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ANOTACE 

V disertační práci jsou shrnuty základní analytické a empirické poznatky z analýzy 

závislostí působení tepelných procesů na bramovém zařízení pro plynulé odlévání oceli (dále 

jen ZPO) na kvalitu bram, a tím tedy i účinek tepelných procesů na kvalitu finálních výrobků 

z bram válcovaných, převáţně ocelových plechů. Průběh tepelných procesů při plynulém 

odlévání má na kvalitu bramy zásadní vliv, a tedy i zásadní dopad na celou ekonomiku 

výroby ocelárny a hutního podniku.  

Hodnocení kvality ocelových bram na ZPO je součástí informačního systému hutního 

podniku. Pracuje na základě sběru a ukládání potřebných dat pro efektivní hodnocení 

závislostí mezi veličinami měřenými a kvalitativními. Data získávaná při odlévání taveb 

v sekvenci měřením, chemickou analýzou a zadáváním pracovníky ocelárny jsou ukládána 

a archivována. Vzniká tak velká datová základna ve formě časových řad. 

Disertační práce popisuje návrh způsobu efektivního ukládání těchto dat a jejich 

vyuţití jak pro operativní řízení výroby, tak i pro její statistické dlouhodobé hodnocení a pro 

optimalizaci kvality. K takovému přístupu je nutné vytvořit nádstavbový software 

k standardnímu informačnímu systému ocelárny. Příkladem takového softwarového řešení je 

původní programový systém LITIOS, který byl vyvinut a je implementován na ZPO 

v EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s.  Vytvořený software dává technologům bramového 

ZPO nejen moţnost analyzovat průběh odlévání, ale i dlouhodobě sledovat a optimalizovat 

výrobu. 

V praktické části práce je proveden rozbor matematických, resp. statistických metod 

pro hodnocení procesu odlévání bram s moţností predikce kvality bram i kvality válcovaných 

finálních výrobků. Tento rozbor je doloţen statistickou analýzou konkrétních dat. V této části 

práce byly zúročeny zkušenosti autora ze zpracování rozsáhlých souborů dat ze ZPO hutních 

podniků Třinecké Ţelezárny, a.s., U. S. Steel Košice a hlavně EVRAZ Vítkovice Steel a.s. 

Dlouhodobé znalostní zkušenosti technologů při odlévání různých jakostí oceli 

s vyuţitím statistických rozborů dat poslouţily pak k návrhu a implementaci původního 

predikčního systému kvality bram. 
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ANNOTATION 

The dissertation thesis summarizes the basic analytical and empirical findings from 

analysis of dependences of the influence of thermal processes continuous casting machine for 

steel (hereinafter CCM) on quality of slabs, and thus also the influence of thermal processes 

on the quality of final products rolled from slabs, mainly steel sheets. The course of thermal 

processes at continuous steel casting has a principal influence on the quality of slabs and thus 

also on the entire economics of production in the steel works, as well as in the whole 

metallurgical plant.  

The assessment of the quality of steel slabs on CCM is an inseparable part of the 

information system of the metallurgical plant. This assessment woks on the basis of collection 

and storage of the data that are necessary for an efficient assessment of dependencies between 

the measured and qualitative quantities. The data acquired by measurement at sequence 

casting, by chemical analysis, as well as data entered by the steel shop operators are stored 

and archived. In this manner a time line of huge amount of data is continuously being 

generated. 

The thesis describes the proposal of the concept of efficient storage of these data and 

of their use both for operational control of production and for statistic evaluation of long-

dated data and quality optimisation. Such approach requires creation of super-structural 

software for standard information system of the steel shop. The original software system 

LITIOS, which was developed and implemented on CCM in the steelmaking company 

EVRAZ Vitkovice Steel, a.s., can serve as an example of such software. This proprietary 

software gives to technologists on the slab CCM a possibility not only to analyse the history 

of casting, but also to perform long-term monitoring and optimisation of production. 

Practical part of the thesis presents analysis of mathematical or statistical methods for 

the assessment of slab casting process, which enable also prediction of slab quality, as well as 

quality of the final rolled products. This analysis is substantiated by statistical data analysis of 

concrete data. The author has used his experience gained at processing of extensive data files 

from continuous casting machines at metallurgical plants Třinecké Ţelezárny, a.s., US Steel 

Košice and particularly at EVRAZ Vítkovice Steel, a.s.  

Experience and knowledge gained by technologies during many years at casting of 

various grades of steel together with statistic analyses served as a basis for designing and 

implementation of the original system for prediction of slab quality. 
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SEZNAM POUŢITÝCH VELIČIN 

Veličina Symbol Jednotka 

měrná tepelná kapacita  c J∙kg
-1

∙K
-1

 

součinitel přestupu tepla  α W∙m
-2

∙K
-1

 

měrná entalpie i J∙kg
-1

 

součinitel tepelné vodivosti λ W∙m
-1

∙K
-1

 

hustota tepelného toku q W∙m
-2

 

teplota 

termodynamická teplota 

t 

T 

°C 

K 

rychlost 

rychlost lití 

sloţky v kartézských souřadnicích x, y, z 

v 

v 

vx, vy, vz 

m∙s
-1 

m∙min
-1

 

m∙s
-1

 

souřadnice kartézské  x, y, z m 

emisivita  ε 1 

hustota ρ kg∙m
-3

 

čas τ s 

pravděpodobnost P 1 

obecná veličina X - 

 

Fyzikální konstanty 

Veličina Symbol a hodnota 

Stefan-Boltzmann konstanta  σ = 5,67051 x 10
-8

   W∙m
-2

∙K
-4
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SEZNAM ZKRATEK 

ZKRATKA Význam 

ZPO Zařízení plynulého odlévání oceli 

CCM Continuous Casting Machine 

CQAC systém řízení kvality 

MR malý rádius krystalizátoru 

VR velký rádius krystalizátoru 

PB pravý bok krystalizátoru 

LB levý bok krystalizátoru 

MP mezipánev 

QC_Expert statistický software 

SPSS statistický software 

TŢ Třinecké ţelezárny 

FLS 
označení 2. úrovně řízení informačního systému 

ocelárny v EVRAZ Vítkovice Steel, a.s. 

TM teplotní model 

OTK oddělení technické kontroly 
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1   ÚVOD 

Technický vývoj klasických ZPO přinesl do výroby oceli novou dimenzi. Ve většině 

zemí se tímto způsobem odlévá rozhodující část vyrobené oceli a dosahované technicko-

ekonomické parametry jsou příznivější neţ u klasického lití. Plynulé odlévání oceli je 

z hlediska fyzikálního sdruţený teplotně mechanický nestacionární problém a je popsán 

parciálními diferenciálními rovnicemi, které obsahují teplotní i mechanické stupně volnosti. 

Jednou z oblastí, která je stále ve vývoji, je optimalizace technologických parametrů odlévání 

na základě stanovení jejich vlivu na kvalitu předlitků a z nich válcovaných finálních výrobků. 

1.1   Řešená problematika 

V práci jsou postupně uvedeny a diskutovány tyto dílčí části: 

 tepelné procesy při odlévání na zařízení pro plynulé odlévání oceli, tuhnutí a chladnutí 

předlitků, tepelná rozhraní, pouţitelné a měřitelné parametry, 

 výběr a definice parametrů tepelných procesů při odlévání oceli; výběr parametrů 

prakticky měřitelných a měřených při odlévání bram na zařízení pro plynulé odlévání 

oceli (dále jen ZPO), 

 přehled a definice vad bram; výběr vad bram, které mohou být způsobeny parametry 

tepelných procesů, 

 statistické hledání souvislostí mezi vybranými parametry lití a kvalitou, resp. vadami 

bram, 

 vyuţití souboru Baumannových otisků pro hledání rozhodujících parametrů na kvalitu 

bram, 

 predikce vad, 

 vytvoření pravidel závislostí vada bramy → vada plechu.  

1.2   Cíl práce 

Cílem práce je analýza a rozbor vlivů parametrů odlévání, zejména tepelných procesů, 

na kvalitu plynule litých ocelových předlitků (bram) a nalezení souvislostí mezi parametry 

odlévání a výslednou kvalitou, resp. vadami bram, a dále z nich vyválcovaných produktů, jsou 

nezbytným předpokladem pro vytvoření predikce vad. 

K dosaţení těchto cílů bylo nezbytné vytvořit specializovaný software, který data 

z procesu plynulého odlévání efektivně ukládá a zároveň poskytuje nástroj pro jejich další 

vyuţití v provozu a výzkumu. Kompletní data z procesu výroby jsou tak soustředěna na 

jednom místě – serveru. Data bylo nutné strukturovaně a důmyslným algoritmem ukládat do 

datového skladu, tzv. dataware house, tak, aby bylo moţno přiřadit k vyrobeným bramám 

a z nich odválcovaných plechů parametry s vlivem na jejich kvalitu. 

Návrhem a realizací tohoto software bylo dosaţeno i vedlejšího cíle – byl vytvořen 

originální efektivní dlouhodobý monitorovací a analytický nástroj sledování sekvencí taveb 

na ZPO. Technologům ocelárny je tak umoţněno zpětně analyzovat příčiny vad bram a z nich 

vyválcovaných plechů. 
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1.3   Zaměření aplikovaného výzkumu na konkrétní ZPO 

Disertační práce se zabývá po nezbytném teoretickém přehledu zcela reálnými 

provozními podmínkami bramového ZPO v EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s. Po dobu 

řešení byl vyvíjen a postupně implementován software s pracovním názvem LITIOS, který 

komplexně vyuţívá data z procesu výroby. Byl tak vytvořen analytický softwarový nástroj 

pro pracovníky ZPO. Při jeho návrhu a realizaci byly zúročeny zkušenosti, nabyté 

zpracováním dat z U. S. Steel Košice, a ze speciálního měření, uskutečněného v Třineckých 

ţelezárnách, a.s. Práce proběhly v rámci podílu na projektech, řešených ve spolupráci 

s VÚHŢ Dobrá, VŠB TU Ostrava, VUT Brno a výše uvedenými hutními podniky. 

Na základě analýzy a statistických rozborů byly vybrány stěţejní ukazatele, a to jak 

pro hodnocení tepelných procesů, tak pro hodnocení vad bram. Jsou definovány probíhající 

tepelné procesy na ZPO, určeny rozhodující technologické parametry, které je ovlivňují 

a mají rozhodující vliv na kvalitu bram. Výsledky výzkumu vedly pak ke konkrétnímu návrhu 

algoritmů predikce vad. 

Analýza dané problematiky nemůţe být vyčerpávající, protoţe technologie ZPO se 

neustále vyvíjí, vyuţívá nejnovějších vědeckých vědomostí interdisciplinárního charakteru a 

řešení optimalizace s výstupem do predikce vad vyţaduje dlouhodobé zapojení většího 

vědecko-výzkumného týmu, který musí spolupracovat s technickými pracovníky ocelárny. 
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2   PRINCIP TECHNOLOGIE ZPO 

Proces plynulého odlévání oceli je technologický postup, při kterém tekutá ocel je 

postupně odlévána v předlitek, jehoţ průřez je přizpůsoben následnému tváření za tepla.  

Schematicky je proces výroby na ZPO zobrazen s vyjmenováním jeho stěţejních 

technologických pojmů a částí, tzv. uzlů na obrázku 1. 

 

Obr. 1.  Schéma radiálního ZPO [4] 

Technologie výroby na bramovém ZPO a obecně i na sochorovém a blokovém ZPO je 

popsána v mnoha publikacích, např. [1], [2], [3], [4]. 

Tekutý kov se odlévá z pánve přes mezipánev do krystalizátoru s vodou chlazenými 

stěnami, který osciluje obvykle harmonickým pohybem. Krystalizátor je na počátku odlévání 

na dolním konci uzavřený zátkou a naplní se tekutou ocelí. Plynule odlévaný předlitek je pak 

průběţně z krystalizátoru taţen. V krystalizátoru vzniklá licí kůra tvoří plášť tekutého jádra 

předlitku. Tekuté jádro při průchodu licím strojem utuhne. Odvod tepla v krystalizátoru musí 

být navrţen tak, aby předlitek vystupoval z krystalizátoru s dostatečně tlustou licí kůrou, jinak 

hrozí havárie formou průvalu [30], [51]. Konstrukce krystalizátoru a jeho funkce jsou 

znázorněny na obrázku 2. 
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Obr. 2.  Konstrukce a funkce krystalizátoru [4] 

Hladina oceli v krystalizátoru je pokryta souvislou vrstvou licího prášku, který se taví 

a stéká po stěnách krystalizátoru. Dvě hlavní funkce licího prášku jsou krytí hladiny před 

oxidací a mazání styčných ploch na povrchu vzniklé licí kůry a na pracovní stěně 

krystalizátoru. Alternativně se pouţívá mazání olejem. 

Chlazení předlitku v krystalizátoru je kombinací přenosu tepla konvekcí, vedením 

i zářením. Teorie transportu tepla a teplotních polí je komplexně popsána v literatuře [1], [2], 

[3], [12], [39]. V krystalizátoru se z předlitku odvádí z celého ZPO relativně největší mnoţství 

tepla za jednotku času. Z celkové entalpie předlitku je v krystalizátoru odvedeno 10 aţ 30 % 

v závislosti na formátu a parametrech lití. 

Oscilace krystalizátoru je nutná pro minimalizaci tření mezi natuhlou skořepinou (licí 

kůrou) a pracovním povrchem krystalizátoru, zabraňuje přetrţení skořepiny a výtoku tekuté 

oceli (tzv. průval). Tření je téţ sniţováno jiţ zmíněným lubrikantem, jako jsou oleje nebo licí 

prášky. Oscilace o frekvenci řádově jednotek Hz jsou vybuzovány hydraulicky nebo 

mechanicky. Oscilace mohou být symetrické (harmonické) nebo nesymetrické (negativní 

obrat), kdy pohyb dolů je rychlejší. Cykly oscilací krystalizátoru mají různou frekvenci 

a tvary. Ve skořepině tak mohou vznikat tlaková i tahová napětí. Snahou je zmenšovat tahové 

napětí s předpokladem, ţe povrch bude bez trhlin a pórovitosti [35], [38]. 
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Z mnoha výzkumných prací provedených různými autory [6], [9], [27], [42] plyne, ţe 

největší vliv na celkovou činnost ZPO má krystalizátor, přesněji pracovní podmínky 

v krystalizátoru. 

Po opuštění krystalizátoru je předlitek chlazen v zóně sekundárního chlazení takovou 

intenzitou, aby před dělením byl utuhlý v celém průřezu. Předlitek, který má ještě stále tekuté 

jádro, z krystalizátoru vstupuje do zóny sekundárního chlazení, provozně nazývaného „klecí“, 

kde je ostřikován vodou. Předlitek je veden vodicími a opěrnými válečky. Intenzita 

a rovnoměrnost chlazení v sekundární oblasti má podstatný vliv na povrchovou 

a podpovrchovou kvalitu předlitku, zejména na vznik povrchových trhlin, vnitřních trhlin 

a rhomboiditu. I kdyţ prvotní příčiny zárodků těchto vad se přisuzují procesu chlazení 

v krystalizátoru, nerovnoměrně a špatně seřízené sekundární chlazení můţe jakost produkce 

dále prudce zhoršit [16], [26], [21], [31]. 

Typicky je sekundární chladicí systém tvořen skupinami zón chladicích trysek, 

odpovídajícími segmentu s řízeným chlazením tuhnoucího proudu procházejícího strojem. 

Chladícím tryskajícím médiem je voda nebo směs vzduchu a vody. 

V této oblasti se uplatňují všechny tři způsoby přenosu tepla: vedení, konvekce 

a radiace [3]. 

Po narovnání je předlitek dopravován po válečkové trati k dělícímu stroji, kde je dělen 

na poţadované délky polotovaru. Kaţdý kus je označen značkovacím zařízením. Řezání můţe 

být mechanické nebo kyslíkovým hořákem. 

V závislosti na způsobu budoucího pouţití jsou výsledné produkty dochlazovány na 

chladicích roštech nebo tzv. horkou cestou dopravovány ke konečnému válcování. I při horké 

cestě musí být znovu ohřívány, aby se pro válcování dosáhlo optimálních tepelně-

mechanických vlastností [36]. 

2.1   Příklad bramového kontilití v EVRAZ Vítkovice Steel, a.s. 

Aplikovaný výzkum s vytyčenými cíli byl realizován na konkrétním ZPO v EVRAZ 

Vítkovice Steel, a.s., foto zařízení viz obrázek 3. Základní technické parametry tohoto 

kontilití jsou dle zdroje [15] následující: 

Výška krystalizátoru       900 mm 

Část krystalizátoru nad rovinou    580 mm 

Hladina oceli od horní hrany krystalizátoru   0-100 mm 

Protipůvalový systém      dvě řady s 44 termočlánky 

Tloušťka produkované bramy    145 mm, 180 mm, 250 mm 

Šířka produkované bramy     800 – 1600 mm 

Rádius        8 000 mm 

Část rovné části klece      8 500 mm 

Vzdálenost od konce klece po pálící stroj   2 000 mm 

Počet stavitelných segmentů     11 

Počet nezávislých regul. okruhů sekundárního chlazení 13 
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Obr. 3.  Fotografie ZPO v EVRAZ Vítkovice Steel, a.s., zdroj: foto EVRAZ 

 

  



 

14 

3   SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

Tepelné procesy v bramě, probíhající při jejím průchodu celým ZPO, představují 

sloţitý mnoha komponentní tepelný, termodynamický, hydrodynamický a mechanický 

systém. Jeho poznání a řešení vyţaduje interdisciplinární přístup. Výsledkem nastavení 

optimálního tuhnutí (krystalizace) je kvalitní předlitek (v provoze téţ nazývaný „kontislitek“). 

O sloţitosti procesu tuhnutí na kvalitu bram svědčí sloţitost dodávaných softwarových 

nástrojů predikce vad, které je nutné přizpůsobit konkrétní technologii a sortimentu 

odlévaných skupin jakostí oceli. Problematika kvality předlitků, členění vad a jejich moţných 

příčin je velmi sloţitá a rozsáhlá. Přehledu a rozboru této problematiky je věnována 

i následující kapitola 4. 

3.1   Tepelné procesy na ZPO a jejich modelování 

Za tepelné procesy, probíhající při odlévání oceli na zařízení pro plynulé odlévání 

oceli, lze v obecné rovině povaţovat především tuhnutí a chladnutí odlévané oceli spojené 

s fázovými a strukturálními změnami, přenos tepla z povrchu do okolí předlitku při jeho 

průchodu ZPO (v primární, sekundární i terciární chladicí zóně) [1], teplotní deformace, 

vedoucí případně aţ ke vzniku trhlin [32] a chemických heterogenit v krystalizujícím 

předlitku [22]. 

Tuhnutí (krystalizace) je přeměna tekuté fáze oceli (taveniny) na pevnou fázi, která 

v bramě probíhá v kašovité zóně, tzv. „mushy zone“, ohraničené izolikvidou a izosolidou. Ke 

ztuhnutí posledního zbytku taveniny musí dojít v dostatečné vzdálenosti před dělicím 

agregátem. Vzdálenost od hladiny oceli v krystalizátoru po bod posledního tuhnutí se nazývá 

metalurgická délka. Chladnutí je odvod tepla z tekuté i tuhé fáze bramy vedením přes licí 

kůru k povrchu. Z povrchu předlitku je pak teplo odváděno do vodou chlazených desek 

krystalizátoru (zóna primárního chlazení), radiací a nucenou konvekcí při ostřiku chladicího 

média v oblasti sekundárního chlazení aţ po chladnutí na volném vzduchu, způsobené 

odvodem tepla přirozenou konvekcí a radiací v terciární oblasti chlazení. 

Vývoj technologie odlévání a metod řízení ZPO se děje, vedle postupů typu zkouška - 

omyl, systematickým teoreticko-experimentálním výzkumem jak na reálném zařízení, tak na 

fyzikálních a matematických modelech. 

Modelování představuje významnou součást výzkumu a řízení výroby na ZPO 

s vyuţitím různých matematických modelů, od off-line verzí aţ k verzím on-line. Moderní 

zařízení ZPO je vybaveno on-line teplotním modelem, ve kterém ze vstupních dat, snímaných 

přímo na konkrétním ZPO, je vypočítáváno a znázorňováno teplotní pole bramy v kterémkoli 

okamţiku a libovolném místě při jeho průchodu licím strojem. Dnes je jiţ technická úroveň 

těchto modelů, také díky stále rostoucímu výkonu hardware, na takovém stupni vývoje, ţe 

výpočet a znázornění výsledků tepelných procesů jsou i v časové shodě s reálným procesem 

na daném ZPO. Teplotní modely jsou častým tématem publikací v oblasti kontilití, viz např. 

[4], [7], [10], [11], [13], [18], [19], [37], [45]. 

Pro úspěšnou funkci těchto modelů je zásadní a přitom velmi sloţitý problém 

kvantitativně definovat přenos tepla mezi předlitkem a postupně všemi chladicími zónami při 

postupu bramy licím strojem, tedy definovat okrajové podmínky na povrchu bramy, a to 

i v závislosti na její povrchové teplotě. Dá se předpokládat, ţe odvod tepla z bramy je 

symetrický podle svislé osy příčného řezu bramy, je proto dostatečné, kdyţ teplotní model 

řeší teplotní pole jen v polovině příčného řezu. 
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Okrajové podmínky jsou pak definovány: 

na hladině oceli 
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(5) 

kde T je teplota (K), 

 Tpo – teplota povrchu předlitku (K), 

 Tkr – teplota povrchu krystalizátoru (K), 

 Tok – teplota okolí (K), 

 qk – hustota tepelného toku v krystalizátoru (W·m
-2

), 

 k  – součinitel prostupu tepla z oceli do stěny krystalizátoru (W·m
-2

·K
-1

), 

 α – součinitel přestupu tepla konvekcí (W·m
-2

·K
-1

), 

  – součinitel tepelné vodivosti (W·m
-1

·K
-1

), 

 ε – emisivita (1), 

 q – hustota tepelného toku do válce (W·m
-2

) 

 σ – Stefan-Boltzmanova konstanta (W·m
-2

·K
-4

). 

S náročnou definicí okrajových podmínek bylo třeba se vypořádat při sestavení 

numerického modelu nestacionárního teplotního pole bramy, které je ve zjednodušení 

popsáno Fourier-Kirchohoffovou rovnicí. Zde po zavedení termodynamické funkce měrné 
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  (6) 

kde x, y, z jsou souřadnice (m), 

 i – měrná entalpie (J·kg
-1

), 

 τ – čas (s), 

 ρ – hustota (kg·m
-3

), 

 v – rychlost (m·s
-1

). 

Verze off-line a on-line teplotního modelu, vypracovaného na VUT-FSI Brno, je jiţ 

několik roků nepřetrţitě pouţívána v EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s. Výsledky výpočtu 

teplotního pole jsou zobrazovány na obrazovce velínu ZPO, viz obrázek 4. 
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Obr. 4.  Zobrazení výsledku teplotního pole na schématu stroje [4] 

3.2   Statistický přístup k technologii výroby na ZPO  

Plynulé odlévání oceli je komplexní proces, který se vyznačuje značnou neustáleností, 

tzv. fluktuací. Fluktuace má negativní vliv na kvalitu bram a do značné míry způsobuje 

obtíţnost stanovení příčiny vad. Z toho plyne náročnost optimálního nastavení 

technologických parametrů odlévání a jejich řízení při událostech vyvolaných technologií [6], 

[20], [31], [37], [39]. 

Celý proces odlévání oceli v sekvencích je podrobně mapován měřením, zadáváním 

dat obsluhou včetně provádění chemických analýz. K vzniklým předlitkům a z nich 

odválcovaných výrobků je přiřazeno hodnocení kvality. Vzniká tak časová řada značně 

rozsáhlých dat, mapující výrobní proces. Lze konstatovat, ţe potenciál těchto dat není 

dostatečně vyuţit. Je to způsobeno mimo jiné i tím, ţe je velmi obtíţné s těmito daty 

manipulovat a ţe přiřazování údajů k danému místu bramy a případné vady není jednoduché. 

Popis vlastního vyvinutého algoritmu přiřazování dat ke konkrétnímu místu na bramě je 

popsán v kapitole 5. 

Tato data přímo vybízejí k vyuţití moderních statistických metod k monitorování [44], 

vyhodnocení kvality výroby a k následné predikci vad. V rámci výzkumu za podpory různých 

projektů ve spolupráci s technology ZPO byla provedena celá řada statistických rozborů. 

Postup a dosaţené výsledky jsou uvedeny v kapitolách 6 aţ 9. Přitom bylo vyuţito moderních 

statistických metod, popsaných v literatuře [52] – [66]. 

3.3   Predikční systémy kvality předlitku 

V současné době je moţno říci, ţe základní technický vývoj klasických zařízení 

pro plynulé odlévání oceli dosáhl takové úrovně, ţe další vývoj často není nutný. Mezi 
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„klasická” ZPO dnes neřadíme celé skupiny pochodů v plynulém odlévání, 

charakterizovaných většinou jako plynulé lití předlitků s rozměry blízkými hotovým 

výrobkům (NNSCC - Near Net Shape Continuous Casting). 

V jednotlivých technologických uzlech klasických ZPO probíhal vývoj a technické 

zdokonalování v oblastech keramických materiálů, krycích strusek a licích prášků, přes 

ochranu licího proudu z pánve i mezipánve, materiál (CuCrZr), tvar, chlazení a oscilaci 

krystalizátoru, automatické přidávání licího prášku do krystalizátoru, řízení výšky hladiny 

oceli v něm, sekundární chlazení (dvousloţkový systém), elektromagnetické míchání 

v krystalizátoru i sekundární zóně, vodicí a taţné elementy, systémy ohybu a rovnání 

předlitku, důsledné dodrţování licí osy, aţ po plnou automatizaci celého procesu odlévání na 

ZPO s vyloučením lidského faktoru. Kromě toho byla vyvinuta celá řada měřicích a 

diagnostických přístrojů pro zvyšování kvality odlévání a údrţbu ZPO, indikaci strusky, 

průvalů atd. 

Ve zmíněných oblastech samozřejmě stále dochází k různým, víceméně drobným 

metalurgickým, technickým a technologickým zlepšováním, avšak obecně je moţno říci, 

ţe další moţnosti zefektivnění výroby cestou zásadních změn jsou jiţ omezeny velmi úzkými 

bariérami. 

Jednou z oblastí, kde jsou stále rezervy, je zvýšení a kontrola kvality plynule litého 

předlitku (dále jen zkráceně předlitku) a zvláště finálních výrobků hutního závodu. Toho je 

moţno dosáhnout zavedením systémů predikce, v prvé fázi predikce kvality předlitku a 

následně i finálních výrobků. Dle pojmenování těchto systémů je jejich základním cílem 

předpovídat jakost produktů ještě před nebo v okamţiku jejich opuštění výrobní linky. 

Je zde moţnost přechodu od diskontinuální výroby v úseku tekutá ocel - válcovaný 

výrobek k výrobě kontinuální, s průkaznou úsporou energeticky náročného ohřevu 

před dalším tvářením předlitku. Predikce jakosti umoţňuje další přímé zpracování předlitku 

bez výrazného rizika, ţe absence jejich kontroly ve studeném stavu s následným odstraněním 

zjištěných vad bude příčinou výskytu zmetkujících či jakost degradujících vad na finálních 

výrobcích. I v případě výskytu neodstranitelných vad na předlitku je jejich vyřazení před 

zbytečným dalším zpracováním ekonomicky výhodné. 

Druhým, snad stále ne dostatečně ceněným přínosem predikčních systémů je vyuţití 

zpětné vazby mezi kvalitou předlitku a finálního výrobku a technologickými parametry 

odlévání oceli na ZPO, případně parametry zpracování předlitku na válcovně. Archivací 

a statistickým zpracováním obrovského počtu případů této vazby (parametr versus stupeň 

kvality) je moţno aţ s překvapivým úspěchem nalézt optima technologických parametrů 

odlévání a dalšího zpracování. 

Samozřejmě ještě ne zcela jasnou je otázka úspěšnosti predikce. Pokud například 

firma VoestAlpine AG uvádí úspěšnost svého systému CAQC v obou směrech vysoce nad 

devadesát procent, dá se to povaţovat za velký úspěch. O tomto predikčním systému existuje 

celá řada publikací, například [17], [24], [81], [82], [83]. 

3.3.1   Vyvíjené systémy predikce 

Slovo „predikce” (anglicky prediction) je, stejně jako „kvalita”, převzato z latiny a má 

jasný český ekvivalent „předpověď”. V českém technickém názvosloví se tento výraz nevţil. 

Je však běţné, ţe pro odborné výrazy se v češtině pouţívají přejatá, pravopisně počeštělá 

slova. Proto i v této práci budeme běţně pouţívat výraz predikce kvality, nebo jenom 

zkráceně predikce. 
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Systémy predikce kvality hutních výrobků jsou v dnešní době jiţ poměrně dobře 

známy. Ve sledované oblasti hovoříme o predikci předlitku a z ní pak dále predikované 

kvalitě konečných hutních výrobků. Tyto systémy jsou uplatňovány zvláště právě na 

bramových ZPO, kde sázení teplých bram bez jejich predikované kvality jiţ není běţné. 

V současné době renomovaní producenti ZPO jiţ systémy predikce kvality předlitku nabízejí 

jako součást dodávky ZPO. Naše prozatímní zkušenosti z českých hutí však ukazují, ţe tyto 

systémy jsou nefunkční, tedy ţe výsledné predikované kódy kvality podle dodaných 

algoritmů a stanovených mezí neodpovídají ani zdaleka skutečnému stavu kvality předlitku. 

Toto je ovšem nutno blíţe vysvětlit. Po stránce softwaru jsou systémy bezchybné, to 

znamená po stránce algoritmů přiřazení okamţité hodnoty konkrétního parametru délkovému 

úseku předlitku, výpočtu stupně kvality pro celý dělený předlitek z těchto dílčích délkových 

úseků a stanovení stupně kvality dle kvantitativní míry porušení zadaných mezí. Tyto meze 

však uţ většinou musí stanovit provozovatelé ZPO. Jak sami výrobci a dodavatelé ZPO 

uvádějí, zprovoznění toho systému je naprosto nezbytné provést pro kaţdé ZPO individuálně, 

na základě nepřenosných zkušeností z nejlépe několikaletého provozu. 

Toto „zprovoznění” systému predikce představuje stanovení věrohodných mezí 

technologických parametrů, při jejichţ překročení vzniká vada a výběr vad, vznikajících 

porušením daného technologického parametru. Zprovoznění systému predikce je obvykle 

záleţitostí velmi pracnou, časově náročnou a v případě provedení zahraničním dodavatelem 

pro nás i velmi drahou. Nabídky v této oblasti od renomovaných firem (Voestalpine AG, 

CONCAST AG) se pohybují v rozsahu 1 aţ 2 mil. USD. 

Systémy predikce se jednotlivě liší ve svém technickém provedení, stupni dokonalosti, 

formě výstupů, míře faktické vyuţitelnosti apod. Technickým provedením je například 

myšleno počet a typ sledovaných technologických parametrů, počet a typ predikovaných vad, 

počet stupňů kvality, dispozice pro předlitek dle jejich technologického toku v daném závodě 

apod. Základní principy a filozofie systému jsou však obdobné a dají se obecně formulovat 

následujícím způsobem: Na základě znalostí technologických parametrů odlévání je pro 

kaţdý odlitý předlitek stanovena jeho kvalita. Dle této kvality, obvykle udané v kódu či 

stupni, je pak vydána dispozice pro způsob dalšího zpracování předlitku. 

Takto formulovaná definice systému predikce platí pro predikci kvality předlitku. 

Pokud je systém vypracován i pro finální výrobky, je jeho obecný princip analogický systému 

predikce předlitku. Tedy ze znalosti technologie dalšího zpracování předlitku je predikována 

kvalita finálního hutního výrobku. Propojením obou systémů predikce je tedy moţno 

předpovídat jakost finálního výrobku na základě celého technologického toku oceli, od její 

tekuté fáze po konečné válcování. Kromě toho predikční systém umoţňuje optimalizovat 

provozované technologie a v průběhu výroby činit kroky, které sniţují defektnost 

meziproduktu i konečného výrobku. Ekonomické přínosy predikčního systému jsou pak 

mnohonásobně větší neţ prostředky vynaloţené na jeho provozování. 

Výše uvedená charakteristika systémů predikce kvality byla provedena v obecné 

rovině. Je samozřejmé, ţe pro dosaţení řečených cílů a plné funkčnosti systému je zapotřebí 

řada dílčích, postupových, časově i technicky náročných kroků. Ty jsou více či méně patrny 

na příkladech některých, v literatuře prezentovaných případů. 

Systémy predikce jsou vypracovány a zavedeny v prvé řadě pro závody provozující 

bramová ZPO a produkující ploché výrobky. Zdůvodnění této skutečnosti je poměrně snadné, 

budeme-li hledat příčinu nikoliv v systému samotném, ale ve smyslu jeho vyuţití. Je to v prvé 

řadě poţadavek na teplé sázení bram, coţ u předlitků čtvercových formátů není běţné. 

U bram a z nich válcovaných plechů či pásů, hraje prvořadou roli kvalita povrchu. Bez 
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systému predikce by riziko velkého podílu defektních finálních výrobků bylo značné, nebo 

v případě studené cesty, s inspekcí kaţdé bramy, jsou ekonomické ztráty zřejmé. 

A dále, u bramových ZPO je počet odlitých předlitků řádově menší, neţ u ZPO 

sochorových. Pak například při výrobě tlustých plechů je snadná i identifikace vadného místa 

na bramě, které bylo příčinou vady plechu. Při výrobě dlouhých výrobků ze sochorů je to 

obtíţné. Zde je snazší posuzovat celou tavbu, případně její části, nebo kvalitu celé „dávky“ 

dlouhého výrobku z jednoho kusu předlitku. 

Co se týče vlastního systému, tam, jak bylo řečeno, problém není, coţ ostatně plyne 

i ze zdůrazňovaného vyjádření autorů CAQC i dalších, ţe systém je rovnocenně pouţitelný 

pro bramy, bloky i sochory. 

K teorii a praxi vzniku vad a jejich predikce existují četné publikace, například [1], 

[5], [17], [29], [79], [80]. 

3.3.2   Výčet nejznámějších systémů 

Vývojem a aplikací systémů predikce předlitku se zabývá několik firem. Je však nutno 

říci, ţe aţ na firmu Voestalpine AG je v dostupných materiálech a publikacích moţno nalézt 

většinou pouze obecné informace o detailech práce těchto systémů. Firmy dodávající systém 

predikce, či ho provozující jsou, bez nároku na úplnost výčtu následující: 

 Voestalpine AG – CAQC, Computer Aided Quality Control, řízení kvality počítačem, 

 MANNESMANN, 

 DISTINGTON ENGINEERING CONTRACTING LTD (DEC), Workington, England 

–   QUART, Quality Assessment in Real Time, hodnocení kvality v reálném čase, 

 CONCAST – QAS, Quality Assurance System, Systém zajištění kvality, 

 BHP STEEL – QP, Quality Prediction System, Systém predikce kvality, 

 SOLLAC, IRSID, Valenciennes University – COCCINELLE, Chasse a ľOrigine, 

en Coulee Continue, des Imperfections, Nuisibles ŕ ľExcellence de la Livraison par 

Logiciel Expert, Expertní software pro zjišťování původu škodlivých vad při plynulém 

odlévání, 

 AS a CSM Terni - Master-CAST systém, 

 Rautaruuki - Diagnostic fuzzy expert system. 

3.3.3   Systém řízení kvality CAQC 

Pravděpodobně největších úspěchů při řešení systémů automatizovaného řízení kvality 

při plynulém odlévání bram dosáhla firma Voestalpine AG. V roce 1983 se firma 

Voestalpine AG v Linci rozhodla vyvinout počítačový systém řízení kvality plynule 

odlévaných bram pro jejich sázení za tepla. Spolu s VAI GmbH pak vyvinuly a realizovaly 

projekt CAQC. Systém pracuje v principu tak, ţe bezprostředně po odlití bramy je na základě 

dat z procesu odlévání učiněno rozhodnutí o vhodnosti bramy pro sázení za tepla. Kontrola 

bram inspekcí povrchu a odběrem vzorků, která neumoţňuje sázení za tepla, není v tomto 

případě pro většinu produkce ZPO nutná. Je tak moţno provázat co nejlépe poţadavky na 

konečný produkt s rozhodováním o inspekci a sníţit náklady na konečnou úpravu bram. 

Ve svém informačním materiálu specifikuje firma Voestalpine AG cíle a činnosti 

systému CAQC následovně: 
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Cíle 

 přesné dodrţování poţadované kvality, 

 zvýšení tvorby know-how, zvýšení stupně znalostí o procesu, 

 sníţení výrobních nákladů, 

- zvýšení výtěţku (niţší povrchová úprava), 

- úspora energie (větší podíl teplé vsázky), 

- menším podíl kontroly a manipulace s produktem. 

Činnosti 

 vymezení poţadované kvality výchozího produktu na základě poţadované 

kvality finálního produktu, 

 stanovení korekce dohodnutých zakázek, 

 sběr aktuálních dat procesu, sběr dat z 1 m segmentů proudu, 

 výpočet odchylek od předem stanovených hodnot, 

 predikce kvality formou kódu pro kaţdý segment a následně bramu, 

 dispozice pro další zpracování bram na základě predikované kvality, tj. sázení 

za tepla nebo jiné zpracování, 

 záznam informací o kvalitě a výrobě, statistické hodnocení a protokoly. 

Dřívější systémy automatizace ZPO, byť i vysoce inteligentní, nespecifikovaly přesně 

aspekty kvality produkce. S vývojem systému CAQC jsou nyní výhodně vyuţívány informace 

o současných podmínkách procesu odlévání (actual proces data) ke zjištění kvality bram 

a určení dalších dispozic pro jejich zpracování. 

Systém CAQC je naprogramován modulárně. Kaţdý z nich zajišťuje některou z funkcí 

jako součást predikce dat. Výčet modulů s jejich popisem je následující: 

Modul Sledování dat procesu  

Všechna data nezbytná pro řízení kvality (měřené hodnoty, poruchy) jsou sbírána 

a vztahována k odpovídajícím sekcím produkce (výrobku). Proto je proud rozdělen 

na segmenty délky a aktuální data jsou ukládána pro kaţdý segment. 

Modul Výpočet odchylek mezi předepsanými a skutečnými podmínkami odlévání  

Předepsané podmínky jsou definovány uţivatelem pro kaţdou skupinu značek ocelí 

ve formě tabulek, které mohou být snadno znázorněny na displeji. Odchylky mezi 

nimi a skutečnými podmínkami lití jsou stanoveny a předkládány uţivateli formou 

protokolu (zprávy). 

Modul Predikce kvality 

Cílem této části je predikovat kvalitu na základě metalurgických funkcí a sledovaných 

dat procesu pro segment formou kódu. Kód pro kaţdý druh defektu je stanoven 

samostatně. Metalurgické funkce jsou uloţeny ve formě tabulek a mohou být velmi 

snadno změněny na displeji bez změny softwaru. 
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Jednoduchá predikce kvality 

Pro tuto predikci je kódování zúţeno na dva stupně pravděpodobnosti defektu 

0 nebo 1, tj. nízká a vysoká pravděpodobnost defektu. 

Inteligentní predikce kvality 

Dokonalá verze predikce kvality uţívá klasifikace v deseti stupních 0 aţ 9, od 

nízké po vysokou pravděpodobnost defektu. Metalurgické funkce v tabulkách 

musí být v tomto případě definovány podstatně podrobněji. 

Modul Dispozice pro bramu 

Pro určení další dispozice pro bramu (tj. sázení za tepla, scarfing,…) kód predikované 

kvality je srovnán s poţadovaným kódem. Korekce dispozice pro bramu je provedena 

na základě rozhodovacích tabulek. 

Modul Určení požadované kvality bramy a odlévacího postupu 

Pro kaţdou plánovanou tavbu systém plánování produkce poskytuje kód kvality bramy 

a poţadovanou analýzu. Informace o poţadovaných podmínkách odlévání je 

dynamicky vytvářena pro kaţdou jednotlivou tavbu. 

Modul Statistické výpočty a protokoly (sestavy) 

Hodnoty uloţených dat z procesu jsou uváděny v protokolu. Tyto informace jsou 

velmi důleţité, neboť to jsou základní informace pro hlubší poznání metalurgických 

procesů. Některé protokoly, které mohou být získány pro různé varianty procesu, jsou 

sestaveny následovně: 

 postup odlévání pro kaţdou tavbu, 

 statistické hodnoty pro segmenty, bramy, tavby a sekvence, 

 výpočet minimální, maximální, standardní odchylky a četnosti defektů, 

 výsledky kvality pro kaţdou bramu, 

 výsledky dispozic pro bramy. 

