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Abstrakt:

Cílem této diplomové práce je ekonomické zhodnocení přínosů po zavedení nové 

technologie pro měření výšky hladiny oceli v mezipánvi na bramovém zařízení plynulého 

odlévání oceli. V teoretické části je popsán princip plynulého odlévání oceli a představeno 

samotné měřící zařízení. Jsou popsány oblasti, které budou sledovány a porovnávány. 

Jedná se o snížení hmotnosti slitku v mezipánvi, snížení vzniku průvalů vinou proniknutí 

strusky z mezipánve do krystalizátoru a snížení spotřeby žáruvzdorného materiálu pomocí 

sledování kolísání hladiny oceli v mezipánvi. V praktické části je popsáno samotné měření, 

jsou porovnány rozdíly a vyhodnoceny ekonomické přínosy.

Klíčová slova: mezipánev, zařízení pro měření oceli, náklady, slitek, průval, suchý zásyp, 

ekonomické přínosy

Abstract: 

The aim of the graduation theses is economical evaluation after implementation of a new 

technology for steel level measurement inside tundish at slabs´ continue casting machine. 

In theoretical part there is describe a principle of steel continue casting and presented a 

measurement equpment. There are described areas, which will be following and 

comparing. It is concerned lowering of weight residue inside tundish, lowering of 

breakouts occurance owing to slag penetrating from tundish to mold and lowering 

refractory material consumption by the help of steel level fluctuation tracking in tundish. In 

the practical part there is described measurement itself, compared differences and 

evaluated economical profits.

Keywords: tundish, equipment for steel level measurement, cost, residue, breakouts, dry 

mass material, economical profit
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1. Úvod

Výroba oceli je pro naši zemi strategickou záležitostí. Nejen, jde li o pracovní síly 

v regionu, které těžko najdou uplatnění a stát bude na jejich sociální dávky vynakládat 

daleko víc peněz, ale tato výroba, produkce oceli je životně důležitá pro rozvoj průmyslu, 

ekonomiky a celého státu. Je jasné, že udržení výroby oceli vyžaduje další úsilí a výzkum 

v oblasti lepší kontroly metalurgických procesů. Je tedy nutné očekávat i změny 

technologických postupů. 

Na dnešních mezinárodních trzích s obrovskou konkurencí je nutné hledat stále nové cesty 

jak být lepší než ostatní, jak ušetřit co největší množství nákladů, jak co nejvýhodněji 

investovat a zároveň co nejefektivněji vyrábět v takové kvalitě abychom neztratili 

zákazníka. V dnešní době je úkolem každého velkého hutního podniku zdokonalovat 

metalurgické procesy, využitím nových prostředků k řízení procesů. Optimalizace 

metalurgických procesů řešená v této diplomové práci se zaměřuje na zdokonalení řídících 

postupů, aplikací nejmodernějších měřících zařízení informujících o aktuální situaci 

v metalurgickém agregátu. Tato problematika je zaměřena na chování heterogenních 

soustav kov-struska-plyn a to pomocí nejmodernějších metod, které umožňují sledovat 

okamžitou situaci v základních metalurgických agregátech (v našem případě v mezipánvi), 

a shromáždit data o chování strusky a kovu v průběhu procesu. 

Cílem této diplomové práce je ekonomické zhodnocení a porovnání výsledků po zavedení 

nového typu měřícího zařízení pro přesnější určení hladiny oceli v mezipánvi. Díky 

přesnějšímu změření výšky hladiny a kolísání této hladiny oceli v mezipánvi, je možno 

snížit hmotnosti slitků po dolití sekvencí, snížit riziko průvalů a tím snížit náklady na 

opravy zařízení a snížit náklady na spotřebu žáruvzdorného materiálu tzv. suchého zásypu, 

který by se měl díky lepší optimalizaci výšky hladiny oceli méně opotřebovávat. Díky 

těmto aspektům je možné ušetřit nemalé finanční prostředky. 

Diplomová práce je koncipována do dvou základních částí. První část shrnuje základy 

provozování zařízení pro plynulé odlévání a funkci mezipánví, kterých se tato diplomová 

práce týká. Dále se zabývá základními teoretickými poznatky z oblasti nákladů a investic. 

Ve druhé experimentální části je věnována pozornost popisu technologie výroby oceli 

v rámci které byla práce řešena. Je představen závod a provoz kde měření probíhalo. Dále 

je popsáno zařízení  pro měření hladiny oceli v mezipánvi. Výsledky ekonomického 
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zhodnocení jsou diskutovány ve třech kapitolách,  týkajících se situace před zavedením 

měření, popisem teoretických provozních přínosů a přínosů dosažených po instalaci 

zařízení na měření hladiny oceli v mezipánvi. Nakonec jsou porovnány výsledky a 

vyhodnocen celý projekt z hlediska ekonomických přínosů.

2. Teoretická část

2.1 Technologie odlévání na zařízení plynulého odlévání oceli

2.1.1 Zařízení plynulého odlévání

Plynulé odlévání oceli je v současné době nejmodernější a nejprogresivnější technologie 

výroby oceli, jejíž produktem je předlitek jako polotovar k dalšímu zpracování. Zařízení 

pro plynulé lité předlitky se skládá z několika základních částí, které popíši v další 

kapitole. Jsou známy tři základní konstrukce těchto zařízení, a to vertikální, horizontální 

a radiální, obr. 1.

Obr.1: Typy licích strojů pro plynulé odlévání oceli

Zdroj: ŠTĚTINA, J.:  Dynamický model teplotního pole plynule odlévané bramy. Disertační práce. VŠB – 

TU Ostrava: 2007

___________________________________________________________________
Marek, A.: Ekonomické zhodnocení nové technologie měření výšky hladiny oceli v mezipánvi pro 
bramové odlévání.  VŠB – TU Ostrava, 2011

6



______________________________________________________________________

2.1.2 Úloha a význam plynulého odlévání oceli

Výroba oceli se skládá z několika po sobě jdoucích technologických postupů. Je  to výroba 

oceli ze surového železa a kovonosné vsázky v kyslíkových konvertorech, či elektrických 

pecích. Jedná se o primární zpracování oceli, kde musí být dosaženo určitého chemického 

složení, teploty a homogenity.

Po vyrobení oceli vhodné značky přichází na řadu vlastní odlévání tekuté oceli, jehož 

základem je proces zatuhnutí v kokilách, či krystalizátorech, kde je hlavním kriteriem 

požadavek na patřičný tvar výsledného produktu. Technologie plynulého odlévání oceli je 

neustále zdokonalována. 

2.1.3 Výhody plynulého odlévání oceli

V porovnání s konvenčním způsobem odlévání oceli do kokil můžeme výhody plynulého 

odlévání oceli shrnout do několika základních poznatků: 

- vysoká ekonomická efektivnost výroby – způsobena zejména výrazným zvýšením 

výtěžku oceli na finální výrobek a úsporou energie na jeho výrobu. Úspora je tím

vyšší, čím více se tvar a rozměr předlitku přiblíží definitivní podobě finálního

výrobku, nebo-li čím více mezioperací může být ve srovnání s ingotovou 

technologií vypuštěno;

-    racionalizace potřeby živé práce – umožněná vypuštěním výrobních mezioperací

a podstatně lepšími podmínkami pro automatizaci technologie;

-    vyšší úroveň kultury práce – výrazné snížení podílu fyzicky namáhavé práce

pracovníků odlévárny s perspektivou jejich využití k řízení, regulaci a kontrolní

činnosti. Zvýšení úrovně bezpečnosti práce na odlévárně;

-     zlepšení podmínek pro systematické zvyšování kvality finálního produktu

snížením, resp. vyloučením subjektivních vlivů na jakost výroby; 

2.1.4 Popis zařízení plynulého odlévání oceli

Na začátku odlévání je spodek krystalizátoru (formy) utěsněn ocelovým táhlem (zátkou), 

který je držen hydraulicky jednotkou. Tato zátka předchází tekutou ocel z konce 

krystalizátoru dále přes celé zařízení plynulého odlévání. Odlitý ocelový předlitek je na 
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výstupu z krystalizátoru, tzv. primární chladicí zóny, částečně ztuhlý, po obvodu se vytvoří 

ztuhlá skořepina, která má na konci krystalizátoru tloušťku 10 až 20 mm. Jednotka tažných 

válců začne táhnout zátku následovanou částečně ztuhlým předlitkem. Tekutá ocel musí 

být doplňována do formy stejnou rychlostí, jakou se za formou pohybuje pomocí tažných 

válců. Licí rychlost je závislá na tvaru profilu, jeho velikosti a třídě lité oceli a obvykle se 

pohybuje v rozsahu 0,3 do 8 m/min. Čas lití bývá obvykle 0,5 až 1,5 hodiny, aby se 

předešlo nadměrným tepelným ztrátám v mezipánvi. Po opuštění krystalizátoru prochází 

litý profil klecí (zónou) sekundárního chlazení, kde je tuhnoucí proud předlitku chlazen 

vodními nebo vodovzdušnými chladicími tryskami, aby tuhnutí předlitku pokračovalo. 

Tato zóna zajišťuje konečný tvar profilu, jeho integritu a zároveň kvalitu. Bramy velkých 

rozměrů potřebují rozšířenou klec sekundárního chlazení s tažnými válci. Když je celý 

proud ztuhlý a projde celou oblastí tažných válců, je zátka oddělena a uskladněna pro další 

použití. Po výstupu z klece prochází brama zónou tzv. terciárního chlazení, které probíhá 

formou přirozené konvekce. Na konci terciární zóny je nekonečná brama dělena na dělicím 

zařízení na jednotlivé kusy, také nazvané podle tvaru profilu jako sochory, bloky, bramy, 

válce a nosníky. Proces plynulého odlévání lze rozdělit od následujících sekcí:

- mezipánev je umístěna nad krystalizátorem;

-  rychlost toku taveniny z mezipánve je regulována;

- krystalizátor, tzv. primární chladící zóna (vodou chlazená měděná forma), předlitek 

z něj vystupuje již se ztuhlou skořepinou dostatečné pevnosti a tloušťky;

- sekundární chladící zóna je pod krystalizátorem, předlitek je chlazen vodními nebo 

vodovzdušnými tryskami, pokračuje jeho tuhnutí a probíhá jeho rovnání do 

horizontální polohy;

- terciární chladicí zóna; v ní již ztuhlý předlitek chladne;

- dělící mechanismus (mechanický nebo hořákový), který rozděluje proud na 

jednotlivé kusy, které odcházejí k dalším technologickým procesům; [1].
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2.1.5 Mezipánvový vůz a mezipánev

Slouží k přepravě mezipánví z pozice předehřevu do pozice odlévací. Tento vůz zajišťuje 

uložení mezipánve do tohoto vozu, transport z jedné pozice do druhé, zvedání, příčné a 

podélné centrování vzhledem ke krystalizátoru a vážení oceli v mezipánvi.

Mezipánev  je  tvořena  ocelovým  pláštěm  s vyzdívkou  a  zakrytá  víkem.  Je  nazbrojena 

zátkovým mechanismem, sloužícím k ručnímu i automatickému ovládání regulace průtoku 

oceli a ponornou výlevkou, skrz kterou ocel posléze vytéká do krystalizátoru.

2.1.6 Úloha mezipánve

Mezipánev je  tvořena ocelovým pláštěm a její stěny jsou nastříkány vrstvou žárobetonu a 

žáruvzdorného nástřiku, obr. 2. Mezipánev je zakrytá víkem a opatřena na horním okraji 

výtokovou hubicí, pro případ přeplnění ocelí nebo struskou.

Je nazbrojena zátkovým mechanismem, který může pracovat jak v automatickém, tak 

v ručním módu. Tento umožňuje regulaci průtoku oceli z mezipánve do krystalizátoru. 

Mezipánev má několik klíčových funkcí:

-  napomáhá separaci oxidů;

- zabraňuje vniknutí strusky do krystalizátoru;

- zajišťuje kontinuální tok tekuté oceli během výměny licí pánve;

- udržuje stacionární výšku kovu; 

- může rozdělovat ocel do jednotlivých licích proudů;

- zásobuje krystalizátor stabilním proudem oceli;

Po naplnění mezipánve je možno otevřít jednotlivé licí proudy a začít plnění krystalizátorů. 

Tekutá ocel proudí obvykle přes keramickou ponornou trubici, která zabraňuje oxidaci 

oceli a zrovnoměrňuje proud. U menších profilů předlitků ocel proudí volným proudem. 
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Obr. 2: Schéma mezipánve

Zdroj: VÁLEK, L. Výzkum a vývoj technologických postupů při mimopecním zpracování oceli. Závěrečná 

zpráva výzkumného úkolu TR ev. č.. H-03-103/386, ArcelorMittal Ostrava a.s.

2.2 Náklady

2.2.1 Definice nákladů

Náklady jsou obvykle definovány jako peněžně vyjádřené účelné a účelové vynaložení 

prostředků a práce v průběhu hospodářské činnosti podniku. Představují v penězích 

vyjádřenou spotřebu zhmotnělé a živé práce na výrobu a realizaci produkce [2]. 

Náklady je nutné podrobněji třídit podle určitých kritérií. 

2.2.2 Členění nákladů

Za hlavní hlediska členění nákladů lze označit jejich třídění podle:

- nákladových druhů;

- položek kalkulačních vzorců a kalkulačních jednic;

- závislost na objemu výroby;

- místa jejich vzniku a okruhů odpovědnosti; [2].
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2.2.3 Druhové členění

V druhovém členění jsou zachycovány v podstatě náklady externí, tj. náklady vznikající 

spotřebou prostředků a práce, které si podnik zajišťuje nákupem. Tyto náklady mají 

charakter nákladů jednoduchých, v rámci daného nákladového druhu je v podniku dále 

nelze rozložit. Základní struktura je:

- spotřeba materiálu a energie;

- služby nakoupené od externích dodavatelů (spotřeba energie, opravy, výkony spojů, 

nájemné, cestovné);

- odpisy dlouhodobého majetku;

- osobní náklady (mzdové náklady, sociální náklady);

- daně a poplatky a ostatní provozní náklady (pokuty, penále);

- finanční náklady;

- tvorba rezerv a opravných položek k provozním a finančním nákladům;

- mimořádné náklady (manka a škody);

2.2.4 Kalkulační členění nákladů

Cílem kalkulačního členění je zjistit výši nákladů připadajících na určitý výkon, tj. na 

určitý výrobek, práci nebo službu, a to na kalkulační jednici, tj. tunu, kus. Při tomto členění 

nákladů je tudíž třeba přiřadit všechny náklady příslušnému nositeli a zároveň přihlížet k 

možnosti početně technického přiřazení nákladů k příslušnému výkonu [2]. Podle způsobu 

přičítání nákladů na kalkulační jednici daného výkonu lze rozlišit náklady na:

- přímé, což jsou náklady u nichž lze určit jejich přímý vztah ke kalkulační jednici 

(materiál, mzdy, pojištění);

- nepřímé, což jsou náklady, které nelze přímo zjistit na kalkulační jednici. Mohou to 

být také režie (obsluha a řízení výroby);
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Základní strukturou těchto nákladů je typový kalkulační vzorec, tab. 1.

