţení a teploty nalitého surového ţeleza do 

konvertoru. Součástí výpočtu je určení polohování kyslíkové trysky během foukání. Ve fázi 

zkujňování je do lázně foukán kyslík za současného přídavku koksu, struskotvorných 

přísad a současného dmýchání argonu, či dusíku dnem konvertoru. Ke zvýšení teploty 

potřebné k tavení vstupních surovin dochází exotermickou reakcí při vyhořívání Si, C, Mn 
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a ostatních prvků za vzniku konvertorové strusky a vývinu konvertorového plynu. 

Konvertorový plyn prochází plynočistírnou a je jímán v plynojemu k dalšímu vyuţití. 

Struska je slévána do pánví a odváţena ke zpracování a dalšímu pouţití. Vzorky strusky 

z kaţdé tavby jsou odesílány k chemické analýze. Po ukončeném foukání je proveden 

odběr vzorku oceli a měření teploty lázně. Pokud chemická analýza vzorku a teplota oceli 

vyhovují poţadavkům na vyráběnou značku, je přistoupeno k provedení odpichu. Teplota 

oceli před odpichem je přibliţně v rozmezí 1600
o
 aţ 1650

o
 C. Odpich oceli do licí pánve 

umístěné  pod konvertorem je zahájen  naklopením konvertoru na odpichovou stranu. 

Během odpichu jsou do pánve přidávány : nauhličovadlo, desoxidační přísady, legury, 

vápno a ředidla pro tvorbu syntetické strusky. Po ukončení odpichu je pánev s ocelí 

přepravena k dalšímu metalurgickému zpracování. Výroba 180ti tunové tavby v konvertoru 

od sázení šrotu, po provedení odpichu oceli, trvá přibliţně 30 aţ 40 minut [4]. 

        2.2. Mimopecní zpracování. 

Po procesu oxidace v konvertoru následuje mimopecní zpracování (MPZ) umoţňující: 

 chemickou a teplotní homogenizaci  

 dolegování a ohřev oceli 

 vakuování oceli (pro betonářskou ocel se nepouţívá)  

Popis zařízení: 

 dva agregáty pro homogenizaci oceli (AR argonování), 

 pánvové pece č.1. a 2  (LF  Laddle Furnace) 

 zařízení na chemický ohřev (IRUT Injection Refining Up Temperature)    

 vakuování oceli (RH systém Ruhrstahl-Heraeus) 

AR,  argonování 

Od konvertoru je tekutá ocel v pánvi přepravena k agregátu homogenizace oceli inertními 

plyny (SHIP). Kaţdému konvertoru přísluší jedno pracoviště. Zařízení je opatřeno víkem 

na zakrytí povrchu pánve před vlastní homogenizací, upevněným na sklopném ramenu 

stojanu. Součástí zařízení je ţáromonolitická tryska, napojená na přívod inertního plynu. 

Princip zpracování oceli v zařízení homogenizace spočívá v dosaţení teplotní a chemické 

homogenity lázně, moţnosti úpravy chemického sloţení, částečného odplynění oceli a 

sníţení mnoţství vměstků. Kapacita agregátů je 2 600 kt za rok [4]. 
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LF,  pánvové pece  

Dva agregáty pánvové pece slouţí především pro zvýšení teploty oceli v pánvi pod 

struskou. Dále, pro úpravu chemického sloţení a dezoxidaci oceli, tepelnou a chemickou 

homogenizaci obsahu pánve. Součástí zařízení je vůz pro převáţení, víko pece, ramena 

drţáků elektrod a uhlíkové elektrody, odběrová a měřící sonda, odsávací zařízení, 

zásobníky kusových přísad s váţícím a dávkovacím zařízením, včetně podavače [4]. 

IRUT, chemický ohřev 

Je určen ke zpracování tekuté oceli v pánvi s vyuţitím reakce spalování Si nebo Al 

kyslíkem, která umoţňuje zvýšení teploty lázně. Dále umoţňuje úpravu chemického 

sloţení oceli, tepelnou a chemickou homogenizaci. Agregát se sestává z pánvového vozu, 

snorklu zhotoveného z korundového ţárobetonu, vodou chlazené kyslíkové trysky, míchací 

horní argonové trysky, odběrové a měřící sondy, dvou fluidizátorů (pozn.: fluidizace, 

způsob úpravy, zkapalnění), 9 zásobníků pro kusové přísady s váţícím a dávkovacím 

zařízením a manipulátorem [4]. 

RH,  vakuování 

Je zaměřeno na sníţení obsahu vodíku či dusíku v oceli a její celkové odplynění, dále 

k dezoxidaci lázně, ovlivnění druhu a mnoţství nekovových vměstků v oceli, úpravě 

chemického sloţení, k tepelné a chemické homogenizaci kovu. Skládá se z vakuovací 

komory, vtokové a výtokové roury vyzděné ţáromateriálem, horkého odsávacího potrubí a 

chladiče zplodin, parotlakových vývěv, zásobníků přísad pro legování a dezoxidaci oceli, 

podavače, kontrolního a měřícího systému oceli během vakuování [4]. 

 

        2.3. Odlévání na sochorovém kontilití.  

 

Po zpracování na agregátech sekundární metalurgie je pánev přepravena k odlévání do  

meziproduktu – kontislitků. Konvertorová ocel je odlévána na dvou kontilitích, z nichţ 

první je blokové o pěti proudech a druhé sochorové o osmi proudech. Blokové kontilití 

vyrábí pravoúhlé i kruhové kontislitky. Blokové kontislitky jsou ohřívány v navazující 

krokové peci a válcovány na blokovně, která plní funkci předválcovacího pořadí. 

Betonářská ocel je odlévána výhradně na sochorovém kontilití do čtvercového formátu  

150 mm. jehoţ schéma obrázek č.3 znázorňuje [4]. 
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Obr.3. Schéma sochorového kontilití [5]. 