Informace o systému řízení kvality CAQC firmy Voestalpine AG byly získány 

z publikace na firemním webu [83] a z literatury [17], [81], [82]. 

3.3.4   Shrnutí stávajících poznatků o predikci vad 

Z uvedených poznatků, publikovaných v odborné literatuře, je zřejmé, ţe predikční 

systémy jsou vyvíjeny a provozovány v prvé řadě a ve většině případů pro bramová ZPO. 

Základní motivací pro jejich vývoj je umoţnění nebo usnadnění přímého propojení procesů 

odlévání a válcování oceli. To nabízí vynikající ekonomické přínosy v porovnání s klasickými 

procesy „snadného dávkového“ zpracování produktů ZPO, které vyplývají z omezení počtu 

výrobních etap, zařízení, výrobní doby a maximálního vyuţití energie. 

Z výše uvedených poznatků je zřejmé, ţe systémy jsou z hlediska technického 

a z hlediska softwaru aplikovatelné i na jiné typy ZPO, tedy bloky či sochory. Přesto jsou 

nejvíce vyuţívány právě u bramových ZPO, protoţe zde jsou častější cesty přímého 

zpracování bram (sázení za tepla nebo pouze vyrovnávací pec). 

Na závěr lze konstatovat, ţe z výše uvedeného je zřejmá značná snaha provozovatelů 

bramových ZPO zavádět na jejich ocelárnách predikční systémy kvality plynule litých 

polotovarů i výrobků. Vzhledem k značné sloţitosti problému, plynoucí z nadneseně řečeno 
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„tisíců mnohdy těţce uchopitelných faktorů“ s vlivem na kvalitu a vady bram, jsou však zatím 

výsledky těchto činností za očekáváním ocelářů. Devadesáti procentní úspěšnost většiny 

pracujících systémů je zatím nedosaţitelná hranice. Stěţejní problém zde není v technickém 

provedení vlastních systémů, ale je to problém metalurgický; problém exaktního popsání 

chování oceli, zvláště v její tekuté fázi. 

O to více je zde výzva k dalšímu zkoumání a řešení všech sloţitých aspektů predikce 

kvality bram. Tento závěr byl i motivací k řešení, navrţenému v kapitole 11. 
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4   VADY PLYNULE LITÝCH BRAM 

Výstupem predikčního systému je stanovení určitého druhu vady s poţadovanou 

pravděpodobností. Vzhledem k tomu, ţe poţadavky odběratelů na kvalitu předlitků jsou 

limitující pro odbyt výrobků, jsou kvalita a vady bram mimořádně důleţitými ukazateli 

úspěšnosti výroby v ocelárně jako celku. Souvislost mezi předlitkem a finálním výrobkem je 

evidentní, jak bude dále ukázáno. 

Nejprve budou zmíněny vlastnosti bram, kterými je v podstatě také definována jejich 

kvalita, a potom přehledně uvedeny moţné vady bram s komentářem k příčinám jejich 

vzniku. Na závěr pak bude proveden dle popsaných příčin jednotlivých vad výběr těch, které 

ve statistickém rozboru budou dávány do souvislostí s vybranými technologickými parametry 

odlévání. 

Členění a popis bram byl získán jak z literárních pramenů, například [1], [2], [5], [15], 

[85], tak ze zkušeností při zpracování dat EVRAZ Vítkovice Steel, a.s., Třineckých ţelezáren, 

a.s. a U. S. Steel Košice a zejména na základě osobních diskuzí s metalurgy. 

4.1   Kvalita a vlastnosti bram  

Kvalita ztuhlých bram a související vlastnosti z nich válcovaných polotovarů, jsou 

obvykle posuzovány zákazníkem dle jejich vlastností v pevném stavu, a to vlastností 

mechanických (pevnost, taţnost, mez kluzu atd.), fyzikálních (hustota, pruţnost, součinitel 

tepelné vodivosti atd.), chemických (korozivzdornost, odolnost v sirovodíkovém prostředí 

atd.) či technologických (svařitelnost, prokalitelnost atd.) - viz ČSN 42 0042 a další 

související normy. Kvalita bram v předkládaném pojetí musí být posuzována dle jiných 

kritérií, a to jako materiálu v „litém stavu“, která jsou rozdílná od tvářených ocelových 

hutních výrobků. Predikovat vlastnosti finálního produktu na základě měřených 

technologických veličin je velmi obtíţný úkol. Je to mimo jiné proto, ţe k hodnocení kvality 

předlitku - bramy jako hutního polotovaru na ZPO nebyla vypracována obecně platná 

metodika či závazný předpis (ČSN nebo EU norma). Lze předpokládat, ţe se tak ani nestane 

v dohledném časovém horizontu. Důvodem můţe být i to, ţe jednotlivá ZPO v naší republice 

produkují odlišný sortiment. Navíc jsou naše hutní provozy vlastněny různými nadnárodními 

firmami. 

Vlastností bram je v prvé řadě charakter jejich makrostruktury a výskyt vad. 

O mikrostruktuře jako vlastnosti či kritériu nelze hovořit přímo, její hodnocení je však 

vyuţíváno při zjišťování stavu narušené kovové matrice, např. v makroskopicky zjištěných 

trhlinách, ke zjišťování přítomnosti nekovových částic (vměstky různého původu), 

přítomnosti některých prvků a hlavně míry jejich segregace, atd. 

Výsledné vlastnosti finálních výrobků z pohledu licí makrostruktury závisí na způsobu 

a stupni přetváření plynule litého předlitku. Proto lze vztah mezi makrostrukturou bram 

a jejich vadami charakterizovat následujícími, někdy i protichůdnými větami: 

 „nepříznivě utvářená licí makrostruktura můţe být příčinou vad předlitků“, 

 „i nepříznivě vytvořená makrostruktura nemusí být příčinou vad, lze ji při dalším 

zpracování předlitků opravit“, 

 „některé vady vznikají v důsledku či za přispění nevhodné makrostruktury (iniciace 

vad na hranicích velkých kolumnárních krystalů či segregace na hranicích zrn)“, 
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 „některé vady vznikají i v ideálně utvářené makrostruktuře (příčiny jsou jiné, většinou 

mechanická nebo tepelná napětí)“. 

Z dalších parametrů, které dávají exaktní informaci o kvalitě bramy, zvláště z pohledu 

vlastností finálního výrobku a vhodnosti pro další pouţití, lze jiţ jmenovat pouze chemické 

sloţení oceli. To však při vlastním odlévání na ZPO nelze ovlivnit, vyjma ovlivňování 

chemického sloţení oceli v mezipánvi vstřelováním plněných profilů s mikrolegujícími prvky 

nebo vstřelování CaSi, obvykle k zabránění zarůstání výlevek mezipánve. Případy nedodrţení 

předepsané analýzy, poţadované příslušným detailním technologickým předpisem (dále jen 

DTP), jsou při dnešní úrovni technologie výroby a hlavně zpracování oceli na pánvové peci 

výjimečné. Vlastnosti a kvalitu bram ovlivňuje řada faktorů. 

Za prvé jsou to faktory, které můţeme povaţovat za základní, které k plynulému 

odlévání neodlučitelně patří a existují většinou nezávisle na typu ZPO i agregátech pro výrobu 

a mimopecní zpracování oceli před odléváním, na jakosti odlévané oceli, na specifických 

podmínkách kaţdé ocelárny apod. Tedy jsou zde ze samotné fyzikální podstaty této 

technologie plynulého odlévání oceli. 

Za druhé jsou to faktory, které mohou, ale nemusí při procesu plynulého odlévání 

oceli na předlitek působit, a které lze označit za nové technologie, resp. podpůrné výrobní 

systémy. Jejich smyslem je zlepšování kvality produkce, zvyšování výkonu ZPO při 

zachování standardní kvality nebo zvyšování spolehlivosti procesu odlévání. 

4.2   Základní parametry a podpůrné technologie 

Do prvé zmíněné kategorie patří základní technologie odlévání a parametry s ní 

související. Jsou to ukazatele tekuté oceli – její chemické sloţení, teplota, homogenita 

(teplotní a chemická), mnoţství, velikost a typ nekovových vměstků, obsah plynů v oceli, 

zvláště aktivita kyslíku; parametry mezipánve, tedy výška hladiny a hmotnost oceli 

v mezipánvi, včetně způsobu ochrany hladiny před oxidací a schopnosti krycího zásypu 

pohlcovat vyplouvající nekovové vměstky. Dále to jsou parametry primárního a sekundárního 

chlazení, rychlost odlévání, fyzikální, chemické a mineralogické vlastnosti licího prášku 

u ponorného lití nebo vlastnosti mazacích médií u otevřeného lití, parametry oscilace 

krystalizátoru, systém a přesnost řízení hladiny oceli v krystalizátoru. Patří sem také 

konstrukce a zvláště seřízení vodicích prvků v sekundární zóně (seřízení technologické osy 

stroje), přítlaků taţných a rovnacích stolic a nakonec vychlazování předlitků v terciální zóně. 

Shrnuto: ukazatele tekuté oceli dodané k odlévání; parametry mezipánve; přehřátí oceli nad 

teplotu likvidu; licí rychlost; způsob ochrany licího proudu oceli; chladicí výkon 

krystalizátoru; parametry licího prášku, respektive mazacího média; řízení hladiny oceli 

v krystalizátoru; údaje o oscilacích krystalizátoru; chladicí výkon sekundární zóny; 

konstrukce sekundární zóny; vedení bramy v technologické ose ZPO; práce taţných 

a rovnacích stolic; chladicí výkon terciární zóny. 

Do druhé kategorie faktorů - „nových technologií“ je moţno, bez nároku na úplnost 

výčtu vzhledem k jejich prudkému rozvoji, přiřadit tyto: 

 Zpracování oceli v mezipánvi. Těchto technologií je celá řada, dnes jiţ běţně 

provozovaných a známých pod všeobecným názvem „mezipánvová metalurgie“. Jsou 

to například filtrace oceli keramickými filtry, dmýchání inertního plynu porézními 

tvárnicemi ve dně mezipánve (argonové clony apod.), vstřelování (podávání) plněných 

profilů nebo drátů, stabilizace teploty plazmovým dohřevem, modifikace vměstků 

různými technologiemi, ochrana povrchu oceli inertní atmosférou a další. 
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 Elektromagnetické míchání oceli. Tato oblast je dle pouţitých technologií, 

poţadovaných účinků na odlévaný předlitek a umístění míchačů v podélné 

technologické ose ZPO dnes jiţ tak rozsáhlá, ţe můţeme říci, ţe tvoří specifickou 

autonomní oblast technologií, doplňkových k plynulému odlévání oceli. Na bramovém 

ZPO v EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s. však tato technologie není. 

 Elektromagnetická brzda, vyuţívaná hlavně u bramových zařízení. 

 Protiprůvalový systém. Celá řada protiprůvalových systémů, pracujících převáţně na 

principu měření a sledování trendů teplot pracovních stěn krystalizátoru. 

 Řada technologií, snažících se na základě vibrací tekuté oceli v krystalizátoru ovlivnit 

primární strukturu plynule odlévaného produktu. Zdroje vibrací mohou být 

mechanické (tenký ocelový pásek), elektromagnetické či ultrazvukové. 

 Ovlivňování licí struktury přidáváním kovových částic stejného chemického sloţení, 

jako je odlévaná ocel, do krystalizátoru. 

 Redukce předlitku v okolí konce tekutého jádra. Ta můţe být mechanická a v poslední 

době poměrně často zmiňovaná tzv. tepelná redukce - „thermal soft reduction“, 

vyuţívající smrštění objemu oceli v důsledku rychlého sníţení teploty předlitku. 

 Automatizace řízení některých technologií - nové automatizační prvky tvoří zcela 

samostatnou kapitolu řešené problematiky. 

 Aplikace teplotních modelů, simulujících průběh tuhnutí [49], [50] předlitku off-line 

a nejnověji i on-line. Systém on-line je pak moţné vyuţít i k řízení procesu odlévání, 

při jeho průběţné verifikaci skutečně měřenými hodnotami teplot tuhnoucího 

a chladnoucího předlitku. 

 Systémy predikce kvality předlitku jsou více vyuţívány u bramových formátů, kde 

optimalizují vlastní ZPO i operaci přímého válcování. Nicméně je moţné nalézt 

zmínky i o jejich vyuţívání na blokových nebo sochorových ZPO, kde je práce těchto 

systémů vyuţitelná i ke korekci technologie lití off-line. 

4.3   Vady bram 

Vlastní vady bram, které jsou popsány a bývají sledovány a vyhodnocovány, jsou 

obvykle rozděleny do tří základních skupin. Podle svého charakteru a umístění v průřezu 

plynule litého předlitku jsou to vady povrchové, vnitřní a rozměrové, respektive tvarové. 

Vady bram a jejich příčiny jsou častým tématem publikací, viz literatuře [1], [2]. [5], [6], [27], 

[28], [32], [35], [40], [46]. 

4.3.1   Rozměrové a tvarové vady 

Do této skupiny vad jsou zahrnuty vady rozměrů, úchylek tvarů a polohy obrysových 

hran příčného průřezu a úchylky tvaru a polohy na bramě. 

Vady rozměrů znamenají nedodrţení technických poţadavků na délku, šířku 

a tloušťku bramy, stanovených technickými dodacími podmínkami. Ty jsou obvykle součástí 

kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím. 

Za úchylky tvaru a polohy příčného průřezu jsou povaţovány úchylka přímosti 

(vyborcení, vborcení a kosoúhlost) a úchylka kolmosti. Přípustné hodnoty těchto úchylek jsou 

obvykle rovněţ dány technickými dodacími podmínkami. 
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Úchylky tvaru a polohy na bramě představují dva typy úchylky přímosti - prohnutí 

a šavlovitost. Tyto úchylky nebývají běţně stanoveny technickými dodacími podmínkami, ale 

pouze v případě zvláštního poţadavku kupujícího. 

Přehled rozměrových a tvarových vad:  

V1.1. Úchylka délky 

V1.2. Úchylka šířky 

V1.3. Úchylka tloušťky 

V1.4. Vyborcení široké strany 

V1.5. Vborcení široké strany 

V1.6. Vyborcení úzké strany 

V1.7. Vborcení úzké strany 

V1.8. Kosoúhlost 

V1.9. Prohnutí 

V1.10. Šavlovitost 

V1.11. Korýtkovitost 

Příčiny vzniku rozměrových vad jsou v práci licího stroje, tedy nikoliv v oblasti 

metalurgické. Jsou to zejména špatné seřízení pálicího stroje, čidla pro měření odlité délky 

předlitku, chyba mechanického stavu krystalizátoru a chyba seřízení opěrných, rovnacích 

a taţných válců. Vady tvarové jsou pak důsledkem chyb licího stroje nebo nevyhovujícího 

sekundárního chlazení, případně kombinací obou příčin. Pouze u vady vyborcení široké strany 

předlitku hrají ještě další nepříznivou roli vysoká teplota a rychlost odlévání. 

Četnost výskytu rozměrových a tvarových vad na předlitku obdélníkového průřezu 

bývá obvykle malá a v běţné míře tyto úchylky nečiní potíţe při dalším zpracování předlitku. 

Vyborcení úzkých stran předlitku můţe způsobovat potíţe v případě jejich ohřevu 

v naráţecích pecích. V případě dodatečného podélného dělení předlitku je pro další 

bezdefektní zpracování poţadován bezchybný pravoúhlý tvar příčného průřezu apod., ale 

obecně lze říci, ţe rozměrové a tvarové vady nejsou u předlitků obdélníkového průřezu 

hlavním problémem jejich kvality. 

Poněkud jiná je situace, jestliţe tyto vady jsou příčinou nebo základním podnětem 

vzniku jiných, pro další zpracování „škodlivých“ vad. Je to případ podélného i příčného 

lokálního vborcení, která jsou prvotní příčinou povrchových nebo podpovrchových trhlin, 

případ vborcení úzké strany, způsobujícího podélné rohové trhliny nebo trhliny v trojném 

bodě, případ kosoúhlosti, způsobující vznik podélných rohových trhlin nebo případ vyborcení 

široké strany, majícího zásadní vliv na všechny středové chyby předlitku - trhliny, lunkry 

nebo porezitu a segregace. 

V těchto případech vede odstranění příčin vzniku uvedených tvarových vad zároveň 

i k zamezení výskytu „nebezpečných“ povrchových nebo vnitřních vad předlitku. 

4.3.2   Povrchové vady 

Povrchové vady jsou na ZPO největším problémem kvality předlitku, které způsobují 

obvykle podstatně větší potíţe při jeho dalším zpracování, neţ vady vnitřní nebo tvarové. Je 

to dáno skutečností, ţe veškeré vady na povrchu se při dalším válcování neodstraní a projeví 

se dále jako vady na povrchu plochých výrobků, u nichţ je poţadavek na bezchybný stav 

povrchu prvořadý. Rovněţ četnost výskytu povrchových vad je při odlévání předlitku 

většinou podstatně vyšší, neţ vad jiného charakteru. Zvláště škodlivé a navíc nejčastěji se 

vyskytující jsou podélné i příčné povrchové trhliny. 
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Za povrchové jsou povaţovány všechny vady, jeţ bezprostředně souvisí s povrchem 

bramy. Rovněţ vady, uloţené těsně pod povrchem v hloubce 1 aţ 2 mm, jsou řazeny do 

skupin vad povrchových, neboť jiţ při ohřevu bramy před tvářením se při tvorbě okují na 

povrchu předlitku otevřou a okysličí. 

Povrchové vady jsou v zásadě dvojího druhu. Jsou to necelistvosti typu trhlin a bublin 

nebo je to porušení spojitosti licí kůry, vzniklé zatlačením nekovového materiálu do povrchu 

předlitku, zatečením oceli mezi stěnu krystalizátoru a utuhlou kůru předlitku, přerušením lití 

apod. „Nejnebezpečnějšími“ a také obvykle nejčastějšími vadami jsou trhliny, z nich pak 

hlavně podélné i příčné trhliny na ploše široké stěny bramy. 

Přehled povrchových vad: 

V2.1. Podélné trhliny na stranách 

V2.2. Podélné trhliny rohové 

V2.3. Příčné trhliny na stranách 

V2.4. Příčné trhliny rohové 

V2.5. Hvězdicovité trhliny 

V2.6. Podélné vborcení 

V2.7. Příčné vborcení  

V2.8. Pórovitost 

V2.9. Oscilační vrásky 

V2.10. Strusková místa 

V2.11. Studený spoj 

V2.12. Nespojitá licí kůra 

V2.13. Rýhy 

Vznik povrchových vad je ve většině případů situován do oblasti krystalizátoru. 

Výjimku tvoří rýhy, zatlačená cizí tělesa do povrchu předlitku apod., které mohou vznikat při 

vedení předlitku ve vodicích, rovnacích nebo taţných válcích. 

V případě povrchových trhlin je jejich vznik dán chybou tepelné práce krystalizátoru 

a souvisejícími technologickými parametry odlévání. Příčiny vzniku povrchových trhlin lze 

tedy stručně charakterizovat chybnou prací nebo stavem následujících faktorů v primární 

oblasti chlazení: 

 kónicita krystalizátoru, 

 mechanický stav krystalizátoru, jeho opotřebení nebo borcení, 

 parametry oscilace krystalizátoru, 

 výška hladiny oceli v krystalizátoru, 

 tepelně technická práce krystalizátoru, 

 licí prášek. 

Ostatní technologické parametry odlévání a související faktory nejsou příčinou vzniku 

povrchových trhlin, některé z nich však mohou úspěšně podporovat růst povrchových, 

případně otevření podpovrchových trhlin, vzniklých jiţ v krystalizátoru. Významnou roli 

v náchylnosti konkrétních značek oceli k tvorbě povrchových trhlin hraje také chemické 

sloţení oceli. 

Sekundární chlazení není prvotní příčinou povrchových trhlin, jeho nadměrná 

intenzita, zvláště v prvních sekcích pod krystalizátorem nebo nerovnoměrnost v příčném 

i podélném směru však mohou významnou měrou rozvíjet trhliny, vzniklé v primárním 

chlazení. 
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Stav vodicích a rovnacích válců je důleţitým faktorem, který můţe podporovat vznik 

příčných a podélných trhlin, jejichţ počátek se nachází v kořenech hlubokých oscilačních 

vrásek. 

Teplota a rychlost odlévání působí ve shodném směru, a to tak, ţe jejich vyšší 

hodnoty, neţ jsou hodnoty optimální pro danou značku oceli, zvyšují náchylnost předlitku 

ke vzniku podélných trhlin. 

4.3.3   Vnitřní vady 

Pod označením vnitřní vady je zahrnuta celá škála vad v oblasti začínající pod 

povrchem předlitku a jdoucí aţ do jeho středu. Kromě vměstků a bublin, jejichţ výskyt je dán 

v prvé řadě vlastnostmi odlévané oceli, je moţno vnitřní vady hrubě rozdělit do dvou skupin 

podle jejich umístění v příčném průřezu předlitku a částečně také podle příčiny jejich vzniku. 

Jsou to trhliny, obvykle nazývané mezilehlé, nacházející se v pásmu mezi povrchem 

a středem oblasti předlitku. Druhou skupinu tvoří chyby středové oblasti předlitku, tedy 

středové trhliny a ostatní typy vad, vyskytující se pouze ve středu průřezu předlitku, tj. lunkr, 

středová porezita a makrosegregace. 

Přehled vnitřních vad: 

V3.1. Podélné trhliny mezilehlé kolmé k širší straně  

V3.2. Podélné trhliny mezilehlé kolmé k uţší straně  

V3.3. Příčné trhliny mezilehlé 

V3.4. Rohové trhliny 

V3.5. Trhliny v trojném bodě 

V3.6. Středové trhliny 

V3.7. Lunkr 

V3.8. Bubliny 

V3.9. Makrovměstky 

V3.10. Středová porezita 

V3.11. Středová segregace 

Pod označením vnitřní vady je zahrnuta celá škála vad v oblasti, začínající pod 

povrchem předlitku a jdoucí aţ do jeho středu. Kromě vměstků a bublin, jejichţ výskyt je dán 

v prvé řadě stavem odlévané oceli, je moţno vnitřní vady hrubě rozdělit do dvou skupin podle 

jejich umístění v příčném průřezu předlitku a částečně také podle příčiny jejich vzniku. Jsou 

to trhliny, obvykle nazývané mezilehlé, nacházející se v pásmu mezi povrchem a středem 

oblasti předlitku. Druhou skupinu tvoří chyby středové oblasti předlitku, tedy středové trhliny 

a ostatní typy vad, vyskytující se pouze ve středu průřezu předlitku, tj. lunkr, středová 

porezita a segregace. 

Zatímco vznik mezilehlých trhlin lze situovat do sekundárního chlazení, chyby 

středové oblasti předlitku jsou v prvé řadě způsobeny špatným stavem nebo seřízením 

vodících, rovnacích nebo taţných válců, a to zvláště v místě posledního tuhnutí předlitku. 

U předlitku obdélníkového průřezu se vyskytují mezilehlé trhliny kolmé k širší nebo 

uţší straně, trhliny příčné, trhliny rohové a trhliny v trojném bodě (ty zasahují obvykle do 

oblasti mezilehlé i středové). Základní příčinou všech těchto typů mezilehlých trhlin jsou 

tahové deformace, vznikající v důsledku tepelných nebo mechanických napětí ve 

vysokoteplotní zóně sníţené pevnosti a taţnosti oceli. Tyto zóny jsou dvě, mezi solidem 

a 1340 °C a mezi teplotami asi 700 aţ 1000 °C. 

Pro technologickou praxi plynulého odlévání z výše uvedeného vyplývá, ţe tvorbu 

mezilehlých trhlin způsobuje příliš intenzivní nebo nerovnoměrné chlazení, vyvolávající silný 
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reohřev předlitku, a to při ostřiku jednotlivými tryskami, mezi jednotlivými ostřikovými 

rovinami nebo i mezi základními oblastmi chlazení, tj. při přechodu předlitku z krystalizátoru 

do sekundárního chlazení nebo po výstupu předlitku ze sekundárního chlazení. Sklon ke 

vzniku mezilehlých trhlin pak zvyšuje vysoká teplota odlévání, která přispívá k tvorbě dlouhé 

kolumnární zóny a tyto trhliny se tvoří snáze po hranicích dlouhých primárních kolumnárních 

dendritů. 

Jinou moţnost vzniku mezilehlých trhlin lze lokalizovat do oblasti rovnacích stolic, 

jestliţe je předlitek rovnán při teplotě, odpovídající druhé zóně sníţené pevnosti a taţnosti. 

Rozmezí teplot této zóny podle různých pramenů se někdy ne zcela shoduje, za maximální, 

a tedy bezpečný interval je však moţno označit oblast od 1000 do 700 °C. Snazší cestou, jak 

se vyhnout rovnání předlitku v uvedeném rozmezí, je pohybovat se nad teplotou 1000 °C, 

protoţe dosaţení teplot pod 700 °C vyţaduje velmi intenzivní (a maximálně rovnoměrné) 

sekundární chlazení. To ovšem, jak bylo uvedeno jiţ dříve, vyvolává tvorbu mezilehlých 

trhlin právě v této oblasti. 

Za hlavní příčinu středových vad, z nich pak zejména středové segregace, je 

jednoznačně označováno vyborcení široké strany předlitku v místě nebo blízko konečného 

tuhnutí celého průřezu. To znamená, ţe stav licího stroje v této oblasti je určujícím faktorem 

kvality středové části předlitku. Tím je myšleno stanovení a seřízení mezery mezi vodicími, 

rovnacími a taţnými válci, jejich mechanická funkčnost, průhyb po šířce předlitku, opotřebení 

válců, jejich souosost atp. Faktory, které za jistých podmínek, zvláště v případě ne zcela 

perfektního jiţ zmíněného stavu licího stroje, mohou významně přispívat k tvorbě chybami 

zatíţené struktury ve středové oblasti předlitku, jsou sekundární chlazení, licí rychlost 

a teplota odlévání. 

Sekundární chlazení ovlivňuje tloušťku utuhlé licí kůry. Jeho větší intenzita znamená 

silnější, chladnější, a tedy vyborcení lépe odolávající utuhlou kůru. Zde je však zřejmý rozpor 

s poţadavkem měkkého chlazení z hlediska tvorby mezilehlých trhlin. Je proto nutné najít 

v tomto případě kompromis - optimální hodnotu intenzity chlazení. 

Teplota odlévání ovlivňuje délku kolumnární zóny. Její příliš vysoká hodnota 

způsobuje tvorbu mostů, minilunkrů a pórů ve středu předlitku, zvyšuje stupeň středové 

segregace, a tedy sniţuje kvalitu předlitku v jeho osové části. 

Vysoká rychlost odlévání prodluţuje metalurgickou délku předlitku, zvyšuje délku 

kolumnární zóny a ve svých důsledcích působí obdobně nepříznivě jako vysoká teplota lití. 

I tento faktor však působí rozporně ve vztahu k mezilehlým trhlinám, vznikajícím rovnáním 

předlitku, neboť rychlost odlévání má hlavní vliv na hodnotu povrchové teploty předlitku 

v rovnacích stolicích. Se zvyšující se rychlostí teplota předlitku výrazně stoupá a sniţuje se 

tedy nebezpečí rovnání předlitku v zóně nízké pevnosti a taţnosti. 

4.4   Hodnocení vad bram pomocí Baumannových otisků 

Baumannův otisk je makroskopická zkouška ke zjištění makroskopického rozloţení 

síry ve slitinách ţeleza – oceli a litiny. Makroskopická zkouška provádí hodnocení dodaných 

vzorků při ţádném nebo pouze malém zvětšení. Provádí se na řezu odlitkem, v našem případě 

na vzorku, odebraném z příčného nebo podélného průřezu bramy. Provádí se běţně 

v metalografických laboratořích hutních podniků či sléváren. Výsledkem zkoušky je 

Baumannův otisk na fotografický papír, s dnes jiţ samozřejmou fotodokumentací. 

Baumannovy otisky v některých případech vhodně doplňují častější metody hodnocení 

primární lité struktury bramy leptací zkouškou -  macroetching [6]. 
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Metoda pouţívá kontaktní tisk pomocí stříbrné soli a kyseliny sírové. Je pouţitelná pro 

oceli a litiny, jejichţ obsah síry je niţší neţ 0,100 hm.% a vyšší neţ cca 0,005 hm.%. Síra ve 

slitinách Fe je vyloučena ve formě sulfidů FeS a MnS. Princip otisku je zaloţen na reakci 

sulfidů s kyselinou sírovou, při které se uvolní sirovodík. Působí-li na povrch fotografického 

papíru, rozloţí se bromid stříbrný a sloučí se stříbrem na velmi stabilní sulfid stříbrný, který 

má hnědou barvu. Probíhají chemické reakce 

FeS + H2SO4  →  FeSO4 + H2S 

H2S + 2AgBr  →  Ag2S + 2HBr 

Přesný postup pro přípravu a hodnocení Baumannova otisku ČSN norma neudává. 

Příprava a vyhodnocování Baumannových otisků jsou v jednotlivých hutních podnicích 

řešeny interními předpisy, jako jsou technologické směrnice, technologické postupy atp. 

Postup pro přípravu a hodnocení však udává mezinárodní norma ISO 4968 nebo americká 

norma ASTM E1180 „Standard Practice for Preparing Sulfur Prints for Macrostructural 

Evaluation“. Ta uvádí mj. význam a pouţití Baumannových otisků následovně. 

Otisky síry z primární struktury odebraných vzorků obvykle odhalí charakter tuhnutí 

oceli a jsou proto vyuţívány pro posouzení např. charakteru dezoxidace, distribuce síry 

v průřezu předlitku, typu a intenzity segregací, včetně jevu doplňování trhlin v jiţ utuhlé oceli 

tekutou ocelí se zvýšeným obsahem segregujících prvků; můţe také odhalit některé 

nehomogenity v primární makrostruktuře, například pórovitost, řediny nebo lunkry. 

Intenzita a prokreslení otisku síry je ovlivněna koncentrací síry v oceli, chemickým 

sloţením sirníků, agresivitou vodného roztoku kyseliny a dobou trvání kontaktu mezi 

fotografickým snímacím papírem a povrchem vzorku. Samozřejmě, ţe velmi nízký obsah síry 

v oceli znamená špatně čitelný aţ zcela nečitelný otisk. Pak volba vhodné metodiky, včetně 

výběru typu emulze, povlaku media, typu a ředění kyseliny můţe částečně pomoci čitelnosti 

otisků. 

Oceli s chemickým sloţením, ve kterém se vyskytují převáţně sirníky titanu nebo 

chromu, neposkytují pouţitelné otisky. 

Baumannův otisk odhaluje rozloţení sulfidů v ocelích s volným obsahem síry mezi asi 

0,005 aţ 0,100 hm.%. 

Baumannův otisk je test kvalitativní. Hustota tisku by neměla být pouţívána 

k posouzení obsahu síry v oceli. Kvantitativní míru je moţné porovnat pouze v případě, ţe 

otisky jsou tvořeny pouze sirníky manganu. 

Z informací z literatury [1], [5], [6], doplněných vlastními zkušenostmi z řešení 

problematiky v provoze oceláren, mj. dále vyplývá, ţe dle poţadavků jak provozovatelů licího 

stroje (k vyuţití zpětné vazby na hodnoty licích parametrů), tak odběratelů předlitků (kontrola 

kvality předlitků v litém stavu k prevenci vzniku vad při následném zpracování) lze na 

Baumannových otiscích hodnotit nejčetnější vady či charakter primární makrostruktury. 

V rámci disertační práce byl proveden statistický rozbor Baumanových otisků za 

pětileté období. Výsledky rozboru jsou uvedeny v praktické části práce, v kapitole 9. 

4.5   Vztah mezi kvalitou bram a kvalitou válcovaných výrobků 

Kvalita válcovaných výrobků velice úzce souvisí s kvalitou polotovaru, vstupujícího 

do procesu válcování, v našem případě s kvalitou bram. Znalost závislosti „kvalita bramy 

kontra kvalita válcovaného výrobku“ je základním předpokladem pro znalost vlivu celého 
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řetězce technologického toku od tekuté oceli po finální produkt hutního závodu. Tedy pro 

znalost vztahů „parametry lití na ZPO a kvalita finálního výrobku“. 

Znalost těchto vztahů, ale především moţnost vhodně zvolit či korigovat hodnoty 

parametrů lití, umoţňuje dosáhnout dobrou a bezchybnou kvalitu finálního produktu. Pro 

reálnou výrobu hutního závodu můţe tedy být výše uvedená znalost významným 

ekonomickým přínosem.  

O dané problematice lze nalézt v odborné literatuře mnohé publikace, jak je shrnuto 

v [5] a [6]. Kromě zcela nesporných příčin vad, způsobených primárně bramou, existuje 

značné mnoţství vad na finálním výrobku, plechu, jejichţ příčina není zcela jasná a kdy 

kaţdý jednotlivý výrobce bram a plechů vychází z obvykle dlouhodobých, pracně nabytých 

zkušeností. Navíc zde obvykle existuje „věčný spor“ mezi oceláři a valcíři o to, zda vada byla 

způsobena na ZPO nebo ve válcovně. Proto se v disertační práci vyuţije pro názornou ukázku 

moţnost definování závislosti vady plechu na vadě bramy a závislosti vad bram na licích 

parametrech (obě závislosti v podobě tabulek). Z analýzy plyne, ţe propojením obou 

závislostních tabulek se získají přiměřené hodnoty licích parametrů, a tedy jiţ vlastně tabulku 

pro predikci kvality nejen bramy, ale i finálního výrobku. Návrh takové tabulky je pro 

konkrétní ZPO v a.s. EVRAZ Vítkovice Steel, a.s. uveden v příloze 4. 
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5   TEPELNÉ A TECHNOLOGICKÉ PARAMETRY NA ZPO  

V této kapitole je předloţen širší pohled na působení základních uzlů ZPO na kvalitu 

předlitku a výše uvedené tři základní skupiny vad. Je zde proveden rozbor, které typy vad lze 

očekávat, při nesprávném chodu některého uzlu ZPO. Na základě ukazatelů tepelných procesů 

a parametrů lití lze určit, který parametr lití můţe způsobit vady na bramě. Tato kapitola 

vznikla na základě praktických zkušeností při statistické analýze dat ze ZPO ve třech hutních 

podnicích, na základě diskuzí s technology ZPO a studia literatury [6], [8], [14], [31], [40], 

[46], [48]. 

5.1    Vliv technologických parametrů odlévání 

V této stati je uveden vliv technologických parametrů odlévání na tvorbu vad 

předlitku. Jde o parametry, které nejsou přímo závislé na práci níţe uvedených tří základních 

oblastí ZPO, ale v otázce kvality předlitku hrají velmi důleţitou roli. Jsou to teplota a rychlost 

odlévání. Za teplotu odlévání se obvykle povaţuje teplota oceli v mezipánvi nebo hodnota 

přehřátí oceli v mezipánvi nad teplotu likvidu, lépe charakterizující odchylku od hodnoty 

optimální, bez ohledu na odlévanou značku oceli. 

Vliv těchto parametrů, respektive odchylek jejich hodnot od optimálních, na tvorbu 

vad v předlitku lze charakterizovat následovně: 

Teplota přehřátí oceli v mezipánvi 

Má zásadní vliv na tvorbu vnitřní kvality předlitku. Přímo určuje charakter středové 

oblasti předlitku a významně ovlivňuje tvorbu všech vnitřních trhlin. Příliš vysoká teplota 

přehřátí vyvolává vznik těchto vad: 

 středové trhliny, 

 lunkry, 

 středová porezita, 

 středové segregace, 

a podporuje vznik dalších: 

 podélné mezilehlé trhliny kolmé k širší i uţší straně, 

 příčné trhliny mezilehlé, 

 rohové trhliny, 

 vyborcení široké i úzké strany, 

 příčné vborcení. 

Naopak příliš nízká teplota přehřátí zvyšuje nebezpečí výskytu struskových míst 

(strţeného licího prášku) na povrchu předlitku a zvyšuje obsah vměstků v průřezu předlitku, 

které v tomto případě obtíţněji vyplouvají do roztavené vrstvy licího prášku na hladině oceli. 

Rychlost odlévání 

Maximální rychlost odlévání je zásadně omezena moţností vzniku průvalu pod 

krystalizátorem. Odhlédneme-li od této podmínky, pak zvýšení její hodnoty nad existující 

optimum způsobuje neţádoucí prodluţování metalurgické délky předlitku, a tedy zhoršování 

kvality předlitku v jeho středové oblasti - obdobně jako vysoká teplota odlévání. Vysoká 

rychlost odlévání je tedy příčinou vad: 

 středové trhliny, 

 lunkry, 
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 středová porezita, 

 středové segregace, 

a podporuje vznik vad: 

 vyborcení široké i úzké strany, 

 podélné trhliny rohové. 

Příliš nízká rychlost můţe být naopak příčinou příčného lokálního vborcení povrchu 

předlitku. 

V souvislosti s licí rychlostí můţe docházet ke vzniku vad také v případě její příliš 

prudké změny, ať jiţ směrem k vyšším či niţším hodnotám: 

 podélné nebo příčné trhliny na stranách, 

 příčné trhliny rohové. 

5.2   Vliv primárního chlazení 

Základní funkcí krystalizátoru je tvorba primární licí kůry předlitku, dostatečně pevné, 

aby zabránila vzniku průvalů pod krystalizátorem, a zároveň kůry bez výskytu trhlin či jiných 

vad, zhoršujících povrchovou a podpovrchovou kvalitu předlitku. 

Podmínky prvotního tuhnutí oceli v krystalizátoru a jeho technický stav mají vliv na 

moţný vznik mnoha typů trhlin, zvláště pak na tvorbu podélných povrchových trhlin na stěně 

i v rozích předlitku. V krystalizátoru je předlitek zvláště náchylný ke vzniku trhlin 

povrchových, neboť v blízkosti menisku oceli je povrchová teplota utuhlé kůry velmi vysoká 

a při teplotě 50 – 100 °C pod solidem má velmi nízkou taţnost, a proto velmi malou 

schopnost odolávat tahovým napětím a deformačnímu namáhání. Důvodů pro vznik 

zmíněných napětí je několik: 

 smršťování a roztahování licí kůry v důsledku tepelných napětí, 

 ferostatický tlak na tenkou kůru, 

 tření mezi stěnou krystalizátoru a předlitkem, 

 nesprávná konicita krystalizátoru, 

 oscilační pohyb krystalizátoru, 

 kolísání hladiny oceli v krystalizátoru. 

I kdyţ děje, probíhající v krystalizátoru, nejsou ještě beze zbytku vysvětleny, mnohé 

studie jiţ vysvětlují základní a nejdůleţitější principy chování krystalizátoru a jeho vlivu na 

počáteční tuhnutí předlitku a přestup tepla v něm: 

 Tvorba mezery mezi stěnou krystalizátoru a předlitkem vytváří největší tepelný 

odpor při odvodu tepla z licí kůry do chladicí vody krystalizátoru - převáţná část 

tepla z předlitku je odvedena v horní části krystalizátoru, kde je mezera nejmenší 

nebo ţádná a povrch předlitku je nejteplejší. Spodní část krystalizátoru je relativně 

tepelně neúčinná, její úloha je hlavně v podpírání utuhlé kůry předlitku. 

 Chemické sloţení a teplota odlévání mají značný vliv na rovnoměrnost tuhnutí licí 

kůry. Při obsahu 0,1 hm. % C je kůra v podélném směru zvlněná a s vysokou 

teplotou odlévání se zvětšuje mezera v rozích krystalizátoru. Oba tyto efekty 

mohou přispívat ke vzniku průvalů a podélných povrchových trhlin. 

 Tepelný tok v krystalizátoru je dále určován teplotou měděných desek, rozdílem 

teplot výstupní a vstupní chladicí vody a rychlostí jejího proudění, podmínkami 
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oscilace a tvorbou oscilačních vrásek. Největší vliv na přestup tepla má však 

v krystalizátoru rychlost odlévání. 

 Na rovnoměrnost tepelného toku v horní části krystalizátoru, a tedy na tvorbu 

bezvadné licí kůry v blízkosti menisku má zásadní vliv kolísání hladiny oceli 

v krystalizátoru. 

 Vliv přehřátí oceli na hodnotu tepelného toku z tekuté oceli do chladicí vody 

krystalizátoru je zanedbatelný. 

 Na odvod tepla má velký vliv pouţitý licí prášek a jeho základní fyzikální 

vlastnosti. 