Tab. 1: Typový kalkulační vzorec

1. Přímý materiál
2. Přímé mzdy
3. Ostatní přímé náklady
4. Výrobní režie

1. – 4. Vlastní náklady výroby (provozu)
5. Správní režie

1. – 5. Vlastní náklady výkonu
6. Odbytová režie

1. – 6. Úplné vlastní náklady výkonu
7. Zisk (ztráta)

1. – 7. Cena výkonu (základní)

Zdroj: VOZŇÁKOVÁ, I.: Ekonomika podniku. Ostrava, VŠB – TU Ostrava, 2008

Charakteristika kalkulačního vzorce je následující:

- Přímý materiál - kde patří suroviny, základní materiál, polotovary, pomocný i 

ostatní materiál, jejíž spotřebu lze stanovit na kalkulační jednici;

- Přímé mzdy – jsou to mzdy, které lze stanovit přímo na kalkulační jednici. Mzdy 

výrobních dělníků, prémie apod.;

- Ostatní přímé náklady – další významné technologické náklady, které souvisí 

s výrobním procesem a lze je hospodárně přiřazovat přímo jednotlivým 

kalkulačním jednicím, např. spotřeba paliva, odpisy speciálních nástrojů;

- Výrobní režie – do této položky se zahrnují náklady související s řízením a 

obsluhou výrobního procesu, které nelze stanovit přímo na kalkulační jednici 

(spotřeba režijního materiálu, paliva, odpisy investičního majetku);

- Správní režie – zde patří všechny náklady, související s řízením a správou podniku;

- Odbytové náklady – jsou to náklady spojené s odbytovou činností, zejména 

s prodejem a expedici výrobků;
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Podle toho zda náklady plánujeme nebo zjišťujeme na kalkulační jednici tj. z hlediska

času , rozlišujeme kalkulace:

- Předběžné – sestavované před provedením výkonu (operativní, plánové, 

propočtové);

- Výsledné – sestavované po provedení výkonu;

Z metodického hlediska jako:

- Kalkulace postupné – kdy se spotřebovávané polotovary vlastní výroby z předchozí 

fáze oceňují v kalkulaci fáze následné vlastními náklady výkonu a jsou uvedeny 

jednou položkou v kalkulaci;

- Kalkulace průběžné – v nichž se spotřebovávané polotovary nebo jiné výkony 

z předchozích fází výroby vykazují v kalkulačním členění příslušného kalkulačního 

vzorce, tj. v jednotlivých položkách nákladů; [3].

2.2.5 Náklady v závislosti na objemu výroby

Rozlišení na náklady fixní a variabilní:

- Fixní – náklady, které se ve své absolutní výši nemění v určitém rozmezí objemu 

výroby, v přepočtu  na jednici výroby tudíž budou mít tyto náklady s růstem 

objemu výroby degresívní charakter. Příkladem fixních nákladů jsou odpisy 

hmotného majetku při použití lineární odpisové metody. Při výraznější změně 

objemu výroby se jejich absolutní výše mění skokem na jinou úroveň. Jsou tedy 

závislé na čase;

- Variabilní – jsou náklady měnící se ve své absolutní výši v závislosti na objemu 

výroby. Mohou to být náklady na suroviny, materiál, energii, nebo mzdy;

2.2.6 Náklady dle hospodářských středisek

Hospodářská střediska jsou v podniku vytvářena podle následujících zásad:

- Hospodářské středisko musí tvořit uzavřený odpovědnostní okruh hospodářské 

činnosti s jednoznačně vymezenou působností;

- V čele hospodářského střediska musí být jediný odpovědný vedoucí;

- Činnost hospodářského střediska musí být plánovaná a kontrolována;

- Za hospodářské středisko lze účelně a hospodárně sledovat spotřebu živé a zvěčnělé 

práce, měřit výkony při jejich předávání jiným hospodářským střediskům, 
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stanovovat vnitropodnikové ceny nebo zúčtovací sazby, sestavovat rozpočty 

související s jeho činností a využívat jich ke kontrole hospodaření, zjišťovat ostatní 

složky celkového výsledku hospodaření;

2.3 Základní aspekty investičního rozhodování

2.3.1 Pojem investic

Jako  investice  je  v ekonomické  teorii  označena  ta  část  důchodu,  která  je  vložena  do 

kapitálu.  Například  do  podniků,  nových  přístrojů  nebo  zařízení.  Investice  můžeme 

pochopit dvojím způsobem:

- investiční  činnost  vhodná  pro  rozšíření  nebo  obnovu  hmotného  a  nehmotného 

majetku;

- investice  do  pořízení  takových  aktiv,  které  v budoucnu  přinesou  ekonomický 

prospěch;

Investice do určitého aktiva by mělo přinést peněžní prospěch, a to buď přímo jako:

- zhodnocení investice například při prodeji nemovitosti; 

- výnosů  plynoucích  z vlastnictví  investice,  například  dividendy,  úroky  nebo 

nájemné;

nebo nepřímo, jako:

- synergický  efekt  (úspora  nákladů,  růst  zisku,  zvýšení  obratu,  obsazení  nového 

segmentu trhu apod.) – příkladem je získávání majetkových účastí, fúze apod.

- konkurenční  výhoda  (získání  trhu  například  databáze  klientů,  pořízením  nové 

technologie či know-how, násilné převzetí konkurujícího podniku apod.), 

nebo v podobě jiného efektu – typicky to platí pro investice ve veřejném sektoru, 

kdy budoucí  prospěch může spočívat  v poskytnutí  služby pro občana (například 

zlepšení dostupnosti veřejné správy prostřednictvím tzv. e-governmentu), zajištění 

bezpečnosti občana (například protipovodňovými opatřeními) atd. [4].

2.3.2 Podnikové pojetí investic 

Obecně  o  podnikových  investicích  platí  totéž  co  o  investicích  z hlediska 

makroekonomického:  jsou  to  statky,  které  nejsou  určeny  k bezprostřední  spotřebě,  ale 

k výrobě dalších statků (spotřebních i výrobních) v budoucnu. Jde tedy rovněž o odloženou 

spotřebu (užitek) do budoucna. Z hlediska finančního podle dosud platné naší legislativy 

můžeme podnikové investice charakterizovat jako jednorázově  (v relativně krátké době) 
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vynaložené zdroje, které budou přinášet peněžní příjmy během delšího budoucího období 

(v praxi obvykle nejméně po dobu jednoho roku). Jde tedy rovněž o odložení spotřeby (u 

akciové společnosti např. o odložení výplaty dividend) za účelem získání budoucích užitků 

(výnosů), za účelem rozmnožení majetku a bohatství vůbec (nákup nových strojů, výstavba 

nového závodu, výzkum a vývoj nových výrobků, nákup dlouhodobých cenných papírů 

atd.). Toto je širší pojetí investičního majetku, do kterého je zařazován dlouhodobý hmotný 

i nehmotný majetek, který je určen k používání ve vlastní činnosti podniku [5].

Rozhodování   o  investicích  „kolik,  do  čeho,  kdy,  kde  a  jak  investovat  kapitál“  patří 

k nejdůležitějším  manažerským  rozhodnutím  o  budoucím  vývoji  podniku  a  jeho 

efektivnosti; investice slouží řadu let, a proto řadu let jsou nejen zdrojem přírůstků zisku 

podniku, ale i „břemenem“, které zatěžuje ekonomiku podniku především fixními náklady. 

Při určitém zjednodušení můžeme fixní náklady charakterizovat jako takové,  které jsou 

v rámci vybudované výrobní kapacity neměnné (stálé), i když využívání výrobní kapacity 

se mění; z hlediska investic jsou fixními náklady především odpisy. Nízkým využíváním 

výrobní  kapacity  a  s ní  spojených  fixních  nákladů  dochází  ke  zvyšování  průměrných 

nákladů  na  jednotlivé  výrobky  a  k poklesu  rentability  výroby.  V této  souvislosti 

připomínám  i  to,  že  při  nevyužité  výrobní  kapacitě  vznikají  nevyužité  (volné)  fixní 

náklady, které jsou jasným dokladem určité nehospodárnosti.

Investice tedy v době svého pořízení představuje peněžní výdaje (většinou skutečný tok 

peněz); do nákladů podniku vchází formou odpisů až při svém využívání. V té době by 

také měla začít přinášet výnosy (skutečný příliv peněz), které by ji za období jejího užívání 

nejen plně uhradily, ale přinesly i požadovaný přínos (zatím nepřihlížíme k faktoru času).

2.3.3 Popis investiční činnosti

Investiční činnost podniku představuje specifickou oblast jeho celkové aktivity,  která je 

zaměřena především na obnovu a rozšíření hmotného a nehmotného investičního majetku. 

V menší  míře  může  jít  o  investování  do  finančního  majetku,  do  trvalého  přírůstku 

oběžného majetku, do reklamy a výchovy pracovníků. Investování do finančního majetku 

je ve větším rozsahu typické především pro různé finanční korporace.

Rozhodování o investicích je typické tím, že jde o dlouhodobé rozhodování, na rozdíl od 

běžných provozních (operativních) rozhodování, jejichž chyby lze obvykle napravit. 
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Dlouhodobý charakter investičních rozhodnutí  přináší dva problémy.  Musí brát v úvahu 

faktor  času a  je nutné vyrovnat  se s nejistotou  a  rizikem po dobu přípravy a  realizace 

projektu. Investiční rozhodování velice výrazně ovlivňuje efektivnost celé činnosti podniku 

po dlouhé období a je náročné na komplexní znalost interních a externích podmínek, za 

kterých se investice uskutečňuje a ve kterých bude působit.

Při rozhodování o investiční akci je nutné také:

- odhadnout budoucí příjmy z investice a vypočítat ke konkrétnímu datu její budoucí 

hodnotu, eventuálně srovnává tuto budoucí hodnotu s budoucími hodnotami jiných 

investic;

- odhadnout  nějaké  budoucí  příjmy z investice,  za  předpokladu,  že  nevíme,  kolik 

bychom za tuto investici měli obětovat (zaplatit) dnes;

- odhadnout budoucí příjmy z investice, pokud víme, kolik za ni budeme muset dnes 

obětovat (zaplatit) a chceme si tuto investiční aktivitu srovnat s jinými investičními 

příležitostmi a vybrat si nejvhodnější variantu;

2.3.4 Rozhodování o investicích 

Rozhodování o investicích tj. rozhodování o tom kolik, do čeho, kdy, kde a jak investovat, 

je rozhodováním o budoucím vývoji podniku a jeho efektivnosti. Patří proto k 

nejdůležitějším manažerským rozhodnutím. Investice totiž slouží řadu let, a proto jsou řadu 

let zdrojem přírůstků zisku podniku, ale i břemenem, které zatěžuje ekonomiku podniku 

především fixními náklady. Nesprávně zaměřená a neefektivní investice může přinést 

podnik i k úpadku. [6].

Bez investic se však žádný podnik neobejde, zvláště pak podnik, který se chce rozvíjet a 

tak obstát v konkurenci. Proto je důležité investiční činnost plánovat. To zajišťuje 

investiční plán podniku, který vychází ze strategického podnikatelského plánu. Investiční 

plán je konkretizován v investičních projektech. Ty mají určitou životnost. Rozlišují se 

fáze života projektů:

- předinvestiční fáze, která zahrnuje identifikaci podnikatelských příležitostí, 

předběžné technicko-ekonomické studie a technicko-ekonomické studie projektu;

- investiční fáze, která zahrnuje zadání investice, zpracování projektové 

dokumentace, realizaci investice, uvedení do provozu a zkušební provoz;

- provozní fáze, která je realizací předcházejících fází;

- ukončení provozu a likvidace, která zahrnuje demontáž a likvidaci zařízení;
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Každá z těchto fází je důležitá z hlediska úspěšnosti projektu. Přesto bychom však měli 

věnovat zvýšenou pozornost předinvestiční fázi, neboť úspěch či neúspěch daného projektu 

bude  ve  značné  míře  záviset  na  informacích  a  poznatcích  marketingové,  technicko-

technologické,  finanční  a  ekonomické  povahy,  které  jsme  získali  v rámci  zpracování 

technicko-ekonomické studie projektu,  a na interpretaci  těchto informací  a poznatků ve 

zmíněné  studii.  I  když  není  zpravidla  zpracování  technicko-ekonomické  studie  levnou 

záležitostí, nemělo by nás to odradit od pečlivé přípravy projektu, neboť tím můžeme často 

předejít značným ztrátám spojeným s vložením prostředků do špatného projektu, který by 

skončil neúspěchem [7].

2.3.5 Klasifikace investic

Některé  investice  je  třeba  provést  bez  ohledu  na  jejich  efektivnost,  u  některých  stačí 

porovnat náklady na ně vynaložené s úsporami výrobních nákladů, které přinesou, u jiných 

je třeba provést podrobné analýzy včetně analýz marketingových. Z důvodu volby metody 

hodnocení efektivnosti investice uvádím klasifikaci investic: 

- náhrada  zařízení –  protože  obvykle  jde  o  nezbytnou  náhradu  opotřebovaného 

zařízení, provede se bez zvláštních analýz a rozhodovacích procesů;

- výměna zařízení za účelem snížení nákladů – jde o výměnu provozuschopného, ale 

zastaralého zařízení, na němž je výroba nákladná; výměna musí být zdůvodněna 

podrobnější  analýzou,  obvykle  srovnáním  investičních  nákladů  (nákladů  na 

výměnu) s úsporou výrobních nákladů; rozhodovací úroveň je obvykle stanovena 

podle výše nákladů;

- expanze dosavadního výrobku a rozšíření trhu -  rozhodnutí je více komplexní a 

vyžaduje i průzkum trhu (odhad poptávky a budoucí ceny výrobku); rozhodnutí je 

v rukou vyšších stupňů řízení;

- vývoj, výroba a prodej nového výrobku a expanze na nové trhy – vývoj a zavedení 

nového  výrobku  je  vysoce  nákladná  a  přitom  riziková  záležitost,  stejně  jako 

expanze na nové trhy; vyžaduje se proto detailní  analýza a používají se náročné 

metody; schválení je obvykle v rukou vrcholového řídícího orgánu;

- „nařízené“,  výnosy  nepřinášející  investiční  projekty –  jde  o  investice  v oblasti 

bezpečnosti práce, ekologie a jiné, které podnik musí provést, aby vyhověl různých 

nařízením  a  předpisům;  pokud  jde  o  investice  malé,  zachází  se  s nimi  jako 

s investicemi 1. kategorie;
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- ostatní  investiční projekty – sem patří všechny ostatní,  jako budování parkoviště 

nebo výstavba administrativní budovy; 

2.3.6 Základní skupiny investic

Z hlediska financování, účetnictví a daňových předpisů rozlišujeme tři základní skupiny 

investic:

- hmotné, (věcné, fyzické, kapitálové) investice vytvářející, nebo rozšiřující výrobní 

kapacitu podniku;

- finanční  investice,  jako  je  nákup cenných  papírů,  obligací,  akcií,  půjčení  peněz 

investičním a jiným společnostem za účelem získání úroků, dividend nebo zisku;

- nehmotné, investice, jako je nákup know how, výdaje na výzkum, vzdělání, sociální 

rozvoj aj.[6].