 

1-pánvová revolverová hlavice; 2-mezipánev; 3-krystalizátor (forma); 4-sekundární 

chlazení (primární sekce);  5-taţné zařízení a sekundární chlazení; 6-rovnací zařízení;       

7-dělící zařízení; 8-válečkový dopravník; 9-příčný dopravník; 10-značkovací zařízení;        

11-sklad sochorů. 

 

Pánev je jeřábem vyzvednuta na otočný drţák. Schéma znázorňuje proudění oceli    

z pánve (1) do mezipánve (2). Z poslední chemické analýzy MPZ je vypočtena teplota 

likvidu a průběţně měřená hodnota obsahu vodíku v oceli nesmí překročit 0,8 ppm. 

 

    Mezipánev : 

 Napomáhá separaci oxidů  

 Zabraňuje vniknutí strusky do krystalizátoru  

 Zajišťuje kontinuální tok tekuté oceli během výměny pánve  

 Udrţuje konstantní tok a rychlost lití  

 Rozděluje ocel do jednotlivých licích proudů  

Po naplnění se otevřou jednotlivé licí proudy a začne plnění měděných, vodou chlazených 

krystalizátorů (3). Tekutá ocel proudí přes keramickou ponornou trubici, která zabraňuje 

oxidaci oceli a stabilizuje proud. Přídavný materiál, licí prášky, podporují vznik 

krystalizačních zárodků. Postupně se naplní celý krystalizátor a na jeho stěnách se vytváří 

ztuhlá licí kůra. Na kaţdém licím proudu jsou umístěny dva elektromagnetické míchače 

oceli, jeden v krystalizátoru, druhý pod krystalizátorem, které zajišťují zlepšenou vnitřní 

mikrostrukturu. Hladina oceli je pokryta souvislou vrstvou licího prášku, který se taví a 
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stéká po stěnách. Dvě hlavní funkce licího prášku jsou krytí hladiny před oxidací a mazání 

styčných ploch vzniklé licí kůry a stěnami krystalizátoru. Oblast chlazení předlitku             

v krystalizátoru se nazývá primární oblastí. 

Tuhnutí pokračuje v sekundární zóně (4)  a prochází taţnými válci (5). Následují taţné, 

rovnací stolice (6) a dělící zařízení - pálící stroje „Alba“ (7). Dopravní zařízení (8 a 9) 

dopravuje polotovary do skladu. Lité sochory jsou převáţeny ţelezniční vlečkou ke 

zpracování ve válcovací trati [4;5]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.4. Výběh sochorového kontilití [1]. 

 

Speciální keramiku pro zařízení plynulého odlévání oceli vyrábí v Třinci společnost 

Vesuvius. 

 

3. VÁLCOVÁNÍ  

 

       3.1. Kontijemná trať. 

Kontijemná válcovna na obrázku č.5,  postavená v roce 1960 prošla v letech 2003-2004 

rozsáhlou rekonstrukcí a modernizací. Na trati je vyráběna kruhová ocel v tyčích i ve 

svitcích, plochá ocel, úhelníky a betonářská ţebírková ocel. 

   

 Obr.5.  Kontijemná válcovna [1]. 
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Kontislitky a sochory  jsou ohřívány v krokové peci. Za krokovou pecí je umístěn ostřik 

okují a čtyřstolicové, jednoţílové přípravné pořadí. Za osmistolicovou, dvouţílovou 

předtratí následuje samostatné pravé a levé hotovní pořadí. Vývalky z obou ţil postupují na 

chladicí loţe. Z pravého chladicího loţe jsou vývalky v délkách 80 – 110 m dopravovány 

do úpravny k dělení na rozbrušovacích pilách a dále k vázacím linkám. Z levého chladicího 

loţe jsou vývalky zaváděny k dělení nůţkami. Součástí tratě je navíjecí linka pro navíjení 

kruhové oceli do svitků. 

      Za pravou ţilou se nachází hotovní blok (ACS–automatic system control), který 

umoţňuje přesné válcování s řízeným chlazením. Pravá ţíla umoţňuje válcování 

speciálních kvalit do průměru 80 mm.    

     Levá ţíla je uzpůsobena pro válcování betonářské oceli. Pro výrobu ţebírkové oceli je 

pouţita technologie Slit Rolling. Od běţného válcování se tato technologie liší pouţitím 

speciálních kalibrů a válcovací armatury pro přípravu, tvarování a podélné dělení do dvou, 

nebo více ţil, které jsou následně tvarovány do finálních rozměrů. Výstupní válcovací 

rychlost je aţ 15 m/s. 

      Za výstupní stolicí jsou umístěny chladicí sekce pro betonářskou ocel v  průměrech 

10;12;14;16 mm. a chladicí sekce  pro průměry 18 a 32 mm. Po dělení rotačními nůţkami 

je vývalek dopraven valníkem na chladící loţe délky 130 m. [1;4]. 

 

Řízené ochlazování z doválcovaní teploty : 

V prvé fázi je válcovaná tyč intenzivně ochlazována ihned po výstupu z hotovní stolice 

tlakovou vodou. Při rychlosti aţ 600°C/s dochází pod povrchem tyče k přeměně austenitu a 

vzniká tenká zakalená vrstva s martensitickou strukturou.  

Během druhé fáze, po výstupu z chladící sekce, dochází k popuštění martenzitu  vlivem 

tepla, které je akumulováno v jádru tyče. Tato vnější zušlechtěná vrstva zajišťuje dosaţení 

vysokých mezí kluzu a pevnosti, při relativně nízkém obsahu C a Mn.  

Ve třetí fázi, dochází k transformaci austenitu v jádru tyče na ferit a perlit. Feriticko 

perlitická struktura jádra tak zajišťuje vysokou úroveň plastických vlastností. 

Řízeným ochlazováním tak lze dosáhnout hodnot meze kluzu aţ 550 MPa  [6].   
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        3.2. Sortiment.   

             Ţebírková betonářská ocel  

Značka oceli B 500 B 

Průměry tyčí : 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32 mm. 

 

Značka oceli 10 505  

průměry tyčí : 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32, 36 mm. 

 

Značka oceli BSt 500 S (IV S) 

průměry tyčí : 10,12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32 mm. 