 Rozměry krystalizátoru se mohou měnit od tavby k tavbě či od sekvence 

k sekvenci, změnou nebo ztrátou konicity krystalizátoru v blízkosti menisku oceli 

a jeho opotřebením ve spodní části. Ztráta konicity má podstatný vliv na přestup 

tepla, a tedy i na kvalitu předlitku, zvláště pak na tvorbu rohových trhlin v něm. 

Tab. 1.  Příčiny vad vlivem chybného primárního chlazení  

Příčina: Vada: 

Hladina oceli v krystalizátoru podélné povrchové trhliny 

    příčné vborcení 

    vady na povrchu předlitku 

Licí prášek všechny typy povrchových trhlin 

    vady na povrchu předlitku 

    vměstky 

Malá konicita     

    - úzkých stran podélné rohové trhliny 

    vyborcení úzké strany 

    - širokých stran podélné povrchové trhliny 

Velká konicita příčné povrchové trhliny 

Deformace, zborcení, opotřebení 

krystalizátoru 

 

    - úzkých stran kosoúhlost 

    rohové trhliny 

    - širokých stran podélné lokální vborcení 

    podélné, příčné povrchové trhliny 

   - mezera ve spojích desek krystalizátoru, 

rádius, zkosení rohů 

podélné rohové trhliny 

Oscilace všechny typy povrchových trhlin 

    oscilační vrásky 

    vady na povrchu předlitku 

Strhávání mědi hvězdicovité trhliny 

Nerovnoměrné chlazení podélné povrchové trhliny 

Z výše uvedených poznatků a mnohých zkušeností s odléváním předlitků na 

konkrétních ZPO je moţno v poněkud obecné rovině uvést, ţe špatný stav krystalizátoru a 
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další chyby technologie odlévání v primární oblasti ovlivňují zásadně povrchovou kvalitu 

předlitku a mohou tedy vyvolávat vady uvedené v tabulce 1. 

5.3   Vliv sekundárního chlazení 

Základní funkcí sekundárního chlazení je odvod tepla z tuhnoucího předlitku po jeho 

výstupu z krystalizátoru, a to tak, aby byl získán bezchybný produkt plynulého odlévání bez 

povrchových a hlavně vnitřních vad. V sekundárním chlazení je odvod tepla z předlitku 

zajišťován v největší míře přímým ostřikem jeho povrchu. Intenzita a rovnoměrnost chlazení 

zásadně určují tvorbu primární licí struktury předlitku a případný vznik vad v této struktuře. 

V krystalizátoru probíhá tvorba licí kůry i primární tvorba vad v ní. Sekundární 

chlazení má pak rozhodující vliv na charakter vnitřní struktury předlitku a vznik 

podpovrchových a vnitřních vad. V některých případech můţe způsobovat další rozvoj vad, 

zvláště povrchových trhlin, iniciovaných v licí kůře jiţ v krystalizátoru. 

Intenzita ostřiku povrchu předlitku v sekundárním chlazení má rozhodující vliv na 

průběh teplotního gradientu v jiţ utuhlé licí kůře, a tedy i na vznik tepelných napětí v ní. 

Velikost těchto napětí, spolu s mechanickými napětími, vznikajícími ferostatickým tlakem 

tekuté oceli, třením v krystalizátoru, ohybem předlitku aj., pak sehrává rozhodující roli 

v tvorbě a šíření vnitřních trhlin v předlitku. 

Kromě toho má dále intenzita sekundárního chlazení určující vliv na podíl sloupkovité 

a rovnoosé oblasti průřezu předlitku, který udává předpoklad vzniku některých typů trhlin 

po hranicích kolumnárních dendritů. 

Z pohledu kvality produktu odlévání a zároveň potřeby účinného sekundárního 

chlazení, zajišťujícího růst a tvorbu dostatečně silné licí kůry a utuhnutí celého průřezu 

předlitku v poţadované vzdálenosti od krystalizátoru, je nutno respektovat některé základní 

poţadavky na intenzitu chlazení, které jsou však někdy více či méně v protikladu. Je tedy 

nutno dosáhnout jistého kompromisu - optimální hodnoty intenzity chlazení, která zároveň 

vyhoví těmto potřebám: 

 zajištění vysoké intenzity chlazení pro tvorbu dostatečně silné a pevné utuhlé 

kůry, 

 potřeba vysoké intenzity chlazení pro vznik široké oblasti rovnoosé licí 

struktury, 

 poţadavek měkkého chlazení pro tvorbu struktury bez vnitřních trhlin, 

 potřeba měkkého chlazení pro vyloučení tvorby síťoví jemných povrchových 

hvězdicovitých trhlin, 

 potřeba intenzivního odvodu tepla z povrchu předlitku pro získání bezdefektní 

středové oblasti předlitku. 

Pro získání bezchybné licí struktury předlitku je dále nutno zajistit co největší 

rovnoměrnost chlazení dodrţováním těchto zásad: 

 ostřiková charakteristika v příčném směru musí být analogická příčnému 

teplotnímu profilu povrchu předlitku, 

 intenzita chlazení v podélném směru se musí rovnoměrně sniţovat se stoupající 

vzdáleností od krystalizátoru, 

 v podélném směru vyloučit nebo minimalizovat reohřev povrchu předlitku 

mezi jeho ostřikem v jednotlivých ostřikových rovinách, 

 minimalizovat reohřev povrchu předlitku po jeho výstupu z poslední sekce 

sekundárního chlazení. 
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Při porušení některého z výše uvedených základních poţadavků na práci sekundárního 

chlazení lze pak očekávat sníţení kvality předlitku, které se projeví vznikem určitých typů 

vad. Při chybné funkci jednotlivých technologických parametrů sekundární zóny je 

pravděpodobný vznik a výskyt následujících typů vad v tabulce 2. 

Tab. 2.  Příčiny vad vlivem chybného sekundárního chlazení 

Chyba: Vada: 

Intenzivní sekundární chlazení mezilehlé trhliny 

  podélné lokální vborcení 

  příčné povrchové trhliny 

  hvězdicovité trhliny 

 - úzkých stran vborcení úzké strany 

    příčné povrchové rohové trhliny 

    trhliny v trojném bodě 

 - širokých stran vborcení širokých stran 

Měkké sekundární chlazení všechny středové vady 

    vnitřní rohové trhliny 

 - úzkých stran vyborcení úzkých stran 

  trhliny v trojném bodě 

 - širokých stran vyborcení širokých stran 

Nerovnoměrné sekundární chlazení mezilehlé trhliny 

    příčné povrchové trhliny 

 - úzkých stran příčné povrchové rohové trhliny 

 - širokých stran vyborcení širokých stran 

  prohnutí 

  hvězdicovité trhliny 

Sekundární chlazení pod krystalizátorem podélné vborcení 

  podélné mezilehlé trhliny 

Reohřev mezilehlé trhliny 

    příčné povrchové trhliny 

 

5.4   Vliv stavu licího stroje 

Je dostatečně známo, ţe pro dosaţení bezchybné a standardní kvality předlitku a její 

udrţení v průběhu celé délky produkce je nezbytné zajistit ustálené podmínky po celou dobu 

odlévání tavby nebo sekvence taveb. K zajištění tohoto poţadavku je mj. nutný i bezchybný 

stav licího stroje ve všech jeho uzlech. 

Pod pojmem stav licího stroje je myšlen uzel krystalizátoru, technologická osa ZPO, 

stav vodicích a podpěrných elementů, rovnacích stolic a taţných stolic. 

V uzlu krystalizátoru je to mechanický stav a kónicita jeho pracovních desek, stav 

oscilačního mechanismu a systému řízení hladiny oceli. Důleţitým faktorem je bezchybné 

seřízení technologické osy, tj. souososti mezi krystalizátorem a zónou sekundárního chlazení 
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i mezi jednotlivými rovinami vodicích válců v něm. Jako maximální tolerance pro příčný 

profil mezery mezi vodicími válci je uváděná hodnota menší neţ 1 mm, pro souosost 

opěrných válců na velkém poloměru ohybu pak hodnota menší neţ 0,5 mm. 

U taţných stolic je nadměrná velikost přítlaku faktorem, který můţe být příčinou 

vnitřních trhlin ve středové části průřezu předlitku, která při jeho průchodu taţnými válci není 

ještě zcela utuhlá nebo se nachází ve vysokoteplotní zóně sníţené pevnosti a taţnosti. 

Na rozdíl od odlévání předlitku kruhového nebo čtvercového průřezu je u odlévání 

předlitku obdélníkového průřezu stěţejním problémem vnitřní kvality stav licího stroje 

v blízkosti místa konečného tuhnutí průřezu předlitku. Vyborcení široké strany předlitku 

v tomto úseku je základní příčinou všech středových vad. Z toho pak vyplývá mimořádná 

důleţitost stavu opěrných elementů licího stroje v této oblasti. 

5.5    Vliv chemického sloţení oceli 

Chemické sloţení oceli nesporně významnou měrou ovlivňuje náchylnost dané značky 

oceli ke vzniku vad, konkrétně k tvorbě trhlin a intenzitě segregačních jevů v předlitku. 

Problematika významu jednotlivých prvků a hlavně jejich kombinací není však zcela 

jednoznačná, není moţno nalézt ucelené a přehledné informace o působení všech prvků 

a dostupné údaje se týkají pouze konkrétních značek ocelí, a tedy platí pouze pro ně. Přesto je 

v obecné rovině moţno zmínit alespoň základní trendy některých prvků, majících vliv na 

sklon odlévaných ocelí k vadám. 

Podle obsahu uhlíku lze oceli rozdělit do čtyř skupin. První skupinu tvoří oceli 

s obsahem C < 0,08 hm.%, druhou oceli s obsahem C v intervalu 0,08 aţ 0,15 hm.%. Tyto 

oceli nemají větší problémy s vnitřní kvalitou, ale naopak vykazují velmi nerovný a zvlněný 

povrch předlitku. Oceli s obsahem uhlíku 0,10 aţ 0,15 hm.% mají nejniţší taţnost ve 

vysokoteplotní zóně, coţ znamená, ţe tyto oceli mají i největší sklon k tvorbě trhlin 

v předlitku. Jiné práce uvádějí, ţe největší sklon k tvorbě trhlin v předlitku mají oceli 

s obsahem 0,17 aţ 0,24 hm.% C. 

Chování ocelí s obsahem C kolem 0,10 hm.% lze vysvětlit peritektickou reakcí 

a vzájemným vztahem delta a gama transformace. Při obsahu C 0,10 hm.% dochází 

k největšímu nelineárnímu smršťování oceli a k tvorbě velké vzduchové mezery mezi 

povrchem předlitku a stěnou krystalizátoru. Tepelný tok z předlitku do krystalizátoru 

vykazuje minimum. Se sniţujícím se obsahem C pod 0,08 hm.% teplota transformace delta - 

gama postupně klesá a maximum smrštění se posouvá dále od menisku oceli. 

Třetí skupinu tvoří oceli s obsahem C 0,15 aţ 0,50 hm.%, které jsou nejlépe 

odlévatelné na ZPO. Se stoupajícím obsahem C nad 0,15 hm.% se díky peritektické reakci 

smršťování oceli zmenšuje, větší část tekuté oceli se transformuje přímo na gama fázi, 

zmenšuje se velikost vzduchové mezery a dochází k tvorbě „hladkého“ povrchu předlitku. 

Čtvrtá skupina, s obsahem C > 0,50 hm.%, je charakteristická tvorbou dlouhé 

kolumnární zóny, coţ je obvykle spojeno s větší tvorbou vnitřních, zvláště středových vad. Na 

druhé straně mají předlitky z těchto ocelí velmi rovný a hladký povrch. 

Je samozřejmé, ţe uvedené chování oceli, vzhledem k její náchylnosti na vznik trhlin 

v předlitku, ovlivňuje kromě C také obsah dalších prvků a uvedená zjištění nelze obecně 

přenést na všechny typy odlévaných ocelí. To se týká např. ocelí automatových, 

nerezavějících, mikrolegovaných, speciálních legovaných ocelí aj. 

Zřejmě nejvíce je objasněn vliv obsahu síry na kvalitu odlévané oceli. S rostoucím 

obsahem síry se zvyšuje náchylnost předlitku k tvorbě všech typů trhlin a segregací. Při výčtu 
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příčin vzniku jednotlivých vad v katalogu není ani faktor obsahu síry uváděn, neboť 

nepříznivý vliv jejího vysokého obsahu je jasný a má obecnou platnost. 

Fosfor zvyšuje sklon oceli k tvorbě mezilehlých trhlin výrazným sníţením taţnosti při 

teplotách cca 700 aţ 1000 °C. Toto zkřehnutí je způsobeno mezidendritickou segregací 

fosforu během tuhnutí oceli. To ovšem platí jen při obsazích C > 0,25 hm.%, kdy eutektickou 

reakcí vzniká metastabilní fosfid ţeleza a manganu. Rozhodující sníţení plasticity oceli 

probíhá při obsazích fosforu 0,010 aţ 0,020 hm.%, tedy v rozmezí běţně se vyskytujících jeho 

obsahů. 

Pro vliv manganu na náchylnost ke vzniku trhlin je obvykle uváděno, ţe jeho obsah 

nad 0,9 aţ 1,0 hm.% zvyšuje náchylnost ocelí k tvorbě některých typů trhlin. Oceli s nízkým 

obsahem Mn jsou pak mimořádně náchylné k tvorbě trhlin, jestliţe je poměr Mn/S menší neţ 

30. 

Mikrolegující prvky, z nich pak zvláště niob a vanad, prokazatelně zvyšují sklon 

předlitku k tvorbě trhlin, zvláště trhlin mezilehlých. Jejich působení je obdobné jako 

u fosforu; prudce sniţují taţnost oceli při teplotách v oblasti 700 aţ 1000 °C. Při jejich 

odlévání na ZPO proto hraje mimořádně důleţitou roli teplota v místě rovnání předlitku. 

5.6   Chybné podmínky odlévání a typy vznikajících vad 

V této stati jsou přehledně uvedeny jednotlivé technologické parametry odlévání nebo 

uzly licího stroje a k nim přiřazeny typy vad, které chybná práce těchto „příčin“ můţe 

vyvolat. V případě zjištění chybné funkce některého ze jmenovaných faktorů můţe tento 

přehled slouţit k operativní informaci, které typy vad na předlitku lze očekávat. 

Příčiny vad jsou uvedeny v tabulce 3. Dvoumístný číselný kód, pod kterým jsou 

v následující tabulce vady uvedeny, odpovídá číslu vady v přehledu vad, viz kapitola 4. 

Uvedení kódu v závorce znamená, ţe příčina nemá na vznik vady rozhodující vliv, ale můţe 

její vznik za jistých podmínek podporovat. 

Tab. 3.  Vznik vad z důvodu chybných podmínek odlévání 

Vysoká teplota přehřátí 
V1.4., V1.6., (V2.1.), (V2.2.), V2.7., (V3.1.), 

(V3.2.),  

  (V3.3.), (V3.4.), V3.6., V3.7., V3.10., V3.11. 

Nízká teplota přehřátí V2.10., V3.9. 

Vysoká rychlost lití  
V1.4., V1.6., (V2.2.), V3.6., V3.7., V3.10., 

V3.11. 

Nízká rychlost lití  V2.6., V2.7. 

Prudká změna rychlosti  V2.1., (V2.3.), (V2.4.) 

Chyba hladiny oceli v krystalizátoru  V2.1., V2.7., V2.9., V2.10., V2.12., V3.9. 

Licí prášek 
V2.1., (V2.2.), (V2.3.), (V2.4.), (V2.5.), 

(V2.6.), 

  V2.8., V2.9., V2.10., V3.8., V3.9. 

Malá kónicita úzkých stran krystalizátoru  V1.6., V2.1., V2.2., V3.4., V3.5. 

Malá kónicita širokých stran krystalizátoru  V1.4., V2.1. 

Velká kónicita krystalizátoru  V2.3., V2.4. 
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Deformace, opotřebení, zborcení   

 - úzkých stran krystalizátoru  V1.6., 1.8., V2.2., V3.4. 

 - širokých stran krystalizátoru  V1.8., V2.1., V2.3., V2.4., V2.6. 

Chybný spoj desek nebo zkosení rohů  V2.2., V2.12., V3.4. 

Intenzivní sekundární chlazení   

 - úzkých stran  V1.7., (V2.2.), V2.3., V2.4., V3.2., V3.5. 

 - širokých stran  V1.5., V2.5., V2.6., V3.1., V3.3. 

Měkké sekundární chlazení   

 - úzkých stran  V1.6., V2.2., V3.5. 

 - širokých stran  V1.4., V3.6., V3.7., V3.10., V3.11. 

Nerovnoměrné sekundární chlazení  

 - úzkých stran  (V2.2.), V3.2., (V3.4.) 

 - širokých stran  
V1.9., V1.11., V2.3., V2.4., V2.5., V2.6., 

V3.1. 

Chyba technologické osy  
V1.4., V1.6., V2.1., V2.2., (V3.4.), V3.6., 

V3.7., V3.11. 

Chyba vedení   

 - úzké strany  V1.6. 

 - široké strany 
V1.4., V2.1., V2.3., V2.4., V3.6., V3.7., 

V3.11. 

Chyba rovnání V2.3., V2.4., (V3.3.) 

Chyba taţných válců  V1.9., V1.11., V3.3 

 

5.7   Zhodnocení vlivu tepelných procesů na kvalitu bram  

Jak plyne z přehledu a rozboru vzniku různých vad, nejvýznamnější parametry 

odlévání na bramovém ZPO jsou ty, které souvisí s odvodem tepla z bramy na ZPO. Mohou 

mít vliv na kvalitu odlitých bram, charakterizovanou podobou jejich makrostruktury, ale 

hlavně výskytem či nepřítomností vad. 

V našem případě jsou to vzniklé vady z důvodu chyb při odvodu a přestupu tepla. Jen 

výčet všech parametrů, které se dnes sledují nebo mohou sledovat na bramových strojích, je 

značný. Jsou licí stroje, na kterých počet sledovaných a v krátkých časových intervalech 

zaznamenávaných a ukládaných parametrů dosahuje hodnoty 400 i více, a to ještě nejsou 

vyčerpány všechny moţnosti, jak definovat proces odlévání pomocí měřených parametrů. 

V přílohách 1, 2 a 4 jsou uvedeny sledované technologické veličiny a teplotním 

modelem on-line vypočítávaných parametrů s druhem omezení pro signalizaci nebezpečí 

vady na bramě a následně na plechu. Tyto ukazatele, resp. parametry v přílohách jsou 

rozděleny dle okruhů, resp. uzlů: mezipánev, primární chlazení, sekundární chlazení, terciární 

chlazení, rychlost lití, tloušťka licí kůry, délka tekutého jádra, součinitel přestupu tepla, 

entalpie, odvedené teplo, tepelný tok. Vyhodnocením uvedených uzlů je vytvořena v příloze 3 

tabulka parametrů, které souvisí s tepelnými procesy při odlévání a ovlivňují je. Parametry 

jsou číslovány pořadovým číslem, s volnou snahou je řadit tak, jak ocel či předlitek postupuje 
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v technologickém sledu licím strojem. Těchto jedenáct okruhů technologických veličin, 

souvisejících s tepelnými procesy, nelze v ţádném případě povaţovat za vyčerpávající výčet. 

Parametry je nutno dále rozlišit na ty, které zásadně ovlivňují tepelné procesy v tuhnoucím a 

chladnoucím předlitku a na parametry, jejichţ hodnoty jsou naopak parametry předchozími 

(tedy i tepelnými procesy) ovlivněny. V příloze 1 je uveden příklad jednodušší formy výběru 

sledovaných parametrů a v další příloze 2 jiţ poněkud zdokonalená forma, s ukázkou vyuţití 

také parametrů vypočítávaných v reálném provoze ZPO teplotním modelem on-line. 

Vytvořené tabulky v příloze 1 a 2 jsou vloţeny do programu s pracovním názvem 

LITIOS. Tento původní originální software vznikl na základě poţadavku EVRAZ Vítkovice 

Steel, a.s. a slouţí k dlouhodobému monitorování výroby na ZPO a k predikci vad. Program 

LITIOS bude popsán v následující kapitole. Realizací tohoto software jsou vytvořeny 

základní předpoklady pro sledování vad a jejich příčin na konkrétním reálném ZPO. Po 

odladění programu a nastavení limitů je moţno sledovat porušení limitů odchylek 

jednotlivých veličin off-line a po odzkoušení je vytvořen předpoklad vloţení těchto limitů do 

teplotního modelu pro predikci vad. 

Vyhodnocením uvedených parametrů je vytvořena tabulka parametrů, ovlivňujících 

tepelné procesy při odlévání. Příklad takového výběru je uveden v příloze 3. 

Výběrem okruhů, uvedených výše, jsou parametry, ovlivňující tepelné procesy tyto: 

 teplota oceli v mezipánvi, 

 intenzita primárního chlazení, 

 rychlost lití, 

 intenzita sekundárního chlazení. 

Toto je výčet zásadních, ale ve skutečném procesu lití nejvýznamnějsích parametrů, 

schopných ovlivnit tepelné procesy při odlévání, a tedy i kvalitu odlitých bram. Právě proto je 

v dalších kapitolách disertační práce demonstrován vliv vybraného parametru z této skupiny 

na kvalitu bramy. 

Je třeba konstatovat, ţe při analýze závislostí parametrů kvality na ukazatelích 

tepelných procesů je jen málo zcela jasných, jednoduchých a přímých výsledků zjištění: 

nestandardní jediný ukazatel → vada bramy. V naprosté většině případů se jedná o komplex 

příčin, které vedou k nekvalitní, vadné produkci bram. 

Z naznačené sloţitosti tepelných procesů, probíhajících na bramovém ZPO, je třeba 

vycházet z těch jejich charakteristických parametrů, které lze jasně definovat a které lze dát 

do souvislosti s parametry kvality (resp. vad) odlitých bram a posléze i plechů, z těchto bram 

válcovaných. Jsou to parametry měřitelné, ať jiţ jednorázově nebo průběţně, s moţností 

zobrazit numericky či graficky jejich trendy. Jde v podstatě o všechny měřené teploty na ZPO 

včetně teploty chladicích medií, hodnoty průtoků, tlaků chladicích médií, stejně jako hodnoty 

řady mnoha tepelných veličin, počítaných on-line teplotním modelem. Vedle těchto parametrů 

však existují i takové, které jsou při současných technických moţnostech neměřitelné, běţně 

nesledovatelné či vůbec nezjistitelné. Přesto mohou výrazně ovlivnit kvalitu odlévaných 

bram. 
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Jako příklad lze uvést tyto děje a jejich parametry: 

 tepelný stav mezipánve (určuje teplotu a hlavně její průběh během odlévání tavby i 

sekvence) lze nejlépe vyjádřit hodnotou měrné entalpie její vyzdívky; prakticky se 

pro běţný chod ZPO neprovádí, 

 proudění oceli, přiváděné do krystalizátoru, a typ ponorné trubice (náporová, 

beznáporová, s různým počtem výtokových otvorů pod různými úhly výtoku, atp.); 

proudění lze pouze modelovat, prakticky je však jeho vliv na tepelné pochody 

nezjistitelný, 

 ovlivnění přenosu tepla v krystalizátoru prouděním argonu, dmýchaného do 

ponorné trubice, 

 přenos tepla mezi tekutým a tuhým práškem na hladině oceli v krystalizátoru, 

termodynamické reakce mezi licím práškem a bramou při jejím průchodu 

krystalizátorem,  

 proudění oceli v krystalizátoru na rozhraní tekutá fáze - mushy zone a mushy zone 

- pevná fáze, 

 přenos tepla přehřátí prouděním tekuté oceli v kuţelu tekutého jádra po celé 

metalurgické délce tuhnutí,  

 odvod tepla z povrchu licí kůry do pracovního povrchu měděné desky 

krystalizátoru, přes jedno, dvě nebo tři tepelná rozhraní. 

Dále je moţno jmenovat faktory, které mají vliv na tepelné procesy zprostředkovaně. 

Je to například tvar a délka tekutého jádra bramy, příčné pohyby předlitku a jeho deformace, 

fluktuace chemického sloţení oceli a licího prášku, kolísání výšky hladiny oceli 

v krystalizátoru, oscilace krystalizátoru atd.  
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6   ANALYTICKÝ SOFTWAROVÝ NÁSTROJ LITIOS 

Hodnocení kvality bram na zařízení plynulého odlévání oceli je součástí informačního 

systému hutního podniku. V průběhu doktorského studia byly zahájeny práce pro a.s. EVRAZ 

VÍTKOVICE STEEL, a.s. na komplexním systému dlouhodobého sledování parametrů lití a 

jejich vlivu na kvalitu bram, který byl pracovně nazván LITIOS a který je jiţ v EVRAZ 

Vítkovice Steel, a.s. implementován. Tento programový systém je organicky spjat s on-line 

teplotním modelem (TM), stejně jako s on-line modulem snímání dat. Systém pracuje se 

všemi daty, která jsou dostupná z procesu ZPO. Součástí systému je nahrání a filtrace dat, 

jejich třídění, uloţení do relačního databázového systému, dále agregace dat a jejich grafická 

interpretace. Technologické údaje, měřené s periodou 10 sekund, jsou ukládány z teplotního 

modelu. Software teplotního modelu přímo zapisuje údaje do databáze systému LITIOS. 

Programový systém LITIOS dále nahrává všechny potřebné datové informace o sekvenci 

z nadřazeného automatického systému řízení ocelárny s označením FLS a ukládá je do 

databázového systému. Umoţňuje filtrovat data a provádí nezbytné agregace dat. Agregace je 

nutná ke zjednodušení práce a manipulace s velkým mnoţstvím dat. Ukazuje se, ţe je účelné a 

postačující agregovat data na jeden metr odlité délky licího proudu. Vyvinutý software je 

modulární s vyuţitím nejnovějších poznatků z databázové technologie a metod analýzy dat. 

V systému jsou dostupné přehledy a je moţno prohlíţet data k sekvenci, tavbě 

a bramě. Vybraná data jsou graficky interpretována. Pro metody analýzy jsou dostupné 

funkce výběru dat. Uţivateli je umoţněno data transformovat do matice příčin - měřených 

veličin a následků - kvalitativních ukazatelů. Nad takto zúţenými daty provádí zaměstnanci 

ocelárny analýzu průběhu odlévání. Systém umoţňuje vybraná data exportovat do jiných 

statistických programů k podrobnějším rozborům. 

6.1   Architektura systému 

Analytický softwarový nástroj LITIOS je nástavbou nad provozovanými subsystémy 

automatizovaného systému řízení (dále jen ASŘ) v EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s. Jeho 

zapojení do informačního systému je znázorněno na obrázku 5. 

 

Obr. 5.  Zapojení programu LITIOS do systému Ocelárny. Zdroj: EVRAZ 
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Autor předloţené práce se od začátku na vývoji softwaru LITIOS podílel jako 

programátor – analytik. V rámci doktorského studia byl tento software zdokonalen a rozšířen 

o další funkce. 

Sběr, agregaci a ukládání dat do aplikační databáze zajišťují sluţby „Importu“ 

a „Přepočtu“. Tyto sluţby jsou trvale spuštěny na serveru a jejich funkcí je aktualizovat data 

v okamţiku, kdy jsou uloţena v subsystémech technologie. Tímto způsobem je zajištěna co 

nejrychlejší dostupnost všech funkcí software. Všechna data jsou ukládána v datovém skladu, 

ve kterém jsou dostupná pomocí klientské aplikace typu klient - server z počítačů uţivatelů. 

Konceptuální schéma je uvedeno na obrázku 6. 

 

Obr. 6.  Schéma vytváření datové základny analytického nástroje LITIOS 

Data uloţená v datovém skladu lze zpětně vyhledat a zobrazit, a tak analyzovat 

kteroukoli uskutečněnou tavbu, viz literatura [74], [78]. 

6.2   Datová struktura 

Ukládání dat se provádí dle hierarchie vzniku vad: údaje k sekvenci, tavbě, bramě, 

měřené veličiny (tzv. kanály) z licího stroje, údaje o kvalitě bram a z nich válcovaných 

produktů, viz obrázek 7. Soubory se člení na poloţky se svými atributy. V celém systému je 

tak cca 400 poloţek, a kdyţ k tomu připočteme, ţe technologické parametry, tzv. kanály, se 
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měří kaţdých 10 sekund, vzniká značné mnoţství dat. Například v roce 2008 bylo v EVRAZ 

Vítkovice Steel, a.s. odlito cca 700 km bram, coţ činí cca 2,1 mil záznamů.  

 

Obr. 7.  Hierarchie ukládání dat 

Celkový objem databáze měřených dat z teplotního modelu, identifikačních údajů 

k tavbám a hodnocení kvality bram činí cca 8 GB za rok. Z tohoto důvodu je nutno data tzv. 

„ředit“ neboli agregovat a ukládat je do datového skladu. Ukládání dat se provádí dle teorie a 

praxe relačních databází a je popsáno v literatuře [70], [72], [73], [78], vytváření datového 

skladu bylo publikováno v literatuře [74]. Podrobný popis struktury dat a postup ukládání dat 

je uveden níţe. 

6.3   Algoritmus přiřazování dat na metr bramy dle pole působnosti 

Bylo nutno vyřešit, jakým způsobem se mají data ukládat, agregovat a přiřazovat 

k bramám s přesností na jeden metr a dále jakým způsobem evidovat působnost měřených 

parametrů od krystalizátoru aţ po odřezání bramy na pálicím stroji.  

Řešení těchto úkolů vyústilo v optimalizaci ukládání dat, coţ je přehledně uvedeno na 

obrázku 8. Z obrázku plyne, ţe agregace dat je důmyslným způsobem navrţena tak, aby 

všechny údaje byly na základě poţadavku uţivatele, zejména technologa ocelárny, 

zpřístupněny. Data z teplotního modelu, ukládaná kaţdých deset sekund, je moţno zobrazovat 

detailně tak, jak vznikla, a pak v souvislosti s tzv. polem působnosti dané měřené veličiny. 

Pole působnosti je délkový interval licího proudu, kde daná veličina ovlivňuje průběh 

odlévání, tedy kde veličina působí. U sledovaných parametrů můţe být sledované pole 

působnosti různé. Markantní je to zejména u licí rychlosti, kdy technologa zajímá, jaká byla 

licí rychlost bramy v krystalizátoru nebo v sekundárním chlazení nebo dokonce i v případě 

pod vybranou chladicí tryskou (pole působnosti v jednom místě). 

Sekvence 

Tavba 
Zákl. údaje z tavebního listu, chemické analýzy 

Předlitek, primární brama  
parametry a odchylky na každý metr délky, Baumannovy 

otisky 

Finální brama  
Číslo bramy, parametry a odchylky, kvalita a vady, 
predikce kvality 

Pánvová metalurgie 
technologické parametry, chemická analýza pro lití 

Lití 
technologické parametry, licí rychlost, teploty, údaje o 

primárním a sekundárním chlazení 
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Data jsou agregována po metrových délkách a ke kaţdému úseku pole působnosti jsou 

uloţeny statistické charakteristiky. Pro statistické účely hodnocení kvality bram je pak moţno 

data přiřadit k bramám a z nich válcovaným finálním výrobkům. 

Takto ukládaná data umoţňují v budoucnu zpětně simulovat průjezd bramy licím 

obloukem a graficky zobrazovat vybraná data. Další vyuţití programu je to, ţe na základě 

statistických rozborů je moţno data analyzovat pomocí matematických a statistických metod. 

Na základě těchto rozborů jsou pak upřesňovány údaje v tabulce příčin a následků, viz 

příloha 4. 

 

Obr.  8.  Optimalizace ukládání dat 

6.4   Funkce systému 

Program LITIOS má všechny obvyklé funkce databázových aplikací, přehled funkcí 

systému: 

 celkový přehled o lití, viz obrázek 9, 

 výběr sekvencí, taveb a bram - nastavení filtru, 

 vyhledávání podle zvolených kritérií, 

 vizualizace dat, 

 grafická interpretace dat, viz obrázek 10, 

 nastavování obecných predikčních pravidel pro jednotlivé typy bram, 

 celkový přehled odlévání na ZPO s predikcí vad pro konkrétní tavbu, 

1m 400 ukládaných technologických hodnot spadá do 32 různých oblastí působností na licí dráze

např. do pole působnosti 0-900mm (krystalizátor) patří nejvíce hodnot

Licí dráha - 24m

… … …

Pro každou oblast působnosti existuje tabulka s agregačními údaji na metr

Vazba agregačních údajů na detailní data

pomocí časových značek

Tabulky hodnot (kanálů) z teplotního modelu

Pomocí této vazby je možné realizovat 5 tabulek, hodnoty ukládány každých 10 sekund

pohled na detailní data agregovaných

údajů

Oblast působnosti 1

… … …

Oblast působnosti 2 Oblast působnosti 32

K1_min

1539

…

…

ID metru

1036

…

…

…

…

maxDT

21.5.2005 22:03

…

…

minDT

21.5.2005 22:01

K1_avg

1541

…

…

K1_max

1544

…

…

K2_min

18

…

…

K2_avg

21

…

…

K2_max

23

…

…

… … …

identifik. 

metru

čas, kdy daný 

metr vjel do pole 

působnosti 

čas, kdy daný 

metr vyjel z pole 

působnosti 

… … …

agregační údaje jednotlivých kanálů (technologických hodnot)

…

3

2

1

ID

ID 

záznamu

K3

18

19

0,21

0,23

… …

0,22

1540

1539

časová značka 

záznamu hodnoty kanálů

21.5.2005 22:01:10

21.5.2005 22:01:20

……

DT

21.5.2005 22:01:00

K1 K2

1539 18
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 exportování vybraných a zobrazených dat do souboru typu xls (csv, html) pro další 

statistické zpracování, 

 predikce vad. 

Podrobný popis funkcí systému je uveden v uţivatelském manuálu. Na tomto místě je 

uveden pro ilustraci příklad návrhu funkcí celkového přehledu o lití a grafické interpretace 

dat. 

 

Obr. 9.  Grafická obrazovka LITIOS - celkový přehled o lití 

Celkový přehled o lití poskytuje technologovi náhled do dat v členění sekvence, tavba, 

finální brama a z ní válcovaný plech. Uţivatel má k dispozici moţnost výběru a pro obsluhu 

programu vyuţívá systém záloţek. K vybraným datům má k dispozici nástroj grafické 

interpretace dat, viz obrázek 10. Technologovi umoţňuje tato funkce vybrat sekvenci 

a poţadované parametry pro zobrazení. Na ose x jsou vyneseny sekvence nebo tavby, na ose y 

pak poţadované veličiny s přizpůsobením měřítka. Tím je umoţněno porovnání veličin. 

Software pro grafickou interpretaci pak umoţňuje jednoduchým způsobem myší označit 

detailní výběr v grafu a vykreslit jeho detail aţ na 1m odlité délky. 



 

47 

 

Obr. 10.  Grafická interpretace dat v programu LITIOS 

Softwarový analytický nástroj, který byl vyvinut v EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s., 

umoţňuje pracovníkům ZPO komplexně hodnotit proces výroby. Společně s teplotním 

modelem, se kterým je LITIOS propojen, poskytuje nadstandardní komfort sluţeb pro 

optimalizaci parametrů odlévání bram. 

V datovém skladu jsou ukládána všechna data technologických parametrů z teplotního 

modelu – celkem 400 veličin. Přehled těchto veličin je uveden v manuálu systému LITIOS. 

Z těchto parametrů bylo vybráno ve spolupráci s technologem ZPO 113 parametrů, které byly 

rozděleny dle okruhů (viz příloha 2). Dále jsou v datové základně uloţeny odchylky na metr 

délky základních čtyřiceti parametrů (viz příloha 1). Z nadřazené druhé úrovně systému řízení 

ocelárny jsou ukládány identifikační údaje k tavbě z tavebních listů, chemické sloţení oceli, 

údaje hodnocení kvality předlitků a Baumannových otisků. 
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7   PRAKTICKÉ VYUŢITÍ SYSTÉMU LITIOS 

Originální softwarový nástroj s pracovním názvem LITIOS byl vyprojektován na 

základě zadání EVRAZ Vítkovice Steel, a.s. Původním záměrem bylo vypracovat systém 

predikce kvality. Po nasazení do praxe systém slouţí rovněţ k operativnímu řízení výroby 

(údaje a grafy jsou zdrojem pro denní porady vedení kontilití). Výzkumným pracovníkům je 

LITIOS cenným zdrojem dat pro následující statistické rozbory. Tento programový systém 

splňuje tedy funkci komplexního analytického softwarového nástroje pro hodnocení 

a optimalizaci výroby na ZPO. 

7.1   LITIOS jako monitorovací nástroj pro hodnocení technologie ZPO 

Na pracovišti kontilití na velínu vrchní odlévač provádí pravidelnou kontrolu stavu 

jednotlivých okruhů v programu LITIOS. Porovnává jednotlivé změny s předchozími 

sekvencemi. V případě, ţe zaznamená jakoukoliv změnu, která by mohla ovlivnit stav stroje 

nebo bramy, provádí po sekvenci kontrolu okruhu příslušného pole působnosti parametru. 

 

Obr. 11.  Hodnota poměru průtoku a tlaku v sekundárním chlazení 

Příkladem je kontrola sekundárního chlazení, kde u sekvence byla zaznamenána 

zvýšená hodnota poměru průtoku a tlaku vody na sekundárním okruhu (posledním okruhu 

před výstupem z chladicí komory) na horní povrch bramy, viz obrázek 11. Zanesení trysek 

způsobí vzestup poměru tlak/průtok. Tlak zůstává konstantní, průtok ucpáním trysky klesá. 
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Po sekvenci byla provedena vizuální kontrola rozstřiků trysek a bylo zjištěno zanesení 

několika těchto trysek z dané sekce, viz obrázek 12. Po výměně těchto trysek došlo k poklesu 

na předchozí úroveň hodnot. Kaţdá kontrola vyţaduje časový prostor, který je nutno mít pro 

tyto servisní práce. 

 

Obr. 12.  Zanesená tryska, zdroj foto EVRAZ Vitkovice Steel, a.s. 

Tímto způsobem jsou kontrolovány všechny okruhy, uzly zařízení ZPO. Jsou tak 

sledovány sekvence, resp. tavby. Zejména jsou analyzovány tavby, při kterých se vyskytly 

problémy. Výstupy z programu pak slouţí jako podklad při operativních poradách provozu 

kontilití a ocelárny. 

7.2   Statistické metody hodnocení kvality 

Programový systém LITIOS umoţňuje archivaci dat z výrobního procesu v EVRAZ 

Vitkovice Steel, a.s. a poskytuje obrovskou datovou základnu. Postupně jsou archivována data 

po letech a ukládána do datového skladu. Nad daty byly provedeny některé základní 

statistické rozbory a analýzy. Pracovníkům ocelárny umoţňuje provedení zpětných analýz při 

hodnocení odlitých taveb s vyuţitím exportu dat pro statistické zpracování dat. 

Přehled statistických metod pro hodnocení parametrů odlévání a kvality bram: 

 popisná statistika měřených veličin, 

 histogramy četností, 

 filtrace a čištění dat, 

 korelační analýza, 

 lineární regrese, 

 kvadratická regrese, 

 klasifikační tabulky. 
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Výsledky těchto rozborů byly publikovány v průběţných a závěrečných zprávách 

řešených projektů a v publikacích na různých konferencích s ocelářskou tématikou, viz [A1] - 

[A20]. 

7.3   Příklad statistického rozboru na bramovém ZPO 

Optimalizace vybraných parametrů odlévání znamená snahu po zvýšení kvality bram, 

respektive sníţení počtu výskytu vad na bramě. K dosaţení tohoto cíle je moţné dojít cestou 

hledání závislostí výskytu vad na technologických parametrech odlévání, s jejich následnou 

korekcí směrem do optimálních mezí, které představují odlévání s následně nejmenším 

výskytem sledovaných vad na bramách. Zde prezentovaný statistický rozbor závislostí je 

proveden na základě dat z databáze systému LITIOS. 

V této části disertační práce je popsán způsob výběru zde šetřených závislostí a jejich 

následné zkoumání regresí [77] polynomem 1. a 2. stupně. Tato šetření v některých případech 

prokázala závislost výskytu vady na testovaném parametru (veličině), v jiných případech 

ţádná závislost zjištěna nebyla. Samotné nastavení nebo lépe korekce technologie odlévání 

u těch parametrů kde byla zjištěna optima (nebo případné „škodlivé“ oblasti, minima či 

maxima), je samozřejmě nezbytné konfrontovat pro všechny změny předepsaných parametrů 

s technickými moţnostmi licího stroje a metalurgickými moţnostmi vlastní tekuté oceli. 

Příklady zkoumaných závislostí jsou znázorněny formou grafů, s uvedením rovnice 

příslušné závislosti (lineární nebo kvadratické) s parametry významnosti závislosti.  