Podnik může investiční majetek získat:

- koupí  (tak  obvykle  získává  stroje,  výrobní  zařízení,  pozemky  aj.  nemovitosti, 

dlouhodobé cenné papíry);

- investiční výstavbou, a to:   - dodavatelským způsobem, nebo ve vlastní režii;

           

- darováním;

- pronájmem, leasingem;

2.3.6.1 Pronájem – leasing

Jako alternativní řešení financování svých potřeb je pro podnik, který nemůže získat zdroje 

přímo  od  banky,  nebo  chce  využít  účetně  daňových  výhod  vyplývajících  z charakteru 

produktu, možnost využití  „leasingu“, jako formy pronájmu majetku. Jedná se o obchodní 

operaci leasingového pronajimatele a leasingového nájemce zajistit pořízení majetku podle 

potřeb  podniku.   Jedná  se  o  operaci  na  určitou  dobu  za  úplatu,  s možností  přechodu 

majetku  ve  vlastnictví  nájemce  po ukončení  doby trvání  leasingové  smlouvy.   Vlastní 

zdroje  zůstávají  k dispozici  pro  rozvoj  firmy.   Uplatňuje  se  zejména  u  předmětů 

dlouhodobé spotřeby, ale i ve službách. Tento způsob financování je vhodný převážně pro 

firmy,  které  v případě,  že  investují  do  technologií,  mají  možnost  její  častější  obměny. 

Leasing  je  možné  členit   podle  různých  kritérií.  Nejpoužívanější  typem  leasingů  jsou 

leasing finanční a operativní.
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- Finanční  leasing –  je  to  obchodní  operace  mezi  leasingovým pronajimatelem a 

leasingovým nájemcem. Jde vlastně o pronájem movité věci, například automobilu, 

po jehož skončení přechází předmět leasingu za kupní cenu do vlastnictví nájemce, 

a to na základě předkupního práva, které je součástí smlouvy. Tento převod do 

vlastnictví  leasingového  nájemce  nemusí  být  uskutečněn.  Doba  leasingu  je  ze 

zákona minimálně  36 měsíců.  Je  možno  použít  splátky  fixní,  rovnoměrné  nebo 

nerovnoměrné. Výše akontace se pohybuje mezi 20-50 %, pro bonitní zákazníky 

může  být  i  0  %.  Předem  je  stanovená  výše  zůstatkové  ceny.  Je-li  nájemcem 

podnikatelský subjekt, musí dodržet znění zákon o dani z příjmu. Pakliže by se tak 

nestalo, nemohl by využívat daňového zvýhodnění, které finanční leasing přináší;

- Operativní  leasing –  jde  o  obchodní  vztah  ujednaný  mezi  leasingovým 

pronajimatelem,  leasingovou  společností  a  leasingovým  nájemcem.   Jedná  se 

vlastně o  pronájem movité věci, po  jehož skončení se předmět leasingu zpravidla 

vrací  pronajimateli.  Doba  nájmu  není  limitovaná,   uzavírá  se  však  většinou  na 

relativně krátkou dobu pronájmu, která je podstatně kratší, než je doba životnosti a 

doba odepisování předmětu. Má nižší leasingové splátky z důvodu vyšší zůstatkové 

hodnoty, zákazník nemá povinnost předmět odkoupit. Předmět je využíván jen po 

dobu, kterou zákazník potřebuje. Cena nájmu odpovídá ekonomickému  opotřebení 

předmětu.  Výhodou je, že zákazník hradí pouze část celkové investice, a to 

rovnoměrně v průběhu používání. Umožňuje udržet tempo s technickým pokrokem 

a zamezuje  morálnímu zastarávání  vozového parku.  Výhodné řešení  pro časově 

omezené projekty;

Cenou  za  leasing  je  leasingová  cena,  která  je  obvykle  placena  v  pravidelných 

splátkách.  Leasingová  cena  placená  nájemcem  pronajímateli  zahrnuje  jednak 

postupné splátky pořizovací ceny majetku, leasingovou marži pronajímatele, a také 

ostatní náklady pronajímatele spojené s pronajatým majetkem, které jsou v rámci 

leasingových  splátek  přesouvány  na  nájemce.  Součástí  ceny  je  „akontace“. 

Přestože se uvedený pojem používá, žádný zákon o daních uvedený význam nezná. 

Pro  daňové  účely  se  tedy  jedná  se  o  zvýšenou  platbu  provedenou  na  začátku 

leasingu, která může mít formu zálohy na budoucí leasingové splátky nebo
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 inkasovanou jako první navýšenou leasingovou splátku. Výše akontace je převážně 

určena  vztahy  mezi  žadatelem a  leasingovou  společností.  Akontace  může  být  i 

nulová, v případě, že leasingová společnost zná již finanční možnosti žadatele. 

Nevýhodou je, že zde existuje nepřímá úměra. Čím nižší je akontace, tím vyšší jsou 

splátky.  

Celková výše leasingové ceny je pak dána součtem jednotlivých leasingových splátek. V 

leasingových  smlouvách  se  také  často  objevuje  tzv.  leasingový  koeficient.  Leasingový 

koeficient udává, o kolik je vyšší leasingová cena pronajatého majetku oproti pořizovací 

ceně.  Výše leasingového koeficientu tak na první pohled říká,  jaký násobek pořizovací 

ceny   pronajatého  majetku  zaplatí  nájemce  pronajímateli  za  dobu  trvání  leasingové 

smlouvy. Výše leasingového koeficientu tak umožňuje základní (nicméně nikoliv jediné) 

orientační  měřítko  pro  zhodnocení  nabídek  jednotlivých  leasingových  společností. 

Leasingová cena se vypočte jako souhrn  jednotlivých leasingových splátek. V souvislosti 

s interpretací leasingového koeficientu je však nutno mít na zřeteli ještě další fakt, a sice, 

zda se jedná o leasing finanční či operativní. V případě operativního leasingu obvykle platí, 

že jeden nájemce v leasingových splátkách splatí v době trvání leasingového vztahu pouze 

část pořizovací ceny pronajatého majetku, a to z důvodu, že nájemní smlouva obvykle trvá 

období kratší než je ekonomická životnost pronajatého majetku. Zbytek pořizovací ceny 

poté  splácí  další  nájemce,  jemuž  je  majetek  pronajat  následně.  V  případě  finančního 

leasingu je obvyklé, že leasingové splátky jednoho nájemce pokryjí celou pořizovací cenu 

pronajatého 

3. Praktická část

3.1 ArcelorMittal Ostrava a.s. 

Akciová společnost ArcelorMittal Ostrava a.s. vznikla dne 31. prosince 1951 v Ostravě-

Kunčicích pod názvem Nová huť Klementa Gottwalda, národní podnik. V roce 1989 došlo 

ke  změně  názvu  společnosti  na  NOVÁ  HUŤ,  státní  podnik.  O  tři  roky  později,  dne 

22.1.1992, bylo při založení akciové společnosti zapsáno její obchodní jméno jako NOVÁ 

HUŤ, a.s. Dne 31.1.2003 byla společnost privatizována, od 11.4. 2003 byla přejmenována
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 na ISPAT NOVÁ HUŤ a.s.,  dne 28.2.2005 bylo zapsáno její nové jméno Mittal Steel 

Ostrava a.s. a po uskutečnění fúze společnosti Mittal Steel se společností Arcelor byl dne 

1.8.2007 zapsán současný název ArcelorMittal  Ostrava a.s.  V současnosti  jsou součástí 

podniku   koksárenské  baterie,  vysoké  pece  včetně  úpravy  vsázky,  ocelárenské  pece, 

válcovny, rourovny. Společnost je v České republice největší výrobce oceli, je   jedním 

z největších  zaměstnavatelů,  je  jedním  z  největších  plátců  daní  a  je  součástí  skupiny 

ArcelorMittal,  která  je  největší  světovou  a  nejglobálnější  ocelářskou společností.  Mezi 

priority  společnosti  patří  zejména  bezpečnost  a  ochrana  zdraví  zaměstnanců,  ochrana 

životního prostředí a kvalita výrobků a služeb [8].

3.1.1  Výrobní činnost

Výrobní  činnost  společnosti  je  zaměřena  především na  výrobu  a  zpracování  surového 

železa  a  oceli  a  hutní  druhovýrobu. Největší  podíl  hutní  výroby tvoří  dlouhé a ploché 

válcované výrobky. Strojírenská výroba produkuje z největší části důlní výztuže a silniční 

svodidla.  Servis  a  obslužné  činnosti  jsou  v  převážné  míře  zajišťovány  vlastními 

obslužnými závody.  Společnost je rozdělena na devět výrobních závodů a čtyři  dceřiné 

společnosti.Společnost se také aktivně podílí na jednotlivých složkách životního prostředí 

v oblastech ochrany ovzduší, nakládání s odpady, ochrany vod, ochrany zeleně apod.

3.1.2  Výroba oceli v ArcelorMittal Ostrava a.s. 

ArcelorMittal  Ostrava  a.s.  má  celkem  devět  výrobních  závodů  a  několik  dceřinných 

společností.  Naším tématem je  pronájem zařízení  na  závodě  13  Ocelárně  a  jmenovitě 

zařízení plynulého odlévání.

Na závodě 13 se vyrábí v současné době více než 1,9 mil.  tun oceli.  Ocel je vyráběna 

kyslíkovým pochodem ve 4 tandemových pecích  s  vsázkou 230 t.  Po odpichu se ocel 

dohotovuje  na  cílové  parametry  pro  lití  na  zařízeních  mimopecního  zpracování,  tj.  na 

pánvových pecích.  Zde se ocel  homogenizuje,  dolegovává na přesné chemické složení, 

ohřívá  na  požadovanou  teplotu  odlévání,  odsiřuje  a  provádí  se  modifikace  vměstků 

plněnými profily. Po mimopecním zpracování se tekutá ocel odlévá v sekvencích na třech 

zařízeních ZPO do sochorů, bram či bramek. Plynule lité předlitky se vyznačují oproti
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 ingotům, které se odlévaly horem do kokil, kvalitnějším povrchem a vnitřní čistotou, což 

má  za  následek  vyšší  využití  kovu na  válcovně  a  rourovně.  Vyrábí  se  široký náročný 

sortiment dle požadavků zákazníků, jako např. ušlechtilé uhlíkové a mikrolegované oceli 

pro výrobu bezešvých trubek dle API, hlubokotažné oceli, oceli pro výrobu drátu i profilů. 

3.1.3 Plynulé odlévání – základní principy

V této diplomové práci se budu zaobírat zařízením plynulého odlévání v ArcelorMittal 

Ostrava a.s. Proto popíšu základní principy tohoto zařízení.

Po odpichu na Tandemové peci je pánev 320 t jeřábem převezena na speciálně vyrobený 

převážecí vůz a transportována na zařízení plynulého odlévání, obr. 3.

Zařízení  plynulého  odlévání  je  rozděleno  na  několik  částí,  tvořící  jeden  celek.  Jde  o 

pánvovou  pec,  kde  dochází  k mimopecnímu  zpracování  oceli,  otočný  licí  stojan, 

mezipánvové hospodářství, samotný licí stroj včetně zařízení pro předehřev mezipánví a 

výběhovou oblast, tvořící palicí stroj na oddělování plynule lité bramy a sklad bram.

Obr. 3: Zařízení plynulého odlévání č. 2, otočný licí stojan a mezipánev
Zdroj: Vlastní

Plynulé odlévání oceli je technologický proces spojený s procesem tuhnutí taveniny,  při 

kterém tekutá ocel s požadovaným chemickým složením, čistotou oceli a s předepsanou 

teplotou oceli, se z licí pánve odlévá přes mezipánev do předlitků, které svým tvarem a
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 vlastnostmi  jsou vhodné pro další  zpracování  tváření  na finální  výrobky válcování  za 

tepla. Základní údaje bramového zařízení plynulého odlévání oceli  jsou uvedeny v tab. 2.