 

           Zakázky pro tuzemsko : 

Značka oceli TŘINEC BSt 550 

průměry tyčí : 10, 12, 14, 16, 18, 20 mm. 

 

Značky oceli TRIGOMA 400 S (A 400 NR)  

TRIGOMA 500 S (A 500 NR) 

průměry tyčí :  10, 12, 16, 20, 25, 32 mm.   

[1;4]. 

        3.3. Mezioperační kontrola a  zkoušky. 

Parametry sochorů : 

 rozměr sochorů 150 x 150 mm, tolerance ±5 mm 

 úchylka přímosti max. 10 mm/m (max. 50 mm na celkovou délku) 

 rozdíl délek úhlopříček můţe být max. 15 mm 

 deformace konců sochorů po střihu nesmí přesáhnout 162 mm; v případě, ţe 

přesáhne, musí být konce sochorů obroušeny 

Povrch sochorů nesmí vykazovat povrchovou pórovitost, přeloţky, trhliny, šupiny, vnitřní 

makroklíny a otřepy. Dutiny jsou nepřípustné. Značení na čele sochorů musí být čitelné. 

Teplota po výstupu z krokové pece je 1100° aţ 1250°C a rovnoměrnost teploty po průřezu sochoru 

nesmí překročit 25°C. 

Kontrola a řízení teploty provalku se provádí průběţně, od před-trati, aţ po chladící loţe 

pomocí pyrometrů. Pro řízené ochlazování betonářské oceli se pouţívají chladicí trubice 

Thermex. Dvojité a trojité trubice pro ochlazování betonářské oceli válcované metodou 

„slitt-rolling“. 
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Intenzitu ochlazování je moţné regulovat nastavením velikosti tlaku (počet zapnutých 

čerpadel), válcovací rychlostí a počtem chladicích trubic zařazených za sebou. 

Nastavení potřebných technologických parametrů (teplota, válcovací rychlost a tlak) 

nutných pro zajištění provozu zařízení Thermex uvádějí tabulky, vţdy pro konkrétní 

rozměr a značku oceli. Tyto parametry jsou orientační. Rozhodující jsou výsledky 

mechanických hodnot pro jednotlivé značky oceli. 

 Při zahájení válcování betonářské oceli operátor vodního chlazení vyladí na prvním 

sochoru tlak vody tak, aby výsledná teplota vývalku na chladicím loţi odpovídala 

předepsané hodnotě a nechá odebrat zkoušku pro vyhodnocení mechanických vlastností. 

Empirické pravidlo: pro zvýšení výsledků mechanických hodnot, nutno zvýšit intenzitu 

chlazení. 

  

Vertikální a horizontální hotovní ACS stolice umoţňuje válcování v přesných rozměrových 

tolerancích. Systém je plně automatický. Pouţití laserových měřících přístrojů pro 

průběţné měření, umoţňuje okamţitě vyhodnotit a regulovat potřebný úběr pomocí přesné 

nastavovací hydrauliky. U rotačních nůţek se odebírají v pravidelných intervalech zkušební 

vzorky pro kontrolu metrové hmotnosti a kvality povrchu v průběhu válcování. Dle normy 

EN ISO 15630-1 je prováděna kontrola vzdálenosti příčných ţeber, výška a sklon ţeber. 

Jeden vzorek z kaţdé tavby je odebrán pro přejímacího komisaře země, kde směřuje 

zakázka, na kterém jsou pak prováděny vlastní mechanické zkoušky. 

     Normy, druhy zkoušení a parametry betonářské oceli jsou uvedeny v příslušných 

technologických směrnicích, případně v samotné zakázce, v databázích centrálního 

informačního systému [4]. 

 

         3.4. Prověřování geometrie výrobku. 

Nové normy EU jsou snahou o sjednocení výroby v celoevropském rámci. Stanoví 

všeobecné poţadavky a definice pro provozní charakteristiky svařitelné betonářské oceli 

pouţívané pro výztuţe betonových konstrukcí dodávaných jako konečné výrobky ve tvaru 

tyčí a svitků. Povrch je s ţebírky, vtisky a značkami naválcovanými přímo na kaţdou 

vyrobenou tyč. Značení také charakterizuje zemi původu a výrobní závod [6]. 

 

Definice názvů a rozměrů :  

Ţebírková betonářská ocel – výrobek s minimálně dvěma řadami příčných ţebírek, která 

jsou rozloţena rovnoměrně po celé délce. 
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Rozteč mezi ţebírky, nebo vtisky – L1;2 vzdálenost mezi dvou po sobě jdoucích příčných 

ţebírek, měřeno rovnoběţně s osou tyče. 

Podélné ţebírko – rovnoběţný průběţný výstupek a osou tyče. 

Výška podélného  ţebírka h; h1  –  vzdálenost od nejvyššího místa ţebírka (příčného, nebo 

podélného) k povrchu jádra, měřeno kolmo k ose tyče. 

Šířka podélného  ţebírka b; b1  – šířka výstupku v nejvyšším místě tyče. 

Úhel sklonu příčného ţebírka nebo vtisku  – úhel mezi osou ţebírka a podélnou osou tyče. 

Sklon strany  –  úhel strany ţebírka, měřeno ve směru kolmém na podélnou osu ţebírka. 

 

 Příklady geometrie různých tvarů a typů ţeber výrobků v provedení podle národních 

norem jsou na obrázcích č.6 a č.7. 

 

Obr.6. Výrobek značky Bst 420S [4]. 

D = jmenovitý průměr; 

L1;2   = rozteč šikmých ţebírek; 
b1;2   = min. a max. šířka podélného výstupku; 

h1   = výška podélného výstupku;  

h2    = maximální výška podélného výstupku;   

e = maximální vzdálenost mezi konci ţebírek; 
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Obr.7. Výrobek značky ÖNORM [4]. 