7.3.1   Výběr závislostí mezi vadou a technologickým parametrem 

Zde je nutno předeslat, ţe pro hledání závislostí lze vyuţít pouze bramy, které prošly 

úpravnou bram, viz tabulka 4, a mohou být na nich zjištěny a popsány vady nebo naopak 

přítomnost vad nezjištěna.  

Tab. 4.  Přehled zkoumaných bram 

Skupina jakosti Celkový počet bram Bram přes úpravnu % vad 

A - hlubokotaţné 15 418 8 837 57,32 

B - konstrukční Si 50 13 259 3 103  23,52 

C - konstrukční Si 4 5 345 2 725 50,98 

D - mikrolegované 3 872 3 653 94,34 

 

Pro vytvoření souborů s alespoň základní vypovídací schopností (statistickou) jsme 

vycházeli z počtu případů zjištěných vad v dané skupině. Jako minimum jsme zvolili počet 

100 vad. Počty bram s vadou jsou pro jednotlivé jakostní skupiny uvedeny v tabulce 5. 

Tab. 5.  Typy vad a jejich počet dle skupin jakosti. 

Skupina 

jakosti 

Bramy přes 

úpravnu 

Typ vady 

V1 V2 V3 V4 V5 V6 

A 8837 3566 2608 5 12 2 803 821 

B 3 103 16 1 472 15 229 11 601 

C 2 725 8 1 319 8 79 13 574 

D 3 653 43 1 956 0 21 37 127 
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Kódy vad znamenají: 

V1 – nekovové vměstky, 

V2 – hluboké oscilační vrásky, hloubka nad 2 mm, 

V3 – rýhy nad 2 mm na širokých stěnách, 

V4 – podélné trhliny středové, 

V5 – bubliny, 

V6 – ostrap – brada. 

Tab. 6.  Analyzované závislosti 

 V1 V2 V3 V4 V5 V6 

1. přehřátí oceli (ºC) --- --- --- ---  --- 

2. rychlost lití (m·min
-1

) A A, B, C, D --- B  --- 

3. zrychlení (m·min
-2

)  A A, B, C, D --- ---  --- 

4. hmotnost v mezipánvi 

(kg) 
A --- --- --- --- --- 

5. t v KR, PB (ºC) --- --- ---  --- --- 

6. t v KR, LB. (ºC) --- --- ---  --- --- 

7. t v KR, MR (ºC) --- --- ---  --- --- 

8. t v KR, VR (ºC) --- --- ---  --- --- 

9. hustota tep. toku, PB 

(W·m
-2

) 
--- --- ---  --- --- 

10. hustota tep. toku , LB 

(W·m
-2

) 
--- --- ---  --- --- 

11. hustota tep. toku, MR 

(W·m
-2

) 
--- --- ---  --- --- 

12. hustota tep. toku , VR 

(W·m
-2

) 
--- --- ---  --- --- 

13. oscilace KR (min
-1

) A A, B, C, D --- --- --- --- 

14. sek. chlazení, Z1 

(l·min
-1

) 
--- --- --- B --- --- 

15. sek. chlazení, Z1s 

(l·min
-1

) 
--- --- --- B --- --- 

16. sek. chlazení, Z2 

(l·min
-1

)  
--- --- --- B --- --- 

17. sek. chlazení, Z3 

(l·min
-1

)  
--- --- --- B --- --- 

18. sek. chlazení, Z4i 

(l·min
-1

) 
--- --- --- B --- --- 

19. sek. chlazení, Z4a 

(l·min
-1

) 
--- --- --- B --- --- 

20. sek. chlazení, Z5i 

(l·min
-1

) 
--- --- --- B --- --- 

21. sek. chlazení, Z5a 

(l·min
-1

) 
--- --- --- B --- --- 

22. licí prášek (kod) A A, B, C, D ---  A --- 

23. licí prášek (hodn.) A A, B, C, D ---  A --- 



 

52 

Dalším „sítem“ pak byla logická moţnost ovlivnění výskytu konkrétní vady, 

u konkrétní skupiny jakosti, daným technologickým parametrem odlévání (vlivem). 

Po této početní a logické selekci vyplynuly závislosti, které má nepochybně smysl 

zkoumat – v tabulce 6 jsou vyznačeny kódem skupiny jakostí v příslušném poli. Pole, 

odpovídající veličině a vadě, jejichţ vztah nemůţe tvořit závislost, jsou proškrtnuty. Pole 

volná znamenají, ţe moţné vztahy odpovídající veličiny a vady jsou ponechány k diskuzi 

nebo nemohou být v současném stavu zkoumány pro statisticky nevýznamný počet případů 

výskytu příslušné vady. 

Závislosti, které jsou šetřeny v následující podkapitole, jsou v tabulce 6 označeny 

tučně a podtrţeny. 

7.3.2   Regrese polynomem 1. a 2. stupně 

Před prováděnými rozbory byly měřené veličiny posuzovány z hlediska reálnosti 

vstupních parametrů. Pro kaţdou z nich byla provedena popisná statistika a na základě 

minima a maxima byly stanoveny přípustné hodnoty. 

Přehled vstupních parametrů a veličin jejich přípustné hodnoty jsou uvedeny 

v tabulce 7. 

Tab. 7.  Minima a maxima parametrů odlévání a veličin 

 

 

Přípustné 

minimum 

Přípustné 

maximum 
Jednotka 

Přehřátí 0 50 °C 

Rychlost lití 0 1,7 m·min
-1

 

Zrychlení rychlosti lití 0 0,6 m·min
-2

 

Hmotnost v mezipánvi 500 60000 kg 

delta_kryst_PB 0 15 °C 

delta_kryst_LB 0 15 °C 

delta_kryst_MR 0 15 °C 

delta_kryst_VR 0 15 °C 

odvod_tepla_PB 0 5 W·m
-2

 

odvod_tepla_LB 0 5 W·m
-2

 

odvod_tepla_MR 0 5 W·m
-2

 

odvod_tepla_VR 0 5 W·m
-2

 

kmitání krystalizátoru 0 200 min
-1

 

sec_chlad_skut_z1 0 1000 l·min
-1

 

sec_chlad_skut_z1s 0 1000 l·min
-1

 

sec_chlad_skut_z2 0 1000 l·min
-1

 

sec_chlad_skut_z3 0 1000 l·min
-1

 

sec_chlad_skut_z4i 0 1000 l·min
-1

 

sec_chlad_skut_z4a 0 1000 l·min
-1

 

sec_chlad_skut_z5i 0 1000 l·min
-1

 

sec_chlad_skut_z5a 0 1000 l·min
-1

 

kod_prášek 0 100 kód licího prášku 

licí_prášek 0 100 hodnota licího prášku 
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Ke statistickým rozborům byly vyuţity výše uvedené veličiny, s přihlédnutím na jejich 

logickou a technologem stanovenou významnost. 

K vyhodnocení zkoumané závislosti mezi veličinou (technologickým parametrem) 

a vadou byla pouţita regrese polynomickou funkcí 1. a 2. stupně. Nutno zdůraznit, ţe jde 

o závislost jedné vady na jednom parametru, na rozdíl od vícenásobné logistické regrese 

a pouţití neuronové sítě při simulaci predikce vad na bramách. Těmto moderním statistickým 

metodám je věnována samostatná kapitola 8 této práce.  

V níţe uvedených grafech a popisné statistice vţdy znamená: 

 R
2 

je index determinace. Můţe se pohybovat v mezích 0 aţ 1 a pro posouzení vztahu 

jsme vycházeli z předpokladu, ţe jeho hodnota musí být větší neţ 0,5, aby bylo 

smyslné se závislostí vůbec zabývat. Hodnota R
2 

> 0,5 odpovídá kritické hodnotě 

korelačního koeficientu pro hladinu významnosti 0,05 při počtu intervalů N=8. 

 F je hodnota tzv. F-testu. Zjednodušeně lze říci, ţe hodnota F odečtená od 1 

a násobená 100, uvádí míru pravděpodobnosti, ţe daná závislost nastane. V našem 

případě je ideální, je-li hodnota F = 0,05 nebo niţší, tzn., ţe závislost je na 95% nebo 

vyšší hladině pravděpodobnosti.  

Kromě veličiny „licí prášek“ byly hodnoty v grafu získány vţdy tak, ţe spektrum 

vyskytujících se hodnot veličin – nezávisle proměnná – bylo rozděleno na zvolené intervaly 

(např. u licí rychlosti po 0,1 m·min
-1

), a v daném intervalu spočteno procento bram 

se zjištěnou vadou. Tyto hodnoty pak byly podkladem pro vypočtení lineární i parabolické 

závislosti. Rovnice závislosti s menší (lepší) hodnotou indexu determinace a F-testu je pak 

uvedená v grafu. 

Byly zkoumány následující závislosti (vada – závislost na veličině – pro skupinu 

jakostí): 

I. výskyt hlubokých oscilačních vrásek – rychlost lití – A 

II. výskyt hlubokých oscilačních vrásek – oscilace – A  

III. výskyt hlubokých oscilačních vrásek – zrychlení lití – A  

 

IV. nekovové vměstky – rychlost lití – A 

V. nekovové vměstky – hmotnost v mezipánvi – A 

 

VI. bubliny – kód licího prášku – A  

 

VII. výskyt hlubokých oscilačních vrásek – rychlost lití – B 

VIII. výskyt hlubokých oscilačních vrásek – oscilace – B 

IX. výskyt hlubokých oscilačních vrásek – zrychlení lití – B 

 

X. podélné trhliny středové – rychlost lití – B 

XI. podélné trhliny středové – sekundární chlazení 4i – B 

XII. podélné trhliny středové – sekundární chlazení 4a – B 

 

XIII.  výskyt hlubokých oscilačních vrásek – rychlost lití – D 

XIV.  výskyt hlubokých oscilačních vrásek – oscilace – D 

XV. výskyt hlubokých oscilačních vrásek – zrychlení lití – D 

U výše uvedených závislostí byla provedena popisná statistika parametru, zjištění 

četnosti výskytu ve stanovených optimálních intervalech a test a porovnání na významnost 
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regrese. Tam, kde závislost byla potvrzena dle indexu determinace a F-testu, je vykreslen graf 

se spojnicí trendu závislosti.  

7.3.3   Testování závislostí vybraných parametrů a vad  

I. Závislost výskytu vady oscilační vrásky na rychlosti lití pro skupinu jakostí A 

Oscilační vrásky, nazývané někdy také „stopy po oscilaci“, jsou pravidelná příčná 

prohloubení po celém obvodu bramy. Jsou to stopy po práci krystalizátoru, odpovídající jeho 

jednomu oscilačnímu cyklu. Jsou zcela běţným jevem u plynule odlévaných produktů a jejich 

výskyt není povaţován za vadu.  

Vadou se oscilační vrásky stávají v okamţiku, kdyţ jejich hloubka nebo případně tvar 

sniţují kvalitu bramy a potaţmo válcovaného produktu nebo dokonce způsobí jeho vyřazení 

z produkce. V našem konkrétním případě jsou za vadu povaţovány „hrubé a nepravidelné 

oscilační vrásky, hlubší neţ 2 mm“. V níţe analyzovaných závislostech budeme pro vadu 

pouţívat termín oscilační vrásky, coţ bude znamenat vţdy vadu ve smyslu definice 

v předchozí větě. 

Na základě tabulky 8 byla vypočtena regrese polynomem 1. a 2. stupně. Lepší 

výsledek dává polynom 2. stupně. Výsledek regresní analýzy provedené programem MS 

Excel pro polynom druhého stupně je vidět v tabulce 9. 

Tab. 8.  Procento vad V2 v intervalech a popisná statistika pro rychlost odlévání 

Interval od do % vad V2  Stř. hodnota 1,278 

0,6 0,7 75,0  Chyba stř. hodnoty 0,002 

0,7 0,8 44,4  Medián 1,360 

0,8 0,9 30,3  Modus 1,420 

0,9 1,0 43,5  Směr. odchylka 0,175 

1,0 1,1 31,8  Rozptyl výběru 0,031 

1,1 1,2 28,1  Špičatost -0,149 

1,2 1,3 31,8  Šikmost -0,861 

1,3 1,4 31,7  Rozdíl max-min 1,360 

1,4 1,5 26,0  Minimum 0,260 

1,5 1,6 29,8  Maximum 1,620 

1,6 1,7 51,9  Počet 8837 

 

Tab. 9.  Výsledek regrese s vyuţitím programu MS Excel 

Regresní statistika 

Násobné R 0,858 

R
2 0,728 

Nastavená hodn. Spol. R 0,660 

Chyba stř. hodnoty 8,479 

Pozorování 11 

ANOVA      
 Rozdíl SS MS F Významnost F 

Regrese 2 1539,674 769,8371 10,7061 0,0054 

Rezidua 8 575,2475 71,9059   
Celkem 10 2114,921    
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  Koef. Chyba stř. hodn. t Stat Hodnota P Dolní 95% Horní 95% 

Hranice 215,7972 40,0686 5,385 0,00065715 123,3988 308,1957 

Koef. k x -295,435 69,947 -4,223 0,00290123 -456,7337 -134,1363 

Koef. k x
2 115,1282 28,949 3,976 0,00407944 48,37089 181,8855 

V programu MS EXCEL je instalován statistický doplněk „Analytické nástroje“. 

Výstupem je regresní statistika, ANOVA a stanovení regresních koeficientů, viz tabulka 9. 

Tučně jsou zvýrazněny R2, tj. R
2
,významnost F a koeficienty regresní křivky. 

Rovněţ lze volitelně vypočítat rezidua, tj. vzdálenost skutečných hodnot od regresní 

křivky (vzdálenost modrých a fialových bodů na obrázku 13). Na obrázku 13 je grafický 

výstup z programu MS Excel, s regresní křivkou, regresní rovnicí, výsledkem F testu a 

indexem determinace R
2
. 

Závislost je potvrzena protoţe F < 0,05 a R
2
 > 0,5. 

 

Obr. 13.  Závislost vady oscilační vrásky na rychlost lití pro jakostní skupinu A  

Výsledkem je silná kvadratická závislost s optimální rychlostí lití 1,3 mmin
1
. To 

odpovídá logické metalurgické interpretaci, ţe existuje optimální licí rychlost, při jejímţ 

překročení či podkročení je větší pravděpodobnost vzniku vady oscilační vrásky. 

Ve statistickém šetření dalších závislostí uţ z technických a praktických důvodů 

neuvádíme kompletní výstup z MS Excel, ale pouze rozhodující ukazatele závislosti, 

tj. vypočítané F a R
2
. 

II. Závislost výskytu vady oscilační vrásky na frekvenci oscilace krystalizátoru pro skupinu 

jakosti A 

Dalším testovaným technologickým parametrem je frekvence oscilace krystalizátoru 

a testování jejího vlivu na vznik oscilačních vrásek. Frekvence oscilace krystalizátoru 

y = 114,95x2 - 295,06x + 215,64 

R2 = 0,7279 

F=0,006 
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a v předchozí stati řešená rychlost odlévání spolu úzce souvisejí. Je to pochopitelné, platí, ţe 

čím vyšší je rychlost odlévání, tím vyšší je frekvence kmitání krystalizátoru.  

Tab. 10.  Procento vad oscilačních vrásek v intervalech a popisná statistika frekvence 

oscilace krystalizátoru pro jakostní skupinu A 

Interval od do % vad V2   Stř. hodnota 138,419 

50 60 100,0   Chyba stř. hodnoty 0,205 

60 70 75,0   Medián 148 

70 80 42,9   Modus 154 

80 90 56,3   Směr. odchylka 19,270 

90 100 32,8   Rozptyl výběru 371,313 

100 110 32,7   Špičatost -0,249 

110 120 28,4   Šikmost -0,854 

120 130 28,9   Rozdíl max-min 125 

130 140 31,2   Minimum 50 

140 150 30,1   Maximum 175 

150 160 27,6   Počet 8837 

160 170 27,9     

170 180 66,7     

 

 

Obr. 14.  Závislost výskytu oscilačních vrásek na oscilaci krystalizátoru pro jakostní 

skupinu A  

Obě závislosti, lineární i kvadratická, jsou si velmi podobné ve srovnání s rychlostí 

odlévání. Kvadratická závislost je silnější (dle F-testu), s optimem kmitání kolem 140 min
-1

 

nebo rychlostí lití 1,3 m·min
-1

. Lineární závislost má mírně klesající tendenci výskytu vad se 

stoupajícími hodnotami oscilace nebo rychlosti lití, viz obrázek 14. 
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Co je metalurgicky velmi zajímavé, je skutečnost, ţe vyřazením krajních hodnot 

(oscilace pod 100 min
-1

 a rychlosti nad 1,6 m·min
-1

), dostaneme rozmezí hodnot, ve kterém je 

frekvence výskytu vad takřka konstantní. Uvedené lze také interpretovat tak, ţe z pohledu 

vady oscilační vrásky byla vazba „rychlost odlévání – frekvence kmitání krystalizátoru“ 

zvolená správně, ale ţe je vhodné se vyhnout odlévání rychlostí pod cca 0,9 m·min
-1

 a nad 

1,6 m·min
-1

. 

III. Závislost výskytu vady oscilační vrásky na zrychlení lití pro skupinu jakosti A 

V tomto případě byla šetřena závislost oscilačních vrásek na zrychlení rychlosti lití. 

To znamená hledání závislosti na dynamice změny rychlosti odlévání.  

Tab. 11.  Procento vady oscilační vrásky v intervalech a popisná statistika frekvence 

oscilace krystalizátoru 

Interval od do % vad V2   Stř. hodnota 0,0398 

-0,01 0,00 35,3   Chyba stř. hodnoty 0,0007 

0,00 0,05 27,5   Medián 0,01 

0,05 0,10 32,6   Modus 0,01 

0,10 0,15 34,1   Směr. odchylka 0,070 

0,15 0,20 39,1   Rozptyl výběru 0,005 

0,20 0,25 40,8   Špičatost 31,344 

0,25 0,30 34,7   Šikmost 3,606 

0,30 0,35 46,7   Rozdíl max-min 1,32 

0,35 0,40 41,7   Minimum -0,01 

0,40 0,45 46,7   Maximum 1,31 

     Počet 8837 

 

 

Obr. 15.  Závislost vady oscilační vrásky na zrychlení lití pro jakostní skupinu A 
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Hodnoty F a R
2
 uvedené na obrázku 15 ukazují na silnou závislost. Tentokrát se jedná 

o rostoucí křivku bez minima. Z grafu je vidět, ţe přímka je „blízká“ parabole. Znamená to, 

ţe i lineární závislost je v tomto případě moţno akceptovat.  

Závěr je, ţe s rostoucím zrychlením vzniká větší pravděpodobnost vzniku vad. 

K závislosti není nutno dále nic dodávat. Je logická a silná (F = 0,004). 

IV. Závislost výskytu nekovových vměstků na rychlosti lití pro skupinu jakosti A 

Tato závislost byla zkoumána pouze pro skupinu jakostí A. Pro ostatní skupiny je 

počet bram s touto vadou příliš malý k tomu, abychom mohli obdrţet významnou závislost. 

Tab. 12.  Výskyt vady nekovové vměstky v procentech, v jednotlivých intervalech a 

popisná statistika pro rychlost odlévání 

Interval od do % vad V1  Stř. hodnota 1,278 

0,8 0,9 47,7  Chyba stř. hodnoty 0,002 

0,9 1,0 33,5  Medián 1,360 

1,0 1,1 38,4  Modus 1,420 

1,1 1,2 37,9  Směr. odchylka 0,175 

1,2 1,3 39,0  Rozptyl výběru 0,031 

1,3 1,4 45,3  Špičatost -0,149 

1,4 1,5 40,0  Šikmost -0,861 

1,5 1,6 42,1  Rozdíl max-min 1,360 

    Minimum 0,260 

    Maximum 1,620 

    Počet 8837 

    Hladina spolehlivosti (95,0%) 0,004 

 

Výsledek testových kritérií pro lineární závislost: F = 0,82, R
2
=0,01 

Výsledek testových kritérií pro kvadratickou závislost: F = 0,57, R
2
=0,01 

 

Jak je vidět z výpočtu parametrů R
2
 i F, nebyl nalezen vzájemný vztah mezi těmito 

faktory. Statistická závislost nebyla prokázána. Interpretovat tento výsledek lze tak, ţe 

na vznik těchto vad mají vliv jiné parametry odlévání. A také je pravděpodobné, ţe 

pro ovlivnění rychlosti vyplouvání vměstků v krystalizátoru k menisku oceli, a tedy do licího 

prášku, jsou v našem případě změny rychlosti lití zanedbatelné, viz tabulka 12. 

V. Závislost výskytu nekovových vměstků na hmotnosti v mezipánvi pro skupinu jakostí A 

V tabulce 13 je uvedena popisná statistika technologické veličiny hmotnost oceli 

v mezipánvi a rozdělení počtu vad výskyt nekovových vměstků. 

Statistická závislost pro kvadratickou regresi nebyla prokázána. Lineární závislost 

těsně překračuje naše kritéria spolehlivosti a významnosti R
2
=0,51, F=0,07. To znamená, ţe 

závislost platí na 93% hladině významnosti, viz obrázek 16. 

Metalurgická interpretace výsledků zkoumání této závislosti - výskytu vady nekovové 

vměstky na hmotnosti oceli v mezipánvi – je velmi obtíţná. Jestliţe však lineární závislost 

platí na 93% hladině významnosti, je to jiţ bezesporu známka určitého trendu této závislosti. 

Přitom hodnotu výskytu vady (45,0 %) v případě nejniţší ještě zaznamenané hmotnosti oceli 

v mezipánvi, interval od 70 do 10 000 kg, je moţno povaţovat přinejmenším za značně 
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diskutabilní z důvodu zcela nestandardního stavu odlévání a zároveň i pro minimum záznamů 

v tomto intervalu ve srovnání s intervaly dalšími.  

Tab. 13.  Procenta vad nekovových vměstků a popisná statistika hmotnosti v MP pro 

jakostní skupinu A 

Interval od do % vad V1  Stř. hodnota 46878,98   

70 10000 45,0  Chyba stř. hodnoty 95,51   

10000 15000 3,5  Medián 48540   

15000 20000 0,0  Modus 49230   

20000 25000 15,7  Směr. odchylka 8978,77   

25000 30000 25,5  Špičatost 12,217   

30000 35000 25,0  Šikmost 0,608   

35000 40000 32,3  Rozdíl max-min 99180   

40000 45000 40,9  Minimum 70   

45000 50000 40,0  Maximum 99250   

50000 55000 46,5  Počet 8837   

A pokud bychom vyloučili z rozboru tuto hodnotu, pak dostaneme silnou závislost 

ve smyslu: se stoupající hodnotou hmotnosti oceli v mezipánvi stoupá mnoţství vměstků 

v odlité oceli. Takový trend šetřené závislosti je v přímém rozporu se všeobecně známým 

názorem, ţe se stoupající hladinou oceli v mezipánvi se zvyšuje čas k vyplouvání vměstků a 

jejich zachycení v krycí strusce, a tedy se sniţuje mnoţství vměstků v oceli. 

 

Obr. 16.  Závislost výskytu vady nekovové vměstky na hmotnosti v mezipánvi pro 

jakostní skupinu A 
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V našem případě se tedy k interpretaci výsledků (se stoupající hmotností oceli stoupá 

mnoţství vměstků v oceli), nabízí tato vysvětlení: 

 chybně volená krycí struska na hladině oceli, s minimální schopností pohlcovat 

vyplouvající vměstky, 

 chybná konstrukce mazipánve - umístění a řešení vtoku a dopadu oceli do 

mezipánve, hrázky, přepáţky apod., 

 nekvalitní ţáruvzdorný materiál a vyzdění mezipánve. 

VI. Závislost četnosti výskytu bublin na kódu licího prášku pro skupinu jakostí A 

Zde analyzovaná vada „bubliny“ představuje malé dutinky, obvykle kruhového tvaru, 

většinou s čistým a hladkým povrchem. Jsou hodnoceny bubliny makroskopického 

charakteru, tzn. bubliny zjistitelné na makroleptu odebraných vzorků pouhým okem nebo 

maximálně při zvětšení běţnou lupou. Jejich průměr bývá od několika desetin aţ po několik 

milimetrů. I kdyţ jako vnitřní vady mohou být uloţeny kdekoliv v průřezu, bývají ve většině 

případů umístěny v pásu asi od 10 do 40 mm pod horním povrchem bramy, podle její 

tloušťky. Výskyt bublin v jiné části příčného průřezu je ojedinělý. 

Jejich příčiny jsou poměrně dobře zjistitelné, a proto jsou k dispozici i snadno 

dostupná opatření k jejich zamezení. Příčinami obvykle jsou: 

 nedostatečná desoxidace oceli, 

 reoxidace oceli kdekoliv v úseku pánev – krystalizátor, 

 licí prášek, vlhký nebo nevhodného chemického a minerálního sloţení, 

 nadměrná injektáţ inertního plynu do oceli ve výtokovém uzlu mezipánve. 

Tab. 14.  Četnost výskytu bublin a kód licího prášku 

Kód licího prášku Vada NE Vada ANO Celkový součet 

2 471 57 528 

5 11 6 17 

10 16  16 

12 399 343 742 

14 5  5 

17 1996 68 2064 

18 3  3 

19 32  32 

20 109 40 149 

25 92 3 95 

27 2870 2286 5156 

33 3  3 

36 2  2 

37 16  16 

38 7  7 

Celkový součet 6034 2803 8837 
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Obr. 17.  Procenta vad podle kódů licího prášku pro jakostní skupinu A 

Závislost výskytu bublin na typu (kódu) licího prášku nelze „samozřejmě“ řešit regresí 

jako ostatní závislosti. Sloupcový graf na obrázku 17, vytvořený na základě tabulky 14, je 

zcela názorný. Při odlévání s licím práškem označeným kódem 12 nebo 27 bylo asi 45 % 

bram zatíţeno vadou V5 – bubliny. U licího prášku s kódem 17 nebo 25 to byla pouhá asi 

3 %. Příčina tohoto stavu by měla být vysvětlitelná znalostí chemicko-fyzikálních vlastností 

jednotlivých typů prášků. Rovněţ je pro metalurgy nezbytné prověřit skladování a moţnost 

pouţití nedostatečně suchého licího prášku pro jednotlivé typy i šarţe prášků, pouţitých v 

předmětném období sledování.  

Tyto výsledky jsou, v případě pouţití dostatečně vysušených prášků, exemplárním 

případem řešícím výskyt vad s jasně čitelným výsledkem. Tento typ licího prášku pouţít a 

jiný ne. Řešení s nepochybně značným ekonomickým přínosem na finálním produktu nejen 

ocelárny, bramy, ale hlavně finálním produktu celého závodu, plechu. 

VII. Závislost výskytu vady oscilační vrásky na rychlosti lití pro skupinu jakostí B 

Definování vady oscilační vrásky bylo provedeno jiţ v závislosti I., pro skupinu 

jakostí A. Stejné závěry platí i pro skupinu jakosti B. 

Výsledkem šetření tohoto vztahu (viz tabulka 15 a obrázek 18) je obdobně jako u 

skupiny jakostí A kvadratická závislost s totoţnou optimální rychlostí lití 1,3 mmin
-1

. To 

tedy znamená shodnou logickou metalurgickou interpretaci, jako je u skupiny A. Existuje 

optimální licí rychlost, při jejímţ překročení či podkročení se zvyšuje pravděpodobnost 

vzniku vady hrubé oscilační vrásky. 
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Tab. 15.  Procenta vad oscilační vrásky v intervalech a popisná statistika rychlosti lití 

Interval od do % vad V2  Stř. hodnota 1,206 

0,7 0,8 80,0  Chyba stř. hodnoty 0,003 

0,8 0,9 73,5  Medián 1,300 

0,9 1 57,3  Modus 1,310 

1 1,1 46,1  Směr. odchylka 0,146 

1,1 1,2 55,5  Rozptyl výběru 0,021 

1,2 1,3 45,8  Špičatost 0,128 

1,3 1,4 41,8  Šikmost -1,082 

1,4 1,5 54,0  Rozdíl max-min 0,900 

    Minimum 0,610 

    Maximum 1,510 

    Počet 3103 

 

 

Obr. 18.  Závislost výskytu vady oscilační vrásky na rychlosti lití pro jakostní 

skupinu B 

VIII. Závislost vady oscilační vrásky na frekvenci oscilace krystalizátoru pro skupinu 

jakostí B 

Frekvence kmitání krystalizátoru souvisí s rychlostí odlévání, čím vyšší je rychlost 

odlévání, tím vyšší je frekvence kmitání krystalizátoru. Obdobně jako pro skupinu jakostí A i 

zde se tento fakt potvrdil. 
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V tabulce 16 jsou uvedena procenta oscilačních vrásek v intervalech a popisná 

statistika frekvence oscilace krystalizátoru. Závislost vady na oscilaci pro jakostní skupinu B 

je pak zřejmá z obrázku 19. 

Tab. 16.  Procenta oscilačních vrásek v intervalech a popisná statistika oscilace 

krystalizátoru pro jakostní skupinu B 

Interval od do % vad V2   Stř. hodnota 130,350 

80 90 89,29   Chyba stř. hodnoty 0,288 

90 100 64,33   Medián 139,000 

100 110 45,25   Modus 142,000 

110 120 50,97   Směr. odchylka 16,071 

120 130 58,31   Rozptyl výběru 258,266 

130 140 47,15   Špičatost 0,216 

140 150 41,64   Šikmost -1,095 

150 160 51,72   Rozdíl max-min 100,000 

     Minimum 64,000 

     Maximum 164,000 

     Počet 3103,000 

 

 

Obr. 19.  Závislost výskytu vady oscilační vrásky na frekvenci oscilace krystalizátoru 

pro jakostní skupinu B 

Zjištěná závislost je opět analogická se závislostí ve skupině jakostí A. V oblasti 

oscilace 100 aţ 160 min
-1

 a rychlosti lití 0,9 aţ 1,5 m·min
-1

 takřka konstantní procentuální 
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výskyt vady oscilační vrásky. Směrem k niţším hodnotám parametrů je pak prudký nárůst 

výskytu vad. 

Celkově je výskyt vad u skupin jakost B podstatně větší (47,5 %) neţ u skupin jakosti 

A (29,5 %). Podle hodnot v regresní rovnici, výsledku F testu a indexu determinace R
2
 je 

moţno konstatovat, ţe závislost byla prokázána. 

IX. Závislost výskytu vady oscilační vrásky na zrychlení lití pro skupinu jakostí B 

Obdobně jako u skupiny jakostí A byla hledána závislost mezi hodnotou změny licí 

rychlosti, zrychlením a procentem výskytu vady oscilační vrásky na kontrolovaných bramách.  

V tabulce 17 jsou uvedena procenta výskytu vad oscilačních vrásek v intervalech a 

popisná statistika zrychlení lití. Na obrázku 20 jsou pak uvedené hodnoty F a R
2
.  

Tab. 17.  Procenta vad oscilačních vrásek v intervalech a popisná statistika zrychlení lití 

Interval od do % vad V2   Stř. hodnota 0,056 

-0,01 0,04 45,4   Chyba stř. hodnoty 0,002 

0,04 0,08 43,8   Medián 0,010 

0,08 0,13 52,9   Modus 0,010 

0,13 0,18 54,1   Směr. odchylka 0,096 

0,18 0,22 57,6   Rozptyl výběru 0,009 

0,22 0,27 60,3   Špičatost 9,954 

0,27 0,32 58,6   Šikmost 2,850 

0,32 0,36 50,0   Rozdíl max-min 0,700 

     Minimum -0,010 

     Maximum 0,690 

     Počet 3103 

 

Tvar křivky, matematicky definovaný hodnotami F = 0,003 a R
2
 = 0,86, ukazuje 

na silnou závislost a je opět obdobný jakou u skupiny jakostí A. I tentokrát se jedná o rostoucí 

křivku bez minima. Přímka je blízká parabole, i lineární závislost je v tomto případě moţno 

pouţít.  

Výsledek rozboru lze shrnout konstatováním, ţe s rostoucím zrychlením vzniká větší 

pravděpodobnost vzniku vad, a to u obou zatím šetřených skupin jakostí A a B. Rozdíl je 

v absolutních hodnotách pro šetřené skupiny, ve „prospěch“ skupiny A. Tak např. v intervalu 

hodnot zrychlení 0,10 aţ 0,15 m·min
-2

 bylo u hlubokotaţných ocelí skupiny A zaznamenáno 

34,1 % bram s vadou oscilační vrásky, zatímco u ocelí konstrukčních s Si do 0,04 % to 

v přibliţně stejných intervalech 0,08 aţ 0,13 m·min
-2

 a 0,13 aţ 0,18 m·min
-2

 činilo 52,9 % a 

54,1 %.  
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Obr. 20.  Závislost výskytu vady oscilační vrásky na zrychlení lití pro jakostní skupinu B 

X. Závislost výskytu středových trhlin na rychlosti lití pro skupinu jakostí B 

Pro hledání závislostí výskytu středových trhlin na parametrech odlévání byla vybrána 

skupina jakostí B, která jediná splňovala podmínku minimálního počtu případů výskytu vady 

v souboru nad hodnotu 100. 

Tato vada, jak jiţ uvádí její název, znamená trhliny ve středové oblasti bramy, 

ve vodorovné ose příčného průřezu, probíhající v podélném směru, tedy ve směru lití. 

V příčném směru jsou tyto trhliny uloţeny v ose bramy mezi dvěma trojnými body. Bývají 

dlouhé aţ několik desítek centimetrů, souvislé nebo častěji nepravidelně přerušované. 

Jejich primární příčinou je celkové vyborcení široké strany bramy. Jejich vznik 

podporují nebo kvantitativně ovlivňují technologické parametry lití: licí teplota, rychlost 

a sekundární chlazení.  

Příčiny lze tedy shrnout a specifikovat následovně: 

 špatný stav licího stroje v místě konečného tuhnutí bramy, tzn. příliš velká mezera 

mezi vodicími válci široké strany, zvláště ve spodní části jeho vedení, 

 vyborcení bramy s jiţ utuhlou středovou částí, která se nachází ve vysokoteplotní zóně 

sníţené pevnosti a taţnosti, 

 vysoká rychlost odlévání, prodluţující metalurgickou délku ZPO, 

 vysoká teplota odlévání, 

 příliš měkké sekundární chlazení, mající za následek teplejší a tenčí licí kůru bramy, 

hůře odolávající ferostatickému tlaku, 

 špatné seřízení technologické osy ZPO. 

V tabulce 18 jsou uvedena procenta vad středové trhliny v intervalech rychlosti lití a popisná 

statistika, na obrázku 21 pak příslušný graf závislosti výskytu vady podélné středové trhliny 

na rychlosti odlévání.  
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Tato statistická závislost nebyla prokázána. Testové kritérium pro lineární závislost 

bylo F = 0,11 a testové kritérium pro kvadratickou závislost F = 0,31. Je zde sice vidět jistý 

trend, čím větší rychlost, tím menší procento vad. Ten však zcela odporuje metalurgické 

logice, která říká, ţe čím větší rychlost lití, tím delší metalurgická délka (tekuté jádro) a čím 

delší tekuté jádro bramy, tím jeho větší sklon k nehomogenitě středové oblasti, vzniku mostů, 

minilunkrů a středových trhlin. 

Tab 18.  Procenta vad středové trhliny v intervalech rychlosti lití a popisná statistika 

rychlosti lití pro jakostní skupinu B 

Interval od do % vad V4  Stř. hodnota 1,206 

0,7 0,8 10,0  Chyba stř. hodnoty 0,003 

0,8 0,9 8,4  Medián 1,300 

0,9 1 14,6  Modus 1,310 

1 1,1 8,3  Směr. odchylka 0,146 

1,1 1,2 7,8  Rozptyl výběru 0,021 

1,2 1,3 5,2  Špičatost 0,128 

1,3 1,4 7,9  Šikmost -1,082 

1,4 1,5 6,0  Rozdíl max-min 0,900 

    Minimum 0,610 

    Maximum 1,510 

    Počet 3103 

 

Obr. 21.  Závislost výskytu vady podélné středové trhliny na rychlosti odlévání pro 

jakostní skupinu B 
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Hledání této závislosti je tedy nutno shrnout konstatováním, ţe v tomto případě vztah 

mezi výskytem podélných středových trhlin a rychlostí lití nebyl nalezen. Z obrázku 21 plyne 

trend, ţe s niţší rychlostí odlévání klesá pravděpodobnost vzniku podélných středových trhlin. 

XI. Závislost výskytu vady středové trhliny na průtočném mnoţství vody v zóně 4i 

sekundárního chlazení pro skupinu jakostí B 

V tabulce 19 jsou uvedena procenta vad středové trhliny v intervalech průtoků vody a 

popisná statistika průtoků vody v zóně 4i. 

Tab. 19  Procento vad v intervalech a popisná statistika průtoku vody v zóně 4i 

Interval od do % vad V4  Stř. hodnota 489,582 

300 350 11,6  Chyba stř. hodnoty 1,671 

350 400 9,4  Medián 528,600 

400 450 8,1  Modus 538 

450 500 5,7  Směr. Odchylka 93,071 

500 550 7,4  Rozptyl výběru 8662,288 

550 600 6,0  Špičatost 0,923 

600 650 2,4  Šikmost -0,815 

650 700 15,2  Rozdíl max-min 738,8 

    Minimum 0 

    Maximum 738,8 

    Počet 3103 

 

Obr. 22.  Závislost výskytu vady středové trhliny na průtoku vody v sekundárním chlazení 

zóna 4i s odlehlou hodnotou pro jakostní skupinu B  
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Obr. 23. Závislost výskytu vady středové trhliny na průtoku vody v sekundárním chlazení 

zóna 4i po vyloučení odlehlé hodnoty pro jakostní skupinu B  

V tabulce 19 jsou uvedeny hodnoty procenta vad pro vyskytující se intervaly mnoţství 

vody v rovnací zóně sekundárního chlazení. Testování na kvadratickou ani lineární závislost 

nepřineslo pro tento vztah vyhovující koeficient R a F (případná kvadratická závislost je na 

obrázku 22 přesto znázorněna).  

Výsledek se dá interpretovat také tak (bez opory v hodnotách příslušných koeficientů), 

ţe výskyt podélných středových trhlin se sniţuje se zvyšující se intenzitou chlazení aţ 

do jistého optima, nad kterým jiţ dochází v důsledku silného přechlazení ke skokovému 

zvýšení procenta vad středové trhliny. 

Z obrázku 23 je zřejmé, ţe omezením maximálního průtoku na 650 l·min
-1

 byla 

vyřazena extrémní hodnota 15,2 % vad pro průtok 700 l·min
-1

. Tato závislost pak vyšla jako 

lineární s vysokou mírou pravděpodobnosti F = 0,003.  

Tento výsledek se pak dá interpretovat tak, ţe výskyt podélných středových trhlin se 

sniţuje se zvyšující se intenzitou chlazení. To je pak ve shodě s teorií tuhnutí středové části 

bramy a vlivem délky tekutého jádra na tvorbu středových necelistvostí.  

XII. Závislost výskytu vady středové trhliny na průtočném mnoţství vody v zóně 4a 

sekundárního chlazení pro skupinu jakosti B 

V následující tabulce 20 jsou uvedena procenta vad středové trhliny v intervalech 

průtoků vody a popisná statistika průtoků vody v zóně 4a. Na obrázku 24 je pak graficky 

zobrazena závislost výskytu trhlin na průtočném mnoţství vody v sekundární chladící zóně 

4a. 
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Tab. 20.  Procenta vad středové trhliny v intervalech průtoků vody a popisná statistika 

průtoků vody v zóně 4a pro jakostní skupinu B 

Interval od do % vad V4  Stř. hodnota 313,220 

120 160 27,3  Chyba stř. hodnoty 1,179 

160 200 7,5  Medián 339,4 

200 240 11,0  Modus 342,8 

240 280 7,5  Směr. odchylka 65,697 

280 320 5,6  Rozptyl výběru 4316,178 

320 360 8,1  Špičatost 3,2667 

360 400 2,7  Šikmost -1,228 

400 440 16,3  Rozdíl max-min 570 

    Minimum 0 

    Maximum 570 

    Počet 3103 

 

 

Obr. 24.  Závislost výskytu trhlin na průtočném mnoţství vody sekundárního chlazení v zóně 

4a pro jakostní skupinu B 

Obdobně jako u předešlé závislosti je kvadratická závislost statisticky nevýznamná. 

Lineární je pak na hranici námi stanovené pravděpodobnosti, F = 0,05. Nicméně z obrázku 24 

je zřejmé, ţe obdobně jako u předešlé závislosti pro zónu chlazení 4i, po vyloučení hodnoty 

pro maximální ostřik (v případě této zóny interval 400 aţ 450 l·min
-1

) se výskyt podélných 

středových trhlin sniţuje se zvyšující se intenzitou chlazení. 