Tab. 2: Základní údaje bramového zařízení plynulého odlévání oceli

Uvedení do provozu 20.11.1997
Typ ZPO bramové, VAI
Krystalizátor přímý, deskový se změnou šířky během lití
Poloměr licího oblouku 5 m ( ohýbací segment )
Metalurgická délka 16,26 m
Oscilace hydraulická
Počet proudů 1
Max. rychlost lití 2,75 m/min.
Kapacita tavby 200 t
Max. výrobní kapacita 1350 kt/rok
Počet taveb v sekvenci max. 10-14 ( maximálně 14 hod. lití na MP )
Litá tlouštka 150 mm
Litá šířka 740 - 1575 mm
Délka PLP 6 - 18 m

Zdroj: Detailní technologické předpisy, 2. vydání, provoz 135, ArcelorMittal Ostrava a.s, 2004 

3.1.4 Zařízení plynulého odlévání

Zařízení plynulého odlévání v ArcelorMittal Ostrava a.s. obr.4. umožňuje odlévání plynule 

litých bram o tloušťce 150 mm.Všechny tavby, odlévané na bramovém zařízení plynulého 

odlévání jsou zpracovány na pánvové peci. Odlévaný proud je pálen palicím strojem na 

jednotlivé bramy požadované délky, které jsou transportovány k ohraňovači. Po ohranění 

jsou  bramy sázeny v teplém stavu do  krokovací  pece.  Bramy určené  pro prodej,  nebo 

studený sklad bram, jsou po ohranění transportovány ke značkovači a po označení jsou 

složeny na studený sklad a následně na vagóny a jsou odesílány k odběrateli.
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Obr. 4: Schéma zařízení plynulého odlévání

Zdroj: ŠTĚTINA, J.:  Dynamický model teplotního pole plynule odlévané bramy. Disertační práce. VŠB – 
TU Ostrava: 2007

3.2  Zařízení pro měření výšky hladiny oceli v mezipánvi

První zmínky o možnosti pořízení zařízení, které bude moci on line měřit hladinu oceli 

v mezipánvi se datuje na konec roku 2005. Byl zadán impuls k započetí výzkumného 

úkolu plánu TR H-03-103/863 nazvaného „Výzkum a vývoj technologických postupů při 

mimopecním zpracování oceli - mezipánev“ [9]. Pomocí toho zařízení by bylo možno 

snížit hmotnost slitků a tím zvýšit výtěžek odlévané oceli, snížit pronikání strusky do 

krystalizátoru a tím množství průvalů lepším řízením hladiny oceli, stejně jako zpřesnění 

řízení hladiny oceli a tím menší opotřebení suchého žáruvzdorného zásypu a tím pádem 

možná menší spotřeba a snížení nákladů.
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3.2.1 Vývoj zařízení pro měření výšky hladiny oceli v mezipánvi

V rámci řešení daného výzkumného úkolu byla řešena problematika mezipánvové 

metalurgie. Podstatná část projektu, který byl řešen také v rámci grantového projektu 

dotovaném MPO ČR, se věnovala návrhu, zavedení a ověření měření výšky hladiny oceli a 

strusky v mezipánvi. Ve spolupráci se švédskou firmou Agellis byl ověřen mikrovlnný a 

elektromagnetický systém EMLI . Elektromagnetický systém byl později doporučen 

k provozní aplikaci. V rámci řešení byly ověřeny modely pro výpočet množství a 

chemického složení strusky, bilanční modely oceli v systému licí pánev – mezipánev – 

krystalizátor. Byly provedeny výpočty s cílem snížit opotřebení pracovní vyzdívky 

mezipánve, snížit zbytek slitku v oceli, snížit riziko stržení strusky z mezipánve do 

krystalizátoru. Jako spoluřešitel projektu jsem byl pověřen vypočítat ekonomické přínosy, 

které by plynuly po pořízení a instalaci tohoto zařízení. V roce 2006 bylo provedeno 

výběrové řízení firmy. Byla vybrána firma Agellis, která jako jediná poskytla takové 

řešení, které odpovídá cílům řešení grantu – dané části. Zařízení měřilo výšku hladiny oceli 

na bázi mikrovlnného záření, obr. 5. Byl uzavřen kontrakt a dodány potřebné části. 

Proběhla jednání se zástupci firmy Agellis pro upřesnění detailů technického řešení. 

Následně bylo vybráno vhodné místo pro instalaci zařízení na mezipánvi a vypracován 

detailní projekt a výroba potřebných částí k uchycení měřícího zařízení. 

V roce 2007 proběhlo dokončení instalace zařízení a zkoušky. V rámci instalace zařízení 

byla provedena výroba úchytu na měřící tubus a  instalace elektro částí. Instalace 

nakoupených kabelů, instalace nakoupených displejů, instalace rozvaděčů od firmy 

Agellis, zprovoznění trendů na Úrovni 1 automatického řídícího systému zařízení 

plynulého odlévání.

Proběhla měření se zařízením firmy Agellis na mezipánvi bramového zařízení plynulého 

odlévání. Provedlo se měření výšky hladiny oceli a strusky v blízkosti zátkové tyče. Byly 

provedeny návrhy na úpravu vyvinutého měřícího zařízení, jak po stránce mechanické, tak 

z pohledu úprav automatického řídicího systému. Byla provedena úprava výrobní 

dokumentace úchytu. Porovnávací měření spočívalo ve fyzickém měření výšky hladiny 

oceli a strusky v mezipánvi pomocí ocelové tyče. Dále byly zaznamenávány průběhy 

___________________________________________________________________
Marek, A.: Ekonomické zhodnocení nové technologie měření výšky hladiny oceli v mezipánvi pro 
bramové odlévání.  VŠB – TU Ostrava, 2011

25



______________________________________________________________________

hmotností ocelí v licí pánvi a mezipánvi. Pro verifikaci byly rovněž měřeny také tloušťky 

slitků oceli a strusky po vyklopení z mezipánve. Vzhledem k problémům s mikrovlnou 

jednotkou, bylo od tohoto zařízení upuštěno a bylo dodáno zařízení nové na bázi cívek 

nainstalovaných přímo v mezipánvi.

Obr. 5: Starší zkušební zařízení s mikrovlnou jednotkou 

Zdroj: Vlastní

3.2.2 Popis měřícího zařízení

Měření hladiny oceli v MP se skládá z vlastních cívek  instalovaných v MP 

(elektromagnetický princip) s oficiálním názvem Agellis EMLI  system, propojovacích 

kabelů a vyhodnocovací jednotky. Výsledky měření jsou zobrazovány na displejích u 

krystalizátoru a mezipánve a rovněž v trendech softwarových aplikací.

Měření hladiny oceli v mezipánvi se skládá z vlastních cívek  instalovaných v mezipánvi, 

propojovacích kabelů a vyhodnocovací jednotky. Cívky jsou dvě nainstalovány naproti 

sobě. Výsledky měření jsou zobrazovány na displejích u krystalizátoru a mezipánve 

a rovněž v trendech počítačových jednotek na hlavní řídící kabině.
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Cívky jsou usazeny pod ochranné kryty, obr. 6. aby se minimalizovalo riziko zničení 

během odlévání.  Ochranné kryty jsou z nerezové oceli, aby nedošlo k rušení 

magnetického pole mezi dvěmi cívkami.

Kabelové vedení je umístěno také pod ochranné krytky a vyvedeno skrz stěnu mezipánve 

ven a zakončeno konektorem. Vše je zabetonováno a zasypáno ochranným žáruvzdorným 

materiálem. 

Obr. 6: Cívky instalované v mezipánvi
Zdroj: Vlastní

Pro zajištění měření výšky oceli v MP je nutno provést zapojení kabelu s konektory, a to 

před otevřením LP a plněním MP tekutou ocelí. 

Po naplnění MP ocelí jsou výsledky zobrazovány na displejích a v trendech na PC kabiny 

L1. V případě, že kabel není zapojen před plněním mezipánve ocelí, resp. zařízení je 

nefunkční před plněním mezipánve ocelí, pak není možno spoléhat na přesné údaje 

z měření. 
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4. Úspora nákladů a ekonomické přínosy - původní 
metodika

Jak bylo uvedeno výše, cílem této práce je ukázat a najít možnosti úspory nákladů a 

ekonomických přínosů řízením hladiny oceli v mezipánvi pomocí nového zařízení. 

Původní metodika byla jednoduchá a spočívala na principech, které budou uvedeny 

v dalších kapitolách. V diplomové práci budou uvedena data a výsledky z let 2006-2009, 

kdy bylo rozhodnuto o pořízení měřícího zařízení a začaly se provádět první přípravy pro 

instalaci a data a výsledky z let  2010 a 2011, kdy probíhalo samotné měření. Zařízení 

EMLI  bylo instalováno na šest mezipánví, které pravidelně cyklují. V kalkulacích budou 

uvedeny ceny reálných let, reálné ceny, ale také ceny srovnávací , tzn. ceny z roku 2010 a 

porovnám je ve stejném měřítku s ostatními lety.  Ceny z tohoto roku aktuálně ukazovaly 

reálné ceny před samotným měřením.

4.1  Analýza oblastí pro určení ekonomických přínosů

Pro sledování výsledků měření pomocí zařízení na měření hladiny oceli v mezipánvi byly 

ustanoveny tři oblasti. Tyto oblasti byly určeny z hlediska možných největších 

ekonomických přínosů. Jednalo se především o:

- zbytky oceli v mezipánvi, tzv. slitky, jejíž hmotnost bylo nutno snížit. Snížením 

hmotnosti by bylo dosaženo vracení menšího slitku jako vratného šrotu zpět do 

tandemových pecí a zvýšení hmotnosti prolité oceli, tzn. větší hmotnost prodaných 

bram; 

- sledování strusky při dolévání oceli v mezipánvi a následnému zamezení vzniku 

průvalů. Došlo by ke snížení nákladů na opravy zničeného zařízení po průvalech 

vinou proniklé strusky do krystalizátoru;

- sledování opotřebení žáruvzdorného materiálu, tzv. suchého zásypu. Opět by byla 

možnost dosažení menší spotřeby suchého zásypu (žáruvzdorného materiálu), 

neboť hladina oceli a strusky by byla přesně detekována a bylo by možné ji 

rovnoměrně zvyšovat, nebo snižovat. Tím by docházelo k rovnoměrnému 

opotřebení žáruvzdorného materiálu v mezipánvi;
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4.2 Zbytek oceli v mezipánvi - slitek

Během odlévání tekuté oceli na bramovém kontilití se mezipánev naplní ocelí a ta je 

standardně udržována mezi 20 až 25 tunami. Řízení je automatické dle nastaveného 

setpointu. Během ukončení sekvence, která může mít jednu až dvanáct taveb, dle času, 

neboť doba odlévání je závislá na výdrži pracovní vyzdívky (torkretu) mezipánve, která 

vydrží maximálně 16 hodin, je mezipánev vyprazdňována až na minimální množství oceli, 

který po zavření výtokového otvoru v mezipánvi zatuhne. Tyto slitky jsou po vyklopení 

odváženy zpět na Ocelárnu a dávány opět do procesu výroby. Uzavření výtokového otvoru 

je rozhodnuto na základě ručního měření ocelovou tenkou trubkou, obr. 7. Hladina oceli 

nemůže být příliš nízká, aby se zamezilo proniknutí strusky do krystalizátoru. Jedná se 

samozřejmě o subjektivní rozhodnutí daného pracovníka. Do této diplomové práce jsou 

zahrnuty  výsledky velikostí slitků z let 2006 až 2009, tab. 3.

Obr. 7: Ruční měření výšky oceli v mezipánvi

Zdroj: Vlastní
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Tab. 3: Hodnoty slitků mezipánve z let 2006-2009

Zdroj: Vlastní

Z tab. 3, vyplývá, že i bez použitého zařízení pro měření hladiny oceli v mezipánvi se 

hmotnost zbytků oceli – slitků v mezipánvích snižovala (viz ř. 1, tab. 3). Je nutno si 

uvědomit, že vše záviselo pouze na odhadu obsluhy zařízení. I přesto byla hodnota stále 

vysoká. 

Z řádku 2 je patrné, že počet slitků je přímo závislý na počtu sekvencí, (jeden slitek = 

jedna sekvence). Počet je závislý přímo na výrobním plánu a počtu zakázek.

S tím přímo souvisí i celková hmotnost slitků za rok (viz ř. 3, tab. 3), kde lze pozorovat 

(viz sl. 5, ř. 3, tab. 3), nárůst oproti předchozím letům. Vše se odvíjí od celkové výše 

výroby a počtu sekvencí. Pokud by nebyl snížen například v roce 2008 průměrný zbytek 

oceli v mezipánvi oproti předchozím letů o téměř jednu tunu, byly by celkové ztráty za 

neprolitou ocel ještě vyšší. 

4.3 Průvaly

Roztržení licí kůrky bramy s následným vytečením oceli se nazývá průval. Kromě 

zastavení výroby, dochází k ke statisícovým škodám na zařízení jako jsou zničené 

segmenty, válečky apod. Také následná oprava zařízení se negativně promítá do 

hospodaření podniku. Odstavení stroje může trvat od několika desítek hodin až po několik 

dnů v závislosti na poškození. K průvalu může dojít z několika příčin. Jedna z nich je 

pronikání strusky z mezipánve do krystalizátoru, přičemž struska, která se dostane do 

krystalizátoru může být usazena u stěny tuhnoucí kůrky bramy a po vyjetí z krystalizátoru 

se může toto oslabené místo pomocí tlaku sekundární vody roztrhnout a dojde k vytečení 

oceli. V letech 2006 až 2009 nebyla žádná možnost kontroly strusky. Počet průvalů a 

náklady na opravy v letech 2006 až 2009 jsou uvedeny v tab. 4. 
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Jednotky 2006 2007 2008 2009 Vážený ø 
2006/2009

ř./sl. 1 2 3 4 5 6 7
1 Průměrný zbytek oceli – 

slitek v mezipánvi za rok 
t / rok 7,22 7,57 6.84 5.24 6,71

2 Počet slitků v mezipánvi – 
počet sekvencí za rok    

1 / rok 761 706 851 871 797

3 Celková hmotnost slitků  za 
rok 

t / rok 5 495 5 351 5 827 4 567 5 348
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Tab. 4: Počet průvalů a náklady na opravy v letech 2006-2009

Zdroj: Vlastní

V tab. 4, lze pozorovat jak se vyvíjel počet celkových průvalů (viz ř. 2, tab. 4) a počet 

průvalů způsobených protečením strusky (viz ř. 4, tab. 4). Náklady na opravy zařízení jsou 

milionové, v ř. 1, tab. 4, jdou vidět jednotlivé náklady v letech 2006 až 2009.. 

V posledních letech před instalací zařízení na měření hladiny oceli v mezipánvi je vidět 

jemně klesající trend v počtu tří průvalů vinou proniknutí strusky do krystalizátoru (viz. ř. 

4, sl. 5 a 6,     tab. 4). Průměrné náklady na opravy byly v letech 2006 až 2009 v hodnotě 

3 600 tis. Kč (viz ř. 5, sl. 7, tab. 4).

4.4 Pracovní vyzdívka mezipánve – suchý zásyp

Každá mezipánev respektive její dno a stěny, musí být před samotným odléváním 

nasypány, nebo nastříkány žáruvzdorným materiálem, obr. 8, který zabraňuje průniku 

oceli skrz plášť mezipánve.  Nejprve stěny a dno mezipánve vylijí betonem, který se nechá 

několik dnů vytvrdnout a poté se před každým odléváním aplikuje vrstva žáruvzdorného 

materiálu, zvaného jako suchý zásyp. Od roku 2005 se v ArcelorMittal Ostrava a.s. takový 

suchý zásyp používá. Princip aplikace spočívá v umístění speciální formy, která se položí 

dovnitř mezipánve, kde mezi touto formou a vnitřní stěnou mezipánve je 80 až 100mm 

volného místa. Toto volné místo se posléze vysype torkretem. Spotřeba a náklady na 

přípravu mezipánve jsou uvedeny    v tab. 5.  
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Jednotky 2006 2007 2008 2009 Ø 2006-2009
ř./sl. 1 2 3 4 5 6 7

1 Náklady na opravy 
zařízení po jednom 

průvalu

tis. Kč 690 760 800 850 775

2 Celkový počet průvalů 
za rok včetně  průvalů 

vinou protečení strusky

1 / rok 30 21 14 10 19

3 Náklady na všechny 
průvaly za rok

tis. Kč / rok 20 700 15 960 11 200 8 500 14 090

4 Počet průvalů vinou 
protečení strusky za rok

1 / rok 6 4 3 3 4

5 Náklady na průvaly 
vinou protečení strusky 

za rok

tis. Kč / rok 4 140 3 040 2 400 2 550 3 032
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Obr. 8: Mezipánev po aplikaci žáruvzdorného materiálu
Zdroj: Vlastní

Tab. 5: Spotřeba a náklady na suchý zásyp  

Zdroj: Vlastní

Z tab. 5, vyplývá postupně se snižující spotřeba suchého zásypu (viz ř. 1, tab. 5), i bez 

použití zařízení pro měření hladiny oceli v mezipánvi. Řádek 2 ukazuje náklady 

vynaložené v letech 2006 až 2009. Náklady na jednu mezipánev byly díky většímu 

množství spotřebovaných mezipánví (viz ř. 4, sl. 6, tab. 5) největší v roce 2009 (viz ř. 5, sl. 