 NOM D  =  jmenovitý průměr;   

 D1 =  max. průměr tyče;  

 e = maximální vzdálenost mezi konci ţebírek; 

 L = rozteč šikmých ţebírek; 

 h1   = výška podélného výstupku;  

 h2    = maximální výška podélného výstupku;   

 b1   = šířka podélného výstupku; 
 

  Z příkladů je patrno, jak je nezbytná preciznost přípravy technologického zařízení, 

přípravy válců i znalost celého procesu výroby.  

  

4. METODY ZKOUŠENÍ 

 

        4.1. Zkušebny a laboratoře 

  Akreditované zkušebny a laboratoře v TŢ a.s. jsou  zaměřeny na testování, měření a 

analýzy všech materiálů nutných pro řízení technologie výroby a zkoušení finálních 

výrobků. Historie a vývoj zkušebnictví v TŢ se odvíjí uţ od roku 1928. Předmětem dnešní 

činnosti jsou mechanické a metalografické zkoušky, chemické analýzy a defektoskopické 

zkoušení výrobků na specializovaných pracovištích, včetně výroby zkušebních těles [1]. 

 

        4.2. Stanovení chemického sloţení. 

Chemické zkušebny provádějí zkoušky chemického sloţení pro kontinuální řízení 

výrobního procesu v nepřetrţitém čtyř směnném provozu metodami automatické 

instrumentální spektrometrie : 

 OES, jiskrová, celkové chemické sloţení 

 OES Spark-DAT mikročistota oceli, vměstky 

 Gamaspektrometrie 
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 XRF rentgen-fluorescenční spektrometrie  

XRF difrakce (FeO), UniQuant 

 Termoevoluční metody, pro stanovení  C, S, O, N, H 

[7]. 

 

 

Laboratoř OES centrální chemické zkušebny : 

Na optických emisních spektrometrech švýcarské firmy ARL (obrázek č.8.) se analyzují 

vzorky nízkolegované oceli, nástrojové a rychlořezné, vysokolegované oceli, litiny, 

surového ţeleza a vzorky finálních výrobků drátu od průměru 3mm. 

 

     

Obr. 8. Laboratoř OES [7]. 

 

Další speciální analytické moţnosti laboratoře OES umoţňují stanovení velmi nízkých 

koncentrací C, N, O, P, S, detekce přítomnosti mikrovměstků a identifikace jejich 

chemického sloţení pomocí metody Spark-DAT. Také zpřesněné stanovení rozpustného a 

nerozpustného Al, B atd [9]. 

 

Na gamaspektrometru RT-50 se stanovuje radioaktivní kontaminace tavbových vzorků.        

V konvertorové ocelárně je umístěna externí laboratoř, kde dva totoţné přístroje zajišťují 

rychlou informaci o chemickém sloţení oceli v konvertoru a v mimopecních agregátech. 

Na provozní laboratoř jsou kladeny vysoké nároky. Rychlá informace a přesnost analýzy 

sniţuje provozní náklady a přináší úsporu energie. V souvislosti se s zvýšenými nároky na 

kvalitu, provozní laboratoř analyzuje cca 6000 vzorků měsíčně dle technologických 

poţadavků a analytických programů v moţném rozsahu prvků : C, Mn, Si, P, S, Cu, Cr, Ni, 

Al, Mo, V, W, Ti, Co, Nb, Pb, Sb, Sn, Ca,Ta, Zn, Zr, Ce, Cd, N. [7] [8]. 
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Laboratoř RTG centrální chemické zkušebny : 

Analytické programy přístrojů ARL XRF 9900 XRD a ARL XRF 8680 (obrázek č.9) umoţňují 

analyzovat vsázkový materiál pro vysoké pece - aglomerát, rudu a homogenizační směsi. 

 

  

Obr. 9. Pracoviště RTG chemické zkušebny [7]. 

 

Nedílnou součástí řízení technologie výroby je chemické sloţení vysokopecní o 

ocelárenské strusky, struskotvorných přísad (vápenec a dolomit) a také ţáru odolných 

materiálů pro vyzdívky hutnických pecí (šamot, lupek, jíl, bauxit, magnezit). 

    Feroslitiny pro ocelárny (FeSi, FeMn, FeSiMn), vysokolegovaná ocel, barevné kovy 

(měď, bronz) a  litina a surové ţelezo. 

   Speciální metoda UNIQUANT umoţňuje stanovovat ekologicky závadné prvky ve 

vysokopecních kalech, odprašcích a kychtovém prachu [10]..    

   Rychlé a přesné analýzy vsázkových matriálů, dílčí a finální analýzy odpichů surového 

ţeleza, pojízdných mísičů a vedlejších produktů, vysokopecních strusek, jsou hlavní náplní 

směnové laboratoře RTG [8]. 

 

Laboratoř LECO centrální chemické zkušebny : 

Laboratoř je vybavena termoevolučními analyzátory typu LECO CS 600, CS 200 a CS244 

(obrázek č.10), na kterých je především analyzován uhlík a síra v předzkouškách a 

tavbových vzorcích z oceláren, finálních výrobků válcoven a feroslitinách.   
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Obr. 10. Analyzátor Leco pro stanovení C,S [7]. 

 

Dusík, kyslík a vodík v provozních vzorcích, litině a ve vzorcích finálních výrobků jsou 

stanovovány na přístrojích LECO TC 300 (O,N) a LECO RH 402 (H). 

Ústřední chemická zkušebna je dále vybavena přístroji AAS a ICP. Analytické přístroje 

pracující na principu atomové absorpce a induktivně vázané plazmy jsou schopny stanovit 

analýzy prvků v řádu 910 % [4;8]. V tabulkách č.1 aţ č.4 jsou příklady nejčetnějších 

analýz provozních vzorků . 