Obdobně jako v případě zóny 4i je moţno výsledky interpretovat dvojím, mírně 

rozlišným způsobem: 
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 výskyt podélných středových trhlin se sniţuje se zvyšující se intenzitou chlazení, 

tj. s průtočným mnoţstvím chladicí vody v dané zóně, 

 výskyt podélných středových trhlin se sniţuje se zvyšující se intenzitou chlazení aţ 

do jejího jistého minima - optima, nad kterým jiţ, v důsledku silného přechlazení, 

dochází ke skokovému zvýšení procenta vad středové trhliny. 

XIII. Závislost vady oscilační vrásky na rychlosti lití pro skupinu jakostí D 

Zkoumaná data obsahují mikrolegované oceli. Další postup statistického rozboru se 

týká této skupiny jakostí.  

V tabulce 21 jsou uvedena procenta vad oscilační vrásky v intervalech licí rychlosti a 

popisná statistika rychlosti lití. 

Tab. 21.  Procenta vad oscilační vrásky v intervalech licí rychlosti a popisná statistika 

licí rychlosti pro jakostní skupinu D 

Interval od do % vad V2  Stř. hodnota 1,145 

0,74 0,8 56,25  Chyba stř. hodnoty 0,002 

0,8 0,9 63,49  Medián 1,190 

0,9 1 68,84  Modus 1,210 

1 1,1 51,20  Směr. odchylka 0,119 

1,1 1,2 53,89  Rozptyl výběru 0,014 

1,2 1,3 52,05  Špičatost 0,658 

1,3 1,4 54,55  Šikmost -0,285 

1,4 1,5 52,46  Rozdíl max-min 0,790 

    Minimum 0,740 

    Maximum 1,530 

    Počet 3872,000 

    Stř. hodnota 1,145 

 

Z obrázku 25 a v něm uvedených hodnot indexu determinace a F-testu je zřejmá 

interpretace výsledků. Na rozdíl od skupiny jakostí A nebyla u skupiny jakostí D zjištěna 

statisticky významná závislost mezi vadou oscilační vrásky a rychlostí lití. Z obrázku 25 

plyne, ţe při podkročení rychlostí lití pod optimální hodnotu 1,1 m·min
-1

 je vyšší 

pravděpodobnost vzniku oscilačních vrásek. 
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Obr. 25.  Závislost vady oscilační vrásky (v %) na rychlostí lití pro jakostní skupinu D 

XIV. Závislost výskytu vady oscilační vrásky na frekvenci oscilace krystalizátoru pro skupinu 

jakostí D 

V tabulce 22 jsou uvedena procenta vad oscilační vrásky v intervalech frekvence 

oscilace a popisná statistika frekvence oscilace krystalizátoru. 

Tab. 22.  Procenta oscilačních vrásek v intervalech frekvence a popisná statistika 

frekvence oscilace pro jakostní skupinu D 

Interval od do % vad V1   Stř. hodnota 123,808 

79 90 56   Chyba stř. hodnoty 0,212 

90 100 66   Medián 128,000 

100 110 55   Modus 132,000 

110 120 50   Směr. odchylka 13,185 

120 130 54   Rozptyl výběru 173,853 

130 140 52   Špičatost 0,657 

140 150 50   Šikmost -0,319 

150 160 52   Rozdíl max-min 87,000 

     Minimum 79,000 

     Maximum 166,000 

     Počet 3872,00 
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Při hledání moţné závislosti ve vztahu „vady oscilační vrásky versus frekvence 

oscilace krystalizátoru“ bylo vypočteno: 

 testové kritérium pro lineární závislost F = 0,32 

 testové kritérium pro kvadratickou závislost F = 0,54  

Z těchto hodnot testových kriterií je zřejmé, ţe ţádná statistická závislost zde nebyla 

prokázána. 

XV. Závislost výskytu vady oscilační vrásky na zrychlení lití pro skupinu jakostí D 

V následující tabulce 23 jsou uvedena procenta vad oscilační vrásky v intervalech 

zrychlení a popisná statistika zrychlení. 

Tab. 23.  Procenta vad oscilační vrásky v intervalech zrychlení a popisná statistika 

zrychlení pro jakostní skupinu D 

Interval od do % vad V1   Stř. hodnota 0,038 

-0,01 0,05 53   Chyba stř. hodnoty 0,001 

0,05 0,10 51   Medián 0,010 

0,10 0,15 56   Modus 0,010 

0,15 0,20 57   Směr. odchylka 0,073 

0,20 0,25 46   Rozptyl výběru 0,005 

0,25 0,30 50   Špičatost 17,960 

0,30 0,35 20   Šikmost 3,696 

0,35 0,40 33   Rozdíl max-min 0,650 

0,40 0,45 66   Minimum -0,010 

0,45 0,50 18   Maximum 0,640 

0,50 0,55 54   Počet 3872 

Ani zde, jako u předchozích dvou závislostí pro skupinu jakostí M nebyla nalezena 

statistická závislost, viz testová kriteria: 

 testové kritérium pro lineární závislost F = 0,32 

 testové kritérium pro kvadratickou závislost F = 0,54 

Tato zásadní zjištění rozdílů ve výsledcích řešení stejných závislostí pro různé skupiny 

jakostí budou komentována v závěrečném shrnutí výsledků statistického rozboru. 

XVI. Zkoumání logicky nesmyslného vztahu 

Pro zajímavost byl záměrně zkoumán vztah, který nemůţe mít logickou vazbu, a to 

závislost středových podélných trhlin na oscilaci krystalizátoru (pro skupinu jakostí B). Místo 

tvorby a tuhnutí středové oblasti bramy, a tedy potaţmo místo moţného vzniku středových 

trhlin, je od krystalizátoru natolik vzdáleno, ţe jakákoliv vazba je vyloučená. A výsledky 

rozboru této závislosti to zcela potvrdily, coţ dostatečně dokumentují následné hodnoty 

testových kriterií:  

 testové kritérium pro lineární závislost F = 0,96, 

 testové kritérium pro kvadratickou závislost F = 0,98. 
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7.4.   Shrnutí výsledků statistického rozboru 

V této kapitole jsou analyzovány jednotlivé závislosti z pohledu moţnosti ovlivnění 

kvality bram (sníţení výskytu vad) korekcí parametrů odlévání. Vzhledem k velikosti 

testovaných souborů můţeme některé vazby povaţovat za značně průkazné. Počet bram, které 

prošly úpravnou, pro všechny zde testované skupiny, činí více neţ dvacet tisíc bram. Z vad je 

to v prvé řadě vada V2 (oscilační vrásky), která je přesně definována jako “hrubé 

a nepravidelné oscilační vrásky, hlubší neţ 2 mm“. Vynecháme polemiku, která je jistě bliţší 

provozním pracovníkům, zda je kriterium „hlubší neţ 2 mm“ příliš přísné či nikoliv 

a konstatujme, ţe tato vada byla u všech jakostních skupin zjištěna ve více neţ tisíci 

případech.  

Naopak z důvodu zanedbatelného počtu bram s vadou (ze statistického pohledu) 

nebyly, vyjma skupiny jakosti B, vyšetřovány závislosti s vadami V4 (podélné trhliny 

středové) a vyjma skupiny jakosti A závislosti s vadami V6 (bubliny). Vady V3 (rýhy) a V6 

(ostrap) nebyly podrobeny analýze proto, ţe ve vstupních parametrech nebyl takový, který by 

mohl výskyt těchto vad ovlivnit. Kromě toho výskyt vady V3 byl u všech skupin jakosti pro 

statistické účely příliš málo četný.  

Z patnácti testovaných vztahů mezi technologickým parametrem a vadou na bramě 

byla závislost zjištěna v 7 případech (to představuje 47 %), nebyla závislost zjištěna 

v 5 případech (tj. 33 % testovaných závislostí) a ve 3 případech (tj. 20 %) nebyly výsledky 

jednoznačné, záleţelo na individuální interpretaci. Tato úspěšnost je v oblasti plynulého 

odlévání poměrně vysoká. K tomuto konstatování vede argument, ţe vznik vad na bramách 

ovlivňuje velmi velký počet výrobních parametrů. 

Souhrn výsledků: 

 Bylo šetřeno 15 závislostí vady na technologickém parametru lití. Byla pouţita 

lineární nebo kvadratická regrese. Z 15 testovaných vztahů byla statisticky 

významná závislost zjištěna v 7 případech. 

 Z neprokázaných závislostí to byly hlavně všechny tři šetřené závislosti pro 

výskyt vady oscilační vrásky u skupiny mikrolegovaných ocelí. Tuto skutečnost, 

v protikladu s potvrzenými těmito závislostmi u skupin ocelí A a B, lze vysvětlit 

rozdílným chemickým sloţením jednotlivých skupin. Pravděpodobně zde hraje 

rozhodující roli obsah uhlíku, zvláště pak peritektické sloţení, s největší 

náchylností k nerovnému či zvlněnému povrchu bramy. Naopak všeobecně 

známá „problematičnost“ mikrolegovaných ocelí z pohledu jejich odlévání na 

ZPO se týká v prvé řadě vnitřních, zvláště mezilehlých trhlin. 

 Záměrně byl zkoumán vztah, který je logicky vyloučen – středové trhliny 

a frekvence oscilace. Výsledek byl překvapivě „dobrý“, tj. největší „nezávislost“ 

ze zkoumaných vztahů. 

 Potvrdil se vzájemný vztah mezi oscilačními vráskami a rychlostí lití. Jak pro 

hlubokotaţné, tak i konstrukční oceli umoţňují zjištěné závislosti zřetelně 

stanovit meze parametrů rychlosti lití a oscilace krystalizátoru, nad kterými 

výrazně stoupá počet bram, zatíţených vadou oscilační vrásky. Velmi silná 

a jasná je závislost mezi oscilačními vráskami a zrychlením, přičemţ při stejné 

hodnotě zrychlení je menší procento vad zaznamenáno u hlubokotaţných ocelí.  

 Při pouţití licího prášku s kódem 17 a 25 byly bubliny zjištěny u cca 3 % bram, 

u prášku s kódem 12 a 27 u takřka poloviny bram (45 %). Výsledek je zcela 

vypovídající o tom, který licí prášek má metalurg pouţít. 
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 Závislost středových podélných trhlin na průtoku vody v sekundárním chlazení 

v zóně 4 má jasný a logický trend – se stoupajícím průtokem vody (intenzitou 

chlazení) klesá počet trhlin na bramách. Přitom je jasně vyznačená mez, nad kterou 

dojde naopak k prudkému nárůstu procenta trhlin.  

 Nezjištěny byly závislosti: 

- nekovové vměstky – rychlost – skupina A 

- nekovové vměstky – hmotnost v mezipánvi – skupina A 

- oscilační vrásky – rychlost – skupina B 

- závislosti oscilačních vrásek, u skupiny D, na rychlosti, zrychlení a oscilaci 

Analýza statistických závislostí spolu s popisnou statistikou parametrů odlévání a 

histogramy četností rozloţení hodnot umoţňují provádět korekci vybraných parametrů 

odlévání. Tento postup přispívá k odstranění nebo alespoň sníţení počtu předmětných vad na 

bramách. Velmi názorný je doklad moţnosti radikálního sníţení výskytu bublin v bramách 

volbou vhodného licího prášku. 

Jednoduchá lineární nebo kvadratická regrese stanovuje závislost jedné konkrétní vady 

na jednom parametru. Nezohledňuje tedy působení parametrů (technologických veličin) 

v kombinaci, tedy více parametrů najednou. To řeší vícerozměrné regrese [76] a moderní 

statistické metody dolování dat z databází, tzv. data mining, viz kapitola 8. 

Samozřejmě, ţe hledání závislostí výše uvedeným způsobem má svá úskalí. Je to 

zejména fakt, ţe na vznik vady má téměř vţdy vliv více technologických parametrů. Přesto 

má smysl tyto statistické rozbory provádět. Technologům tento rozbor přinese bliţší pohled 

na jednotlivé parametry. Popisná statistika vypovídá o charakteru rozloţení daného 

parametru. Příprava, provedení a případné opakování podobného rozboru je časově náročná 

záleţitost. V rámci praxe autora byla provedena celá řada takových rozborů. Z důvodu 

rozsahu nebylo moţno všechny rozbory uvést. 
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8   METODY DATA MINING PREDIKCE VAD 

Dobývání znalostí z databází je proces netriviální extrakce implicitních, dříve 

neznámých a potenciálně uţitečných informací z dat. Tento proces je tvořen řadou kroků, ve 

kterých se data postupně připraví k analýze, zanalyzují se a získané znalosti se vyhodnotí a 

vyuţijí při řešení daného problému. Na rozdíl od pouţití statistických metod se v procesu 

dobývání znalostí klade důraz i na přípravu dat pro analýzu a na interpretaci získaných 

znalostí. V literatuře je popsána ucelená metodologie, např. [75], která je znázorněna na 

obrázku 26. 

 

Obr. 26.  Metodika získávání dat z databází [75] 

Výpočetním jádrem celého procesu dobývání znalostí z databází je pouţití 

analytických metod. Tento krok se v anglické literatuře nazývá data mining, modelling nebo 

analyzis. 

V této práci se zabýváme problémem predikce vad odlitků při plynulém odlévání 

obdélníkových ocelových profilů. Jedná se o úlohu identifikace závislosti kvalitativní 

(binární) veličiny Y, představující přítomnost určité vady předlitku, na kvantitativních 

(měřených) technologických veličinách X1, X2,..., Xn, n > 1. Tuto závislost uvaţujeme ve 

tvaru 

Y = f (X1, X2,..., Xn), (7) 

přičemţ identifikací budeme rozumět znalost závislosti f, tak, ţe pro konkrétní zadané 

hodnoty veličin X1, X2,..., Xn, které označíme x1, x2,..., xn, dokáţeme stanovit hodnotu 

y = f (x1, x2,..., xn), kde y = 1 v případě existence uvaţované vady odlitku, eventuálně  y = 0 

v případě neexistence této vady. Přitom jak skupina technologických veličin X1, X2,..., Xn,  tak 

typ závislosti f  se můţe pro kaţdou konkrétní vadu odlitku lišit. 

K predikování vad byly vyuţity moderní metody umělé inteligence, zaloţené na 

získávání znalostí z dat (tzv. data mining), a to 

a) statistická metoda logistické regrese, 

b) neuronové sítě, resp. fuzzy neuronové sítě. 
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Obě metody umoţňují obecně stanovit závislost m vad na n parametrech (m a n jsou 

logicky celá čísla). 

V následujících odstavcích tyto metody vţdy nejprve stručně popíšeme, a to s ohledem 

na jejich uvaţovanou aplikaci, poté uvedeme konkrétní příklad pouţití metody k predikci 

dané vady předlitků při plynulém odlévání obdélníkových ocelových profilů. 

8.1   Logistická regrese 

V zobecněném lineárním regresním modelu, viz např. [56], [57], [61], je nějaká funkce 

g(.) podmíněné střední hodnoty náhodné veličiny Y vyjádřena jako lineární funkce regresorů 

(nezávisle proměnných, prediktorů)  

xβTxY )]|g[E( , (8) 

kde x = (1, x1, x2,..., xn ) je vektor regresorů, 
T

n

T ),...,,( 10 β je vektor regresních 

koeficientů. 

Pokud má náhodná veličina Yalternativní rozdělení, tedy Y ≈ A(p), které má, jak 

známo, střední hodnotu E(Y) = p, a jako spojovací funkci ve zobecněném lineárním modelu 

zvolíme funkci logit, pak 
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obdrţíme logistický regresní model 
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V rovnici (10) je logit podmíněné střední hodnoty podmíněn hodnotami sloţek 

vektoru x, vyjádřen jako lineární funkce regresorů. Parametry n ,...,, 10 regresního modelu 

(8) lze odhadovat metodou maximální věrohodnosti. Algoritmy pro nalezení těchto odhadů 

nbbb ,...,, 10
 
jsou implementovány ve všech statistických programech. Logistický regresní 

model má poměrně srozumitelnou interpretaci. Poměr p / (1 - p), tedy poměr 

pravděpodobnosti existence vady ku pravděpodobnosti neexistence vady, je v anglosaské 

literatuře označován jako „odds“ a je zcela samozřejmě pouţíván i mimo statistiku, čeština 

uţívá poměr šancí. 

Nechť tedy 

odd s0 =p0 / (1 - p0) 

při hodnotě regresoru x = x0, 

odd s1 =p1 / (1 – p1) 

při hodnotě regresoru x = x1. 

Poměr dvou odds je označován jako odds ratio, zkratkou OR. 

OR=
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odd
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Odhad bi regresního koeficientu βi, i = 1,2,...,n, znamená odhad změny logitu při 

změně regresoru xi o jednotku a při konstantních hodnotách ostatních regresorů, tedy 

)ˆln( RObi  , jestliţe 1,0,1  ii xx a 0,0,1  jj xx , i≠j , j=1, 2,..., n. 

Odhad OR při změně regresoru xi o jednotku lze spočítat jednoduše jako ibeRO ˆ
 

Interpretaci výsledků logistické regrese ilustruje následující příklad nejjednoduššího 

logistického modelu s jedním (dichotomickým) regresorem. Pro větší názornost představme, 

ţe regresor x znamená vystavení riziku vady (např. náhodné výkyvy teploty ohřevu), 

vysvětlovaná proměnná Yznamená přítomnost příznaku vady. Četnosti pozorovaných případů 

pak můţeme zapsat do čtyřpolní tabulky: 

 

riziko / vada x = 1 x = 0 

Y = 1 a b 

Y = 0 c d 

 

Pak, je-li a, b, c, d > 0, obdrţíme 
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Je tedy zřejmé, ţe logistickou regresi je moţno aplikovat i v případech, kdy regresor je 

diskrétní dichotomická veličina, viz např. [y], [x].  

Pokud je regresorů více, např. n, potom odhady regresních koeficientů jsou vlastně 

logaritmem příslušného odds ratio.  

Pro velké výběry můţeme 100·(1 - ) procentní oboustranný interval spolehlivosti pro 

regresní koeficient j  vyjádřit jako

))s(),s(( 2/12/1 jjjj bubbub    , 

kde alfa je hladina významnosti a interval spolehlivosti pro RO ˆ  je

),(
)()( 2/12/1 jjjj bsubbsub

ee   
, 

kde 2/1 u  je  kvantil normovaného normálního rozdělení N(0,1)  

s(bj)   -  směrodatná odchylka odhadu regresního koeficientu.  

8.1.1   Model logistické regrese pro predikci vad předlitků 

K predikci jevu, ţe vybraná vada materiálu nastane, jsme pouţili statistickou metodu 

logistické regrese. Princip této metody spočívá v odhadu hodnot regresních koeficientů 

logistického regresního modelu, který má tvar 
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nnXbXbXbbZ  ...22110  (13) 

kde P(V)  je pravděpodobnost vady V (1), 

 bj -   regresní koeficienty, j = 1, 2,..., n, 

 Xj -  prediktory - nezávislé proměnné (znaky), j = 1, 2,..., n, 

 n -  počet prediktorů (1). 

Na rozdíl od metody nejmenších čtverců, která se pouţívá k odhadu střední hodnoty 

regresních koeficientů lineárního regresního modelu, v logistickém regresním modelu se pro 

odhad regresních koeficientů pouţívá metoda maximální věrohodnosti, která poskytuje 

nejpravděpodobnější hodnotu regresních koeficientů. Logistický regresní model je nelineární 

model, a proto k řešení úlohy predikce vad materiálu jsme vyuţili statistický softwarový 

program SPSS [71], kde je vhodná metoda logistické regrese k dispozici. 

Průběh pravděpodobnosti (12) je uveden pro ilustraci na obrázku 27. 

 

Obr. 27.  Graf rovnice (12)  

Predikce pomocí modelu 

Jsou-li k dispozici hodnoty regresních koeficientů modelu (12), (13), potom pro 

konkrétní hodnoty prediktorů X1, X2,..., Xn obdrţíme po jejich dosazení do (12), (13) hodnotu 

pravděpodobnosti P(V), ţe vada nastane. Ke konkrétní predikci vady pouţijeme následující 

pravidlo: 

Zvolíme rozhodovací mez p z intervalu 0,1}, obvykle 0,5. 

Jestliţe platí: P(V) > p, potom predikujeme, ţe vada V nastane, jinak vada nenastane. 

Test nulovosti individuálních koeficientů 

Důleţitý je test nulovosti individuálních koeficientů, tj. bj = 0. K tomu se pouţívá 

Waldův test, který je zaloţen na testovém kritériu s Chi-kvadrát rozdělením. Ve výstupu 
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programu SPSS je u kaţdého odhadovaného koeficientu uvedena téţ hodnota Waldova 

kritéria a zároveň jeho statistická významnost, tj. signifikance (sig). Pokud je pro daný 

regresní koeficient hodnota sig < 0,05, potom nulovu hypotézu zamítáme a koeficient je 

statisticky významný. V opačném případě je statisticky nevýznamný, tedy nulový. Ze 

statisticky významných regresních koeficientů sestavíme výsledný predikční model dle rovnic 

logistického regresního modelu, viz výše. 

Waldova statistika má bohuţel tu nepříjemnou vlastnost, ţe pro velké hodnoty 

koeficientu je Waldova statistika neúměrně velká, coţ způsobuje, ţe takové koeficienty 

povaţujeme za statisticky významné, a to i v případě, ţe tomu tak ve skutečnosti není. Proto 

u takových relativně velkých hodnot regresních koeficientů (relativně vzhledem k ostatním 

koeficientům) vytvoříme obě varianty regresního modelu: s daným koeficientem i bez něj a na 

základě ohodnocení přiléhavosti modelu (viz dále) posoudíme, který model je lepší. 

Přiléhavost modelu k datům 

Přiléhavost modelu k datům lze posuzovat ze dvou hledisek: 

- jak dobře predikované pravděpodobnosti rozlišují případy, kdy jevy nastávají 

a nenastávají, tzv. diskriminační schopnost modelu, 

- jak dobře predikované pravděpodobnosti vystihují celkové pravděpodobnosti 

populace, tzv. kalibrační schopnost modelu. 

Posouzení klasifikační schopnosti modelu umoţňuje v programu SPSS tzv. 

Classification table (klasifikační tabulka). Je to čtyřpolní tabulka, kdy v řádcích jsou uvedeny 

pozorované četnosti přítomnosti jevu (vady), resp. nepřítomnosti vady a ve sloupcích 

predikované četnosti výskytu a nevýskytu jevu. Dále jsou uvedeny hodnoty úspěšnosti 

predikce (v %) v případě přítomnosti jevu, nepřítomnosti jevu a celkem. 

Dalším nástrojem posouzení klasifikační schopnosti modelu je v SPSS histogram 

četnosti (Histogram of estimated probabilities). Na vodorovné ose je znázorněn interval 

pravděpodobnosti od 0 do 1 rozdělený na malé subintervaly (přizpůsobený počtu dat a 

zobrazovací schopnosti grafu). V kaţdém subintervalu je výška sloupce vytvořena symboly 1, 

resp 0, které představují určitý počet (podle celkového počtu dat) pozorovaných případů 

výskytu jevu (vady), resp. pozorovaných případů neřítomnosti jevu (vady) s příslušnou 

predikovanou pravděpodobností. 

Kalibrační schopnost modelu je ve výstupu programu SPSS hodnocena několika 

kritérii v tabulce nazvané Model Summary: 

- 2 Loglikehood je kritérium, které v případě absolutní shody modelu s daty nabývá 

hodnoty 0; čím je větší hodnota tohoto kritéria, tím je přiléhavost modelu k datům 

horší. 

- Cox&Snell R Square je kritérium obdobné koeficientu determinace R
2
 v lineární 

regresi, nabývá hodnoty mezi 0 a 1, přičemţ platí, ţe čím větší přiléhavost modelu 

k datům, tím je hodnota kritéria blíţe k 1. 

- Negelkerke R Square je kritérium obdobné koeficientu determinace R
2
 v lineární 

regresi. 

Výběr vhodných prediktorů v modelu 

Základní metoda výběru prediktorů (tj. nezávisle proměnných) v modelu je zaloţena 

na Waldově testu nulovosti regresních parametrů, popsaném výše z předem zadané skupiny 

prediktorů, pro které jsou k dispozici data. Výsledný predikční model (12), (13) sestavíme ze 

statisticky významných regresních koeficientů příslušných k prediktorům. Tato základní 
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metoda je v programu SPSS označena jako Enter. Kromě ní umoţňuje SPSS ještě dalších šest 

sofistikovaných metod, zaloţených na postupném přidávání prediktorů (Forward stepwise 

selection) nebo ubírání prediktorů (Backward stepwise selection), resp. jejich kombinaci. 

8.1.2   Příklad aplikace metody logistické regrese na predikci vad předlitků 

V této části uvádíme příklad aplikace, v němţ demonstrujeme na rozsáhlém souboru 

reálných dat z výroby moţnosti výše popsané metody logistické regrese k predikci vad 

předlitků. V příkladu byla pouţita reálná, avšak upravená a statisticky ošetřená data z výroby 

celkem 8 601 předlitků, vyrobených za období přibliţně půl roku. Kaţdému předlitku byly 

přiřazeny číselné průměrné hodnoty dvaceti prediktorů označených X1, X2,..., X20, tedy 

v modelu (12), (13) je n = 20. Hodnoty prediktorů představují měřené hodnoty na předlitku 

v procesu jeho výroby (přehřátí, rychlost lití, zrychlení lití, hmotnost, rozměry, teploty aj.) 

a jejich přehled je uveden v tabulce 24. Kromě toho je u kaţdého předlitku uvedeno, zda 

nastala sledovaná vada V (trhliny), coţ je vyjádřeno hodnotami 1 nebo 0 (1 = vada se 

vyskytuje, 0 = vada se nevyskytuje). 

Tab. 24.  Přehled prediktorů 

X1. přehřátí oceli   (ºC) X11. hustota tepel. toku, MR   (W·m
-2

) 

X2. rychlost lití   (m·min
-1

) X12. hustota tepel. toku, VR   (W·m
-2

) 

X3. zrychlení   (m·min
-2

) X13. oscilace KR (min
-1

) 

X4. hmotnost v  mezipánvi (kg) 
X14. průtok vody v sek. chlazení, zóna Z1   

(l·min
-1

) 

X5. t v krystalizátoru, PB   (ºC) 
X15.  průtok vody v sek. chlazení, zóna Z1s   

(l·min
-1

) 

X6. t v krystalizátoru, PB   (ºC) 
X16.  průtok vody v sek. chlazení, zóna Z2   

(l·min
-1

) 

X7. t v krystalizátoru, MR   (ºC) 
X17.  průtok vody v sek. chlazení, zóna Z3   

(l·min
-1

) 

X8. t v krystalizátoru, VR   (ºC) 
X18.  průtok vody v sek. chlazení, zóna Z4i   

(l·min
-1

) 

X9. hustota tepel. toku, PB   (W·m
-2

) 
X19.  průtok vody v sek. chlazení, zóna Z4a   

(l·min
-1

) 

X10. hustota tepel. toku, LB   (W·m
-2

) 
X20.  průtok vody v sek. chlazení, zóna Z5   

(l·min
-1

) 

 

Následující tabulka 25 poskytuje výstup z programu SPSS, kde jsou uvedeny hodnoty 

všech regresních koeficientů, příslušných k prediktorům, včetně úrovňové konstanty, tj. 

regresního koeficientu b0. Statisticky významné koeficienty (na základě Waldova testu, jsou 

vyznačeny tučně) přísluší devíti prediktorům: X1, X3, X7, X11, X14, X15, X16, X18 a X20. 

Dosazením hodnot prediktorů pro konkrétní předlitek do (14) a poté do (12) obdrţíme 

pravděpodobnost p výskytu vady V pro tento výrobek. Porovnáním pravděpodobnosti p s 

rozhodovací mezí p = 0,5 rozhodneme o hodnotě predikce. Jestliţe tento postup zopakujeme 

pro všech 8 601 předlitků, obdrţíme všechny predikované hodnoty, které porovnáme se 

skutečným výskytem sledované vady V. 

V příslušném predikčním modelu (12), (13) má rovnice (13) tvar 

201615

1411731

0,004·+0,003·+0,030·+

0,017·-11,384·+2,118·-1,914·-0,049·- 8,664- = 

XXX

XXXXXZ 
 (14) 
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Tab. 25.  Výstup z programu SPSS – hodnoty regresních koeficientů 

Xj B Wald Sig. 

X1 -0,049 64,678 0,000 

X2 -1,722 0,588 0,443 

X3 -1,914 19,506 0,000 

X4 0,000 32,160 0,000 

X5 0,275 0,787 0,375 

X6 -0,002 0,000 0,994 

X7 -2,118 33,254 0,000 

X8 0,674 3,444 0,063 

X9 -2,270 2,054 0,152 

X10 1,122 0,534 0,465 

X11 11,384 59,160 0,000 

X12 2,813 3,718 0,054 

X13 -0022 1,274 0,259 

X14 -0,017 21,357 0,000 

X15 0,030 5,665 0,017 

X16 0,003 3,898 0,048 

X17 0,000 0,044 0,834 

X18 -0,002 3,859 0,049 

X19 -0,001 0,509 0,476 

X20 0,004 36,069 0,000 

Const. -8,664 155,15 0,000 

Klasifikační schopnost modelu z výstupu programu SPSS je v tabulce 26. Tento 

způsob identifikace logistického regresního modelu se v programu SPSS nazývá „Metoda 

Enter“. 

Tab. 26.  Klasifikační čtyřpolní tabulka pro rozhodovací mez 0,5 

        Classification Table 

   Predicted     

   V Percentage Correct  % 

Observed  0 1   

V 0 3871 1264 75,4% 

  1 1495 1971 56,9% 

Overall 

Percentage 

 
    67,9%  

             The cut value is 0,500 

Z klasifikační tabulky je zřejmé, ţe predikční vlastnosti modelu nejsou ideální. 

Zatímco v případě nepřítomnosti vady model predikuje správně 75,4  výrobků, v případě 

výskytu vady predikuje správně jen 56,9  výrobků. Celkem model predikuje správně 67,9  

bram.  
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Observed Groups and Predicted Probabilities 

 

     320                                                              

                                                                      

                                                                      

F                                        1                            

R    240                         111  1  111 1                        

E         0                   1 111111111111 1                        

Q        00                 1111111111111111111                       

U        00 0 00            111111111111111111111 1                   

E    160 0000000010       1 111111111111111111111 1                   

N        0000000000   1 1111111110111111111111111111                  

C        0000000000011111111000000001011101111111111                  

Y        000000000000101000100000000000010001011111111                

      80 00000000000000000000000000000000000000101111111              

         0000000000000000000000000000000000000000101111111            

         00000000000000000000000000000000000000000000010111           

         00000000000000000000000000000000000000000000000000011        

Predicted  

  Prob:   0            ,25            ,5             ,75             1 

  Group:  000000000000000000000000000000111111111111111111111111111111 

 

          Predicted Probability is of Membership for 1 

          The Cut Value is ,50 

          Symbols: 0 - 0 

                   1 - 1 

          Each Symbol Represents 20 Cases. 

Obr. 28.  Výstup z SPSS Clementine: Pozorované skupiny a predikované pravděpodobnosti 

Z analýzy histogramu četnosti (viz obrázek 28) lze identifikovat novou rozhodovací 

mez p = 0,2, která umoţní přesnější predikci nepřítomnosti vady. Výsledek je uveden 

v klasifikašní tabulce 27. 

Tab. 27.  Klasifikační čtyřpolní tabulka  pro rozhodovací mez 0,2 

Classification Table 

    Predicted     

    V   Percent correct 

Observed   0 1   

V 0 1938 3197 37,7 

  1 85 3381 97,5 

Overall Percentage   95,8  51,4  61,8 

The cut value is 0,200 

Sníţením rozhodovací meze p (tzv. cut value) z hodnoty 0,5 na 0,2 dosáhneme 

zlepšení predikční schopnosti modelu, pokud jde o predikci výskytu vady. Pokud se vada 

vyskytuje, potom ji model predikuje správně v 97,5 % případů. Pokud je predikována 

nepřítomnost vady, pak je predikce správná v 95,8  případů. Této vlastnosti predikčního 

modelu by bylo jistě moţné v praxi vyuţít. Na druhou stranu však v případě, ţe se vada 

nevyskytuje, je správně predikováno jen 37,7  případů. V případě, ţe se predikuje 

přítomnost vady, potom je správně predikováno jen 51,4  případů. Celkově model predikuje 

správně méně případů, a to 61,8 .  
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Dále se budeme zabývat přiléhavostí dat k modelu, kterou zachycuje Model Summary, 

viz tabulka 28.  

Tab. 28.  Přiléhavost k modelu 

Model Summary 

-2 Log likelihood Cox & Snell R Square Nagelkerke R Square 

9590,545 0,208 0,281 

 

Z hodnot uvedených v tabulce 28 vyplývá poměrně nízká přiléhavost modelu k datům. 

Tyto dosaţené hodnoty nám poslouţí ke srovnání s výsledky, dosaţených v následujících 

výpočtech. 

Pro porovnání provedeme identifikaci logistického regresního modelu ještě metodou 

„Forward Stepwise (Conditional)“. Po 15 krocích obdrţíme následující výsledek: hodnoty 

čtrnácti statisticky významných regresních koeficientů, viz tabulka 29. 

Tab. 29.  Čtrnáct statisticky významných koeficientů, výstup z SPSS Clementine 

   Variables in the Equation 

Step 15 X B Wald Sig. 

 X1 -0,051 75,717 0,000 

 X11 8,792 204,275 0,000 

 X12 5,100 75,406 0,000 

 X14 -0,016 19,590 0,000 

 X15 0,027 4,787 0,029 

 X16 0,003 4,896 0,027 

 X18 -0,002 11,244 0,001 

 X2 -4,333 45,398 0,000 

 X20 0,003 34,079 0,000 

 X3 -1,831 18,163 0,000 

 X4 0,000 30,875 0,000 

 X6 0,186 8,664 0,003 

 X7 -1,456 786,35 0,000 

 Const.l -8,648 182,87 0,000 

     

Z následujících tabulek 30, 31 a 32 je zřejmé, ţe výsledky dosaţené novou metodou 

„Forward Stepwise“ se od výsledků získaných metodou „Enter“ podstatně neliší. 

 

 

 



 

84 

Tab. 30.  Klasifikační tabulka pro rozhodovací mez 0,5 

         Classification Table 

  Predicted   

  V  
Percentage 

Correct 

Observed  0 1  

V 0 3866 1269 75,3 

 1 1498 1968 56,8 

Overall Percentage    67,8 

                The cut value is 0,500 

Tab. 31.  Klasifikační tabulka pro rozhodovací mez 0,2 

Classification Table 

  Predicted   

  V1  
Percentage 

Correct 

Observed  0 1  

V 0 1941 3194 37,8 

 1 82 3384 97,6 

Overall Percentage  96,0 51,4 62,0 

          The cut value is 0,200 

 

Tab. 32.  Přiléhavost modelu 

Model Summary 

Step -2 Log likelihood Cox & Snell R Square Nagelkerke R Square 

15 9600,139 0,207 0,280 

 

Z výše uvedeného příkladu aplikace je zcela zřejmé, ţe metoda logistické regrese je 

pouţitelná na uvaţovaný problém predikce přítomnosti vad v materiálu. Aby bylo moţné 

metodu pouţít na konkrétní problém predikce přítomnosti vad vyrobených předlitků na 

podkladě existujících měřených veličin - prediktorů z výrobního procesu, byl by zapotřebí 

důkladnější rozbor logistického regresního modelu se zaměřením na další metalurgické 

charakteristiky procesu kontinuálního lití bram, jejich eventuální vzájemné vztahy apod. 

8.2   Predikce vad odlitků pomocí neuronové sítě 

Umělé neuronové sítě byly vytvořeny na základě jednoduchých modelů neuronů - 

funkčních buněk nervového systému ţivých organizmů. Většina současných aplikací umělých 

neuronových sítí vyuţívá selektivní a generalizační vlastnosti těchto struktur. Některé novější 

struktury jsou navíc schopné řešit i úlohy sloţitějšího typu, jako jsou např. optimalizační 

úlohy. 
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8.2.1   Model neuronu 

První matematický model neuronu vytvořili McCulloch a Pitts v roce 1943 a tento 

model se dodnes pouţívá pro běţné aplikace, viz [63], [67]. Tento matematický model se 

skládá ze tří hlavních částí. Obsahuje vstupní, výstupní a funkční část. Vstupní část se skládá 

ze vstupů a z přiřazených nastavitelných vah (synaptické váhy). Na základě váhových 

koeficientů mohou být jednotlivé vstupy zvýhodňovány či potlačeny. Následující částí je 

výkonná jednotka, která zpracuje informace ze vstupu a vygeneruje výstupní odezvu. Třetí 

část je výstupní jednotka, která přivádí výstupní informace na vstup jiných neuronů. Z toho je 

patrná podoba mezi klasickými výpočetními systémy a umělými neurony. Oba systémy 

obsahují vstupní část, paměť, výkonnou jednotku a výstupní část. Velké rozdíly jsou ovšem 

v uspořádání těchto částí, [66]. Paměť umělého neuronu není samostatná jednotka, ale je 

rozprostřená ve vstupní části formou váhových koeficientů. Pomocí těchto koeficientů je 

systém schopný zapamatovat si informace. Jak je vidět na obrázku 29, výkonná jednotka 

umělého neuronu je mnohem jednodušší neţ výkonná jednotka výpočetních systémů a je 

tvořena jednoduchou nelineární funkcí. 

 

Obr. 29.  Jednoduchý model neuronu 

Z obrázku 29 je zřejmá funkce jednoho neuronu. Vstupní hodnoty jsou vynásobeny 

příslušnými váhovými koeficienty a sečtou se. Na výsledek součtu se aplikuje funkce (obecně 

nelineární) a výsledná hodnota funkce je přivedena na vstup jiných neuronů pomocí výstupní 

části. Na obrázku 29 je navíc vidět, ţe neuron má jeden zvláštní vstup, který není připojený 

k výstupu ţádného neuronu, ale přivádí konstantní veličinu do neuronu. Tato veličina funguje 

jako prahová hodnota při aktivování výstupu. Kdyţ suma váţeného součtu vstupů nepřesahuje 

prahovou hodnotu, pak se neuron neaktivuje a jeho výstup zůstane nezměněný. 

8.2.2   Matematický popis neuronu 

Matematicky lze funkci neuronu popsat následovně: 

  )F( ii wxy  (15) 

kde xi je hodnota na i-tém vstupu, 

 wi – váha i-tého vstupu, 

  – prahová hodnota, 

 F – obecná nelineární funkce, 

 y – hodnota výstupu. 
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8.2.3   Umělá neuronová síť 

Je asi zřejmé, ţe jediný neuron není schopen vykonat sloţitější funkci. Síla systému, 

vyuţívající umělé neurony, je ve struktuře, v síti velkého počtu neuronů. Umělá neuronová síť 

je vlastně pole jednoduchých výkonných prvků - neuronů. Pokud vstupy a výstupy některých 

neuronů jsou fuzzy mnoţiny, speciálně fuzzy čísla, hovoříme o fuzzy neuronové síti, viz [12], 

[13], [14]. Takové uspořádání má velkou flexibilitu a spolehlivost. Umoţňuje různě 

propojovat vstupy a výstupy neuronů, zvýhodnit či potlačit některé vstupy a minimalizovat 

vliv nesprávně fungujícího neuronu na celkový výsledek. 

Samozřejmě i tento systém má nevýhody. Největší problémy se vyskytují při realizaci 

velmi sloţitých struktur, kde velký počet propojení mezi neurony se realizuje velmi obtíţně. 

Dalším problémem je, ţe neexistuje jednoznačný postup při syntéze sloţitějších struktur. 

8.2.4   Vrstvová struktura umělé neuronové sítě 

Neurony jsou většinou sdruţovány do vrstev, jak to ukazuje obrázek 30. Výstupy    

z n-té vrstvy jsou přivedeny na vstup obecně kaţdého neuronu ve vrstvě n+1. První vrstva se 

nazývá vstupní či rozdělovací vrstva a má za úkol přijímat hodnoty z okolí pro zpracování 

a přivést je na vstup kaţdého neuronu následující vrstvy. Poslední vrstva nese název výstupní 

a hodnoty na jejím výstupu jsou odezvou celého systému na vstupní vzorky. Vnitřní vrstvy se 

nazývají skryté vrstvy. Jejich počet závisí na sloţitosti funkce, kterou má síť vykonat a na 

zvoleném typu sítě. 