6, tab. 5).
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Jednotky 2006 2007 2008 2009 Vážený ø 
2006/2009

ř./sl. 1 2 3 4 5 6 7
1 Suchý zásyp spotřeba na 

jednu mezipánev                
t / 

mezipánev
2,3 2,2 2 2 2,1

2 Náklady na jednu tunu 
suchého zásypu    

tis. Kč / t 7,8 8 8,4 8,5 8,2

3 Náklady na jednu 
mezipánev

tis. Kč / t 17,94 17,6 16,8 17 17,3

4 Počet mezipánví za rok 1 / rok 761 706 851 871 797
5 Celkové náklady na suchý 

zásyp za rok
tis./Kč 13 650 12 400 14 300 14 800 13 800
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5. Formulace teoretických přínosů 
Před samotným pořízením zařízení na měření hladiny oceli v mezipánvi bylo potřeba 

definovat teoretické ekonomické přínosy. 

5.1 Teoretické snížení zbytku oceli v mezipánvi

Jedním z úkolů instalace zařízení pro měření výšky oceli bylo pomocí tohoto zařízení 

snížit zbytek oceli v mezipánvi a dosáhnout tak lepšího výtěžku na bramovém ZPO. 

Dosavadní praxe probíhala ručním přeměřením zbytku oceli železnou tyčkou a odhadem 

pro ukončení odlévání obsluhy mezipánve, tak, aby nedošlo k vypuštění strusky 

z mezipánve do krystalizátoru, což je subjektivní a váhy zbytků oceli v mezipánvi se 

značně lišily.  Pomocí EMLI systému by bylo možno ukončit odlévání s menším zbytkem 

oceli, obr. 9, a hlavně by bylo možné zpřesnit minimální hladinu oceli v mezipánvi na 

základě naměřených hodnot. 

Obr. 9: Slitek oceli a strusky z mezipánve po dolití sekvence

Zdroj: Vlastní
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Průměrný zbytek oceli v mezipánvi mezi lety 2006 až 2009 byl 6,71t / mezipánev (viz 

tab. 3, str. 27). Nejmenší průměrný zbytek oceli v mezipánvi byl v roce 2009, a to 5,24 t. 

Úkolem bylo pomocí efektivního měření  dosáhnout k postupnému průměrného zbytku 4,2 

t / mezipánev v roce 2010 a 3,8 t na mezipánev v roce 2011, tak aby průměrná hodnota let 

2010 a 2011 byla 4 t na jednu mezipánev. Došlo by tedy k průměrnému snížení slitků až  o 

2,51 t na mezipánev vyrobené oceli na bramovém zařízení plynulého odlévání. 

Pro určení teoretického přínosu se vycházelo z možného odhadu, že dojde ke snížení váhy 

slitku o 40%.  V počtu odlitých sekvencí se počítalo minimálně s 830 odlitými 

mezipánvemi, neboť dle teoretické zakázkovosti se v budoucích letech měli odlévat většina 

krátkých sekvencí, čímž by narostl jejich počet. Co se týká samotné tloušťky slitku, byl 

odhad učiněn na základě skutečného měření tloušťky slitku obr. 10 a určení množství 

výšky zatuhlé oceli a strusky. Na tomto základě bylo odhadnuto možné snížení váhy slitku. 

Obr. 10: Přeměřování výšky strusky a oceli na slitku z mezipánve

Zdroj: Vlastní

V tab.6 a 7, jsou uvedena data týkající se slitků oceli v mezipánvi. Je možno sledovat 

finanční ztráty za neprolitou ocel – slitky v mezipánvích v jednotlivých letech a zároveň 

snížení ztráty  v letech 2010 a 2011 s nainstalovaným zařízením EMLI. Počet odlitých 

mezipánví byl odhadnut na základě výrobního plánu. Variabilní náklady jsou uvedeny po 
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odečtení ceny za vratný šrot, kterým se slitek po vyklopení stává. Vrací se tudíž na 

Ocelárnu a je nasazen opět do Tandemové pece a zpracován. 

Z tab. 6 vyplývá, že je očekáváno snížení hmotnosti slitků v letech 2010 a 2011 (viz ř. 1, 

sl. 6 a 7, tab. 6). Při předpokládaném počtu spotřebovaných 830 mezipánví (viz ř. 2, sl. 6 a 

7, tab. 6), v letech 2010 a 2011 by mělo dojít k menším finančním ztrátám za neprolitou 

ocel. Oproti roku 2008, kdy byla ztráta největší, se jedná až o 7 300 tis. Kč (viz ř. 5, sl. 4 a 

7, tab. 6). Jak bylo uvedeno výš, od variabilních nákladů za tunu odlité oceli byla odečtena 

částka vrtaného šrotu, což je v tomto případě právě slitek z mezipánve. 

Tab. 6: Výrobní ztráty za slitky - neprolitou ocel v reálných cenách jednotlivých let 

Jednotk
y

2006 2007 2008 2009 2010 2011

ř./sl. 1 2 3 4 5 6 7
1 Průměrný zbytek oceli 

– slitek v mezipánvi
t / rok 7,22 7,57 6,84 5,24 4,2 3,8

2 Počet slitků 
v mezipánvi – počet 
sekvencí za rok    

1 / rok 761 706 851 871 830 830

3 Variabilní náklady za t 
oceli  

Kč / t 3 150 3 400 3 440 3 700 3 900 4 020

4 Celková váha slitků za 
rok

  t / rok 5 495 5 351 5 827 4 567 3 486 3 154

5 Celkové finanční 
ztráty za neprolitou 

ocel - slitky 

tis. Kč / 
rok

17 300 18 200 20 000 16 900 13 600 12 700

Zdroj: Vlastní

V tab. 7, lze nalézt teoretické přínosy dle cen z roku 2010. Předpokládalo se, že samotné 

měření začne právě začátkem roku 2010, a proto byla stanovena cena 3 900 Kč za tunu 

prolité oceli. Opět je to cena po odečtení vratného šrotu.

___________________________________________________________________
Marek, A.: Ekonomické zhodnocení nové technologie měření výšky hladiny oceli v mezipánvi pro 
bramové odlévání.  VŠB – TU Ostrava, 2011

35



______________________________________________________________________

Tab. 7: Finanční ztráty za slitky - neprolitou ocel v cenách roku 2010

Jednotk
y

2006 2007 2008 2009 2010 2011

ř./sl. 1 2 3 4 5 6 7
1 Průměrný zbytek oceli 

– slitek v mezipánvi
t / rok 7,22 7,57 6,84 5,24 4,2 3,8

2 Počet slitků 
v mezipánvi – počet 
sekvencí za rok    

1 / rok 761 706 851 871 830 830

3 Variabilní náklady za t 
oceli  

Kč / t 3 900 3 900 3 900 3 900 3 900 3 900

4 Celková váha slitků za 
rok

  t / rok 5 495 5 351 5 827 4 567 3 486 3 154

5 Celkové finanční 
ztráty za neprolité 

slitky 

tis. Kč / 
rok

21 400 20 900 22 700 17 800 13 600 12 300

Zdroj: Vlastní

Při porovnání jednotlivých let pomocí srovnávacího období tedy roku 2010 je vidět, že by 

bylo možno ušetřit až 10 400 tis. Kč v roce 2011, oproti roku 2008, kde byla ztráta na 

slitcích největší (viz ř. 5, sl. 4 a 7, tab. 7). 

Pokud se zprůměrují hodnoty z let 2006 až 2009 a teoretické hodnoty z let 2010 až 2011 

dostanu data viz tab. 8 a 9, které se rovnají teoretickým 

Teoretické průměrné přínosy jsou uvedeny v tab. 8 a 9. Tato tabulka ukazuje propočet cen 

letech 2006 až 2009 a srovnávacího roku 2010.
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Tab. 8: Průměrné hodnoty finančních ztrát za neprolitou ocel – reálné ceny

Jednotk
y

2006/2009
vážený 
průměr

2010/2011
vážený 
průměr

Rozdíl 

ř./sl. 1 2 3 4 5
1 Průměrný zbytek oceli 

– slitek v mezipánvi
t 6,71 4 2,71

2 Počet slitků 
v mezipánvi – počet 
sekvencí za rok    

1 797 830 33

3 Variabilní náklady za t 
oceli  

Kč 3 423 3 960 537

4 Celková váha slitků za 
rok

     t 5 348 3 320 2 028

5 Celkové průměrné 
finanční ztráty za 
neprolité slitky 

tis. Kč 18 300 13 150 5 150

Zdroj: Vlastní

Jak vyplývá z tabulky průměrný zbytek oceli v mezipánvi by se měl snížit o 2,71 t (viz ř. 1, 

sl. 5, tab. 8). Podle výrobního plánu by mělo dojít k navýšení spotřebovaných mezipánví o 

33 za rok ((viz ř. 2, sl. 5, tab. 8). Variabilní náklady na tunu vyrobené oceli by měly také 

stoupnout, a to o 537 tis. Kč (viz ř. 3, sl. 5, tab. 8), ale celková váha slitků zřejmě klesne o 

2 028t za rok (viz ř. 4, sl. 5, tab. 8). Celkové finanční ztráty za neprolitou ocel by se měly 

snížit o 5 150 tis. Kč za období let 2010-2011 (viz ř. 5, sl. 5, tab. 8).
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V tab. 9 jde vidět průměrný zbytek oceli v mezipánvi, ovšem v cenách srovnávacího 

období roku 2010. 

Tab. 9: Průměrné hodnoty finančních ztrát za neprolitou ocel – srovnávací ceny 2010

Jednotk
y

2006/2009
vážený 
průměr

2010/2011
vážený 
průměr

Rozdíl

ř./sl. 1 2 3 4 5
1 Průměrný zbytek oceli 

– slitek v mezipánvi
t 6,71 4 2,71

2 Počet slitků 
v mezipánvi – počet 
sekvencí za rok    

1 797 830 33

3 Variabilní náklady za t 
oceli  

Kč 3 900 3 900 3 900

4 Celková váha slitků za 
rok

     t 5 348 3 320 2 028

5 Celkové finanční 
ztráty za neprolité 

slitky 

tis. Kč 20 860 12 900 7 960

Zdroj: Vlastní

Finanční ztráty by vyšly o 7 960 tis. Kč nižší v období let 2010-2011 (viz ř. 5, sl. 5, tab. 9). 

Tedy opět značná úspora pro podnik. 

5.2 Teoretické snížení rizika průvalu

Jak bylo uvedeno výše roztržení licí kůrky bramy s následným vytečením oceli se nazývá 

průval. Jedním z důvodů vzniku průvalu může být proniknutí strusky do krystalizátoru, 

oslabení tuhnoucí licí kůrky a následné protečení oceli. Škody na zařízení jsou obrovské a 

celková oprava stojí nemalé finanční prostředky. V této práci  nebudou uvedeny prostředky 

během zastavení výroby, ale pouze jen náklady spojené s odstraněním průvalů.

Jak jde vidět z tabulky 4 v kapitole 4.3 počet průvalů způsobených proniknutím strusky do 

krystalizátoru se od roku 2006 snižoval, společnost však chtěla dosáhnout minimální 

průvalovitosti, vinou proniknutí strusky do krystalizátoru. Byla představena vize, že 

pomocí efektivního a přesného měření rozmezí kov-struska bude možno přesně uzavřít 
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výtokový uzel bez rizika vniknutí strusky do výtokového uzlu a tím pádem do 

krystalizátoru. Průměrné náklady na jeden průval pro léta 2010 a 2011 byly vyčísleny na 

900 tis. Kč, což by při minimalizaci vzniku průvalu vinou strusky znamenalo nemalé 

ušetřené finanční prostředky. Teoretický přínos je vidět v tab. 10. Počet průvalů je dán 

opět výrobním plánem na základě výsledků z minulých let.

Tab. 10: Teoretický počet průvalů a náklady na opravy vinou průvalů v jednotlivých 

letech v reálných cenách

Zdroj: Vlastní

Teoretický přínos ušetřených nákladů na opravy po průvalech v reálných cenách  by měl 

být výrazný (viz ř. 5, sl. 3-8, tab. 10), na základě snížení průvalů vinou protečení strusky. 

I když by měly být náklady na opravy teoreticky na základě historických cen vyšší v roce 

2011 oproti roku 2010, přesto jsou ušetřené náklady oproti období bez měření hladiny oceli 

v mezipánvi významné. Celkový počet průvalů (viz ř. 2 a 4, sl. 7 a 8, tab. 10), byl 

stanoven vedením firmy na základě celé škály výrobních výsledků a stavu technologie 

v uplynulých letech.
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Jednotky

2006 2007 2008 2009 2010 2011

ř./sl. 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Náklady na opravy 

zařízení po jednom 
průvalu

tis. 
Kč / 

průval

690 760 800 850 900 950

2 Celkový počet průvalů 
za rok včetně  průvalů 

vinou protečení strusky

1 / rok 30 21 14 10 5 5

3 Náklady na všechny 
průvaly za rok

tis. 
Kč / 
rok

20 700 15 960 11 200 8 500 4 250 4 750

4 Počet průvalů vinou 
protečení strusky za rok

1 / rok 6 4 3 3 1 1

5 Náklady na průvaly 
vinou protečení strusky 

za rok

tis. 
Kč / 
rok

4 140 3 040 2 400 2 550 900 950
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Tab. 11 ukazuje trend, který by byl při srovnání cen roku 2010. Lze vypozorovat, že 

ušetřené náklady jsou trochu nižší než při reálných cenách jednotlivých let (viz tab. 10). 