 

Tab. 1. Chem. analýza vzorků surového ţeleza z vysokých pecí :  

C MN SI P S CR TI ZN 

4,74 0,36 0,51 0,094 0,056 0,05 0,01 0,001 

4,75 0,36 0,55 0,092 0,045 0,04 0,01 0,001 

 

Tab. 2. Analýza vzorku z nalévací pánve po procesu odsíření : 

C MN SI P S CU CR NI V TI 

4,66 0,36 0,53 0,092 0,025 0,01 0,05 0,01 0,007 0,013 

 

Tab. 3. Analýza jakosti betonářské oceli z konvertoru na konci dmýchání : 

C MN SI P S CU CR NI ALC 

0,03 0,04 0,001 0,009 0,03 0,05 0,03 0,05 0,168 

MO W V TI CO AS SN B NB 

0,018 0,01 0,002 0,0007 0,004 0,003 0,003 0,0002 0,001 

 

Tab. 4. Analýza konvertorové strusky, kde P1 = CaO/SiO2;  P3 = (CaO+MgO) / (SiO2+P2O5) 

FE SIO2 AL2O3 MNO CAO MGO P2O5 S CR2O3 

25,4 10,9 1,4 3,78 41,1 7,1 1,13 0,08 0,71 

TIO2 ZN P1 P3           

0,24 0 3,77 4,43       
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       4.3. Mechanické zkoušky. 

Mechanické zkušebny, jak jiţ bylo uvedeno v kap. 3.3, jsou dislokovány v blízkosti 

kontijemné trati válcovny a tak je zajištěna rychlá informace o mechanických hodnotách, 

nutných pro doladění parametrů řízeného chlazení. Trhací zkoušky se provádějí na strojích  

W+B 1500kN a Seidner 600kN (obrázek č.11). Stroje procházejí měsíčně metrologickou 

kontrolou stavu, ročně jsou prověřovány Českým metrologickým institutem a 

mezinárodními, mezilaboratorními porovnávacími testy.  

 

 

Obr.11. Zkušební stroj Seidner 600kN [7].   

 

Výsledkem zkoušky je elektronický, grafický diagram na obrázku č.12. Naměřené hodnoty 

jsou odeslány zkušebním technikem do databází centrálního informačního systému.  

 

 

Obr.12.  Diagram průběţné mechanické zkoušky pro doladění řízeného chlazení. 
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Akreditovaný zkušební postup se řídí podle norem ČSN EN ISO 6892-1;  

ČSN EN ISO 10002-5; ASTM A370 [4]. 

Na obrázku č.13 je teoretický diagram tahové zkoušky. Kde na ose x je vyznačeno 

prodlouţení zkušebního vzorku v [mm] v závislosti na vzrůstajícím zatíţení [N] (osa y).   

     [N] 

 

Obr. 13.  Pracovní diagram tahové zkoušky [4]. 

 

   1    Mez úměrnosti  

          mezní napětí, kdy prodlouţení je přímo úměrné zatíţení (Hookův  zákon).   

   2    Síla na mezi pružnosti  

          mezní napětí, kdy po odlehčení nedojde k trvalé deformaci. 

   3a  Síla na mezi kluzu horní   

          nejmenší zatíţení při níţ dochází k deformaci. 

   3b  Síla na mezi kluzu dolní   

          pokles zatíţení při prodluţování vzorku. 

   4    Síla na mezi pevnosti 

          odpovídá nejvyššímu zatíţení. 

    5    Síla přetržení- mez porušení     

          napětí při přetrţení, je menší, neţ mez pevnosti. 

 

Tažnost A. 

Je trvalá deformace (prodlouţení) vyjádřené v %. Zjišťuje se v místě přetrţení. Změnu 

délky porovnáme s původní měřenou délkou. 

Taţnost 100.
0

0

L

LL
A u  [%]   

kde    Lu  je délka po protaţení. 

          L0  je počáteční měřená délka zkušební tyče.  
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Celkové prodloužení při největším zatížení Agt. 

Prodlouţení stanovené průtahoměrem při největším zatíţení )( mL na diagramu zatíţení. 

Agt = 100.
e

m

L

L
[%] 

 kde   mL   je prodlouţení stanovené průtahoměrem při největším zatíţení. 

            eL     je měřená délka průtahoměrem. 

Stanovení kontrakce Z. 

Je maximální změna příčného průřezu po přetrţení a srovnává se s původní hodnotou. 

 Z = 100.
0

0

S

SS u
[%] 

kde 0S   je původní plocha příčného průřezu před zkouškou.  

        uS  je nejmenší plocha příčného průřezu po zkoušce. 

Stanovení smluvní meze kluzu. 

Plastické prodlouţení vychází z pracovního diagramu zatíţení – prodlouţení měřené 

průtahoměrem a následným vynesením rovnoběţky s osou zatíţení ve vzdálenosti rovné 

hodnotě předepsaného prodlouţení. Průsečík odpovídá smluvní mezi kluzu [4;7]. 

 

5. STATISTICKÉ HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ 

 

    V databázích centrálního informačního systému jsou uloţeny výsledky všech 

vyrobených taveb ţebírkových betonářských jakostí, včetně analýz finálních výrobků a 

zkoušek jejich mechanických hodnot. Byla provedena extrakce záznamů za celý rok 2009 a 

následně převedena do formátu aplikace Microsoft Excel. Účelem centrálního systému je 

data shromaţďovat, kdeţto aplikace Excel umoţňuje pomocí standardních nástrojů data 

analyzovat a graficky prezentovat pro potřeby technologů, eventuálně zájemců z řad 

odběratelů. 

     V programovacím jazyku Visual Basic byly vytvořeny makro příkazy, které umoţňují 

rutinní vyhledávání, zadávání funkcí a usnadňují pouţití analytických nástrojů pro 

statistiku [11]. 

Databáze a soubor s makro příkazy v elektronické formě je přílohou této práce.  
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 5.1. Chemické sloţení. 

   Po analýze vzorku z nalévací pánve, po procesu odsíření a z konvertoru na konci 

dmýchání, (viz kap.4.2.) jsou z mimo-pecních agregátů do provozní laboratoře zasílány 

předzkoušky z průběhu tavby. V tab.5 aţ 7 jsou uvedeny parametry chemického sloţení 

(min, max), které určuje technologický předpis pro vyráběnou jakost. Identifikace vzorků 

v systému (pořadí, číslo tavby, jakost, analyzátor a jiné) je v polích označených SID1 aţ 

SID10 (Sample Identifikation) [4]. 