 

Obr. 30.  Vrstvová struktura umělé neuronové sítě, zdroj [64] 

8.2.5   Typy neuronových sítí 

Neuronové sítě lze rozdělit do dvou hlavních skupin podle struktury: na sítě 

s dopředním šířením signálu a na sítě se zpětnou vazbou. V současnosti se nejčasněji 

pouţívají struktury s dopředním šířením signálu, kde výstupy z jedné vrstvy jsou vedeny na 

vstup následující vrstvy, jak to ukazuje obrázek 31. Výstupy z poslední vrstvy jsou výstupy z 

celé sítě. 

Struktura sítí se zpětnou vazbou se liší od předchozích v tom, ţe výstupy z vrstvy jsou 

vedeny zpět na vstup dané vrstvy. Taková struktura umoţňuje realizovat výpočty, zaloţené na 

iteračním procesu, a tak řešit např. optimalizační úlohy. Příklad struktury takové sítě je na 

obrázku 31, který znázorňuje Hopfieldovu síť se čtyřmi neurony. 
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Obr. 31.  Hopfieldova síť, zdroj [64] 

Neuronové sítě s dopředním šířením signálu lze rozdělit do dvou skupin podle funkce 

kterou realizují, a to na lineární a nelineární. Tato funkce samozřejmě není totoţná s výstupní 

funkcí jednoho neuronu. Sítě lineární jsou schopné realizovat lineární matematické funkce, tj. 

funkce, skládající se ze součtů a z násobení. Jednoduchý příklad lineární funkce můţe být 

logická funkce AND realizovaná pomocí jednoho neuronu podle obrázku 32. Příklad jasně 

ukazuje rozdíl mezi výstupní funkcí neuronu a mezi funkcí sítě. Síť můţe pracovat jako 

klasifikátor, který rozdělí dvourozměrný prostor, definovaný binárními vstupy 

}1,0{,},,{ 2121 xxxx  na dva poloprostory, první definovaný prvky  (0, 0), (0, 1), (1, 0) 

a druhý definovaný prvkem (1, 1). 

 

Obr. 32.  Realizace binární funkce AND pomocí jednoho neuronu, zdroj [64] 

Charakteristickou vlastností nelineárních neuronových sítí s dopředním šířením 

signálu je schopnost učení. Fáze učení předchází fázi vlastní práce a slouţí k určení váhových 

koeficientů, a tak vlastně k uloţení informací do paměti systému. Učení můţe probíhat dvěma 

způsoby, s učitelem a bez učitele. Při prvním způsobu je síť trénována pomocí dvojic vstupní 

vzorek a příslušný, očekávaný výstupní vzorek. Trénovací vstupní vzorky jsou vybrány 

z celkové mnoţiny vstupních vzorků tak, aby plně popsaly všechny vlastnosti mnoţiny, 

důleţité pro danou úlohu. V této fázi nenatrénované síti přiloţíme vstupní vzorek. Na základě 

skutečné odezvy a očekávané odezvy se upravují váhové koeficienty. Během trénování se na 

vstupy sítě přivedou všechny trénovací vzorky, obecně vícekrát a navíc v náhodném pořadí. 

Po natrénování síť musí správně reagovat na všechny trénovací vzorky a dále má pracovat 

dobře i pro ostatní vzorky mnoţiny. Aby síť pracovala dobře, potřebujeme velký počet 

trénovacích vzorků. Obecně platí, ţe čím větší je počet trénovacích vzorků, tím přesněji bude 

síť pracovat. Příkladem takové sítě je síť „back-propagation“, která je pravděpodobně 

nejčastěji pouţívaným typem. 

Při učení bez učitele máme jenom trénovací vzorky, ale neexistují očekávané výstupní 

vzorky. Tyto výstupní vzorky, příslušející k jednotlivým vstupním vzorkům, se určí během 

procesu učení. Váhové koeficienty se postupně nakonfigurují tak, aby pro kaţdý vstupní 

trénovací vzorek existoval jediný aktivní výstup. Tak na konci trénování dosáhneme toho, ţe 

přivedením trénovacího vzorku se aktivuje vţdy jediný, jednoznačně určený výstup. 
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8.2.6   Příklad aplikace neuronové sítě na predikci vad předlitků  

Cílem následujícího příkladu aplikace je ověřit moţnosti predikce výskytu vad bram 

v závislosti na měřených veličinách pomocí neuronových sítí. K dispozici byla data 

o výrobcích, kde pro kaţdý výrobek existovalo 20 vstupních parametrů X1 - X20 (měřené 

veličiny). Význam parametrů je uveden v tabulce 24 v předchozí kapitole o logistické regresi. 

Rozsah parametrů byl rozšířen o parametry kód licího prášku a jeho mnoţství. To jsou 

nespojité technologické parametry, které u logistické regrese nelze pouţít. 

Dále byly k dispozici údaje o tom, zda u příslušného výrobku byla provedena kontrola 

a výsledek kontroly, rozdělený do 6 různých druhů vad V1-V6:  

V1 – nekovové vměstky 

V2 – výskyt hlubokých oscilačních vrásek 

V3 – rýhy nad 2 mm na širokých stěnách 

V4 – podélné trhliny středové 

V5 – bubliny 

V6 – ostrap - brada 

Vada V6 nesouvisela s měřenými veličinami, proto rovněţ nebyla uvaţována. 

U některých výrobků byly uvedeny nepřípustné hodnoty některých parametrů (resp. chyběly), 

proto byly téţ z analýzy vypuštěny. Pro modelování pomocí neuronových sítí je vyţadováno, 

aby trénovací mnoţina obsahovala přibliţně rovnoměrné rozloţení vzorových dat, tedy aby 

bylo k dispozici přibliţně stejné mnoţství případů, kdy vada zjištěna byla a kdy nebyla. 

U některých druhů vad bylo toto rozloţení silně nerovnoměrné, proto v našem příkladu byla 

sledována pouze vada V1. I u této vady nebylo rozloţení zcela rovnoměrné, proto byla data 

pro naučení neuronové sítě upravena tak, aby bylo stejné mnoţství případů, kdy vada zjištěna 

byla, a kdy nebyla, tj. ze vstupního souboru byla náhodně odstraněna část případů, kdy nebyla 

zjištěna příslušná vada. 

Pro ověření predikčních schopností modelu byla zkoumaná data rozdělena náhodně do 

dvou mnoţin. První mnoţina byla pouţita k naučení neuronové sítě a na druhé mnoţině byla 

testována naučená neuronová síť. Veškeré analýzy byly provedeny programem SPSS 

Clementine, slouţícím pro data mining. 

Výsledky řešení příkladu jsou uvedeny vţdy ve čtyřpolní tabulce, kde postupně jsou 

uvedena procenta případů, kdy vada byla zjištěna a zároveň byla také předpovězena; vada 

byla zjištěna, ale předpovězena nebyla; vada zjištěna nebyla, ale předpovězena byla; vada 

zjištěna nebyla a zároveň nebyla předpovězena. Současně je uvedeno i celkové procento 

správných předpovědí. Rovněţ je uvedena i výsledná topologie naučené neuronové sítě 

a relativní důleţitost vstupních parametrů. 

Vada V1 (nekovové vměstky) 

Neuronová síť obsahovala dvě skryté vrstvy s 28 a 20 neurony. Po výpočtu vyšla 

relativní důleţitost vstupních parametrů, jak je uvedno přehledně v tabulce 33. 
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Tab. 33.  Relativní důleţitost vstupních parametrů  

1. X8 0.6790 12. X6 0.3184 

2. X15 0.6291 13. X5 0.2773 

3. X7 0.5472 14. X17 0.2589 

4. X14 0.5180 15. X9 0.2558 

5. X11 0.4929 16. X10 0.2485 

6. X21 0.4821 17. X13 0.2027 

7. X3 0.4658 18. X12 0.1886 

8. X22 0.4063 19. X19 0.1539 

9. X4 0.3643 20. X2 0.1442 

10. X16 0.3447 21. X18 0.1119 

11. X20 0.3261 22. X1 0.0165 

 

Výsledky predikce z mnoţiny dat, která nebyla pouţita pro učení neuronové sítě, jsou 

uvedeny v tabulce 34. Správně bylo celkem předpovězeno 74,03 % případů. 

Tab. 34.  Výsledky predikce z dat, pouţitých pro učení neuronové sítě  

% z celku předpovězena (1) nepředpovězena (0) 

zjištěna (1) 35,53 4,92 

nezjištěna (0) 21,05 38,51 

 

% z řádků předpovězena (1) nepředpovězena (0) 

zjištěna (1) 87,85 12,15 

nezjištěna (0) 35,35 64,65 

 

% ze sloupců předpovězena (1) nepředpovězena (0) 

zjištěna (1) 62,79 11,32 

nezjištěna (0) 37,21 88,68 

 

Výsledek je ve čtyřpolní tabulce v procentech příznivých případů, tj. správně 

přepovězených vad, vada zjištěna i předpovězena, správně předpovězených bram bez vad, 

tj. vada nepředpovězena a nezjištěna. Nepříznivé výsledky jsou v tom případě, kdy vada byla 

předpovězena a nezjištěna nebo vada byla nepředpovězena a zjištěna. Dále jsou uvedeny 

výsledky z řádků, tj. procenta pro zjištěné a nezjištěné vady a sloupců, tj. procenta pro 

předpovězené a nepředpovězené vady. V první tabulce je 100 % součet všech údajů, ve druhé 

je 100 % součet v kaţdém řádku a ve třetí části je 100 % v kaţdém sloupci. 
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Výsledky predikce z mnoţiny dat, která byla pouţita pro učení neuronové sítě, jsou 

v tabulce 35. Správně celkem předpovězeno 76,04%. 

Tab. 35.  Výsledky predikce z nepouţitých dat pro učení neuronové sítě 

% z celku předpovězena (1) nepředpovězena (0) 

zjištěna (1) 37,32 3,16 

nezjištěna (0) 20,80 38,71 

 

% z řádků předpovězena (1) nepředpovězena (0) 

zjištěna (1) 92,19 7,81 

nezjištěna (0) 34,95 65,05 

 

% ze sloupců předpovězena (1) nepředpovězena (0) 

zjištěna (1) 64,21 7,55 

nezjištěna (0) 35,79 92,45 

 

 

8.3   Zhodnocení metod data mining 

Z uvedeného statistického experimentu, ve kterém bylo šetřeno cca 9000 bram, 

vyplývá, ţe obě testované metody jsou pouţitelné k predikci vad. Bylo postupováno tak, ţe 

soubor byl rozdělen na dvě části (sudé a liché bramy). Na lichých bramách se v případě 

logistické regrese stanovila rovnice, která se pak pouţila pro predikci vad pro sudé bramy. 

V případě neuronové sítě se neuronová síť na lichých bramách tzv. „naučila“ a získaný 

algoritmus byl poté aplikován na sudé bramy. Vzhledem k tomu, ţe byla známa kvalita ke 

všem bramám, bylo moţno snadno vyhodnotit úspěšnost výpočtu ve čtyřpolní tabulce. 

Z tohoto pohledu dává lepší výsledky neuronová síť. 

Kromě výše uvedené metody připadají v úvahu další moderní statistické metody, tzv. 

metody „dolování dat“, anglicky Data Mining, viz literatura [71], [75]. V oblasti optimalizace 

technologie ZPO jsou dle literárních pramenů vyuţívány neuronové sítě [41], [42], [43], [47], 

genetické algoritmy [23], [25], [34] a metody umělé inteligence [33], [66], [67], [68], [69]. 
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9   ANALÝZA VAD Z BAUMANNOVÝCH OTISKŮ 

Cílem analytického a statistického rozboru bylo zjišťování závislosti výskytu vad 

předlitků neboli bram na vybraných technologických parametrech lití oceli na bramovém 

zařízení pro plynulé odlévání. V tomto případě byl statistický rozbor proveden 

na Baumannových otiscích vzorků, připravených z příčných řezů předlitků. 

Vstupy pro hledání závislostí mezi parametry a hodnocením Baumannových otisků 

jsou následující:  

 soubor parametrů lití, 

 soubor výsledků metalografického zkoušení na Baumannových otiscích, 

 rozbor pro bramy tloušťky 250 mm. 

Popis a systém hodnocení Baumannových otisků byl blíţe popsán v kapitole 4. 

9.1   Vstupní soubory 

Ke zjišťování závislostí výskytu vad na bramách na vybraných technologických 

parametrech lití oceli na bramovém ZPO bylo nutno vytvořit soubor dat, ve kterém by byly 

danému hodnocení Baumannova otisku přiřazeny příslušné parametry lití. Tento soubor byl 

vytvořen spojením těchto souborů: 

 Soubor_I_Param_lití, 

 Baumann_opatreni_Odber_Baum_vzorku. 

Pro spojení bylo jako základní identifikační parametr pouţito číslo tavby. 

Soubor_I_Param_liti  

Spojující poloţkou pro soubory je „KOD_TAVBY“. Parametry lití, na nichţ byla 

hledána závislost vad (celkově 6), jsou ve sloupcích D aţ I: 

 T_MEZIPANEV - teplota oceli v mezipánvi (°C), 

 RYCHLOST -  rychlost lití (m·min
-1

), 

 T_PYR_SEG6 - povrchová teplota bramy ve středu širší stěny, v 6. segmentu 

(°C), 

 T_PYR_SEG11 - povrchová teplota bramy ve středu širší stěny, v 11. 

segmentu (°C), 

 TOK_MERNY_1R – hustota tepelného toku na širší stěně malého poloměru 

(W·m
-2

), 

 PREKROC_MAX_RYCHL - hodnota překročení maximální stanovené 

hodnoty rychlosti (m·min
-1

). 

Soubor_II_Baumanny 

V souboru je hodnocení Baumannových otisků, které dle poloţky KOD_TAVBY 

(Tavba č., sloupec E) byly přiřazeny k datům ze „Soubor_I Param_liti“ – celkem 6 

hodnocení: 

 bodové vměstky, 

 shlukové vměstky, 
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 středové vycezeniny, 

 boční trhliny, 

 rohové trhliny, 

 příčné vnitřní trhliny. 

Baumannovy otisky jsou hodnoceny dle etalónů, v šesti-bodové stupnici, kde stupeň 0 

znamená Baumannův otisk bez příslušné vady a naopak stupeň 5 největší rozsah vady. Pro 

hodnocení bramy z hlediska vhodnosti k dalšímu zpracování, resp. z hlediska senzitivity ke 

vzniku vad plechů z ní válcovaných, zejména trhlin, jsme z našich praktických zkušeností 

stanovili hranici mezi „vyhovující“ a „nevyhovující“ mezi stupni 2 a 3. Tzn. brama, resp. 

Baumannův otisk, se stupněm 0, 1 a 2 znamená vyhovující strukturu, s předpokladem na 

finální plech bez vad; naopak, u stupňů 3, 4 a 5 má příslušná brama otisk sirníků, signalizující 

moţné problémy při dalším jejím zpracování. Pravděpodobnost plechů s výskytem vad se 

zvyšuje se zvyšující se hodnotou stupně vady. Příklad reprodukce Baumannova otisku je na 

obrázku 33. Je vidět, ţe nekovové vměstky, ať bodové či shlukové, se na vzorku nevyskytují. 

Naopak zřetelné příčné trhliny jsou hodnoceny stupněm 3. 

 

Obr. 33.  Ukázka Baumannova otisku s příčnými vnitřními trhlinami 

Příklad hodnocení Baumannova otisku ve stupních z obrázku 33 je uveden 

v tabulce 36. 

Tab. 36.  Příklad hodnocení Baumannova otisku 

Bod. vměst. Shluk.vměst Střed.vycez. Boční trhl. Roh.trhliny Př.vnitř.trhl. 

A B C D E F 

1 0 2 1 0 3 
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Pracovní soubory  

Z pracovního souboru, vytvořeného spojením dvou výše uvedených souborů, byly dále 

vytipovány tři soubory dle tloušťky bramy (bez ohledu na šířku), tj. 250, 180 a 145 mm – 

sloupec B „ROZMER“. K rozboru byly pouţity soubory s tloušťkou bramy 145 mm 

a 250 mm. Bramy tl. 180 mm se odlévají velmi zřídka a počet vzorků byl pro statistické 

šetření nedostačující. 

Vybrané závislosti 

Hledat závislosti mezi parametry a vadami v případech, kdy je logicky nelze nalézt, 

protoţe spolu nijak nesouvisí, by byla zbytečná práce; i v případě, ţe by byl náhodně nějaký 

trend objeven. Proto jsme provedli výběr a dále řešili jen ty vzájemné vztahy parametrů a vad, 

o kterých lze s určitostí předpokládat vzájemnou vazbu. Vybrané závislosti jsou v tabulce 37 

označeny kříţkem. 

Tab. 37.  Výběr závislostí ke statistickému rozboru 

vada ↓       

parametr → 

licí 

rychlost 

(m·min
-1

) 

Tpyr Seg 11 

(
o
C) 

T v MP 

(
o
C) 

překročení 

rychlosti lití 

(m·min
-2

) 

hustota 

tepelného 

toku (W∙m
-2

) 
Tpyr Seg. 6 

(
o
C) 

bodové vměstky x  x    

shlukové 

vměstky 
x  x    

středové 

vycezeniny 
x  x    

boční trhliny x x x x x x 

rohové trhliny x x x x  x 

příčné vnější 

trhliny 
x  x  x x 

 

9.2   Vliv parametrů odlévání bram na jejich vady 

Nejprve byly pro kaţdou vadu vyhodnoceny četnosti výskytu jednotlivých stupňů vad. 

Názorně je to vţdy vidět na příslušném výsečovém grafu, kde je četnost vad uvedena 

v procentech, viz obrázky 35, 37, 38, 40 a 41. Z těchto grafů bylo moţno usoudit na 

skutečnou závaţnost příslušné vady. Poté byla provedena korelační analýza vybraných 

smysluplných závislostí. 

Korelační analýza poskytuje důleţité, dá se říci zásadní, informace při analýze 

moţných vztahů mezi šetřenými veličinami, parametry lití a vadami bramy na Baumannových 

otiscích. Míra vzájemné závislosti mezi veličinami A a B se vyjadřuje pomocí korelačního 

koeficientu r. Párový korelační koeficient můţe v našem případě nabývat hodnot od -1 do +1. 

Hodnoty blízké +1 nebo -1 ukazují na silnou lineární závislost mezi proměnnými; kladné 

znaménko korelačního koeficientu znamená, ţe s rostoucí veličinou A má tendenci růst i 

veličina B. Hodnoty blízké 0 pak znamenají, ţe veličiny jsou bez vzájemného vztahu. 

Stanovení korelace bylo provedeno v programu QC EXPERT, který umoţňuje také 

v grafickém vyjádření proloţení lineární regresní přímky, coţ zvyšuje názornost regresního 
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vztahu. Kritickou hodnotu korelačního koeficientu pro daný počet dvojic hodnot veličin, 

plynoucí z teorie statistiky pro interval spolehlivosti α, je moţno vypočítat dle vzorce: 
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nn
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kde TINV je funkce, která vrátí hodnotu t distribuční funkce Studentova t-rozdělení jako 

funkci pravděpodobnosti a stupňů volnosti, 

 α - hladina spolehlivosti (obvykle 0,05 nebo 0,01), 

 n - počet hodnot pozorování, resp. Baumannových otisků. 

Korelační koeficient menší neţ tato kritická hodnota udává, ţe vztah mezi veličinami 

neexistuje, nad touto hodnotou je mezi veličinami vztah. Pro predikci vady však pouhé 

konstatování, ţe veličiny nejsou nezávislé, nestačí, poţadujeme hodnotu korelačního 

koeficientu vyšší.  

9.2.1   Četnost výskytu jednotlivých stupňů vad 

Četnost výskytu jednotlivých stupňů 0 aţ 5 u sledovaných vad u bramy tloušťky 

250 mm je uveden v tabulce 38. Celkem bylo do zpracování zahrnuto 1001 vzorků, některé 

hodnoty byly neuvedeny. Tyto neplatné hodnoty byly ze zpracování vyřazeny. 

Tab. 38.  Četnosti vad podle stupňů vady pro tloušťku bramy 250 mm.  

Stupeň hodnocení 0 1 2 3 4 5 Neplatné 

Bodové vměsky (A) 9 381 438 151 2 0 20 

Shlukové vměstky (B) 500 339 142 0 0 0 20 

Středové vycezeniny (C) 3 83 848 45 0 0 22 

Boční trhliny (D) 312 479 177 12 0 0 21 

Rohové trhliny (E) 978 3 0 0 0 0 20 

Příčné vnitř. trhliny (F) 59 358 380 192 9 3 0 

 

Procenta četností výskytu jednotlivých stupňů hodnocení pro kaţdou vadu jsou 

přehledně uvedeny níţe formou výsečového grafu při hodnocení kaţdé konkrétní vady. 

9.3   Vady na Baumannových otiscích a parametry lití 

V této stati je kromě uvedené četnosti jednotlivých stupňů vad pro kaţdou sledovanou 

vadu hledán vztah (závislost) výskytu konkrétní vady, resp. jejího stupně hodnocení, na 

vybraných parametrech plynulého odlévání. Pro konfrontaci získaných výsledků jsou uvedeny 

parametry lití, které mohou vadu vyvolat. Tím jsou eliminována zbytečná hledání korelací 

mezi danými parametry tam, kde logicky nemohou být. Pokud by byly objeveny, pak by to 

byl pouze náhodný, nereprodukovatelný výsledek. 

Před podrobnější analýzou vlivů parametrů lití na výskyt jednotlivých vad, která je 

uvedena v následujících podkapitolách, byla orientačně provedena korelační analýza licí 

rychlosti se všemi sledovanými vadami a taktéţ byly spočítány korelační koeficienty mezi 
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všemi dvojicemi sledovaných vad. V tabulce 40 jsou uvedeny korelační koeficienty pro 

řešené vztahy a na obrázku 34 jsou vzájemné vztahy vykreslené graficky. Grafický výstup je 

vytvořen ve statistickém programu QC_EXPERT. 

Jak je patrné z tabulky 40, hodnoty korelačních koeficientů vycházejí velmi nízké. Dá 

se přepokládat, ţe mezi dvojicí veličin je vztah, pokud absolutní hodnota korelačního 

koeficientu je větší neţ kritická hodnota. Kritické hodnoty korelačního koeficientu pro různé 

hladiny významnosti jsou uvedeny v tabulce 39. Pro počet hodnot hodnocených 

Baumannových otisků 980 vychází na hladině významnosti kritická hodnota koeficientu 

korelace 0,082 na hladině významnosti 0,01. V tabulce 40 jsou statisticky významné hodnoty 

vypočtených korelačních koeficientů označeny červeně. 

Tab. 39.  Kritické hodnoty korelačního koeficientu pro hladiny významnosti 0,1; 0,05; 

0.01 a 0.001. Zdroj: výpočtem ze vzorce (16) 

N/α 0,1 0,05 0,01 0,001 N/α 0,1 0,05 0,01 0,001 

4 0,900 0,950 0,990 0,999 25 0,337 0,396 0,505 0,618 

5 0,805 0,878 0,959 0,991 26 0,330 0,388 0,496 0,607 

6 0,729 0,811 0,917 0,974 27 0,323 0,381 0,487 0,597 

7 0,669 0,754 0,875 0,951 28 0,317 0,374 0,479 0,588 

8 0,621 0,707 0,834 0,925 29 0,311 0,367 0,471 0,579 

9 0,582 0,666 0,798 0,898 30 0,306 0,361 0,463 0,570 

10 0,549 0,632 0,765 0,872 35 0,283 0,334 0,430 0,532 

11 0,521 0,602 0,735 0,847 40 0,264 0,312 0,403 0,501 

12 0,497 0,576 0,708 0,823 45 0,248 0,294 0,380 0,474 

13 0,476 0,553 0,684 0,801 50 0,235 0,279 0,361 0,451 

14 0,458 0,532 0,661 0,780 60 0,214 0,254 0,330 0,414 

15 0,441 0,514 0,641 0,760 70 0,198 0,235 0,306 0,385 

16 0,426 0,497 0,623 0,742 80 0,185 0,220 0,286 0,361 

17 0,412 0,482 0,606 0,725 90 0,174 0,207 0,270 0,341 

18 0,400 0,468 0,590 0,708 100 0,165 0,197 0,256 0,324 

19 0,389 0,456 0,575 0,693 200 0,117 0,139 0,182 0,231 

20 0,378 0,444 0,561 0,679 300 0,095 0,113 0,149 0,189 

21 0,369 0,433 0,549 0,665 400 0,082 0,098 0,129 0,164 

22 0,360 0,423 0,537 0,652 500 0,074 0,088 0,115 0,147 

23 0,352 0,413 0,526 0,640 750 0,060 0,072 0,094 0,120 

24 0,344 0,404 0,515 0,629 1000 0,052 0,062 0,081 0,104 

 

 



 

96 

 

Obr. 34.  Vzájemné korelace vad a rychlosti lití 
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Tab. 40.  Korelační koeficienty vybraných závislostí pro bramu 250 mm.   

K_101_AVG_RYCHLOST - Bod. vměst. (A) 0,114 

K_101_AVG_RYCHLOST - Shluk. vměst. (B) 0,062 

K_101_AVG_RYCHLOST - Střed. vycez. (C) 0,055 

K_101_AVG_RYCHLOST - Boční trhliny (D) -0,084 

K_101_AVG_RYCHLOST - Roh. Trhliny (E) 0,013 

Bod. vměst. (A) - Shluk. vměst. (B) 0,794 

Bod. vměst. (A) - Střed. vycez. (C) 0,164 

Bod. vměst.(A) - Boční trhliny (D) 0,171 

Bod. vměst. (A) - Roh. Trhliny (E) -0,069 

Shluk. vměst. (B) - Střed. vycez. (C) 0,197 

Shluk. vměst. (B) - Boční trhliny (D) 0,230 

Shluk. vměst. (B) - Roh. Trhliny (E) -0,056 

Střed. vycez. (C) - Boční trhliny (D) 0,071 

Střed. vycez.(C) - Roh. Trhliny (E) 0,083 

Boční trhliny (D) - Roh. Trhliny (E) 0,021 

 

Ze statistické teorie plyne, ţe podkročení kritické hodnoty korelačního koeficientu 

vede k závěru, ţe závislost mezi proměnnými není ţádná. Překročení kritické hodnoty 

naznačuje, ţe závislost byla nalezena a čím větší je absolutní hodnota korelačního koeficientu, 

tím silnější je závislost. Dosáhne-li korelační koeficient v absolutní hodnotě hodnoty 1, pak se 

jedná o tzv. jev jistý a závislost je absolutní. 

Nejvýraznější závislosti bylo dosaţeno mezi bodovými a shlukovými vměstky. Tato 

závislost je z technologického hlediska logická. Ostatní korelační koeficienty překračující 

kritickou hodnotu jsou nízké. Technologicky logická závislost je vliv licí rychlosti na vznik 

bodových vměstků. 

9.3.1   Bodové vměstky 

Následně byla provedena korelační analýza mezi licí rychlostí, teplotou oceli 

v mezipánvi a výskytem bodových vměstků. Výsečový graf četnosti výskytu jednotlivých 

stupňů hodnocení pro bodové vměstky je na obrázku 35. 

Pro přesnou specifikaci zde hodnocených vměstků je nutno říci, ţe na Baumannových 

otiscích hodnocené vměstky jsou dle jejich velikosti (nikoliv chemického či mineralogického 

sloţení) označovány jako makrovměstky. Jedná se o vměstky, které jsou na makroleptu nebo 

Baumannově otisku viditelné pouhým okem nebo v krajním případě při zvětšení obyčejnou 

lupou. 
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Obr. 35.  Četnost stupňů vady pro bodové vměstky 

Z grafu na obrázku 35 je zřejmé, ţe 85 % zkoumaných vzorků je ve skupině 

vyhovující kvality a 15 % je hodnoceno zhoršeným stupněm, ale pouze hodnotou 3. Prakticky 

je moţno říci, ţe pro tuto vadu vzorky vykazují vyhovující kvalitu celé sledované produkce 

bram. Naopak o tom, ţe bodové vměstky jsou samozřejmým „doprovodem“ vyráběné oceli 

svědčí fakt, ţe bramy bez jejich výskytu, byť třeba v neškodném prvém stupni, 

se nevyskytují. 

Z hlediska míry jejich škodlivosti hraje zásadní roli další zpracování bramy, tloušťka 

plechu, jeho pouţití, poţadavky zákazníka aj. Dále je nutno konstatovat, ţe bodové vměstky 

se v jisté míře vyskytují na bramách vţdy, a hlavním faktorem určujícím jejich sloţení a 

kvantitu je způsob a doba desoxidace, technologie celého zpracování oceli, apod. na pánvové 

peci. Obecně je tedy moţno říci, ţe makrovměstky v předlitku mohou mít několikerý původ a 

jejich výskyt ovlivňují následující faktory: 

   ocel znečištěná nekovovými vměstky, 

- technologie desoxidace oceli, 

- zpracování oceli na pánvové peci, tj. modifikace vměstků, argonování oceli aj., 

- vyplouvání vměstků v mezipánvi a krystalizátoru, 

- reoxidace oceli na cestě pánev – krystalizátor, 

   licí prášek, strţený do oceli v krystalizátoru, 

- sloţení licího prášku, 

- tloušťka vrstvy prášku na hladině oceli, 

- způsob dávkování licího prášku, 

 keramický materiál z vyzdívky mezipánve, 

 uvolněné nárůsty z výlevky mezipánve a ponorné trubice, 

 technologické podmínky odlévání, 

- teplota oceli v mezipánvi, 

- kolísání hladiny oceli v krystalizátoru, 

- licí rychlost.  
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Mezi zatíţením bramy bodovými vměstky, hodnoceným stupni 0 aţ 5 dle provozních 

etalónů a parametry odlévání oceli na ZPO – „teplotou oceli v mezipánvi“ a „licí rychlostí“, 

nebyla nalezena ţádná výrazná statistická závislost. 

I kdyţ teorie, praxe i logika technologie lití nečeká mezi uvedenými parametry úzký 

vztah, je nutno konstatovat, ţe pokud by nějaká závislost byla moţná, pak je to: 

 čím vyšší teplota lití, tím niţší obsah vměstků v oceli, 

 čím vyšší rychlost lití, tím vyšší obsah vměstků v oceli. 

Příklad Baumannova otisku s bodovými vměstky je na obrázku 36. 

 

Obr. 36.  Bodové a shlukové nekovové vměstky na Baumanně otisku 

Na obrázku 36 je vidět typické uloţení nekovových vměstků v horní části příčného 

průřezu bramy pod licí kůrou. 

9.3.2   Shlukové vměstky 

Výsečový graf četnosti výskytu jednotlivých stupňů hodnocení pro shlukové vměstky 

je uveden na obrázku 37. Příklad hodnocení Baumannova otisku z obrázku 36 s výskytem 

bodových a shlukových vměstků je uveden v tabulce 41.  

Tab. 41.  Hodnocení vad na Baumannovém otisku s bodovými a shlukovými vměstky 

Bod. vměst. Shluk.vměst. Střed.vycez. Boční trhl. Roh.trhliny Př.vnitř.trhl. 

A B C D E F 

3 2 2 1 0 2 
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Obr. 37.  Četnost stupňů vady pro shlukové vměstky 

Pro shlukové vměstky platí, obdobně jako pro bodové, ţe na Baumannových otiscích 

jsou makrovměstky hodnoceny pomocí etalónů dle jejich četnosti, ale na rozdíl od bodových 

nikoliv rozmístěné jednotlivě, ale naopak v jistých shlucích. 

Z grafu na obrázku 37 je zřejmé, ţe všechny zkoumané vzorky jsou ve skupině 

vyhovující kvality, přičemţ převaţuje hodnocení 0, tj. bez vady. Je moţno říci, ţe zdroje 

shlukových vměstků, stejně jako míra jejich škodlivosti, jsou obdobné jako u vměstků 

bodových. Odlišný je pouze jejich projev na ploše průřezu bramou. 

Zcela ve shodě s logikou výskytu vměstků v plynule odlévané oceli je úzký vztah mezi 

výskytem bodových a shlukových vměstků. Zde je korelační koeficient významný, R = 0,80, 

viz tabulka 34. 

9.3.3   Středové vycezeniny 

Výsečový graf četnosti výskytu jednotlivých stupňů hodnocení pro středové 

vycezeniny je uveden na obrázku 38. Z obrázku 38 je moţno odečíst, ţe 95 % zkoumaných 

vzorků je ve skupině vyhovující kvality a pouze 5 % je hodnoceno zhoršeným stupněm, v 

nejniţším stupni skupiny, tj. hodnotou 3. Prakticky je moţno říci, ţe pro tuto vadu vzorky 

vykazují vyhovující kvalitu celé sledované produkce bram. Naopak to, ţe u jediné sledované 

vady prakticky neexistuje vzorek, hodnocený stupněm 0 (bez vady), svědčí o tom, ţe středové 

vycezeniny jsou z fyzikální podstaty procesu tuhnutí vţdy samozřejmým průvodním jevem 

středové oblasti utuhlé licí, tj. primární, struktury jakéhokoliv ocelového odlitku. 

Středová vycezenina, v odborné literatuře častěji označovaná jako středová segregace, 

je definována jako nerovnováţná fáze, vzniklá v průběhu krystalizace v důsledku 

koncentračních gradientů v kapalné nebo tuhé fázi. V případě plynule litého předlitku je pak 

za středovou segregaci povaţována makrosegregace v osové části příčného i podélného 

průřezu jako výsledek chemické nestejnorodosti většího stupně. Na makroleptu nebo otisku 

sirníků se projevuje jako tmavé body nebo nepravidelné plochy, rozptýlené v osové části 

předlitku. 
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Obr. 38.  Četnost stupňů vady pro středové vycezeniny 

V příčném řezu mají středové segregace tvar od klikaté čáry aţ po periodicky 

se opakující plochy průměru aţ několika milimetrů. Ve směru podélném jsou segregace 

rozptýleny kolem osové segregační čáry tak, ţe tvoří zřetelně tvar písmene „V“. Na otiscích 

sirníků bývá středová segregace někdy doprovázena nepravidelným světlým pásem 

„negativní“ segregace šířky aţ 20 mm. 

U předlitků je makrosegregace charakteristická tím, ţe k ní dochází pouze ve středové 

oblasti. Vzniká na čele fázového rozhraní, kdy dochází ke vzniku velkých koncentračních 

gradientů, a tedy k nerovnoměrnému rozdělení sloţek mezi kapalnou a tuhou fází. Prakticky 

to znamená, ţe v konečné fázi tuhnutí je ocel jiţ obohacena segregujícími prvky, hlavně C, 

Mn, P a S. Záporná segregace, tj. tuhnutí oceli naopak chudší o zmíněné prvky, vzniká za 

předpokladu vytvoření podmínek pro dosazování tekuté oceli ještě neobohacené segregujícími 

prvky do místa konečného tuhnutí předlitku. Tyto podmínky vznikají zvláště vyborcením 

širokých stěn předlitku v těchto místech. Příklad Baumannova otisku se středovými 

vycezeninami je na obrázku 39. 

Z pohledu odlévání na ZPO je moţno definovat dva faktory, které umoţňují nebo 

podporují vznik výše zmíněných dějů, přičemţ mechanické příčině bývá přikládána větší 

váha: 

 faktory metalurgické, 

 faktory mechanické. 

Stěţejním metulurgickým faktorem je velikost kolumnární zóny. Čím větší je tato 

oblast, tím větší je sklon oceli k vytváření silných středových makrosegregací. Rovněţ 

zvětšující se délka tekutého jádra předlitku zvyšuje míru středové segregace. Technologické 

parametry odlévání, přispívající k růstu kolumnárních dendritů, a tedy působící z hlediska 

výskytu a intenzity makrosegregací nepříznivě, jsou: 

 vysoká teplota odlévání, 

 vysoká rychlost odlévání, 

 v omezené míře měkké sekundární chlazení. 

Mechanickým faktorem, jemuţ se připisuje největší podíl na vzniku středových 

makrosegregací, je vyborcení širokých stran předlitku hlavně v místě jejich posledního 
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tuhnutí. Vyborcení je úměrné ferostatickému tlaku tekuté oceli a vzdálenosti mezi opěrnými 

válci, nepřímo úměrně pak tloušťce utuhlé kůry. 

 

Obr. 39  Středové vycezeniny na Baumannově otisku 

Míru segregací ovlivňují dále ještě některé faktory, které jsou však dány poţadovanou 

značkou a formátem předlitku a nelze je tedy v tomto případě ovlivnit: 

 chemické sloţení oceli,  

- náchylnější k tvorbě velké zóny středových segregací jsou oceli s vyšším 

obsahem uhlíku, 

- délka kolumnární zóny, při jinak stejných podmínkách lití, je nejmenší 

u oceli s obsahem 0,10 hm. % C, se zvyšujícím se obsahem C stoupá, aţ 

maxima dosahuje při obsahu 0,60 hm.% C, 

- k větší segregaci jsou náchylné oceli mikrolegované V a Nb, 

 pro delší dobu tuhnutí a relativně pomalejší růst licí kůry vzhledem k objemu 

předlitku jsou k tvorbě segregací náchylnější předlitky s větší šířkou. 

Z výše uvedeného vyplývá, ţe u vzniku a výše intenzity projevu středových segregací 

hraje licí rychlost a teplota lití stěţejní roli. Při porovnání hodnot těchto parametrů pro různé 

stupně středových segregací, tj 0 + 1, 2 a 3, však u licí rychlosti nenacházíme ţádné závislosti, 

viz tabulka 42. 

U teploty oceli v MP je u stupně segregace 3 hodnota o 2,2 °C vyšší, neţ je průměr 

všech stupňů. Jestliţe maximální a minimální teploty v celém sledovaném souboru pro stupně 

0 aţ 3 měly hodnotu 1522 °C a 1552 °C, pak toto zvýšení teploty představuje pro bramy 

s nejvyšším stupněm středových segregací odlévání s teplotou vyšší o 7,3 % z rozdílu mezi 

maximální a minimální teplotou. A to je jiţ potvrzení logického trendu vyšší teplota lití → 

vyšší středové segregace.  
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Tab. 42.  Průměrné hodnoty dle stupňů vad pro středové vycezeniny 

Průměrné hodnoty 

Všechny 

stupně Stupně 0 a 1 Stupně 2 Stupně 3 

Středové vycezeniny 1,95 0,97 2 3 

Licí rychlost 0,801 0,801 0,801 0,800 

Teplota oceli v MP 1541,6 1541,7 1541,5 1543,8 

 

Mezi vadou „Středové vycezeniny“ a „licí rychlostí“ nebyla nalezena ţádná statisticky 

významná závislost. Z průměrných hodnot pro jednotlivé stupně středových vycezenin 

vyplynulo, ţe bramy, hodnocené nejhorším zaznamenaným stupněm pro tuto vadu, stupněm 

3, byly odlévány s průměrnou teplotou o 2,2 °C vyšší, neţ bramy zbytku hodnocené 

produkce, hodnocené stupni 0 aţ 2.  

9.3.4   Boční trhliny 

Výsečový graf četnosti výskytu jednotlivých stupňů hodnocení pro boční trhliny je 

uveden na obrázku 40. Z grafu vylývá, ţe 99 % zkoumaných vzorků je ve skupině vyhovující 

kvality (stupně 0 aţ 2) a pouze 1 % vzorků je hodnoceno stupňem 3. Pro zjištění vlivu licí 

rychlosti a teploty oceli v mezipánvi proto byly tentokrát sledovány jejich průměrné hodnoty 

zvlášť pro stupně (0 + 1) a (2 + 3). Je moţno říci, ţe v případě vady typu boční trhliny vzorky 

vykazují vyhovující kvalitu celé sledované produkce bram. 

 

Obr. 40.  Četnost stupňů vady pro boční trhliny 

Boční trhliny, tak jak jsou pro potřebu tohoto rozboru označovány dle jejich totoţného 

označení v systému hodnocení kvality na ocelárně, jsou při bliţší specifikaci podélné trhliny, 

které jsou umístěny poblíţ rohů bramy na její široké nebo i úzké straně. Na Baumannových 

otiscích jsou orientovány kolmo k povrchu bramy, poblíţ rohů. Jsou uloţeny ve směru 

podélné osy odlévání. Trhliny mohou být nejrůznější velikosti, od krátkých jemných, vizuálně 

na litém povrchu nezjistitelných, aţ po trhliny široce rozevřené, dlouhé i několik metrů. 

Hlavní příčinou vzniku těchto trhlin je vznik mechanických a tepelných napětí 

v rozích nebo v oblasti úzkých stran předlitku, vznikajících v krystalizátoru. Sekundární 
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chlazení nezpůsobuje výskyt těchto trhlin, ale velmi intenzivní nebo nerovnoměrné chlazení 

v oblasti rohů, po výstupu předlitku z krystalizátoru, můţe způsobit rozvoj malých trhlinek, 

iniciovaných v krystalizátoru nebo můţe být příčinou otevření trhlin v podpovrchové oblasti. 