Ale i přesto by ušetřené náklady na opravy po průvalech dosáhly nejméně 1 500 tis. Kč 

oproti např. roku 2008.

Tab. 11: Teoretický počet průvalů a náklady na opravy vinou průvalů v  jednotlivých 

letech ve srovnávacích cenách roku 2010

Zdroj: Vlastní

V tab. 12 je uveden rozdíl mezi průměrnými ušetřenými teoretickými náklady v letech 

2006 až 2009 a 2010 až 2011. Náklady na opravy po jednom průvalu jsou průměrně vyšší 

v letech 2011 až 2011 (viz ř. 1, sl. 3 a 4, tab. 12), ale počítá se s celkovým snížením 

průvalů za celý rok (viz ř. 2, sl. 3 a 4, tab. 12)., a také se snížením průvalů vinou protečení 

strusky do krystalizátoru v letech 2010 a 2011 (viz ř. 4, sl. 3 a 4, tab. 12). Průměrné 

náklady v letech 2006 až 2009 byly 775 tis. Kč (viz ř. 1, sl. 3, tab. 12) a v letech 2010 a 

2011 925 tis. Kč  (viz ř. 1, sl. 4, tab. 12). Celkové průměrné náklady by měly být po 

zavedené měření hladiny oceli pomocí EMLI systému v letech 2010 a 2011 o 2 175 tis. Kč 
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Jednotky

2006 2007 2008 2009 2010 2011

ř./sl. 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Náklady na opravy 

zařízení po jednom 
průvalu

tis. 
Kč / 

průval

900 900 900 900 900 900

2 Celkový počet průvalů 
za rok včetně  průvalů 

vinou protečení strusky

1 / rok 30 21 14 10 5 5

3 Náklady na všechny 
průvaly za rok

tis. 
Kč / 
rok

27 000 18 900 12 600 9 000 4 500 4 500

4 Počet průvalů vinou 
protečení strusky za rok

1 / rok 6 4 3 3 1 1

5 Náklady na průvaly 
vinou protečení strusky 

za rok

tis. 
Kč / 
rok

5 400 3 700 2 700 2 700 900 900
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nižší (viz ř. 5, sl. 5, tab. 12). Tab. 13 poté ukazuje ty samé hodnoty pouze v cenách dle cen 

roku 2010. 

Tab. 12: Teoretický průměrný počet průvalů a náklady na opravy vinou průvalů 

v  reálných cenách

Jednotk
y

2006/2009
vážený 
průměr

2010/2011
vážený 
průměr

Rozdíl

ř./sl. 1 2 3 4 5
1 Náklady na opravy 

zařízení po jednom 
průvalu

tis. Kč / 
průval

775 925 150

2 Celkový počet průvalů 
za rok včetně  průvalů 
vinou protečení strusky

1 / rok 19 5 14

3 Náklady na všechny 
průvaly za rok

tis. Kč / 
rok

16 650 4 625 12 025

4 Počet průvalů vinou 
protečení strusky za 

rok

1 / rok 4 1 3

5 Náklady na průvaly 
vinou protečení strusky 

za rok

tis. Kč / 
rok

3 100 925 2 175

Zdroj: Vlastní
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Tab. 13: Teoretický průměrný počet průvalů a náklady na opravy vinou průvalů  dle 

srovnávacích cen roku 2010

Jednotk
y

2006/2009
vážený 
průměr

2010/2011
vážený 
průměr

Rozdíl

ř./sl. 1 2 3 4 5
1 Náklady na opravy 

zařízení po jednom 
průvalu

tis. Kč / 
průval

900 900 0

2 Celkový počet průvalů 
za rok včetně  průvalů 
vinou protečení strusky

1 / rok 19 5 14

3 Náklady na všechny 
průvaly za rok

tis. Kč / 
rok

17 100 4 500 12 600

4 Počet průvalů vinou 
protečení strusky za 

rok

1 / rok 4 1 3

5 Náklady na průvaly 
vinou protečení strusky 

za rok

tis. Kč / 
rok

3 600 900 2 700

Zdroj: Vlastní

5.3 Teoretické snížení spotřeby suchého zásypu

Jedním z cílů pořízení zařízení EMLI bylo mj. snížení opotřebení této pracovní vyzdívky a 

tím také snížení aplikační vrstvy, čímž by došlo ke snížení nákladů na přípravu mezipánví. 

Důležité bylo udělat analýzu řízení hladiny v mezipánvi. Praxe říká, že mezipánev je 

naplněna ocelí cca. od 20-24 tun a řízena v automatickém módu s tolerancí +/- 400 kg. 

Úkolem bylo zjistit a přesně definovat pomocí zařízení EMLI pozici hladiny mezipánve a 

optimálně nastavit její výšku. Optimálním nastavením dojde k rovnoměrnému opotřebení 

stěn mezipánve. Tímto způsobem je možné definovat optimální spotřebu torkretu tak, aby 

nedošlo k protavení mezipánve. V běžné praxi byla průměrná spotřeba torkretu 2 tuny na 

jednu mezipánev. Úkolem bylo snížit tuto spotřebu alespoň o 15%. Náklady na tunu 

suchého zásypu byly  9,3 tis. Kč ve srovnávacím roce 2010 ale samozřejmě se  lišily se v 

letech 2006 až 2009. Spotřeba žáruvzdorného materiálu na jednu mezipánev v letech 2006-

2009 byla 2,3 až 2 na jednu mezipánev. Po zavedení zařízení na měření oceli 
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a strusky by bylo možno permanentním sledováním pohybu hladiny a řízením této hladiny 

aplikovat menší vrstvu materiálu a tím dosáhnout nemalých úspor. Teoretické odhady 

hovořily o cca. 300 kg uspořeného materiálu. Pokud si uvědomíme, že by bylo uspořeno 

300 kg materiálu na jedné mezipánvi a za celý rok je spotřeba přes 700 mezipánví 

dostaneme vysoké číslo. 

Tab. 14: Teoretická spotřeba  a náklady na suchý zásyp v jednotlivých letech 

v reálných cenách

Zdroj: Vlastní

V tab. 14 je znázorněno snížení spotřeby suchého zásypu po aplikaci do jedné mezipánve. 

Předpokládala se nižší spotřeba o 200 kg v roce 2010 a 300 kg suchého zásypu v roce 2011 

(viz ř. 1, sl. 7 a 8, tab. 14). Při předpokládaném počtu spotřeby 830 mezipánví za rok 

(viz ř. 4, sl. 7 a 8, tab. 14), by došlo ke snížení nákladů za suchý zásyp o 1 000 tis. Kč 

v roce 2010 (viz ř. 6, sl. 7, tab. 14) a 1 690 tis. Kč v roce 2011 (viz ř. 6, sl. 8, tab. 14).

V tab. 15  lze vypozorovat, že pokud se budou srovnávat průměrné ceny z let 2006 až 

2009 bylo by ušetřeno 345 tis. Kč (viz ř. 5, sl. 5, tab. 15) a to i za situace většího množství 

spotřebovaných mezipánví (viz ř. 4, sl. 5, tab. 15) a vyšších nákladů na jednu mezipánev 

(viz ř. 2, sl. 5, tab. 15).
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Jednotky

2006 2007 2008 2009 2010 2011

ř./sl. 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Suchý zásyp spotřeba 

na jednu mezipánev 
t / 

mezipánev
2,3 2,2 2 2 1,8 1,7

2 Náklady na jednu 
tunu suchého zásypu 

tis./Kč 7,8 8 8,4 8,5 9,3 9,3

3 Náklady na jednu 
mezipánev

tis./Kč 17,94 17,6 16,8 17 16,7 15,8

4 Počet mezpánví za 
rok 

1 / rok 761 706 851 871 830 830

5 Celková spotřeba 
suchého zásypu za 
rok

t / rok 1 750 1 553 1 702 1 742 1 494 1 411

6 Celkové náklady na 
suchý zásyp za rok

tis./Kč 13 650 12 400 14 300 14 800 13 800 13 110
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Tab. 15: Teoretická průměrná spotřeba a náklady na suchý zásyp v reálných cenách  

Jednotk
y

2006/2009
vážený 
průměr

2010/2011
vážený 
průměr

Rozdíl

ř./sl. 1 2 3 4 5
1 Suchý zásyp spotřeba 

na jednu mezipánev 
tis. Kč / 

mezipánev
2,1 1,75 0,35

2 Náklady na jednu 
tunu suchého zásypu 

tis. Kč / t 8,2 9,3 1,1

3 Náklady na jednu 
mezipánev

tis. Kč / 
mezipánev

17,3 16,3 1

4 Počet mezipánví za 
rok 

1 797 830 33

5 Celkové náklady na 
suchý zásyp za rok

tis. Kč 13 800 13 455 345

Zdroj: Vlastní

Z tab. 16 vyplývá, že by bylo ušetřeno minimálně 1 290 tis. Kč v roce 2011 oproti roku 

2007, kdy byla díky malému počtu sekvencí nejmenší spotřeba suchého zásypu (viz ř. 6, sl. 

4 a 8, tab. 16). 

Tab. 16: Teoretická průměrná spotřeba suchého zásypu v jednotlivých letech dle 

srovnávacího období roku 2010 

Zdroj: Vlastní
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Jednotky

2006 2007 2008 2009 2010 2011

ř./sl. 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Suchý zásyp spotřeba 

na jednu mezipánev 
tis. Kč / 

mezipánev
2,3 2,2 2 2 1,8 1,7

2 Náklady na jednu 
tunu suchého zásypu 

tis. Kč / t 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3

3 Náklady na jednu 
mezipánev

tis. Kč / 
mezipánev

21,4 20,4 18,6 18,6 16,7 15,8

4 Počet mezipánví za 
rok 

1 761 706 851 871 830 830

5 Celková spotřeba 
suchého zásypu za 
rok

t / rok 1 750 1 553 1 702 1 742 1 494 1 411

6 Celkové náklady na 
suchý zásyp za rok

tis. Kč / 
mezipánev

16 280 14 400 15 830 16 200 13 800 13 110
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Tab. 17: Teoretická průměrná spotřeba suchého zásypu dle srovnávacího období 

roku 2010 

Jednotk
y

2006/2009
vážený 
průměr

2010/2011
vážený 
průměr

Rozdíl

ř./sl. 1 2 3 4 5
1 Suchý zásyp spotřeba 

na jednu mezipánev 
tis. Kč 2,1 1,75 0,35

2 Náklady na jednu 
tunu suchého zásypu 

1 9,3 9,3 0

3 Náklady na jednu 
mezipánev

tis. Kč 19,5 16,3 3,2

4 Počet mezipánví za 
rok 

1 797 830 33

5 Celkové náklady na 
suchý zásyp za rok

tis. Kč 15 540 13 455 2 085

Zdroj: Vlastní

Porovnáním průměrných hodnot z let 2006 až 2009 a 2010 až 2011, leze pozorovat, že 

teoretické snížení nákladů na suchý zásyp by se rovnalo 2 085 tis. Kč (viz ř. 5, sl. 5, tab. 

17 ). Je počítáno s cenami za srovnávací období 2010.

6. Pořízení a úhrada zařízení

6.1 Peněžní výdaje na leasing

Naplánování této leasingové akce byla složitou činností. Vycházela ze strategických cílů 

podniku a hledaly se způsoby jak tyto cíle splnit, hledaly se zdroje pro tuto akci, hledaly se 

volné finanční zdroje. 

V roce 2006 bylo provedeno výběrové řízení. Vítězem se stala firma Agellis, která jako 

jediná poskytla  řešení,  které  odpovídá  cílům řešení  grantu.  Jedná se  o  švédskou firmu 

vyrábějící systémy pro řízení procesů. Nyní bylo nutné rozhodnout jak se bude budoucí 

pořízení tohoto zařízení financovat. Bylo rozhodnuto, že zařízení na měření hladiny oceli 

v mezipánvi bude realizováno pomocí leasingového financování.  Nabídka kontraktu zněla 

na 2 380 tis. Kč, s rozloženými splátkami do tří let, vždy na konci roku. Předem dohodnutá 

odkupní  zůstatková  cena zněla  na 400 tis.  Kč.  Firma  Agellis  nabídla  možnosti  nulové 

akontace.  Celková cena zařízení tedy v konečné fázi byla 2 780 tis. Kč (viz ř. 4,  tab. 18 ). 
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Splátky  byly  rozloženy do  tří  let,  s možností  splatit  nejprve  50% a  poté  dvakrát  25% 

z celkové ceny.

Tab. 18: Náklady na pořízení zařízení na měření hladiny oceli v mezipánvi 

Jednotk
y

2006 2007 2008 2009

ř./sl
.

1 2 3 4 5 6

1 Splátky v jedn. 
letech              

tis. Kč 1 119 595 595

2 Splátky v jedn. 
letech                

% 50 25 25

3 Zůstatková cena tis. Kč 400
4 Celkové náklady na 

pořízení
tis. Kč ř.1,sl. 3 + ř. 1,sl. 4 + ř. 1, sl. 5 + ř.3, sl. 6 

2 780
Zdroj: Vlastní

Z tab. 18. vyplývá, že  každý rok byla zaplacena domluvená částka a v roce 2009 došlo 

k uhrazení předem domluvené zůstatkové ceny 400 tis. Kč (viz ř. 3, sl. 6, tab. 18 ). Tudíž 

zařízení EMLI se stalo majetkem ve vlastnictví podniku a bylo zařazeno do užívání. Byl 

tedy zachycen v aktivech podniku jako dlouhodobý hmotný majetek, protože jeho kupní 

cena  převýšila  40  tis.  Kč.  Od  ledna  2010  se  začal  odepisovat  dle  odpisového  plánu. 

Odpočet odpisů nebude v této diplomové práci započítán, z důvodů částky, která neovlivní 

celkovou výši přínosů natolik, aby s ní muselo být kalkulováno.

6.2 Provozní fáze - měření hladiny oceli v mezipánvi

Měření probíhalo za  účelem detekce zbytku oceli při dolévání mezipánve, udržování 

optimální výšky hladiny oceli v mezipánvi a optimální vrstvy tekuté strusky v mezipánvi, 

zajišťování optimálního tvaru hladiny oceli v mezipánvi.  Zařízení provedlo měření výšky 

hladiny oceli a strusky. Ukázka výstupu z upraveného systému měření je uvedena na obr. 