 

Tab. 5.  Předzkouška z agregátu PZKAR – argonování, číslo tavby 10910, jakost A400NR. 

SID1 SID2 C MN SI P S CU CR NI ALC MO SN N 

  Min. 0.16 0.65 0.05                   

PZKAR 1 0.186 0.64 0.097 0.015 0.031 0.06 0.07 0.04 0.002 0.013 0.004   

  Max. 0.22 0.75 0.10 0.035 0.035 0.4 0.15 0.15 0.005 0.05 0.030 0.0120 

. 

Tab. 6. Druhá předzkouška z agregátu PZKLF – pánvové pece.  

SID1 SID2 C MN SI P S CU CR NI ALC MO SN N 

  Min. 0.16 0.65 0.05                   

PZKLF1 2 0.180 0.68 0.096 0.015 0.027 0.06 0.07 0.04 0.003 0.013 0.003   

  Max. 0.22 0.75 0.10 0.035 0.035 0.4 0.15 0.15 0.005 0.05 0.030 0.0120 

 

Tab. 7.  Poslední, (výjezdová) analýza z agregátu PZKLF. 

SID1 SID2 C MN SI P S CU CR NI ALC MO SN N 

  Min. 0.16 0.65 0.05                   

PZKLF1 3 0.182 0.67 0.092 0.014 0.028 0.06 0.07 0.04 0.003 0.013 0.003   

  Max. 0.22 0.75 0.10 0.035 0.035 0.4 0.15 0.15 0.005 0.05 0.030 0.0120 

 

Na sochorovém kontilití jsou odebrány tři tavební vzorky (z mezi-pánve a na konci 

odlévání)  a odeslány potrubní poštou k analýze do centrální chemické zkušebny.               

V tab.8 je analýza tavby č.10910, vyrobená podle předpisu - DTP 1432. 

 

Tab. 8. Analýzy tří tavebních vzorků stanovené na analyzátorech OES a Leco. 

C MN SI P S CU CR NI ALC MO W V CO AS 

0.173 0.67 0.078 0.015 0.028 0.06 0.08 0.04 0.002 0.013 0.01 0.005 0.003 0.002 

0.175 0.69 0.086 0.014 0.026 0.06 0.08 0.04 0.003 0.011 0.01 0.003 0.003 0.002 

0.178 0.66 0.079 0.015 0.033 0.06 0.08 0.04 0.002 0.013 0.01 0.004 0.003 0.002 

SN B CAC NB N                   

0.003 0.0002 0.0005 0.001 0.0051           

0.003 0.0001 0.0002 0.001 0.0045           

0.003 0.0002 0.0005 0.003             
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Dílčí analýzy jsou podkladem pro vytvoření konečné tavební analýzy, která je spolu 

s výsledky mechanických zkoušek, součástí hutního atestu pro zákazníka [4]. 

 

     5.2  Mechanické vlastnosti. 

V tab. 9 je část struktury databáze centrálního informačního systému, obsahující výsledky 

tahových zkoušek. 

 

Tab. 9.   Identifikace polí databáze . 

MK_SP PVST_SP MK_JP PVST_JP Rm/Re T5D TAGT 

0 0 508 600 1,18 21 9,7 

0 0 532 623 1,17 21,4 9,9 

0 0 475 569 1,2 21,6 10,2 

0 0 473 570 1,21 21,7 10,1 

0 0 478 566 1,18 22,1 11,5 

0 0 511 602 1,18 20,6 9,2 

 

  MK_JP       hodnota meze kluzu Re [Mpa] 

  PVST_JP    pevnost v tahu Rm [Mpa] 

  Rm/Re         poměr  PVST_JP / MK_JP  

  T5D             taţnost A5 [%] 

  TAGT          celkové prodlouţení Agt [%]                

Součástí identifikace vzorků v polích databáze je číslo tavby, značka oceli, průměr 

výrobku, datum a čas zkoušení, počet měření a jméno zkušebního technika [4].  

 

      5.3. Výpočet mechanických vlastností vyuţitím aplikace Microsoft Excel. 

Regresní analýzu lze provádět pomocí funkcí LINREGRESE, LOGLINREGRESE, 

LINTREND a LOGLINTREND, nebo pomocí analytického nástroje Regrese. Analytický 

nástroj, kromě stejných výsledků, vypočítá některé hodnoty statistických indexů, které 

uvedené funkce neposkytují. Nicméně, funkce se přepočítají, kdykoliv se změní data, 

kdeţto analytický nástroj je nutno vţdy znova spustit. Výsledkem funkcí je pole obsahující 

hodnoty regresního odhadu a regresní koeficienty.  

LINREGRESE provádí regresi pro dvě, nebo více proměnných. Pomocí metody nejmenších 

čtverců vypočítá a vrátí matici popisující přímku, která nejlépe odpovídá zadaným datům. 

Jelikoţ tato funkce vrací matici hodnot, musí být zadána jako maticový vzorec. Tato 

přímka je definována vztahem :    

                 y = mx + b nebo 
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                 y = m1x1 + m2x2 + … + b (v případě více oblastí hodnot x) 

Závislá hodnota y je funkcí nezávislých hodnot x. Hodnoty m jsou koeficienty odpovídající 

kaţdé z hodnot x, b je konstanta. Hodnoty y, x a m mohou být vektory. Matice, která je 

výsledkem funkce LINREGRESE, má tvar {mn;mn-1;...;m1;b}. Funkce LINREGRESE 

můţe také vracet další regresní statistiky. 

Syntaxe  :  LINREGRESE (pole_y;pole_x;b;stat) 

pole_y    je mnoţina hodnot y odvozených ze vztahu y = mx + b. 

pole_x    je mnoţina hodnot x, kterým odpovídají hodnoty pole_y.  

b   je logická hodnota, která určuje, zda se má parametr b (absolutní člen) počítat nebo zda 

se má rovnat nule. Jestliţe má argument b hodnotu NEPRAVDA (0), uvaţuje se, ţe b = 0, 

a hodnoty m se přepočítají tak, aby platilo y = mx. 