V úseku pod krystalizátorem můţe být příčinou vzniku sledovaných trhlin chybná poloha 

patních válečků nebo vyborcení úzkých stran předlitku. Primární příčiny lze tedy 

charakterizovat takto: 

 mechanické nedostatky krystalizátoru, 

- malá konicita úzkých stran, 

- opotřebení nebo zborcení úzkých stran, 

- velká mezera v rozích deskového krystalizátoru, 

- chybně zvolené zaoblení nebo zkosení rohů, 

 špatně seřízená technologická osa ZPO, zvláště v úseku přímo pod 

krystalizátorem, 

 vyborcení úzkých stran předlitku. 

Je moţno shrnout, ţe u vzniku a výše intenzity projevu bočních trhlin nehrají licí 

rychlost a teplota lití zásadní roli, nicméně mohou to být faktory, které za určitých podmínek 

vznik bočních trhlin podporují. 

9.3.5   Rohové trhliny 

Výsečový graf četnosti výskytu jednotlivých stupňů hodnocení pro rohové trhliny 

nemá smysl uvádět. Jak plyne z tabulky 38, bramy s vadou byly zjištěny pouze ve třech 

případech a to ještě v nejniţším stupni 1.   

Hlavními příčinami vzniku těchto trhlin jsou mechanická tahová napětí nebo napětí 

tepelná, na rozdíl od podélných trhlin situovaná do oblasti sekundárního chlazení: 

 velká konicita krystalizátoru, 

 špatný povrch krystalizátoru, 

 chybné podmínky oscilace, způsobují tvorbu hlubokých oscilačních vrásek, 

 zavěšování předlitku kdekoliv v jeho technologickém toku ZPO, 

v krystalizátoru nebo následujících vodicích a opěrných elementech, 

 intenzivní nebo nerovnoměrné sekundární chlazení, zvláště pak reohřev 

povrchu mezi jednotlivými ostřikovými rovinami, 

 rovnání předlitku v oblasti sníţené taţnosti, tj. cca 700 aţ 950 °C. 

Faktory podporující za jistých podmínek vznik podélných rohových trhlin jsou: 

 chemické sloţení oceli; obsah Mn nad 1 hm.%, vyšší obsah Al nebo 

mikrolegur V a Nb, způsobujících tvorbu nitridů, příp. karbonitridů těchto 

prvků, které precipitují na hranicích primárních zrn; v této souvislosti působí 

příznivě Ti v obsazích 0,02 aţ 0,04 hm.%, který váţe dusík, 

 licí prášek, který ovlivňuje mazání v krystalizátoru a tvorbu oscilačních vrásek, 

 náhlá, příliš vysoká změna licí rychlosti. 

Příčiny vzniku rohových trhlin jsou vlastně totoţné s příčinami vzniku příčných trhlin 

na stranách s tím, ţe jejich tvorbu ovlivňují speciálně všechny podmínky odlévání v blízkosti 

rohů předlitku, tzn. stav krystalizátoru ve spojích úzkých a širokých stran, opotřebení desek 

v tomto místě, stav opěrných elementů a sekundární chlazení úzké strany předlitku. V rozích, 

kde oscilační vráska narušuje spojitost povrchu ze směru úzké i široké strany předlitku jsou 
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pro vznik trhlin v kořenech oscilačních vrásek příznivější podmínky, neţ ve vráskách 

na stranách předlitku. 

U rohových trhlin, zjišťovaných na Baumannových otiscích, je hodnocení jejich 

závislosti na sledovaných vybraných parametrech lití velmi stručné - rohové trhliny se 

na hodnocených vzorcích prakticky nevyskytovaly. Pouze 0,3 % z 980 zkoumaných vzorků 

mělo nejniţší stupeň jejich intenzity, tj. stupeň 1. 

9.3.6   Příčné vnitřní trhliny 

Výsečový graf četnosti výskytu jednotlivých stupňů hodnocení pro příčné vnitřní 

trhliny je na obrázku 41. 

Z grafu je zřejmé, ţe stav ve výskytu těchto trhlin je diametrálně odlišný od výskytu 

trhlin předchozích. Bez vady bylo hodnoceno pouze cca 6 % vzorků, naopak nevyhovujícím 

hodnocením bylo označeno aţ přes 1 % vzorků – jediná ze sledovaných vad měla i zcela 

nevyhovující stupeň 5. Podstatná většina hodnocení zahrnovala stupně 1, 2 a 3, a to 93 %.  

 

 

Obr. 41.  Četnost stupňů vady pro vnitřní trhliny 

Tyto trhliny jsou specifikovány jako trhliny uloţené mezi povrchem a středem 

předlitku, také nazývané mezilehlé (halfway cracks), v příčné rovině ke směru odlévání. 

Vyskytují se převáţně v polovině příčného průřezu předlitku, viz obrázek 42. Na tomto 

obrázku jsou vidět charakteristické mezilehlé trhliny, středové necelistvosti doprovázené 

segregacemi. 

Základní příčinou vzniku těchto trhlin jsou vysoké tahové deformace 

ve vysokoteplotní zóně nízké pevnosti a taţnosti. Vznik těchto deformací je vysvětlován třemi 

rozdílnými skutečnostmi: 

  intenzivním sekundárním chlazením, které způsobuje vysoký reohřev  povrchu 

předlitku, 

 vyborcením široké strany předlitku, 

 ohýbáním a rovnáním předitku. 
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Obr. 42.  Mezilehlé vnitřní trhliny na Baumanově otisku 

Existují různé pohledy na míru vlivu těchto jednotlivých faktorů, převládá však názor, 

ţe vliv sekundárního chlazení je jen částečný a dominantním faktorem je v tomto případě 

existence vyborcení. 

Kromě obvyklé citlivosti některých značek ocelí na vznik těchto trhlin je moţno uvést 

ještě další technologické parametry, které přispívají ke vzniku příčných trhlin: 

 vysoká teplota odlévání, způsobující širokou zónu kolumnární licí struktury 

aţ po transkrystalizaci, 

 drastické zvýšení intenzity chlazení po výstupu z krystalizátoru, 

 vysoká rychlost odlévání, 

 rovnání předlitku v druhé zóně sníţené taţnosti oceli, tj. v intervalu teplot 950 

aţ 700 °C. 

Z pohledu na příčiny vzniku příčných mezilehlých trhlin je zřejmý rozpor ve vlivu 

sekundárního chlazení na tvorbu těchto vad. Je poţadováno měkké chlazení, které má však 

zároveň za následek teplejší a tenčí licí kůru, coţ znamená její menší odolnost proti 

vyborcení. Je nutno proto hledat kompromisní „optimální“ intenzitu chlazení. 

V případě vzniku trhlin, způsobených ohýbáním a rovnáním předlitku, hraje 

pravděpodobně větší roli rovnání, čemuţ nasvědčuje, v případě jejich výskytu, umístění 

takřka vţdy v horní části předlitku (v polovině příčného průřezu příslušejícího menšímu 

poloměru). 

Z charakteristiky parametrů, které mohou vznik diskutovaných trhlin zásadně ovlivnit 

je vidět, ţe mezi nimi teplota oceli ani licí rychlost nefigurují. To je také zřejmé z níţe 

uvedené tabulky 43 pro průměrné hodnoty těchto parametrů lití a pro skupinu stupňů vady 0, 

1 a 2 a skupinu 3, 4 a 5. 

Pro příčné vnitřní trhliny byl sledován i případný vliv hustoty tepelného toku na jejich 

výskyt. U vzorků v hůře hodnocené skupině bylo zjištěno, ţe odlévané bramy měly v průměru 
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o 1 % vyšší hustotu tepelného toku neţ ve skupině lepšího hodnocení. Korelační analýzou 

tento trend nebyl potvrzen. 

Tab. 43.  Průměrné hodnoty dle stupňů pro příčné vnitřní trhliny 

Průměrné hodnoty Všechny stupně Stupně 0, 1 a 2 Stupně 3, 4 a 5 

Příčné vnitřní trhliny 1,77 0,87 3,06 

Licí rychlost 0,801 0,802 0,799 

Teplota oceli v MP 1541,6 1542,1 1540,1 

Hustota tepelného 

toku (W·m
-2

) 
741 623 737 981 745 792 

Příčné vnitřní trhliny na bramách, dle jejich hodnocení na Baumannových otiscích, 

svým výskytem hlavně v nepříznivých stupních hodnocení představují v této studii 

hodnocených vad největší potenciální nebezpečí vzniku nejakostní výroby – vad plechů 

z těchto bram válcovaných.  

Vyšší hodnota hustoty tepelného toku v průměru o 1 % pro nebezpečné stupně 

hodnocení 3, 4 a 5 jednak nebyla korelační analýzou potvrzena a jednak její interpretaci je pro 

ovlivnitelné parametry lití nutno vnímat pouze zprostředkovaně, např. přes rychlost lití, 

intenzitu chlazení v primární či sekundární oblasti apod. 

9.4   Zhodnocení statistického rozboru Baumanových otisků 

Cílem rozboru bylo hledat závislosti výskytu vad předlitků na vybraných 

technologických parametrech plynulého lití oceli na bramovém stroji. Konkrétně byl 

hodnocen výskyt šesti typů vad identifikovatelných na Baumannových otiscích vzorků, 

připravených z příčných řezů odlitých bram, získaných náhodnými odběry v běţném provoze 

plynulého odlévání. Ze sledovaných parametrů lití na konkrétním ZPO bylo vybráno šest, a to 

čtyři parametry dle našich vědomostí se zásadním vlivem na kvalitu bramy a dva parametry 

s orientační vypovídací schopnosti o tepelné práci licího stroje. 

Byla zjištěna významná závislost mezi stupněm hodnocení pro bodové a shlukové 

vměstky. Byl potvrzen vztah vlivu licí rychlosti na vznik bodových vměstků, tj. čím vyšší 

rychlost odlévání, tím vyšší pravděpodobnost vzniku bodových vměstků. Při sledování hodnot 

parametrů lití pro logicky vytvořené skupiny stupňů hodnocení se v případě závislosti 

středových vycezenin na teplotě odlévání potvrdil logický trend, kvantitativně definovaný 

teplotou oceli v mezipánvi pro skupinu vad s nevyhovujícím stupněm 3. 

Základní rozbor byl proveden pro tloušťku bramy 250 mm. Pro porovnání byl 

proveden obdobný rozbor pro tloušťku bramy 145 mm. Počet odebraných vzorků této 

tloušťky byl poloviční. Tam, kde počet vzorků byl statisticky významný, bylo dosaţeno 

obdobných výsledků jako u bramy tloušťky 250 mm. 

Zjištěné vztahy mezi vadami navzájem a vadami a parametry lití jsou buď statisticky 

nevýznamné, nebo významnost je poměrně slabá. To lze vysvětlit tím, ţe počet 

Baumannových otisků je pro statistickou analýzu nedostatečný. 

Analytický rozbor vad a statistická analýza dat pětiletého souboru dat Baumannových 

otisků je přesto přínosná. Tento rozbor přispěl k poznání procesu odlévání a vzniku vad. 

Baumannovy otisky byly systematicky setříděny a jsou k dispozici k porovnání s následně 

odebíranými vzorky. 
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10   EXPERIMENTÁLNÍ DATA Z MĚŘENÍ NA ZPO V TŢ, A.S. 

Zajímavým zdrojem poznání procesu plynulého odlévání bylo zpracování dat ze 

speciálního měření na sochorovém zařízení pro plynulé odlévání v Třineckých ţelezárnách, 

a.s. Měření mělo experimentální charakter a bylo provedeno v rámci řešení jiného 

výzkumného úkolu. Kromě provozních veličin byly měřeny také další veličiny pomocí 

speciálních senzorů a metod. Data, která, na rozdíl od reálného provozu, byla měřena kaţdou 

sekundu, mají velkou vypovídací schopnost. Data sice neobsahovala údaje k dosaţené kvalitě, 

ale i tak je měření zdrojem mnoha moţností výzkumu a poznání. Při zpracování dat, na 

kterém se autor podílel, bylo pouţito podobné filozofie tzv. agregace dat, jaká byla pouţita na 

bramovém ZPO, s tím rozdílem, ţe veličiny nebyly agregovány k délkovým úsekům 1 m, ale 

k úsekům o délce 4 cm. 

Uvedené měření se uskutečnilo v Třineckých ţelezárnách, a.s. na přelomu let 2008 a 

2009 na formátu 150 x 150 mm s vyuţitím upraveného krystalizátoru, vybaveného teplotními 

snímači, a speciálního diagnostického systému DGS. 

K vyhodnocení experimentálních dat bylo nutno přistoupit specifickým způsobem. 

Data jsou organizována do dvou typů souborů. První soubor dat obsahuje záznamy 

s parametry taveb. Druhá skupina souborů obsahuje dynamicky měřené veličiny, ukládané ve 

formě časových řad, které jsou zpracovávány dvěma metodami. První je zaloţena na 

vyhledávání ustálených úseků a jejich statistickém vyhodnocení. Druhý přístup je specifický, 

transformuje databázi časových řad na soubor tzv. nezávislých pozorování, nazývaný agregací 

dat. Kaţdý záznam agregovaných dat přísluší k myšlenému příčnému řezu předlitku a 

obsahuje historii působení veličin na řez při jeho průchodu licím strojem. Pro účel agregace 

byla vytvořena aplikace v architektuře klient – server. Jako databázový server byl zvolen 

RDBMS Oracle [A16].  

10.1   Struktura a předzpracování experimentálních dat  

Teplotní čidla v krystalizátoru byla rozmístěna nad sebou v podélných osách stěn. 

Celkem 20 teplot ve stěnách bylo vzorkováno s periodou 1 s převodníky, propojenými 

s měřicím počítačem. Diagnostický systém DGS, kromě funkce predikce průvalů, 

vyhodnocoval on-line pomocí nepřímých měřicích metod veličiny úměrné velikosti tření a 

úrovně mazání v krystalizátoru, amplitudy oscilace krystalizátoru ve třech kolmých osách a 

skutečnou frekvenci oscilace. Veličiny z DGS byly vyhodnocovány a ukládány s periodou 5 s. 

Kromě dat, měřených výše uvedenými dvěma počítačovými systémy, byla k dispozici 

provozní data ze systému řízení ZPO, exportovaná s periodou 1 s. Z těchto dat byly vyuţity 

veličiny rychlost lití, odlitá délka, výška hladiny oceli v krystalizátoru, teplota oceli 

v mezipánvi, teploty a průtoky chladicí vody v krystalizátoru a v jednotlivých zónách 

sekundární oblasti chlazení, poloha zátkové tyče a teploty povrchu předlitku, měřené třemi 

pyrometry v různých pozicích licího stroje. 

Dynamická data ve formě časových řad z uvedených tří systémů byla nejprve 

sjednocena. Data ze systému DGS musela být nejprve interpolována a převzorkována na 

jednotnou periodu 1 s. K časovým řadám byly poté připojeny údaje o tavbách, získané 

z informačního systému ocelárny. Kromě chemického sloţení oceli se jednalo o číslo tavby, 

hutní označení oceli, typ licího prášku, teplotu likvidu a údaj o způsobu lití. Pro uvedené 

operace s daty byla vytvořena programová aplikace, která provedla automatickou kontrolu 

dat, časovou synchronizaci, ošetření chyb v datech a nakonec sjednocení dat ze všech 

systémů. Celkem bylo změřeno 387 taveb, coţ představuje asi 1,5 milionu záznamů ve formě 
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časových řad. Kaţdý záznam obsahuje kromě údajů času a data dalších 46 poloţek 

s okamţitými hodnotami veličin.  

10.2   Identifikace a zpracování ustálených úseků 

Prvním krokem předzpracování dynamických dat bylo nalezení ustálených úseků lití a 

jejich základního statistického vyhodnocení. Speciální program identifikuje ustálené úseky 

podle licí rychlosti, coţ je parametr, který zásadním způsobem ovlivňuje proces odlévání. 

Z důvodu značné variability licí rychlosti se identifikace ustálených úseků omezila na 

nalezení intervalů, ve kterých se licí rychlost neodchyluje více, neţ je stanovený limit. Úseky 

jsou tedy kvazi-ustálené. Po nadlimitní změně hodnoty se nalezený úsek uzavře a je hledán 

následující. Na začátku úseku můţe být odříznuta určitá část podle nastavení programu. 

Účelem je vyloučit z vyhodnocení přechodový děj, který po náhlé změně licí rychlosti můţe 

ovlivnit jiné veličiny. 

Nalezené úseky jsou následně rozděleny na části o délce 512 s. V příliš dlouhých 

úsecích by při průměrování mohly zaniknout změny z důvodu nestacionarity procesu, které 

byly předmětem výzkumu. Z kaţdého úseku jsou vypočteny základní statistické 

charakteristiky všech veličin, tj. střední hodnota, maximum, minimum a směrodatná 

odchylka. Délka 512 s byla zvolena jako mocnina čísla 2, coţ je poţadavkem rychlé 

Fourierovy transformace (FFT), která je poté aplikována na vyhledané úseky. Fourierova 

analýza je počítána jen pro vybrané veličiny a výstupem jsou hodnoty 6 nejvýznamnějších 

amplitud a jim odpovídajících period pro kaţdou vybranou veličinu. V databázi ustálených 

úseků jsou zaznamenána také čísla záznamů začátků a konců úseků, coţ umoţňuje snadné 

načtení dat z původních souborů časových řad i do jiných programových nástrojů, jako je 

Matlab, SPSS nebo Excel. 

Průměrně bylo nalezeno 5 kvazi-ustálených úseků z kaţdé tavby, přičemţ záleţí nejen 

na zvoleném limitu odchylky licí rychlosti, ale zejména na způsobu lití. Z kaţdého úseku 

vzniká jeden záznam databáze s vyhodnocenými statistickými charakteristikami o 188 

poloţkách a další záznam s výsledky Fourierovy frekvenční analýzy o 424 poloţkách. 

10.3   Algoritmus agregace dat  

Agregace dat představuje konverzi dat ve formě časových řad do formy tzv. 

nezávislých pozorování. Záznam v časových řadách představuje tzv. „okamţitý snímek licího 

stroje“. Nezávislým pozorováním je nazýván záznam, týkající se fiktivního příčného řezu 

předlitku, který kvantitativně charakterizuje celou historii jeho průchodu licím strojem. Pojem 

„nezávislá pozorování“ nevyjadřuje, ţe datové objekty jsou nezávislé statisticky, ale jsou 

nezávislé fyzicky. Záznamy se mohou libovolně seřadit nebo některé odstranit, přičemţ, na 

rozdíl od časové posloupnosti, mají zbylá data stále informační hodnotu. Z praktických 

důvodů jsou záznamy ponechány v původním chronologickém sledu, coţ umoţňuje 

vyšetřovat také vztahy mezi jednotlivými po sobě jdoucími řezy, případně analyzovat 

frekvenční charakteristiky fluktuací parametrů, působících na posloupnost řezů.  

K provedení agregace dat je potřeba definovat tzv. intervaly působnosti jednotlivých 

parametrů. Jsou dány počáteční a koncovou souřadnicí, měřenou na oblouku licího stroje. 

Podle délky intervalu působnosti se rozlišují veličiny na bodové a intervalové, viz obrázek 43. 

V případě bodových veličin se do výsledné databáze přenese okamţitá hodnota veličiny 

v okamţiku průchodu řezu daným místem. Na obrázku jsou uvedeny jako příklad místa 

měření povrchové teploty pyrometrem, můţe to ale být i teplota v určitém místě stěny 

krystalizátoru, apod. V případě intervalových veličin jsou vypočteny střední hodnoty, 
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maxima, minima, směrodatné odchylky, případně časová derivace a integrál příslušné veličiny 

za dobu průchodu řezu intervalem působnosti. Na obrázku jsou znázorněny intervalové 

veličiny, které jsou platné pro celý krystalizátor (např. tepelný tok), nebo veličina průtoku 

chladicí vody v určité zóně sekundárního chlazení. 

Získaná agregovaná databáze umoţňuje efektivně strojově analyzovat působení 

parametrů během tuhnutí řezu. Řez je v databázi definován časem jeho výstupu 

z krystalizátoru. V konkrétním případě měřených dat jsou vzdálenosti virtuálních řezů různé, 

a to od 30 do 50 mm, z důvodu kolísání licí rychlosti. Databáze řezů obsahuje stejný počet 

záznamů jako databáze časových řad, tj. cca 1,55 miliónů. Pokud je poţadována konstantní 

vzdálenost řezů, jsou data interpolací přepočtena na vzdálenost řezů 40 mm, aby mohla být 

podrobena analýze statistickými metodami a metodami frekvenční analýzy v závislosti na 

délce předlitku.  

 

Obr. 43.  Schéma bodové a intervalové veličiny 

10.4   Softwarová realizace 

Pro účel agregace dat byla vytvořena aplikace v architektuře klient – server. Jako 

databázový server byl zvolen RDBMS Oracle. Vstupní data jsou zpracovávána rutinami, které 

jsou napsány v nativních prostředcích Oracle v jazyce PL/SQL. Pro vyhodnocení jednotlivých 

veličin pro fiktivní řezy byla vytvořena aplikace v prostředí Delphi s interaktivním ovládáním. 

V okně se zobrazuje seznam taveb a jejich identifikační údaje. K vybrané tavbě jsou 

relačně zobrazena data jednotlivých měřených údajů. Po vygenerování řezů pro vybranou 

sekvenci lze prohlíţet vypočtené výsledky pro jednotlivé veličiny. Z nabídky veličin je moţno 

vybrat poţadovanou veličinu, a poté jsou zobrazeny záznamy jednotlivých řezů. Vybrané 

veličiny je moţné exportovat do textového „csv“ souboru pro další analýzu v prostředí 

Matlab, SPSS nebo Excel. Program je koncipován obecně, je moţno zadat název hodnocené 

veličiny, její pole působnosti a typ hodnoty, který určuje algoritmus, jakým se mají počítat 

charakteristiky pro tuto veličinu. Aplikace můţe být instalována na serveru, takţe je 
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umoţněno přistupovat k datům z více míst najednou. Existuje také webové rozhraní pro 

přístup datům, tzv. webklient.  

10.5   Vyuţití databáze agregovaných dat  

Agregovaná data umoţňují snadnou analýzu závislostí mezi veličinami, které působí 

na dané místo předlitku (příčný řez) v různých pozicích licího stroje, a tudíţ v různých časech. 

Jako příklad je uveden vztah mezi třením v krystalizátoru (intervalová veličina) a povrchovou 

teplotou předlitku na výstupu ZPO (bodová veličina). Tření je charakterizováno 

bezrozměrovu relativní veličinou, nazvanou „faktor tření“ a je vyhodnocováno diagnostickým 

systémem DGS. Interval působnosti tření v krystalizátoru je 0 aţ 860 mm od hladiny oceli. 

Pozice „působení“ teploty měřené pyrometrem označeným P2 je 4547 mm od hladiny oceli. 

Mezi středy působišť obou veličin je tedy vzdálenost 4117 mm. To odpovídá době transportu 

předlitku mezi těmito body více neţ 2 minuty, přičemţ při změnách licí rychlosti se tento čas 

mění. Za této situace by bylo vyhodnocení vztahu mezi oběma veličinami z časových řad 

poměrně obtíţné. Při pouţití agregovaných dat není potřeba jiţ ţádných korekcí v datech a 

vzájemný vztah mezi oběma veličinami lze vyhodnotit přímo z údajů k fiktivním řezům, které 

jsou fyzicky uloţeny na řádcích datové tabulky. 

Na obrázcích 44 a 45 jsou časové průběhy výběrů obou analyzovaných veličin. Jak je 

vidět z obou obrázků, průběhy odpovídají očekávání. Charakter veličin, měřených na ZPO, je 

kvaziperiodický, nestacionární, obsahující stochastickou sloţku. Veličiny často vykazují 

vlastnosti tzv. chaotických systémů. Autokorelační funkce, vypočtené z těchto veličin, svědčí 

o periodicitě veličin. Frekvenční analýzy většinou udávají, ţe v průbězích jsou obsaţeny 

sloţky o různých frekvencích. 

 

Obr. 44.  Časový průběh faktoru tření 
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Obr. 45.  Časový průběh povrchové teploty měřené pyrometrem P2 

 

Obr. 46  Závislost faktoru tření na povrchové teplotě předlitku po odečtení trendů 

Vzájemný vztah obou veličin lze z agregovaných dat zjistit zcela jednoduše korelační 

nebo regresní analýzou. Graficky jsou data vynesena na obrázku 46, jedná se o data po 

odečtení trendů, tudíţ jde o diference vůči trendové přímce. Tímto způsobem byla tedy 

analyzována závislost krátkodobých odchylek obou veličin. Je vidět, ţe datové body nesvědčí 

pro silnou závislost, po provedení lineární regrese vychází koeficient determinace 
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determinace je korelační koeficient r, který vychází 0,238. Kritická hodnota koeficientu 

korelace pro hodnocení statistické významnosti pro 800 pozorování a hladinu významnosti 

0,05 vychází dle vzorce (16) 0,069. Hodnota korelačního koeficientu je vyšší neţ kritická, to 

znamená, ţe vzájemná závislost obou veličin není vyloučená. 

Předchozí analýza se zabývala vztahem vyšetřovaných veličin příslušných vţdy ke 

stejnému fiktivnímu řezu. Pokusíme se analyzovat vzájemný vztah vyšetřovaných veličin 

mezi různými fiktivními řezy, vzájemně posunutými. Toto lze provést například vyuţitím 

vzájemné kovarianční funkce. Výsledek je na obrázku 47, ze kterého plyne, ţe nejsilnější 

vztah mezi oběma veličinami je na témţe řezu (nulové posunutí mezi řezy). Pokud se provede 

korelace mezi třením a povrchovou teplotou u dvou různých řezů vzájemně posunutými, 

intenzita vztahu klesá. Na průběhu vzájemné kovarianční funkce je také patrná periodicita, 

která svědčí o tom, ţe v průbězích veličin je periodická sloţka. Amplitudy oscilací 

kovarianční funkce se vzrůstajícím posunutím klesají, coţ je v důsledku nestacionarity a 

náhodných vlivů, způsobených působením ostatních měřitelných i neměřitelných parametrů 

na ZPO. 

Plynulé odlévání oceli je komplexní proces, který se vyznačuje značnou neustáleností. 

Z toho plyne náročnost optimálního nastavení technologických parametrů odlévání a jejich 

řízení při událostech, vyvolaných technologií. 

 

Obr. 47.  Vzájemná kovarianční funkce mezi faktorem tření a povrchovou teplotou 

měřenou pyrometrem P2 

Pokud jsou k dispozici i data o kvalitě předlitku nebo výrobku následné technologické 

operace, je moţno snadno propojit tato data s databází agregovaných veličin a k danému 

místu (vadě) lze pak vyhledat záznam, ze kterého lze zjistit informaci o průběhu chlazení 

tohoto místa od hladiny v krystalizátoru aţ po dělicí zařízení. To umoţní hledat příčinu vady. 

Optimální je kombinace uvedeného databázového systému s on-line teplotním 

modelem předlitku, který poskytuje doplňkové informace o teplotním poli předlitku, tloušťce 
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licí kůry, metalurgické délce a době tuhnutí. Tyto údaje mohou být součástí databáze 

časových řad a mohou být rovněţ předmětem agregace. 

Měřená experimentální data nabízí celou řadu moţností uplatnění statistických metod. 

Programový systém je koncipován obecně, je moţná jeho modifikace pro širší pouţití, a to 

nejen pro plynulé odlévání oceli, ale prakticky pro jakýkoli kontinuální výrobní proces. 

  



 

115 

11   NÁVRH PREDIKCE VAD V EVRAZ VÍTKOVICE STEEL 

Z uvedených poznání o systémech predikce kvality předlitku v kapitole 3, 4, 5 a 

z literatury [5], [6], [17], [81], [82] se zdá být jejich základní filozofie jasná. Ze znalosti 

podmínek odlévání a jejich vlivu na tvorbu vad je predikována kvalita bram. Dle ní jsou 

pak stanoveny dispozice pro další zpracování předlitku. 

V praxi konkrétního kontilití je však realizace predikce kvality a dosaţení uţitečných 

výsledků velmi komplikovaný problém. Kaţdé kontilití má svá specifika v technické 

vybavenosti kontilití, sortimenu odlévané oceli, kvalitě informačního systému a v ne poslední 

řadě i kreativity vedení ocelárny. V originálním návrhu predikčního systému v EVRAZ 

Vítkovice Steel, a.s. byly kromě teoretických postupů zúročeny dlouholeté zkušenosti autora 

ze spolupráce s technology kontilití a s dalšími pracovníky, zabývající se výzkumem v této 

oblasti.    

11.1   Metodika návrhu systému predikce 

Takto jednoduše definovaný systém se však skládá z několika dílčích činností (uzlů), 

jejichţ vývoj a vzájemné propojení je práce technicky i časově nesmírně náročná.  

Vzato doslovně, vlastní „systém predikce“ tvoří činnosti od VSTUPU oceli do licího 

stroje po VÝSTUP předlitku z pálicího agregátu. Je však zřejmé, ţe vývoj, realizace ani 

provozování predikce nejsou moţné bez základní databáze a dalších doplňujících činností. 

Níţe jsou popsány dílčí činnosti (uzly) predikce vad a přehledně je pak metodika 

predikce vad uvedena na obrázku 48. 

VSTUP. Jsou to technologické parametry zpracování oceli na pánvové peci a odlévání 

na ZPO (označované někdy jako „proměnné“), chemické sloţení oceli, „události = eventy“, 

typu lití bez trubice atd., provozní podmínky typu stav krystalizátoru apod. Obecně řečeno 

jsou to všechny parametry procesu (měřitelné, případně ručně zadávané), které mohou 

nějakým způsobem ovlivnit kvalitu předlitku. Jsou měřeny nebo vkládány do řídícího 

počítače (ZPO); jejich počet můţe být velmi různý. 

SEGMENT. Zde jsou parametry procesu zpracovány na časový či délkový úsek 

předlitku tak, ţe je zaznamenána maximální či minimální hodnota pro tento segment. Délka 

segmentu bývá nejčastěji 0,5 nebo 1,0 m, nebo časový krok 5, 10 nebo 20 sekund. Můţe to 

být i přímo délka předlitku, pokud kratší segmenty nemají smysl – předlitek se jiţ dále nedělí, 

parametry se nevztahují k vzorku apod. 

PŘEDLITEK. Technologické parametry jsou agregovány na 1 m odlité délky a 

přiřazeny k předlitku. Na 1 metr délky je vypočítána maximální, minimální hodnota, průměr a 

směrodatná odchylka. Na metr odlité délky jsou rovněţ přiřazeny události typu A - ano nebo 

N – ne (například typ licího prášku. Tyto vypočtené a přiřazené hodnoty k předlitku pak 

slouţí pro výpočet výsledného kódu predikce a také jako vstup pro zjišťování závislostí 

„parametr – kvalita předlitku“. 

STUPEŇ KVALITY. V tomto uzlu je dle hodnot z minulého uzlu a predikčních 

pravidel vypočtena výsledná predikce kvality předlitku. Kvalita se uvádí ve stupních. 

Nejjednodušší je hodnocení 1 (vada nastala) a 0 (vada nenastala), ale je moţné i podrobnější 

hodnocení. V případě Baumannových otisků se pouţívá stupnice 0 – 5, kde nula znamená, ţe 

vada nenastala a známkou 1 – 5 je dle technologického předpisu hodnocena míra vady.   

VÝSTUP. Podle stupně kvality je stanoven další způsob pohybu předlitku. Obvykle je 

to v kódu A – N, tj. přímé sázení za tepla do vyrovnávací pece válcovny (A) nebo vychlazení 
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předlitku, inspekce a oprava defektů (N). Dispozice mohou být i jiné, například přímá cesta, 

inspekce nebo přeřazení na jinou jakost. 

 

VSTUP

Segment

Předlitek

Stupeň 

kvality

Predikce

VÝSTUP

Databáze

Datový

sklad

OPTIMALIZACE

PROCES 
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Obr. 48.  Metodika predikce vad 

DATABÁZE. V databázi jsou uloţeny všechny údaje potřebné pro práci predikčního 

systému. Provádí dále spojení souborů pro hledání závislostí „parametr – vada“, testování 

vstupních dat a souborů a archivaci údajů z PŘEDLITKU (SEGMENTU) STUPNĚ 

KVALITY, údajů o kvalitě předlitku, chemickém sloţení oceli pro tavbu, identifikaci 

předlitku a další. 

VSTUPY DATABÁZE. Do databáze jsou dále vkládány všechny potřebné vstupy 

o kvalitě předlitku, makroleptech či Baumannových otiscích vzorků, identifikační údaje 

předlitku, atp. 

STANOVENÍ ZÁVISLOSTI. Spojením souborů o parametrech odlévání a kvalitě 

předlitku je moţno vytvářet základní důleţitou činnost pro stanovení stupně kvality předlitku 

a hlavně stanovení věrohodných mezí jednotlivých parametrů, jejichţ překročením vzniká 

vada. Součástí této činnosti jsou hlavně statistická šetření velkých souborů. 

OPTIMALIZACE TECHNOLOGIE LITÍ. Tento výstup nesouvisí přímo s predikcí 

kvality, je však významným nástrojem ke stanovení a úpravě (optimalizaci) technologických 

parametrů odlévání. Optimální technologie a její dodrţování je předpokladem bezchybné 

kvality předlitku. 

Výše popsaný systém predikce je v obecné rovině. Na základě dostupné literatury 

i získaných zkušeností je moţno konstatovat, ţe takto pracuje většina dnes provozovaných 



 

117 

systémů. Vzhledem ke značnému počtu různých parametrů, výstupů a činností je logické, ţe 

kaţdý jednotlivý systém pro konkrétní ZPO je jedinečný a liší se od jiných v některých nebo 

i mnoha „detailech“. V principu lze však podle výše uvedeného schématu vypracovat 

a aplikovat systém predikce na jiţ provozované ZPO v konkrétním závodě. 

11.2   Grafická simulace v programu LITIOS 

Během provozu aktuálního systému LITIOS byly zaznamenány dlouhé odezvy 

uţivatelů, přistupujících k  datům – typické trendy hodnot jednotlivých měřených kanálů za 

delší období. Proto bylo navrţeno řešení, které rozděluje aktuální jednotnou databázi na dvě 

části. První databáze obsahuje pouze technologická data zasílaná ze systému teplotního 

modelu, druhá část obsahuje jen agregovaná data potřebná pro uţivatele. Měřené hodnoty 

technologických dat jsou zasílány kaţdých 10 sekund do databáze real-time dat, odkud si je 

bude přebírat sluţba, realizující agregační přepočty a ukládat data do databáze uţivatelských 

dat. Obě databáze obsahují data vţdy jen za jeden rok, proto navíc existuje databáze, 

obsahující časové rozsahy dat v jednotlivých ročních cyklech a zároveň obsahuje i aktuální 

nastavení kanálů (technologických parametrů), které nemusí být ukládáno v ročních datech.  

V programu LITIOS je rovněţ tvořena výsledná tabulka predikčních pravidel, viz 

příloha 5. Dále byly v tomto programu naprogramovány funkce pro okamţitou i zpětnou 

analýzu procesu odlévání, tavby nebo sekvence. Konkrétně je to vizualizace vybraných 

technologických parametrů ve stanovených řezech a intervalech při průchodu bramy licím 

strojem. Aplikace byla tímto rozšířena o další moţnost náhledu na data získávaná během 

procesu odlévání bram. 

Jedná se o modul „Průběh lití“, pomocí něhoţ lze velmi detailně zobrazit hodnoty 

vybraných veličin ve vztahu k aktuální pozici během pohybu sekvence, tavby nebo přímo 

jednotlivých bram v licím kanálu. Aplikace vyuţívá data asi 400 kanálů, pouţívaných pro 

výpočet teplotního modelu. Hodnoty těchto kanálů jsou měřeny s konstantní periodou 10 

sekund. Tato data jsou pomocí sluţeb LITIOS na aplikačním serveru zpracována, dochází 

k propojení údajů těchto kanálů s informacemi z hlavní databáze FLS a hodnoty kanálů tak 

jsou přiřazeny na tavby a jednotlivé bramy. Následně jsou výsledky zpřístupněny pomocí 

modulu „Průběh lití“ v uţivatelské aplikaci LITIOS. Funkce modulu je zřejmá z  obrázků 49 a 

50. 
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Obr. 49.  Obrazovka informace o tavbě v programu LITIOS 
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Obr. 50.  Průjezd bramy vybraným segmentem 
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Výčet funkcí grafické simulace: 

 grafické zobrazení pohybu sekvence-tavby-bramy v licím kanálu ve vztahu 

k celé licí dráze nebo pouze k vybranému segmentu dráhy, 

 zobrazení hodnot vybraných kanálů pro celý průběh sekvence-tavby-bramy, 

 pohyb lze pomalu nebo rychle krokovat, 

 ke kaţdému časovému okamţiku během pohybu jsou zobrazeny aktuální 

hodnoty vybraných kanálů, a proto je moţné nalézt případnou příčinu 

problému v rámci sekvence, tavby nebo bramy, 

 grafické zobrazení rozlišení. 

 

Tato grafická simulace slouţí technologům a výzkumným pracovníkům k nastavení 

limitů predikčních pravidel a jejich následné korekci. 

11.3   Predikce kvality bram 

Zkušenosti a poznání, popsané v předchozích kapitolách, vedly k návrhu a praktické 

realizaci predikčního systému v EVRAZ Vítkovice Steel, a.s. 

Statistická analýza pohybu hodnot vybraných veličin a hledání vzájemných souvislostí 

mezi parametry (odchylkami) a vadami bram byly nezbytným předpokladem k návrhu 

predikčního systému vad bram. S pomocí těchto statistických a analytických rozborů byly 

formou tabulek stanoveny meze pro hodnoty parametrů odlévání, pro jednotlivé jakostní 

skupiny oceli a tloušťky bramy. Byla navrţena tabulka limitních mezí pro predikci vad 

s příčinami dané predikce kvality a další činnosti s bramou. 

Na úvod řešení byly vytvořeny soubory spojující identifikační kódy sekvence, tavby, 

jakosti oceli, skupiny jakostí oceli, rozměrů bramy, primární a sekundární bramy 

s vybranými jednotlivými odchylkami technologických veličin od nastavených dle 

technologických předpisů. Data jsou přebírána jednak z nadřazeného systému FLS, dodaného 

firmou Mannesmann, a jednak z teplotního modelu, viz obrázek 6.  

S vyuţitím statistických metod a ze znalostních zkušeností technologů byly vytvořeny 

tabulky limitních hodnot (predikčních pravidel) pro jednotlivé jakostní skupiny oceli a 

tloušťky bramy, viz příloha 5. Při volbě limitních hodnot byl brán v úvahu rozdílný vliv 

jednotlivých parametrů lití na potenciální vznik vad na bramách v závislosti na jejich tloušťce 

(potaţmo na délce a umístění tekutého jádra vzhledem k rovině rovnání bramy), chemickém 

sloţení oceli v jakostních skupinách, atd. 

Znalost četnosti výskytu vad na bramách a finálních válcovaných plechů v souvislosti 

s parametry lití byla vyuţita k  návrhu tabulky příčin vzniku vady bramy a plechu – příloha 4. 

Tabulky uvedené v příloze 4 a 5 jsou naprogramovány a případně dále korigovány dle 

připomínek OTK. Po ověření v běţném provozním reţimu budou tato predikční pravidla dále 

průběţně zpřesňována a modifikována. 

Originální softwarový nástroj pro predikci vad je v systému navrţen tak, ţe ke 

kaţdému parametru jsou nastaveny meze a při porušení této meze je signalizována moţnost 

vzniku příslušné vady na bramě a plechu. K nastavení těchto mezí byly vyuţity metody 

statistické analýzy dat. Ke kaţdé veličině byla provedena základní popisná statistika a 

vykreslen histogram četností. Dále byly pouţity metody korelační a regresní analýzy. 

Zúročeny byly rovněţ výsledky metody logistické regrese a neuronových sítí. 
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11.3.1   Nastavení predikčních pravidel 

Predikční pravidla jsou nastavována pro kaţdou kombinaci jakostní skupiny a tloušťky 

bramy. Vzniká tak 18 predikčních tabulek pro 6 jakostních skupin a 3 tloušťky, viz přílohy 4 

a 5. Navrţené řešení je však univerzální pro libovolný počet tabulek pro případ, ţe by došlo 

ke zvýšení počtu jakostních skupin či tlouštěk bramy. Při řešení problematiky byl program 

doplněn o moţnost definování více různých sad pravidel pro kaţdou kombinaci jakostní 

skupiny a tloušťky. To umoţňuje zkoušet různá nastavení pravidel pro daný typ bramy a na 

základě toho upřesňovat predikční pravidla. Pro danou odlévanou tavbu je přiřazena právě 

jedna technologem definovaná sada pravidel. Vzhledem k tomu, ţe predikční tabulka 

obsahuje mnohdy značný počet technologických veličin, má technolog moţnost vybrat a 

označit ty nejdůleţitější, které se zobrazí a slouţí jako základní přehled o kvalitě bramy 

pracovníkům OTK. Program je koncipován tak, ţe můţe existovat různá sada predikčních 

pravidel (technolog, pracovník OTK, výzkumný pracovník) a můţe se tak simulovat jejich 

úspěšnost. 