11. Je patrná velmi dobrá shoda trendu poklesu hladiny oceli s poklesem hmotnosti oceli 

a strusky v mezipánvi. Zbytek oceli byl verifikován ručním měřením (ponořením ocelové 

tyče do hladiny oceli) a měřením tloušťky utuhlého slitku z mezipánve. Výška hladiny 

(hmotnosti) strusky je určována na základě měření hladiny oceli a vážení hmotnosti oceli a 

strusky v mezipánvi. 
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Obr. 11: Trend měření strusky v MP

Zdroj: Vlastní

Na základě posledních ověřovacích zkoušek byly zjištěny odchylky více jak 2 cm. Těchto 

odchýlených hodnot bylo cca 30 až 40 % . Uvedená neúspěšnost měření se týkala 

mezipánve č. 7, posledních 8. sérií měření (sekvencí) – po provedení korekcí nastavení 

měřícího systému. I přes uvedenou míru nepřesnosti bylo doporučeno zařízení odkoupit, 

postupně instalovat cívky na všechny mezipánve a používat. Nepřesnosti jsou dány 

částečně také vlastní ověřovací metodou - měření pomocí ocelové tyče. V rámci 

ověřovacích měření byly zjištěny nepřesnosti vážení mezipánvových vozů (zejména 

východní vůz). Odhadovaná odchylka činí 2 tuny, což při celkové hmotnosti 20 tun činí 10 

%. Pokud by odchylka měření výšky činila 2 cm a výška oceli by byla 90 cm, pak je 

odchylka měření systémem Agellis nižší (cca 2 %) v porovnání s vážením mezipánve.
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6.3 Optimalizace pohybu hladiny

Byla provedena analýza současné praxe řízení hladiny (hmotnosti oceli a strusky) 

v mezipánvi. Ta spočívá v naplnění mezipánve na cca 19 až 21 tun a udržování hladiny v 

intervalu +/- 400 kg, a to v režimu nazývaném jako "dead band" - pásmo, kdy regulátor 

nezasahuje do procesu, ale nedovolí překročení povoleného intervalu.

S využitím výsledků měření hladiny oceli a strusky byly sestrojeny základní grafy,  pomocí 

kterých byl navržen nový algoritmus řízení hladiny oceli a strusky. Cílem nového 

algoritmu bylo omezit interakce vyzdívka – struska – kov. U současně používaného 

algoritmu je celková oblast přicházející do styku s tekutou struskou v mezipánvi (po 

zohlednění všech hlavních vlivů při 10. tavbové sekvenci) až 17 cm. Pro celou dobu 

odlévání činí tato oblast 8 cm. Současně používaný systém je zachycen na obr. 12. 

Zdroj: Vlastní

Nový algoritmus řízení (návrh) byl založen na snížení rozptylu hodnot automatického 

řízení hmotnosti oceli v mezipánvi ze současných ± 500 na cca  ± 250 kg a zavedení 

řízeného snížení a zvýšení hladiny oceli. Lze pak očekávat snížení oblasti pracovní 

vyzdívky mezipánve, která je v kontaktu se struskou, a to ze současných cca 8 cm na cca 2 
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Obr. 12: Výška oceli a strusky u současně používaného systému řízení hladiny oceli a 
strusky v mezipánvi
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cm. Princip nového algoritmu je patrný na obr. 13. Efektivně ho lze zavést při používání 

měření hladiny oceli v mezipánvi.

Zdroj: Vlastní

7.  Dosažené parametry přínosů po instalaci zařízení

7.1 Přínosy z pohledu snížení hmotnosti slitku v mezipánvi

V roce 2010 a za prvních osm měsíců roku 2011 byly počítány výsledky dosažené v provozní 

praxi. Díky výše dosaženému měření bylo dosaženo vynikajících výsledků. V roce 2010 bylo 

dosaženo při skutečném počtu 882 spotřebovaných mezipánví průměrného zbytku oceli 

v hmotnosti 3,9t.. V prvních osmi měsících roku 2011 bylo dosaženo při 506 spotřebovaných 

sekvencích průměrného zbytku dokonce 3,7 t. Pokud budu uvažovat nad stejným tempem spotřeby 

počtu mezipánví dostanu se v roce 2011 na čísla uvedená v tab. 19. Lze pozorovat, že optimalizací 

a přesným měřením hladiny oceli a strusky v mezipánve bylo dosaženo ještě nižšího zbytku oceli 

než se předpokládalo,.
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Obr. 13: Výška oceli a strusky u nově navrženého systému řízení hladiny oceli 
a strusky v mezipánvi
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Tab.19: Dosažené snížení hmotností slitků v období 2010-2011

Zdroj: Vlastní

Z tab. 19 vyplývá velké snížení hmotnosti slitků v letech 2010 a prvních osmi měsících 

2011 (viz ř. 1, sl. 3 a 4, tab. 19). Pokud zůstane trend snižování slitků v mezipánvích 

stejný i ve zbývajících měsících roku 2011 měla by se průměrná hmotnost slitků za roky 

2010 a 2011 zastavit na 3,8 t na mezipánev (viz ř. 1, sl. 6, tab. 19) a celková hmotnost by 

měla dosáhnout hodnoty 3 124 t slitků (viz ř. 3, sl. 6, tab. 19).

7.2 Přínosy z pohledu snížení průvalovitosti

V roce 2010 se na bramovém zařízení plynulého odlévání stalo pět průvalů. Tři byly 

způsobeny problémy s licí keramikou, jeden při automatické výměně ponorné výlevky a 

jeden přehřátím oceli. Žádný průval nebyl způsoben proniknutím strusky do krystalizátoru, 

díky chybnému odhadu obsluhy při měření hladiny oceli během dolévání. V prvních osmi 

měsících roku 2011 se staly tři průvaly, dva z nich vinou poruchy nastavení krystalizátoru 

a jeden během změny rozměru šířky bramy během odlévání. Žádný tedy opět nebyl 

způsoben vinou proniknutí strusky do krystalizátoru. Plán, který byl nastaven byl tedy 

splněn a v roce 2010 a 2011 jsme nebyly vynaloženy žádné náklady na opravu zařízení 

vinou výše uvedeného problému. Snížení nákladů vidíme v tab. 20. Počet průvalů se 

celkově snížil a žádný z nich nebyl způsoben průnikem strusky do krystalizátoru. Měření 

hladiny pomocí EMLI systému vždy včas odhalilo kritickou hranici výšky oceli a došlo 

k včasnému uzavření výtokového uzlu. 
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Jednotky

2010 I-VIII 
2011

Teorie
2011

Vážený ø
2010/2011

ř./sl. 1 2 3 4 5 6
1 Průměrný zbytek oceli 

v mezipánvi                
t 3,9 3,7 3,7 3,8

2 Počet slitků v MP – počet 
sekvencí         

1 882 506 759 820

3 Celková hmotnost slitků t 3 444 1 872 2 808 3 124
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Tab.20: Dosažené přínosy z pohledu průvalovitosti v období 2010-2011

Zdroj: Vlastní

V tab. 20 je vidět, že pomocí měření a včasné diagnostiky hladiny oceli v mezipánvi, bylo 

možné rozpoznat nebezpečí, kdy hladina strusky byla již na kritickém minimu a hrozilo 

proniknutí do krystalizátoru. V letech 2010 a prvních měsících roku 2011 nenastal žádný 

průval vinou proniknutí strusky do krystalizátoru.

7.3 Přínosy z pohledu snížení spotřeby suchého zásypu

Pomocí zařízení na měření oceli v mezipánvi bylo dosaženo optimalizace hladiny tak, aby 

došlo k co nejmenšímu opotřebení žáruvzdorné vrstvy – suchého zásypu. Začaly se 

aplikovat menší vrstvy na stěny mezipánve a permanentním měření stěn a opotřebení se 

optimalizovala nanášecí vrstva. V roce 2010 se průměrně snížila spotřeba suchého zásypu 

o 350 Kg na mezipánev což bylo o 50 Kg méně než se předpokládalo a v prvních osmi 

měsících 2011 dokonce o 450 Kg na mezipánev. Pokud budeme předpokládat, že se trend 

snižování spotřeby suchého zásypu nezmění mohli bychom na konci roku 2011 dosáhnout 

na průměrnou spotřebu 1,65 tun na jednu mezipánev, čímž bychom ušetřili nemalé 

finanční prostředky. Dosažené přínosy ve spotřebě suchého zásypu vidíme v tab. 21.
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Jednotky

2010 I-VIII 
2011

Teorie
2011

Vážený ø
2010/2011

ř./sl. 1 2 3 4 5 6
1 Počet všech průvalů za 

rok
1 5 3 5 4

2 Počet průvalů za rok 
vinou strusky

1 0 0 0 0
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Tab.21: Dosažené přínosy spotřeby suchého zásypu v období 2010-2011

Zdroj: Vlastní

8. Porovnání teoretických a dosažených výsledků
 

8.1 Porovnání výsledků z pohledu slitků

Jak jde pozorovat z tab. 22, během let 2006-2009 při původní metodě, kdy se ocel 

v mezipánvi měřila pouze ocelovou tyčkou na základě subjektivního pozorování obsluhy, 

zůstávaly slitky dosti velké, průměrně potom 6,71t na jednu mezipánev. V mezipánvi nám 

zůstal průměrný slitek v celkové hodnotě 18 111 tis. Kč v cenách z let 2006 až 2009 a 

20 708 tis. Kč v cenách ve srovnávacích cenách roku 2010. Snaha byla dosáhnout snížení 

tohoto zbytku oceli pomocí měření EMLI  Agellis a dostat se na hodnoty uvedené 

v teoretických přínosech. V roce 2010 měl být zbytek 4,2 t a v roce 2011 dokonce 3,8t na 

mezipánev. Ušetřené finanční prostředky měly být průměrně 13 137 tis Kč v cenách z let 

2006 až 2009 a 12 947 tis. Kč v cenách ve srovnávacích cenách roku 2010.  

Dosažené výsledky předčily očekávání. Díky optimalizaci měření oceli v mezipánvi bylo 

dosaženo průměrného zbytku oceli v mezipánvi 3,9 t v roce 2010 a v prvních osmi 

měsících roku 2011 dokonce 3,7 t zbytku oceli v mezipánvi. V roce 2010 byla tedy ztráta 

za neprolité slitky 13 412 tis. Kč. V prvních osmi měsících roku 2011 bylo dosaženo 

finanční ztráty pouze ve výši 6 926 tis. Kč tzn. že na konci roku by částka měla být 11 289 

tis. Kč v reálných cenách tohoto roku a 7 300 tis. Kč, potažmo 10 951 tis. Kč v cenách 

srovnávacích. Pokud by trend roku 2011 vydržel ve stejné úrovni, bylo by průměrně za 

roky 2010 a 2011 ušetřeno 5 740 tis. Kč v reálných a 8 525 tis. Kč (viz ř. 3 a 4, tab. 23) ve 

srovnávacích cenách oproti období 2006 až 2009. 
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Jednotky

2010 I-VIII 
2011

Teorie
2011

Vážený ø
2010/2011

ř./sl. 1 2 3 4 5 6
1 Spotřeba na jednu 

mezipánev     
t 1,65 1,55 1,55 1,6

2 Počet mezipánví 1 882 506 759 820
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Tab. 22: Porovnání ekonomických přínosů ze snížení hmotnosti slitků v mezipánvi

Původní metodika před zavedením měření
 Jednotky 2006 2007 2008 2009 ø 2006/2009

ř./sl. 1 2 3 4 5 6

1
Průměrný zbytek oceli 
v mezipánvi za rok t 7,22 7,57 6,84 5,24 6,71

2 Počet mezipánví - slitků 1 761 706 851 871 797
3 Celková hmotnost slitků za rok t / rok 5 495 5 351 5 827 4 567 5 348

4
Variabilní náklady na 1 t bramy 
za roky 2006-2009 Kč / t 3 150 3 400 3 440 3 700 3 423

5
Fin. ztráta za slitky – reálné 
ceny tis. Kč 17 310 18 193 20 044 16 897 18 111

6
Variabilní náklady bramy ceny 
2010 tis. Kč 3 900 3 900 3 900 3 900 3 900

7
Fin. ztráta za slitky za ceny 
2010 tis. Kč 21 430 20 868 22 725 17 811 20 708

Teoretické snížení finančních ztrát za neprolitou ocel – slitky v mezipánvi
   Jednotky 2010 2011  ø 2010/2011
ř./sl. 1 2 3 4 5 6

8
Průměrný zbytek oceli 
v mezipánvi za rok t 4,2 3,8 4

9 Počet mezipánví - slitků 1 830 830 830
10 Celková hmotnost slitků za rok t / rok 3 486 3 154 3 320

11
Variabilní náklady na 1 t bramy 
za roky 2006-2009 Kč / t

3 900 4 020
3 960

12
Fin. ztráta za slitky – reálné 
ceny tis. Kč 13 595 12 679 13 137

13
Variabilní náklady bramy ceny 
2010 tis. Kč 3 900 3 900 3 900

14
Fin. ztráta za slitky za ceny 
2010 tis. Kč 13 595 12 300 12 947

Dosažené snížení ztrát za neprolitou ocel – slitky v mezipánvi, po zavedení měření

   2010 I-VIII 2011
Předpoklad 

2011
ø 2010/2011

ř./sl. 1 2 3 4 5

15
Průměrný zbytek oceli 
v mezipánvi za rok t 3,9 3,7 3,7  3,8

16 Počet mezipánví - slitků 1 882 506 759  820
17 Celková hmotnost slitků za rok t / rok 3 439 1 872 2 808  3 124

18
Variabilní náklady na 1 t bramy 
za roky 2006-2009 Kč / t 3 900 4 020 4 020  3 960

19
Fin. ztráta za slitky – reálné 
ceny tis. Kč 13 412 6 926 11 289  12 371

20
Variabilní náklady bramy ceny 
2010 tis. Kč 3 900 3 900 3 900 3 900

21
Fin. ztráta za slitky za ceny 
2010 tis. Kč 13 412 7 300 10 951 12 183

Zdroj: Vlastní

Tab. 23: Celkové průměrné snížení ztrát za neprolitou ocel - slitky v mezipánvi
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Kalkulační položka Jednotky

Původní 
metodika ø 2006 

- 2009

Teoretický 
výpočet snížení 

ztrát

Dosažené snížení 
ztrát ø  2010 - 

2011

ř./sl. 1 2 3 4 5
1 Fin. ztráta za slitky – 

reálné ceny tis. Kč 18 111 13 137 12 371
2 Fin. ztráta za slitky za 

srovnávací období 2010 tis. Kč 20 708 12 947 12 183
3 Celkové snížení fin. ztrát 

oproti pův. metodice po 
zavedení měření reálné 
ceny tis. Kč

Porovnání ø 2006/2009 vs ø 2010/2011

5 740
4 Celkové snížení fin. ztrát 

oproti pův. metodice po 
zavedení měření ceny 
2010 tis. Kč

Porovnání ø 2006/2009 vs ø 2010/2011

8 525
Zdroj: Vlastní

8.2 Porovnání výsledků z pohledů nákladů na průvaly

Z porovnání v tab.24 lze jasně vypozorovat, že oproti letům 2006-2009 došlo v letech 