Stat  je logická hodnota udávající, zda chceme zjistit další regresní statistiky. Pokud stat je 

hodnota PRAVDA (1), vrátí funkce LINREGRESE další regresní statistiky. V případě, ţe je 

argument stat  = NEPRAVDA (0), nebo není uveden, vrátí funkce LINREGRESE pouze 

koeficienty m a konstantu b [11;12]. 

Příklad výpočtu :   

V tab.10 je oblast K2 aţ K10 mnoţina hodnot pole_y  a  oblast A2 aţ J10 je mnoţina hodnot 

pole_x. 

 

Tab. 10.  Část databáze výsledků chemického sloţení taveb a výsledů tahových zkoušek. 

Pole  : X 1 X 2 X 3 X 4 X 5 X 6 X 7 X 8 X 9 X 10 Y 

  A B C D E F G H I J K 

1 C MN SI P S CU CR NI AL N Re 

2 0,207 0,94 0,059 0,01 0,011 0,02 0,18 0,02 0,042 0,0055 531 

3 0,207 0,94 0,059 0,01 0,011 0,02 0,18 0,02 0,042 0,0055 530 

4 0,207 0,94 0,059 0,01 0,011 0,02 0,18 0,02 0,042 0,0055 530 

5 0,217 0,95 0,061 0,009 0,009 0,02 0,18 0,03 0,056 0,0051 579 

6 0,217 0,95 0,061 0,009 0,009 0,02 0,18 0,03 0,056 0,0051 583 

7 0,217 0,95 0,061 0,009 0,009 0,02 0,18 0,03 0,056 0,0051 579 

8 0,217 0,95 0,061 0,009 0,009 0,02 0,18 0,03 0,056 0,0051 544 

9 0,217 0,95 0,061 0,009 0,009 0,02 0,18 0,03 0,056 0,0051 539 

10 0,217 0,95 0,061 0,009 0,009 0,02 0,18 0,03 0,056 0,0051 541 

 

Vzorec v příkladu je zadán jako maticový vzorec. 

={LINREGRESE(K2:K10;A2:J10;1;1)} 

Stiskem kláves CTRL+SHIFT+ENTER se předem vybraná oblast (tab.11) v listu souboru 

Excel vyplní hodnotami regresní statistiky [11].  
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Tab.11.  Hodnoty regresní statistiky. 

  A B C D E F G H I J K 

1 m10 m9 M8 m7 m6 M5 m4 M3 m2 m1 b 

2 -1691,72 18824,6 147,509 439,538 1511,85 -1181,86 -745,501 -403 93,705 934,409 197,9 

3 2861,45 7074,42 250,339 233,804 220,735 1017,37 1058,64 295,287 120,08 305,735 61,75 

4 0,519 17,654                   

5 9,496 88,00                   

6 29593,3 27425,3                   

 

V tab. 12 je pořadí, ve kterém se vracejí dodatečné regresní statistiky. 

Tab. 12. Pořadí  koeficientů regresní statistiky. 

  A B C D E F G H I J K 

1 m10 m9 M8 m7 m6 m5 m4 M3 m2 m1 b 

2 se 10 se 9 se 8 se 7  se 6 se 5 se 4 Se 3 se 2 se 1 se b 

3 r 2 se y                   

4 F d f                   

5 SS reg SS rezid.                 

 

se1,se2,...,sen Standardní chyby pro koeficienty m1,m2,...,mn. 

se b Standardní chyba pro konstantu b (se b = #N/A, pokud b je NEPRAVDA). 

r2 
Koeficient determinace. Porovnává skutečné hodnoty y a jejich odhady, nabývá 

hodnot od 0 do 1. Pokud je roven 1, existuje v tomto vzorku dokonalá korelace. 

Sey Standardní chyba odhadu y. 

F 
F-statistika nebo pozorovaná hodnota F. F-statistiku lze pouţít pro rozhodnutí, zda 

vztah mezi závislými a nezávislými proměnnými není nahodilý. 

Df 
Stupně volnosti. Pomocí stupňů volnosti lze nalézt kritické hodnoty F ve statistické 

tabulce. Porovnáním hodnot z tabulky s F-statistikou, kterou vrátí funkce LINEST, 

lze určit úroveň spolehlivosti modelu. 

 ss reg Regresní součet čtverců. 

ss resid Reziduální součet čtverců. 

Pro teoretický výpočet hodnoty tahové zkoušky Re z chemického sloţení tavby (tab.13) 

pouţijeme rovnici vícenásobné regrese: [11;12]. 

y = m1*x1 + m2*x2 + m3*x3 + m4*x4 + m5*x5 + m6*x6 + …………..+ m10*x10 + b 

Tab. 13. Vypočtená mez kluzu (Re-vypočt.) je suma hodnot v řádku 6. 

  A B C D E F G H I J K 

1 m1 m2 m3 M4 m5 m6 m7 m8 m9 m10 b 

2 934,409 93,705 -403 -745,5 -1181,86 1511,85 439,538 147,509 18824,6 -1691,7 197,9 

3 C MN SI P S CU CR NI AL N   

4 0,185 0,73 0,072 0,024 0,043 0,05 0,07 0,03 0,003 0,0054   

5 m1*C + m2*Mn+ m3*Si + m4*P + m5*S + M6*Cu+ m7*Cr+ m8*Ni+ m9*Al+ m10*N + b 

6 172,866 68,4046 -29,02 -17,892 -50,82 75,5927 30,7676 4,42527 56,4738 -9,1353 197,9 

          Re-vypočt. = SUMA(A6:K6) = 499,60  [Mpa]. 
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Průměr 5ti hodnot naměřených tahovou zkouškou je pro uvedené chemické sloţení tavby    

Re = 496 Mpa. (Regresní koeficienty příkladu jsou vypočteny pouze pro 9 řádků databáze). 