2010 až 2011 k minimalizaci průvalů vinou proniknutí strusky do krystalizátoru. Zařízení 

EMLI  od firmy Agellis pomohlo detekovat výšku hladiny oceli a tudíž nedocházelo 

k proniknutí strusky do krystalizátoru. V tab. 24 vidíme, že náklady na odstranění průvalů 

a opravy byly průměrně v letech 2006 až 2009 3 032 tis. Kč a v cenách srovnávacích 

dokonce 3 600 tis. Kč. V letech 2010 a prvních osmi měsících roku 2011 došlo pouze 

k jednomu průvalu vinou protečení strusky, což znamenalo snížení průměrně o tři průvaly 

méně než v letech 2006 až 2009. Díky zařízení pro měření hladiny oceli v mezipánvi došlo 

k průměrnému snížení nákladů na odstranění a opravy po průvalech o  2 607 tis. Kč 

v reálných cenách a o 3 150 tis. Kč tab. 25, podle cen srovnávacího roku 2010. 
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Tab. 24: Porovnání nákladů na opravy vinou průvalů způsobených protečenou 

struskou

Původní metodika před zavedením měření
 Jednotky 2006 2007 2008 2009 ø 2006/2009

ř./sl. 1 2 3 4 5 6

1
Náklady na 1 průval - reálné 
ceny tis. Kč

690 760 800 850 775

2
Počet průvalů vinou protečení 
strusky 1

6 4 3 3 4

3

Náklady na průvaly vinou 
protečení strusky  - reálné 
ceny tis. Kč 4 140 3 040 2 400 2 550 3 032

4
Náklady na 1 průval za ceny 
2010 tis. Kč 900 900 900 900 900

5

Náklady na průvaly vinou 
protečení strusky za ceny 
2010 tis. Kč 5 400 3 600 2 700 2 700 3 600

Teoretické náklady na opravy
   Jednotky 2010 2011  ø 2010/2011
ř./sl. 1 2 3 4 5 6

1
Náklady na 1 průval - reálné 
ceny tis. Kč 900 950 925

2
Počet průvalů vinou protečení 
strusky 1 1 1 1

3

Náklady na průvaly vinou 
protečení strusky  - reálné 
ceny tis. Kč 900 950 925

4
Náklady na 1 průval za ceny 
2010 tis. Kč 900 900 900

5

Náklady na průvaly vinou 
protečení strusky za ceny 
2010 tis. Kč 900 900 925

Dosažené náklady na opravy po zavedení měření

   2010 I-VIII 2011
Předpoklad 

2011
ø 2010/2011

ř./sl. 1 2 3 4 5

1
Náklady na 1 průval - reálné 
ceny tis. Kč 900 950 950  925

2
Počet průvalů vinou protečení 
strusky 1 1 0 0  0,5

3

Náklady na průvaly vinou 
protečení strusky  - reálné 
ceny tis. Kč 900 0 0  450

4
Náklady na 1 průval za ceny 
2010 tis. Kč 900 900 900  900

5

Náklady na průvaly vinou 
protečení strusky za ceny 
2010 tis. Kč 900 0 0  450

Zdroj: Vlastní
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Tab. 25: Celková průměrná úspora nákladů na opravy vinou průvalů způsobených 

protečenou struskou

Kalkulační položka Jednotky
Původní 

nákladovost
Teoretické 

náklady Dosažené náklady

ř./sl. 1 2 3 4 5
1 Náklady na průvaly vinou 

protečení strusky - reálné 
ceny tis. Kč 3 032 900 425

2 Náklady na průvaly vinou 
protečení strusky za ceny 
2010 tis. Kč 3 600 950 450

3 Celkový přínos oproti pův. 
metodice před zavedením 
měření běžné období 
v reálných cenách tis. Kč

Porovnání ø 2006/2009 vs ø 2010/2011

2 607
4

Celkový přínos oproti pův. 
metodice před zavedením 
měření ceny 2010 tis. Kč

Porovnání ø 2006/2009 vs ø 2010/2011

3 150
Zdroj: Vlastní

8.3 Porovnání výsledků z pohledu suchého zásypu

Porovnání výsledků z pohledu snížení spotřeby žáruvzdorného materiálu – suchého zásypu 

ukazuje tab. 26. Pomocí efektivního řízení hladiny bylo v letech 2010 dosaženo 350 kg 

úspory na jednu mezipánev a v prvních osmi měsících roku 2011 450 kg úspory suchého 

zásypu. V reálných cenách bylo ušetřeno 1 563 tis. Kč za roky 2010 a 2011 oproti období 

2006 až 2009 a ve srovnávacích cenách 3 303 tis. Kč. 
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Tab. 26: Porovnání nákladů na spotřebu suchého zásypu

Původní metodika před zavedením měření
 Jednotky 2006 2007 2008 2009 ø 2006/2009

ř./sl. 1 2 3 4 5 6

1
Spotřeba suchého zásypu na 1 
MP t 2,3 2,2 2 2 2,1

2
Náklady na 1 t suchého zásypu 
v reálných cenách tis. Kč 7,8 8 8,4 8,5 8,2

3
Náklady na suchý zásyp 
v reálných cenách tis. Kč 13 650 12 400 14 300 14 800 13 800

4
Náklady na 1 t suchého zásypu 
ceny 2010 tis. Kč 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3

5
Náklady na suchý zásyp ceny 
2010 tis. Kč 16 280 14 400 15 830 16 200 15 540

Teoretické náklady
   Jednotky 2010 2011  ø 2010/2011
ř./sl. 1 2 3 4 5 6

1
Spotřeba suchého zásypu na 1 
MP t 1,8 1,7 1.75

2
Náklady na 1 t suchého zásypu 
v reálných cenách tis. Kč 9,3 9,3 9,3

3
Náklady na suchý zásyp 
v reálných cenách tis. Kč 13 800 13 110 13 750

4
Náklady na 1 t suchého zásypu 
ve srovnávacích cenách tis. Kč 9,3 9,3 9,3

5
Náklady na suchý zásyp ve 
srovnávacích cenách tis. Kč 13 800 13 110 13 750

Dosažené náklady po zavedení měření

   2010 I-VIII 2011 Předpoklad 2011
ø 2010/2011

ř./sl. 1 2 3 4 5

1
Spotřeba suchého zásypu na 1 
MP t 1,65 1,55 1,55  1,6

2
Náklady na 1 t suchého zásypu 
v reálných cenách tis. Kč 9,3 9,3 9,3  9,3

3
Náklady na suchý zásyp 
v reálných cenách tis. Kč 13 534 7 294 10 940  12 237

4
Náklady na 1 t suchého zásypu 
ve srovnávacích cenách tis. Kč 9,3 9,3 9,3  9,3

5
Náklady na suchý zásyp ve 
srovnávacích cenách tis. Kč 13 534 7 294 10 940  12 237

Zdroj: Vlastní
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Tab. 27: Celkové průměrné snížení nákladů na spotřebu suchého zásypu

Kalkulační položka Jednotky
Původní 

nákladovost
Teoretické 

náklady Dosažené náklady

ř./sl. 1 2 3 4 5
1 Náklady na suchý zásyp 

vinou protečení strusky - 
reálné ceny tis. Kč 13 800 13 750 12 237

2 Náklady na suchý zásyp 
vinou protečení strusky za 
srovnávací období 2010 tis. Kč 15 540 13 750 12 237

3 Celkový přínos oproti pův. 
metodice před zavedením 
měření běžné období 
v reálných cenách tis. Kč

Porovnání ø 2006/2009 vs ø 2010/2011

1 563
4 Celkový přínos oproti pův. 

metodice před zavedením 
měření srovnávací období 
2010 tis. Kč

Porovnání ø 2006/2009 vs ø 2010/2011

3 303
Zdroj: Vlastní

8.4 Porovnání přijatelnosti projektu

Z pohledu přijatelnosti projektu, tj. koupě zařízení EMLI 3 na měření hladiny oceli 

v mezipánvi je nutné porovnat všechny dosažené hodnoty a pomocí jedné z metod spočítat 

přijatelnost tohoto projektu. V tab. 28 vidíme celkový přínos po odečtení investice. Do 

investice nejsou započítány odpisy majetku. Je zřejmé, že pořízení zařízení pro měření 

oceli v mezipánvi se zcela jistě vyplatí. Podnik dosáhl v letech 2010 a na základě prvních 

osmi měsíců roku 2011 a předpokladu, že se trend úspor a spotřeb nezmění finančního 

přínosu 19 772 mil. Kč.
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Tab. 28: Celkové přínosy – úspora nákladů po zavedení měření hladiny oceli

Kalkulační 
položka

Jednotky

2006 2007 2008 2009 2010 2011

ø 
2006-
2009

ø 2010-
2011

Slitky
ř./sl. 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Finanční ztráty tis. Kč

Reálné 
ceny

17 310 18 193 20 044 16 897 13412 11 289 18 111 12 371
Ceny 
roku 
2010 21 430 20 868 22 725 17 811 13 412 10 951 20 708 12 183

  2 Rozdíl - snížení 
finančních ztrát tis. Kč

Reálné 
ceny

Rozdíl ø 2006-2009 vs ø 2010-2011
      
      5 740

Ceny 
roku 
2010

Rozdíl ø 2006-2009 vs ø 2010-2011      
      8 525

Průvaly

3

Náklady na 
opravy po 
průvalech tis. Kč

Reálné 
ceny

4 140 3 040 2 400 2 550 900 0 3 032 425
Ceny 
roku 
2010 5 400 3 600 2 700 2 700 900 0 3 600 450

4

Rozdíl - snížení 
nákladů na 

průvaly tis. Kč

Reálné 
ceny     

      Rozdíl ø 2006-2009 vs ø 2010-2011 2 607
Ceny 
roku 
2010 Rozdíl ø 2006-2009 vs ø 2010-2011 3 150

Suchý zásyp

5 Náklady na 
suchý zásyp tis. Kč

Reálné 
ceny

13 650 12 400 14 300 14 800 13 534 10 940 13 800 12 237
Ceny 
roku 
2010 16 280 14 400 15 830 16 200 13 534 10 940 15 540 12 237

6

Rozdíl - snížení 
nákladů na 
suchý zásyp tis. Kč

Reálné 
ceny

Rozdíl ø 2006-2009 vs ø 2010-2011      1 563
Ceny 
roku 
2010 Rozdíl ø 2006-2009 vs ø 2010-2011      3 303

Náklady na pořízení zařízení - leasing
7 tis. Kč 2 780
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Tab. 29: Úspora nákladů po zavedení měření po odečtení nákladů za leasing

Úspora nákladů ø 
2006-2009 vs ø 
2010-2011

tis. 
Kč

Reálné ceny 7 130

Úspora nákladů ø 
2006-2009 vs ø 
2010-2011

tis. 
Kč

Ceny roku 2010 12 198

8. Závěr

Předložená práce je zaměřena na komplikovaný problém ekonomického zhodnocení 

zavedení nové technologie měření hladiny oceli v mezipánvi na zařízení plynulého 

odlévání bram v ArcelorMittal Ostrava a.s. 

V teoretické části byly popsány jednotlivé aspekty odlévání oceli na zařízení plynulého 

odlévání a popsána úloha mezipánve. Dále je v této části uveden přehled nákladů a 

investic.

Hlavním cílem diplomové práce bylo zhodnocení a porovnání přínosů po zavedení měření 

hladiny oceli v mezipánvi. Hlavními oblastmi úspor bylo snížení hmotnosti slitku a tím 

snížení hmotnosti neprolité oceli, snížení průvalovitosti vinou proniknutí strusky 

z mezipánve do krystalizátoru a tím ušetření nákladů na opravy zařízení a snížení spotřeby 

žáruvzdorného materiálu tzv. suchého zásypu. 

V rámci praktické části diplomové práce byla nejprve představena společnost 

ArcelorMittal Ostrava a.s. včetně základních principů na zařízení plynulého odlévání bram 

v tomto podniku. Poté bylo představeno zařízení pro měření hladiny oceli v mezipánvi. 

Hlavním aspektem praktické části bylo popsání staré klasické metodiky z let 2006 až 2009 

pro všechny tři sledované výše uvedené oblasti, popsání teoretických vypočítaných 

ekonomických přínosů a v neposlední řadě popis samotného měření a naměřených 

výsledků. V letech 2010 a prvních osmi měsících se toto měřící zařízení používalo na šesti 

mezipánvích ze sedmi a výsledky ukázaly, že došlo k výrazným úsporám ve třech 

popsaných oblastech. Je nutné také zmínit, že přínosy byly počítány jak v reálných cenách 

všech let, tak i v cenách srovnávacích tj. v cenách roku 2010, které byly stejné pro všechny 

roky.
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V případě snížení hmotnosti slitků se podařilo po zavedení měření snížit průměrnou 

hmotnost až o 2,91 t na mezipánev což činilo úsporu 5 740 tis. Kč v reálných cenách a 

8 525 tis. Kč v cenách srovnávacích, tab. 23 a 28.

Průvaly se také pomocí měření hladiny oceli podařilo snížit, a to o tři což činilo úsporu za 

opravy zařízení 2 607 tis. Kč v reálných cenách a 3 150 tis. Kč v cenách srovnávacích roku 

2010, tab. 25 a 28. 

V neposlední řadě se pomocí tohoto zařízení podařilo snížit spotřebu suchého zásypu o 

1 563 tis. Kč v reálných cenách a 3 303 tis. Kč v cenách srovnávacích, tab. 27 a 28. 

Pokud odečteme náklady na pořízení tohoto zařízení dostaneme celkovou úsporu 7 130 tis. 

Kč v reálných cenách a 12 198 tis. Kč v cenách srovnávacích, tab. 29.

Výsledné částky jsou počítány jako zprůměrované částky z let 2006 až 2009 a 2010 až 

2011. Za rok 2001 jsou reálně počítána data za prvních osm měsíců, zbytek je stanoven 

dopočtem. 

Od ušetřených nákladů je odečtena částka vynaložena na leasing měřícího zařízení. 

Vzhledem k tomu, že již první rok po zařazení zařízení do majetku společnosti byla 

vynaložená částka na leasing vrácena, neboť uspořené náklady jsou vysoké, nebylo nutné 

počítat s odpisy majetku.

Závěrem lze tedy konstatovat, že pořízení zařízení pro měření hladiny oceli v mezipánvi se 

vyplatilo a splnilo očekávání týkající se ušetření finančních prostředků ve všech měřených 

oblastech.
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