    Zkopírováním rovnice vícenásobné regrese do oblasti dalšího, nového pole databáze, 

získáme řadu hodnot vypočteného Re, která odpovídá chemickému sloţení tavby ve 

stejném řádku. Hodnoty měřeného a vypočteného Re lze pro přehled graficky znázornit. 

Následující graf na obrázku 14 zobrazuje vypočtené hodnoty pomocí regresních 

koeficientů pro100 řádků databáze. 

Obr. 14.   Porovnání dat 100 záznamů databáze. 

Obdobně lze provést predikci hodnot (tab. 14) pevnosti v tahu Rm.  

Tab. 14. Vypočtená pevnost v tahu Rm- vypočt. je suma hodnot v řádku 6. 

  A B C D E F G H I J K 

1 m1 m2 m3 m4 m5 m6 m7 m8 m9 m10 b 

2 572,282 105,278 -452,351 -855,331 -640,813 661,226 206,375 -284,165 105,278 6909,61 363,8 

3 C MN SI P S CU CR NI AL N   

4 0,185 0,73 0,072 0,024 0,043 0,05 0,07 0,03 0,003 0,0054   

5 m1*C+ m2*Mn+ m3*Si + m4*P  + m5*S  + M6*Cu+ m7*Cr + m8*Ni+ m9*Al+ m10*N +  b 

6 105,872 76,8528 -32,569 -20,528 -27,555 33,06129 14,44622 -8,525 0,31583 37,3119 363,764 

           Rm - vypočt. = SUMA(A6:K6) = 542,45  [Mpa]. 

 

Průměr 5ti měření Rm = 586 Mpa. (Regresní koeficienty v příkladu jsou vypočteny pouze 

pro 9 řádků databáze). Následující graf na obrázku 15 zobrazuje vypočtené hodnoty 

pomocí regresních koeficientů pro 200 řádků databáze. 
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Obr. 15.  Porovnání dat pro 200 záznamů databáze. 

 

  6. ZÁVĚR 

    V období celosvětové hospodářské krize došlo k všeobecnému poklesu stavebních 

aktivit  a následně také k poklesu výroby ţebírkové betonářské oceli. Celkově, výrobní 

výsledky jsou citelně poznamenány propadem poptávky. Vzrůst cen surovin a energií je 

nepoměrný k cenám výstupů. Proto je nanejvýš nutné vyuţít všechny metody vedoucí 

k sníţení nákladů a zvyšování přidané hodnoty výrobků. Ať uţ je to proces odsíření 

surového ţeleza, sochorové kontilití, nebo válcování metodou Slit Rolling a jiné. 

   Stávajícího i potencionálního zákazníka lze zaujmout niţší cenou, vyšší kvalitou, 

eventuálně, novým typem a lepšími parametry výrobků. V současné době probíhá v TŢ a.s. 

vývoj značky betonářské oceli zejména vhodné pro seismické zóny.  

   Současně s moderním technologickým zařízením, je nezbytná perfektní znalost celého 

procesu a také jeho monitorování. Teoretická metoda výpočtu popsaná v kapitole 5.3. je 

alespoň drobným přínosem k tomuto nynějšímu trendu.  
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 8. PŘÍLOHY 

  1. V elektronické formě na disku CD : 

      a)  Databáze chemického sloţení a mechanických hodnot. 

      b)  Soubor s makro příkazy ve formátu Microsoft Excel. 

 

 2. Obrázky přílohy č.1 aţ č.20 jsou grafy vytvořené aplikací Microsoft Excel, 

porovnávající experimentální výpočet mechanických hodnot a skutečných měření. 

Zdrojová data grafů jsou rozdělena podle značek betonářské oceli vyráběné v TŢ. a.s. 

v roce 2009.  V záhlaví je zobrazena hutní značka a číslo detailního technologického 

předpisu pro výrobu. 
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Obr.1. Porovnání hodnot Re měřených a vypočtených pro 338 vzorků značky RS4. 
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Obr.2. Porovnání hodnot Rm měřených a vypočtených pro 338 vzorků značky RS4. 
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Obr.3. Porovnání hodnot A5 měřených a vypočtených pro 338 vzorků značky RS4. 
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Obr.4. Porovnání hodnot Agt měřených a vypočtených pro 338 vzorků značky RS4. 
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Obr.5. Porovnání hodnot Re měřených a vypočtených pro 1000 vzorků značky BST500S-IVS. 
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Obr.6. Porovnání hodnot Rm měřených a vypočtených pro 1000 vzorků značky BST500S-IVS. 
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Obr.7. Porovnání hodnot A5 měřených a vypočtených pro 1000 vzorků značky BST500S-IVS. 
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Obr.8. Porovnání hodnot Agt měřených a vypočtených pro 1000 vzorků značky BST500S-IVS. 
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Obr.9. Porovnání hodnot Re měřených a vypočtených pro 795 vzorků značky A400NR. 
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Obr.10. Porovnání hodnot Rm měřených a vypočtených pro 795 vzorků značky A400NR. 
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Obr.11. Porovnání hodnot A5 měřených a vypočtených pro 795 vzorků značky A400NR. 
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Obr.12. Porovnání hodnot Agt měřených a vypočtených pro 795 vzorků značky A400NR. 
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Obr.13. Porovnání hodnot Re měřených a vypočtených pro 616 vzorků značky A500NR. 
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Obr.14. Porovnání hodnot Rm měřených a vypočtených pro 616 vzorků značky A500NR. 
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Obr.15. Porovnání hodnot A5 měřených a vypočtených pro 616 vzorků značky A500NR. 
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Obr.16. Porovnání hodnot Agt měřených a vypočtených pro 616 vzorků značky A500NR. 
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Obr.17.  Porovnání hodnot Re měřených a vypočtených pro 207 vzorků značky B500B. 
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Obr.18. Porovnání hodnot Rm měřených a vypočtených pro 207 vzorků značky B500B. 
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Obr.19. Porovnání hodnot A5 měřených a vypočtených pro 207 vzorků značky B500B. 
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Obr.20. Porovnání hodnot Agt měřených a vypočtených pro 207 vzorků značky B500B. 