11.3.2   Programové realizace nastavení predikčních pravidel  

Obrázek 51 dokumentuje způsob nastavování obecných predikčních pravidel pro 

jednotlivé typy bram. V horní části obrazovky jsou definovány sady pravidel pro určitou 

jakostní skupinu a tloušťku bramy. Ve spodní části obrazovky je moţné k aktuálně vybrané 

sadě pravidel definovat konkrétní pravidla, tj. vybrat veličinu a zadat typ kontroly (minimum, 

maximum, interval, výskyt, absolutní hodnota). Dále je nutno zadat typ predikované vady 

bramy, společně se způsobem dalšího zacházení s bramou při výskytu vady. 

Pravidla jsou dvojího druhu. Oranţově jsou „podsvícena“ pravidla pro odchylky 

technologických veličin (maximálně 40) načítané ze systému FLS. Modře jsou podsvícena 

pravidla pro tzv. „kanály“, tj. technologické veličiny, které jsou součástí teplotního modelu. 

V prvním sloupci jsou tečkou zvýrazněna pravidla pro pracovníky OTK. 

 

Obr. 51.  Nastavení obecných pravidel vad bramy 
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11.3.3   Způsob výpočtu s uplatněním predikčních pravidel pro tavbu 

Po vybrání příslušné tavby se v záloţce grafická simulace resp. „Průběh lití“ zobrazí 

graficky průběh vybraných veličin, vztaţených na sekvenci, tavbu a bramu. V záloţce 

„Predikce“ se kliknutím na tlačítko „Predikční pravidla“ vybere poţadovaná sada predikčních 

pravidel, a tím se provede výpočet (spárování predikčních pravidel s parametry na bramě 

a jejich zobrazení). Zároveň, pokud dojde k porušení limitů, se zobrazí moţné – predikované 

vady, s dopadem na kvalitu bramy. 

Při odlévání sekvence se po ukončení lití tavby očíslují všechny její bramy. V záloţce 

„Predikce“ se vybere poţadovaná sada predikčních pravidel a provede se přepočet pro danou 

tavbu. Po přepočtu je k dispozici v programu LITIOS následující obrazovka, viz obrázek 52. 

 

Obr. 52.  Záloţka predikce 

Na této obrazovce vidíme, kromě základních údajů k sekvenci a tavbě, přehled všech 

bram. Tavba je označena červeným kříţkem v případě, ţe došlo k porušení některého 

(jakéhokoliv) z predikčních pravidel tavby na alespoň jednom úseku o délce 1 metru jakékoli 

její bramy. Stejně tak jsou označeny i jednotlivé bramy. Indikace splnění v samotném 

seznamu predikčních pravidel je platná pro aktuálně vybranou bramu a souvisí s hodnotami 

technologické veličiny pravidla pro jednotlivé metry bramy, které jsou rovněţ zobrazovány. 

V levé části predikčních pravidel jsou zobrazeny i vady, které mohou nastat v případě 

porušení pravidla a doporučené údaje k manipulaci s bramou. Predikční pravidla je moţné 

odfiltrovat jen na taková, která jsou definována jako základní, pro OTK, případně lze 

vyfiltrovat jen porušená pravidla. Jako doplněk zobrazovaných informací lze zapnout i graf 

s detailním průběhem technologické veličiny aktuálně vybraných predikčních pravidel, jak je 

zřejmé i z obrázku 52. Graficky se zobrazují pouze technologické veličiny kanálů z teplotního 

modelu, neboť pouze tyto hodnoty jsou k dispozici v detailní podobě na malých časových 

intervalech. Odchylky ze systému FLS jsou k dispozici pouze v agregovaném tvaru na metr 
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bramy, tudíţ se graficky nezobrazují. V grafu jsou rovněţ zobrazovány limitní údaje 

(minimum, maximum) daného pravidla pro lepší vypovídací schopnost. 

Způsob zobrazení a funkce predikce, popsaný výše, je k dispozici jak pro technology 

kontilití, tak pro pracovníky OTK a pracovníky výzkumu. Vzhledem k tomu, ţe systém byl 

nasazen v uplynulém roce a ţe predikce je proces nesmírně náročný na čas a lidské zdroje, 

budou pro jeho plné vyuţití a hodnocení nutná další testování a hodnocení. V současné době 

probíhají práce na zjednodušení systému predikce dle poţadavků OTK. V přípravě je rovněţ 

promítnutí limitů predikce do teplotního modelu, který je instalován na velínu ZPO v EVRAZ 

Vítkovice Steel, a.s. 



 

124 

  

12   ZÁVĚR 

V disertační práce je podán přehled a konkrétní řešení náročného a rozsáhlého 

problému vztahu tepelných procesů při plynulém odlévání bram na ZPO a hodnocení kvality 

bram a predikce kvality bram. Průběh tepelných procesů při plynulém odlévání má zásadní 

vliv na kvalitu bram a polotovarů z nich válcovaných, a tedy na celou ekonomiku výroby 

ocelárny a hutního podniku. Zúročila se spolupráce a zkušenosti autora ve třech významných 

hutních provozech: Třinecké ţelezárny, a.s., EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s. a U. S. 

STEEL Košice a řešení se soustředilo na bramové ZPO ve Vítkovicích. 

Je předloţen návrh způsobu řešení, a to původní programový systém LITIOS, který 

byl vyvinut a je implementován na ZPO v EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s. Průběţně je 

tento systém ověřován a na základě zkušeností zdokonalován. Systém je otevřený a 

připravený k implementaci dalších funkcí. Tento software umoţňuje monitorování procesu 

výroby, výběr a export dat pro statistické analýzy, grafickou simulaci průjezdu bramy licím 

strojem a predikci vad. 

V práci je dále proveden rozbor moţností matematických, resp. statistických metod 

pro hodnocení procesu odlévání bram s moţností predikce kvality bram i kvality válcovaných 

finálních výrobků. Tato analýza byla provedena s vyuţitím moderních databázových a 

statistických metod na konkrétních vybraných datech. Cílem návrhu naznačeného postupu je 

dát technologům bramového ZPO nejen moţnost analyzovat průběh odlévání, ale i 

dlouhodobě sledovat a optimalizovat výrobu. 

Byla dosaţena slibná úspěšnost predikce dat moderními statistickými metodami cca 

75 %. Ovšem z metalurgického hlediska tento výsledek není dostačující. Ve spolupráci 

s metalurgy bude nutno pro praxi získat lepších výsledků, aţ k hranici 95 %. Nabízí se 

například pro neuronovou síť připravit lépe data, tj. rozdělit je dle jakostních skupin a 

s technology provést další experimenty. Tyto práce jsou velmi časově náročné, vyţadují 

součinnost technologů a výzkumných pracovníků s vedením ocelárny. Dotáhnout predikci 

kvality do praxe je dlouhodobý úkol pro tým zainteresovaných pracovníků. 

12.1   Shrnutí výsledků 

Bylo dosaţeno těchto výsledků: 

 Výsledek 1: Analytický softwarový nástroj pro monitorování, sledování a 

dlouhodobé hodnocení výroby na ZPO. 

 Výsledek 2: Vytvoření datového skladu jako nezbytného předpokladu pro 

statistické analýzy dat, získávání znalostí pomocí data mining. 

 Výsledek 3: Návrh predikčních pravidel a systému predikce v EVRAZ 

Vítkovice Steel, a.s. 

 Výsledek 4: Zpracování dat z měření a algoritmus působení v uzlech ZPO jako 

nezbytný doplněk poznání procesu odlévání. 

 Výsledek 5: Vyhodnocení parametrů tepelného zpracování a jejich vliv na 

kvalitu bram. 

 Výsledek 6: Vývoj a realizace systému pro zpracování experimentálních dat 

metodou agregace dat, pouţitelného pro libovolný kontinuální výrobní proces. 
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 Výsledek 7: Publikační činnost, viz [A1] – [A20], publikace a aktivní účast a 

prezentace výsledků na prestiţní konferenci METEC©InSteelCon, ECCC 7th 

European Continuous Casting Conference [84], čtyři publikace v databázi Web 

of Knowleadge.  

Výsledků bylo dosaţeno i díky účasti autora na řešení projektu GA ČR č. 106/09/0940 

„Numerický a stochastický model plynule odlévaných předlitků obdélníkového profilu“, který 

má termín ukončení na konci roku 2011. 

12.2   Navazující výzkum 

Plánované budoucí práce: 

 precizovat systém predikce, 

 vyhodnotit výsledky predikce dat za delší časové období, 

 vícerozměrné statistické metody aplikovat na podrobnější roztřídění dat, např. 

dle chemického sloţení oceli, tloušťky bram, atd., 

 provést analýzu moţností expertního systému hodnocení a predikce vad, např. 

fuzzy usuzování, 

 aplikovat predikční pravidla do on-line teplotního modelu.  
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PŘÍLOHY 

Příloha 1.  Příklad parametrů sledovaných na reálném bramovém licím stroji, s typem 

a jednotkou limitu pro signalizaci nebezpečí vady 

Poř. čís. Parametr Druh omezení Technická jednotka 

1. Propal Al pánev-mezipánev horní limit % 

2. Propal Al v mezipánvi horní limit % 

3. Překr. rych. lití dle S/tepl. horní limit % 

4. Překr. rych. lití dle tepl. v MP horní limit % 

5. Podkročení min. rychlosti lití spodní limit m·min
-1

 

6. Překročení max. rychlosti lití horní limit m·min
-1

 

7. Zrychlení lití horní limit m·min
-2

 

8. Přerušení lití horní limit s 

9. Příliš nízká hladina oceli v MP spodní limit kg 

10. Překročení rych. výtoku z MP horní limit l.min
-1

 

11. Pouţití kyslíku pánev-MP hodnocení - 

12. Ponor výlevky z MP mimo meze odchylka mm 

13. Hladina v kryst. mimo meze odchylka mm 

14. Indikace průvalu hodnocení - 

15. Abnormality na hlad. kryst. hodnocení - 

16. Mech. manipulace v kryst. hodnocení - 

17. Max. dif. tepl. mezi úzk. str. kryst. horní limit °C 

18. Min. dif. tepl. mezi úzk. str. kryst. spodní limit °C 

19. Max. dif. tepl. mezi šir. str. kryst. horní limit °C 

20. Min. dif. tepl. mezi šir. str. kryst. spodní limit °C 

21. Velká odchylka oscilací odchylka % 

22. Poměr průtok/tlak vody v okr.1 odchylka % 

23. Poměr průtok/tlak vody v okr.2 odchylka % 

24. Poměr průtok/tlak vody v okr.3 odchylka % 

25. Poměr průtok/tlak vody v okr.4 odchylka % 

26. Poměr průtok/tlak vody v okr.5 odchylka % 

27. Poměr průtok/tlak vody v okr.6 odchylka % 

28. Poměr průtok/tlak vody v okr.7 odchylka % 

29. Poměr průtok/tlak vody v okr.8 odchylka % 

30. Poměr průtok/tlak vody v okr.9 odchylka % 

31. Poměr průtok/tlak vody v okr.10 odchylka % 

32. Poměr průtok/tlak vody v okr.11 odchylka % 

33. Poměr průtok/tlak vody v okr.12 odchylka % 

34. Poměr průtok/tlak vody v okr.13 odchylka % 

35. Tlak ochr. plynu pánev-MP odchylka % 

36. Průtok ochr. plynu pánev-MP odchylka % 

37. Tlak ochr. plynu MP-kryst. odchylka % 

38. Průtok ochr. plynu MP-kryst. odchylka % 

39. Signál z ML-tektoru horní limit % 

40. Teplota povrchu předlitku spodní limit °C 
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Příloha 2.  Příklad parametrů sledovaných a parametrů z měřených hodnot 

vypočítávaných na reálném bramovém licím stroji 

Poř. č. Okruh Parametr Jednotka Limit 

1 Mezipánev hmotnost kg S 

2  překr. rychl. výtoku l·min
-1

 H 

3  kyslík LP - MP - E 

4  ponor výl. MP mimo mm D1 

     

5 Ochr. plyn tlak LP-MP % D1 

6  průtok LP-MP % D1 

7  tlak MP- Kryst. % D1 

8  průtok MP-Kryst. % D1 

     

9 ∆t v MP maximum ˚C H 

10  minimum ˚C S 

     

11 Rychlost překročení maximální m·min
-1

 H 

12  podkročení minimální m·min
-1

 S 

13  překročení dle T v MP % H 

14  překročení dle S % H 

15  zrychlení m·min
-2

 H 

16  přerušení lití s H 

     

17 Kryst. hladina mm D1 

18  oscilace % D1 

19  indikace průvalu - E 

20  max. dif. tepl. úzká ˚C H 

21  min. dif. tepl. úzká ˚C S 

22  max. dif. tepl. široká ˚C H 

23  min. dif. tepl. široká ˚C S 

24  průtok vody široká 1R l·min
-1

 D2 

25  průtok vody široká 2r l·min
-1

 D2 

26  průtok vody úzká 1P l·min
-1

 D2 

27  průtok vody úzká 2L l·min
-1

 D2 

     

28 Tření ML Tektor % H 

29 Oscil. stůl zatíţení % H 

     

30 Kůra pod kr. seg 0 Horní 1 mm D2 

31  seg 0 Horní 2 mm D2 

32  seg 0 Horní 3 mm D2 

33  seg 0 Bok1 mm D2 

34  seg 0 Bok 2 mm D2 

35  seg 0 Bok 3 mm D2 

36  seg 0 Dolní 3 mm D2 

37  seg 0 Dolní 2 mm D2 

38  seg 0 Dolní 1 mm D2 
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Poř. č. Okruh Parametr Jednotka Limit 

39 Sekundár průtok sek -šir 1 l·min
-1

 D2 

40  průtok sek -úzká 2 l·min
-1

 D2 

41  průtok sek -Seg 0-I l·min
-1

 D2 

42  průtok sek -Seg 0-II l·min
-1

 D2 

43  průtok sek -Seg 1 l·min
-1

 D2 

44  průtok sek -Seg 2-3Hor l·min
-1

 D2 

45  průtok sek -Seg 2-3Dol l·min
-1

 D2 

46  průtok sek -Seg 4-5Hor l·min
-1

 D2 

47  průtok sek -Seg 4-5Dol l·min
-1

 D2 

48  průtok sek -Seg 6-7Hor l·.min
-1

 D2 

49  průtok sek -Seg 6-7Dol l·min
-1

 D2 

50  průtok sek-Seg 8-11Hor l·min
-1

 D2 

51  průtok sek-Seg 8-11Dol l·.min
-1

 D2 

     

52 Sekundár prů/tlak vody v okr.1 % D1 

53  prů/tlak vody v okr.2 % D1 

54  prů/tlak vody v okr.3 % D1 

55  prů/tlak vody v okr.4 % D1 

56  prů/tlak vody v okr.5 % D1 

57  prů/tlak vody v okr.6 % D1 

58  prů/tlak vody v okr.7 % D1 

59  prů/tlak vody v okr.8 % D1 

60  prů/tlak vody v okr.9 % D1 

61  prů/tlak vody v okr.10 % D1 

62  prů/tlak vody v okr.11 % D1 

63  prů/tlak vody v okr.12 % D1 

64  prů/tlak vody v okr.13 % D1 

     

65 Povrch. tep. Teplota bramy 1 ˚C  S 

66  Teplota bramy 2 ˚C  S 

67  pokles tepl. mezi pyr. ˚C  S 

68  rozdíl T pyrom 1 výpoč. ˚C  H 

69  rozdíl T pyrom 2 výpoč. ˚C  H 

     

70 Tlak vody p vody sek široká 1 MPa D2 

71  p vody sek úzká 2 MPa D2 

72  p vody sek Seg0-I MPa D2 

73  p vody sek Seg0-II MPa D2 

74  p vody sek Seg1 MPa D2 

75  p vody sek Seg2-3 Hor MPa D2 

76  p vody sek Seg2-3 Dol MPa D2 

77  p vody sek Seg4-5 Hor MPa D2 

78  p vody sek Seg4-5 Dol MPa D2 

79  p vody sek seg6-7 Hor MPa D2 

80  p vody sek Seg6-7 Dol MPa D2 

81  p vody sek Seg8-11 Hor MPa D2 

82  p vody sek Seg8-11 Dol MPa D2 
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Poř. č. Okruh Parametr Jednotka Limit 

83 Tlak vzduchu p vzduch široká 2 MPa D2 

84  p vzduch Seg0-I MPa D2 

85  p vzduch Seg0-II MPa D2 

86  p vzduch Seg1 MPa D2 

87  p vzduch Seg2-3 Hor MPa D2 

88  p vzduch Seg2-3 Dol MPa D2 

89  p vzduch Seg4-5 Hor MPa D2 

90  p vzduch Seg4-5 Dol MPa D2 

91  p vzduch seg6-7 Hor MPa D2 

92  p vzduch Seg6-7 Dol MPa D2 

93  p vzduch Seg8-11 Hor MPa D2 

94  p vzduch Seg8-11 Dol MPa D2 

     

95 Otevření vent. ventil1 % D2 

96  ventil3 % D2 

97  ventil4 % D2 

98  ventil5 % D2 

99  ventil6 % D2 

100  ventil7 % D2 

101  ventil8 % D2 

102  ventil9 % D2 

103  ventil10 % D2 

104  ventil11 % D2 

105  ventil12 % D2 

106  ventil13 % D2 

     

107 Tekuté jádro krit. hodn. metal. délky m H 

108  metalurgická délka m H 

109  metalurgická délka m S 

     

110 Přítlak TS tlak hydr. systému P0 MPa D2 

111  tlak hydr. systému P1 MPa D2 

112  tlak hydr. systému P2 MPa D2 

113  tlak hydr. systému P3 Mpa D2 

 

Zkratky v příloze 2 - symboly u jednotlivých limitů pro signalizaci moţných vad: 

S spodní limit, např. poř. č. 1, kdyţ hmotnost v MP klesne pod limit → nebezpečí vady, 

H horní, např. poř. č. 9, kdyţ ∆t v MP má hodnotu nad limit → nebezpečí vady, 

D1 deviation, odchylka ± od zadané hodnoty, např. poř. č. 17, kdyţ hladina v kryst. je 

 plus nebo mínus větší, neţ zadaná limitní hodnota → nebezpečí vady, 

D2 deviation, odchylka mimo zadané rozmezí, např. poř. č. 30, kdyţ je tloušťka licí kůry

 mimo hodnoty 5 aţ 30 mm → nebezpečí vady. 
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Příloha 3.  Parametry ovlivňující tepelné procesy při odlévání předlitku 

Poř. 

číslo 

Okruh Parametr Jednotka 

1 Mezipánev Teplota oceli  

 1 Teplota v absolutní hodnotě ˚C 

 2 Teplota přehřátí nad likvidus, ∆t ˚C 

2 Primární chlazení Krystalizátor  

 1 Max. dif. tepl. úzké str. kryst. ˚C 

 2 Min. dif. tepl. úzké str. kryst. ˚C 

 3 Max. dif. tepl. široké str. kryst. ˚C 

 4 Min. dif. tepl. široké str. kryst. ˚C 

 5 průtok vody široká strana, R l·min
-1

 

 6 průtok vody široká strana, r l·min
-1

 

 7 průtok vody úzká strana, pravá l·min
-1

 

 8 průtok vody úzká strana, levá l·min
-1

 

 9 Licí prášek kód 

3 Rychlost lití Rychlost lití  

 1 rychlost lití m·min
-1

 

 2 překročení maximální m·min
-1

 

 3 podkročení minimální m·min
-1

 

 4 překročení dle T v MP % 

 5 přerušení lití s 

4 Tloušťka kůry Výstup předlitku pod krystalizátorem mm 

 1 široká strana, R mm 

 2 široká strana, r mm 

 3 úzká strana, pravá mm 

 4 úzká strana, levá mm 

5 Sekundární chlazení Průtok vody, poměr průtok/tlak vody  

 1 průtok vody v jednotlivých segmentech l·min
-1

 

 2 poměr průtok/tlak vody v jednotl. segm. % 

 3 p, tlak chladicí vody v jednotl. segmentech MPa 

 4 p, tlak vzduchu v jednotl. segmentech MPa 

6 Terciární chlazení Chlazení na vzduchu  

 1 Řízené vychlazování A,N 

7 Tekuté jádro Metalurgická délka  

 1 délka tekutého jádra m 

8 Součinitel přestupu tepla α    

 1 Široká, úzká, segmenty sekundárního chlazení W·m
-2

·K
-1

 

9 Entalpie   

 1 Krystalizátor, segmenty sekundárního chlazení kW 

10 Odvedené teplo   

 1 Široká, úzká, segmenty sekundáru kW 

11 Tepelný tok   

 1 Celkový odvedený W 

 2 Měrný, široká, úzká, W·m
-2
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Příloha 4.  Příklad vad bramy v závislosti na hodnotách licích parametrů a vady na 

pleších, vzniklých z daných vad bramy 

Poř.  

č. 

Okruh Parametr/příčina Jednotka Li 

mit 

Vada  

BRAMY 

Vada  

PLECHU 

1 Mezipánev hmotnost kg S 03, 14, 33 201, 987 

2  překr. rychl. výtoku l·min
-1

 H 705, 708, 714, 733 201, 362, 842 

3  kyslík LP - MP - E 714, 733 201, 362, 842 

4  ponor výl. MP mimo mm D1 703, 708, 714, 733 201, 362,  

5 Ochr. plyn tlak LP-MP % D1 714, 733 362, 842 

6  průtok LP-MP % D1 714, 733 362, 842 

7  tlak MP- Kryst. % D1 714, 733 362, 842 

8  průtok MP-Kryst. % D1 714, 733 362, 842 

       

9 ∆t v MP maximum ˚C H 703, 731, 732 311, 372, 987 

10  minimum ˚C S 708, 733 201, 342 

11 Rychlost překročení maximální m·min
-1

 H 703, 705, 731, 732 311, 372, 987 

12  podkročení minimální m.min
-1

 S 703, 705, 732 201, 898, 987 

13  překročení dle T v MP % H 703, 705, 731, 732 311, 372, 987 

14  překročení dle S % H 703, 705, 731, 732 311, 372, 987 

15  zrychlení m·min
-2

 H 703, 705, 708, 714 201, 342, 987 

16  přerušení lití s H 705, 716, 732  201, 844, 987 

17 Kryst. hladina mm D1 703, 705, 708, 714 201, 342,  

18  oscilace % D1 703, 705, 708 201, 342,  

19  indikace průvalu - E 703, 705 311, 342 

20  max. dif. tepl. úzká ˚C  H 703, 731, 732 311, 372, 987, 

21  min. dif. tepl. úzká ˚C  S 703, 705, 708, 732 201, 898, 987 

22  max. dif. tepl. široká ˚C  H 703, 731, 732 311, 372, 987, 

23  min. dif. tepl. široká ˚C  S 703, 705, 708, 732 201, 898, 987 

24  průtok vody široká 1R l·min
-1

 D2 703, 708 311 

25  průtok vody široká 2r l·min
-1

 D2 703, 708 311 

26  průtok vody úzká 1P l·min
-1

 D2 703, 708 311 

27  průtok vody úzká 2L l·min
-1

 D2 703, 708 311 

28 Tření ML Tektor % H 705, 708 342, 201 

29 Oscil. stůl zatíţení % H 705, 708 201, 342 

30 Kůra pod 

kryst. 

seg 0 Horní 1 mm D2 703, 705, 732 311, 342, 987 

31  seg 0 Horní 2 mm D2 703, 705, 732 311, 342, 987 

32  seg 0 Horní 3 mm D2 703, 705, 732 311, 342, 987 

33  seg 0 Bok1 mm D2 703, 705, 732 311, 342, 987 

34  seg 0 Bok 2 mm D2 703, 705, 732 311, 342, 987 

35  seg 0 Bok 3 mm D2 703, 705, 732 311, 342, 987 

36  seg 0 Dolní 3 mm D2 703, 705, 732 311, 342, 987 

37  seg 0 Dolní 2 mm D2 703, 705, 732 311, 342, 987 

38  seg 0 Dolní 1 mm D2 703, 705, 732 311, 342, 987 

39 Sekundár průtok sek -šir 1 l·min
-1

 D2  703, 705, 732 311, 342, 987 

40  průtok sek -úzká 2 l·min
-1

 D2 703, 705, 732 311, 342, 987 

41  průtok sek -Seg 0-I l·min
-1

 D2 703, 705, 732 311, 342, 987 

42  průtok sek -Seg 0-II l·min
-1

 D2 703, 705, 732 311, 342, 987 

43  průtok sek -Seg 1 l·min
-1

 D2 703, 705, 732 311, 342, 987 

44  průt. sek -Seg 2-3Hor l·min
-1

 D2  705, 731, 732 342, 372, 987 

45  průt. sek -Seg 2-3Dol l·min
-1

 D2  705, 731, 732 342, 372, 987 
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Poř.  

č. 

Okruh Parametr/příčina Jednotka Li 

mit 

Vada  

BRAMY 

Vada  

PLECHU 

46  průt. sek -Seg 4-5Hor l·min
-1

 D2  705, 731, 732 342, 372, 987 

47  průt. sek -Seg 4-5Dol l·min
-1

 D2  705, 731, 732 342, 372, 987 

48  průt. sek -Seg 6-7Hor l·min
-1

 D2  705, 731, 732 342, 372, 987 

49  průt. sek -Seg 6-7Dol l·min
-1

 D2  705, 731, 732 342, 372, 987 

50  průt. sek -Seg 8-11Hor l·min
-1

 D2  705, 731, 732 342, 372, 987 

51  průt. sek -Seg 8-11Dol l·min
-1

 D2  705, 731, 732 342, 372, 987 

52 Sekundár prů/tlak vody v okr.1 % D1  703, 705, 732 311, 342, 987 

53  prů/tlak vody v okr.2 % D1  703, 705, 732 311, 342, 987 

54  prů/tlak vody v okr.3 % D1  703, 705, 732 311, 342, 987 

55  prů/tlak vody v okr.4 % D1  703, 705, 732 311, 342, 987 

56  prů/tlak vody v okr.5 % D1  705, 731, 732 342, 372, 987 

57  prů/tlak vody v okr.6 % D1  705, 731, 732 342, 372, 987 

58  prů/tlak vody v okr.7 % D1  705, 731, 732 342, 372, 987 

59  prů/tlak vody v okr.8 % D1  705, 731, 732 342, 372, 987 

60  prů/tlak vody v okr.9 % D1  705, 731, 732 342, 372, 987 

61  prů/tlak vody v okr.10 % D1  705, 731, 732 342, 372, 987 

62  prů/tlak vody v okr.11 % D1  705, 731, 732 342, 372, 987 

63  prů/tlak vody v okr.12 % D1  705, 731, 732 342, 372, 987 

64  prů/tlak vody v okr.13 % D1  705, 731, 732 342, 372, 987 

65 Povrch. 

tep. 

Teplota bramy 1 ˚C  S 731, 732 372, 987 

66  Teplota bramy 2 ˚C  S 731, 732 372, 987 

67  pokles tepl. mezi pyr. ˚C  S 731, 732 372, 987 

68  rozdíl T pyrom 1 

výpoč. 

˚C  H 731, 732 372, 987 

69  rozdíl T pyrom 2 

výpoč. 

˚C  H 731, 732 372, 987 

70 Tlak vody p vody sek široká 1 MPa D2  703, 705, 732 311, 342, 987 

71  p vody sek úzká 2 MPa D2  703, 705, 732 311, 342, 987 

72  p vody sek Seg0-I MPa D2  703, 705, 732 311, 342, 987 

73  p vody sek Seg0-II MPa D2  703, 705, 732 311, 342, 987 

74  p vody sek Seg1 MPa D2  705, 731, 732 342, 372, 987 

75  p vody sek Seg2-3 Hor MPa D2  705, 731, 732 342, 372, 987 

76  p vody sek Seg2-3 Dol MPa D2  705, 731, 732 342, 372, 987 

77  p vody sek Seg4-5 Hor MPa D2  705, 731, 732 342, 372, 987 

78  p vody sek Seg4-5 Dol MPa D2  705, 731, 732 342, 372, 987 

79  p vody sek seg6-7 Hor MPa D2  705, 731, 732 342, 372, 987 

80  p vody sek Seg6-7 Dol MPa D2  705, 731, 732 342, 372, 987 

81  p vody sek Seg8-11 

Hor 

MPa D2  705, 731, 732 342, 372, 987 

82  p vody sek Seg8-11 

Dol 

MPa D2  705, 731, 732 342, 372, 987 

83 Tlak vzd. p vzduch široká 2 MPa D2  703, 705, 732 311, 342, 987 

84  p vzduch Seg0-I MPa D2  703, 705, 732 311, 342, 987 

85  p vzduch Seg0-II MPa D2  703, 705, 732 311, 342, 987 

86  p vzduch Seg1 MPa D2  703, 705, 732 311, 342, 987 

87  p vzduch Seg2-3 Hor MPa D2  705, 731, 732 342, 372, 987 

88  p vzduch Seg2-3 Dol MPa D2  705, 731, 732 342, 372, 987 

89  p vzduch Seg4-5 Hor MPa D2  705, 731, 732 342, 372, 987 

90  p vzduch Seg4-5 Dol MPa D2  705, 731, 732 342, 372, 987 

91  p vzduch seg6-7 Hor MPa D2  705, 731, 732 342, 372, 987 

92  p vzduch Seg6-7 Dol MPa D2  705, 731, 732 342, 372, 987 
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Poř.  

č. 

Okruh Parametr/příčina Jednotka Li 

mit 

Vada  

BRAMY 

Vada  

PLECHU 

93  p vzduch Seg8-11 Hor MPa D2  705, 731, 732 342, 372, 987 

94  p vzduch Seg8-11 Dol MPa D2  705, 731, 732 342, 372, 987 

95 Otevření 

ventilů 

ventil1 % D2  703, 705, 732 311, 342, 987 

96  ventil3 % D2  703, 705, 732 311, 342, 987 

97  ventil4 % D2  703, 705, 732 311, 342, 987 

98  ventil5 % D2  703, 705, 732 311, 342, 987 

99  ventil6 % D2  705, 731, 732 342, 372, 987 

100  ventil7 % D2  705, 731, 732 342, 372, 987 

101  ventil8 % D2  705, 731, 732 342, 372, 987 

102  ventil9 % D2  705, 731, 732 342, 372, 987 

103  ventil10 % D2  705, 731, 732 342, 372, 987 

104  ventil11 % D2  705, 731, 732 342, 372, 987 

105  ventil12 % D2  705, 731, 732 342, 372, 987 

106  ventil13 % D2  705, 731, 732 342, 372, 987 

107 Tekuté 

jádro 

krit. hodn. metal. 

délky 

m H 731 372, 987 

108  metalurgická délka m H 731 372, 987 

109  metalurgická délka m S 731 372, 987 

110 Přítlak TS tlak hydr. systému P0 MPa D2 731, 732 372, 987 

111  tlak hydr. systému P1 MPa D2 731, 732 372, 987 

112  tlak hydr. systému P2 MPa D2 731, 732 372, 987 

113  tlak hydr. systému P3 MPa D2 731, 732 372, 987 

 

Vysvětlivky k příloze 4: 

Typy vad povrchových  

701  hluboké podélné trhliny 711  strusková místa na první bramě 

702  hluboké podélné startovací    

trhliny 

712  strusková místa na povrchu 

703  krátké podélné trhliny 713  strusková místa v podélných pásech 

704  podélné trhliny poblíţ rohů 714  pórovitost povrchu  

705  příčné trhliny povrchové 715  vada typu přerušeného lití částečného 

706  příčné rohové trhliny 716  vada typu přerušeného lití úplného 

707  trhliny hvězdicovitého tvaru 717  šupiny na povrchu 

708  hrubé a nepravidelné oscilační 

vrásky 

718  podélné zátlaky nebo vtaţení 

Typy vad vnitřních  Vady na plechu 

731 středový lunkr  311  TR vnější podélné na str. 

732  výrazné vnitřní trhliny  342  TR vnější rozvět. 

733  nekovové vměstky, 

bubliny 

 362  Podpovrch. bubliny 

   372  Dvojitost 

   842  Bubliny (na bramě) 

   844  Přerušení lití 

   898  Zipy - pavouk. TR (na bramě) 

   987  Nevyhovující UZ 
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Příloha 5.  Tabulka limitů predikce v EVRAZ Vítkovice Steel, a.s. 

Tloušťka bramy 145 145 145 145 180 180 180 180 250 250 250 250

Jak. skupina 2 3 4 5 + 6 2 3 4 5 + 6 2 3 4 5 + 6

Poř. č. Uzel Příčina Parametr Jedn. Limit

1 MP hmotnost 9M kg S 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000

2 překr. rychl. výtoku 10M l·min
-1 H 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

3 kyslík LP - MP 11M / E

4 ponor výl. MP mimo 12M mm D1 13 14 15 13 13 14 15 13 13 14 15 13

5 Ochr.plyn tlak LP-MP 35M % D1 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

6 průtok LP-MP 36M % D1 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

7 tlak MP- Kryst. 37M % D1 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82

8 průtok MP-Kryst. 38M % D1 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93

9 ∆t v MP maximum ˚C H 45 45 40 45 45 45 40 45 45 45 40 45

10 minimum ˚C S 10 10 12 10 10 10 12 10 10 10 12 10

11 Rychlost překročení maximální 6M m·min
-1 H 140 140 120 150 120 120 110 140 100 100 100 120

12 podkročení minimální 5M m·min
-1 S 100 100 100 100 150 150 150 150 150 150 150 150

13 překročení dle T v MP 4M % H 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

14 překročení dle S 3M % H 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

15 zrychlení 7M m·min
-2 H 300 300 300 300 250 250 250 250 200 200 200 200

16 přerušení lití 8M sec H 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

17 Kryst. hladina 13M mm D1 15 15 17 15 14 14 15 14 13 13 14 13

18 oscilace 21M % D1 ± 6 ± 6 ± 6 ± 6 ± 6 ± 6 ± 6 ± 6 ± 6 ± 6 ± 6 ± 6

19 indikace průvalu 14M / E

20 max. dif. tepl. úzká 17M ˚C x 10 ¹־ H 110 110 110 110 100 100 100 100 90 90 90 90

21 min. dif. tepl. úzká 18M ˚C x 10 ¹־ S 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

22 max. dif. tepl. široká 19M ˚C x 10 ¹־ H 110 110 110 110 100 100 100 100 90 90 90 90

23 min. dif. tepl. široká 20M ˚C x 10 ¹־ S 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

24 průtok vody široká 1R 57 l·min
-1 D2 2500 - 2590 2500 - 2590 2500 - 2590 2500 - 2590 2500 - 2590 2500 - 2590 2500 - 2590 2500 - 2590 2500 - 2590 2500 - 2590 2500 - 2590 2500 - 2590

25 průtok vody široká 2r 58 l·min
-1 D2 2500 - 2590 2500 - 2590 2500 - 2590 2500 - 2590 2500 - 2590 2500 - 2590 2500 - 2590 2500 - 2590 2500 - 2590 2500 - 2590 2500 - 2590 2500 - 2590

26 průtok vody úzká 1P 59 l·min
-1 D2 380 - 450 380 - 450 380 - 450 380 - 450 380 - 450 380 - 450 380 - 450 380 - 450 380 - 450 380 - 450 380 - 450 380 - 450

27 průtok vody úzká 2L 60 l·min
-1 D2 380 - 450 380 - 450 380 - 450 380 - 450 380 - 450 380 - 450 380 - 450 380 - 450 380 - 450 380 - 450 380 - 450 380 - 450  
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Tloušťka bramy 145 145 145 145 180 180 180 180 250 250 250 250

Jak. skupina 2 3 4 5 + 6 2 3 4 5 + 6 2 3 4 5 + 6

Poř. č. Uzel Příčina Parametr Jedn. Limit

28 Tření ML Tektor 39M % H 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

29 Oscil..st zatíţení 374 % H 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

30 Tl. Kůry seg 0 Horní 1 313 mm D2 5 - 20 5 - 20 5 - 20 5 - 20 8 - 25 8 - 25 8 - 25 8 - 25 15 - 30 15 - 30 15 - 30 15 - 30

31 seg 0 Horní 2 314 mm D2 5 - 20 5 - 20 5 - 20 5 - 20 8 - 25 8 - 25 8 - 25 8 - 25 15 - 30 15 - 30 15 - 30 15 - 30

32 seg 0 Horní 3 315 mm D2 5 - 20 5 - 20 5 - 20 5 - 20 8 - 25 8 - 25 8 - 25 8 - 25 15 - 30 15 - 30 15 - 30 15 - 30

33 seg 0 Bok1 316 mm D2 5 - 20 5 - 20 5 - 20 5 - 20 8 - 25 8 - 25 8 - 25 8 - 25 15 - 30 15 - 30 15 - 30 15 - 30

34 seg 0 Bok 2 317 mm D2 5 - 20 5 - 20 5 - 20 5 - 20 8 - 25 8 - 25 8 - 25 8 - 25 15 - 30 15 - 30 15 - 30 15 - 30

35 seg 0 Bok 3 318 mm D2 5 - 20 5 - 20 5 - 20 5 - 20 8 - 25 8 - 25 8 - 25 8 - 25 15 - 30 15 - 30 15 - 30 15 - 30

36 seg 0 Dolní 3 319 mm D2 5 - 20 5 - 20 5 - 20 5 - 20 8 - 25 8 - 25 8 - 25 8 - 25 15 - 30 15 - 30 15 - 30 15 - 30

37 seg 0 Dolní 2 320 mm D2 5 - 20 5 - 20 5 - 20 5 - 20 8 - 25 8 - 25 8 - 25 8 - 25 15 - 30 15 - 30 15 - 30 15 - 30

38 seg 0 Dolní 1 321 mm D2 5 - 20 5 - 20 5 - 20 5 - 20 8 - 25 8 - 25 8 - 25 8 - 25 15 - 30 15 - 30 15 - 30 15 - 30

39 Sekundár průtok sek -šir 1 75 l·min
-1 D2 62 - 76 62 - 76 62 - 76 62 - 76 62 - 76 62 - 76 62 - 76 62 - 76 62 - 76 62 - 76 62 - 76 62 - 76

40 průtok sek -úzká 2 76 l·min
-1 D2 44 - 51 44 - 51 44 - 51 44 - 51 44 - 51 44 - 51 44 - 51 44 - 51 44 - 51 44 - 51 44 - 51 44 - 51

41 průtok sek -Seg 0-I 77 l·min
-1 D2 88 - 99 88 - 99 88 - 99 88 - 99 88 - 99 88 - 99 88 - 99 88 - 99 88 - 99 88 - 99 88 - 99 88 - 99

42 průtok sek -Seg 0-II 78 l·min
-1 D2 30 - 120 30 - 120 30 - 120 30 - 120 30 - 120 30 - 120 30 - 120 30 - 120 30 - 120 30 - 120 30 - 120 30 - 120

43 průtok sek -Seg 1 79 l·min
-1 D2 30 - 120 30 - 120 30 - 120 30 - 120 30 - 120 30 - 120 30 - 120 30 - 120 30 - 120 30 - 120 30 - 120 30 - 120

44 průtok sek -Seg 2-3Hor 80 l·min
-1 D2 30 - 120 30 - 120 30 - 120 30 - 120 30 - 120 30 - 120 30 - 120 30 - 120 30 - 120 30 - 120 30 - 120 30 - 120

45 průtok sek -Seg 2-3Dol 81 l·min
-1 D2 30 - 120 30 - 120 30 - 120 30 - 120 30 - 120 30 - 120 30 - 120 30 - 120 30 - 120 30 - 120 30 - 120 30 - 120

46 průtok sek -Seg 4-5Hor 82 l·min
-1 D2 30 - 120 30 - 120 30 - 120 30 - 120 30 - 120 30 - 120 30 - 120 30 - 120 30 - 120 30 - 120 30 - 120 30 - 120

47 průtok sek -Seg 4-5Dol 83 l·min
-1 D2 30 - 120 30 - 120 30 - 120 30 - 120 30 - 120 30 - 120 30 - 120 30 - 120 30 - 120 30 - 120 30 - 120 30 - 120

48 průtok sek -Seg 6-7Hor 84 l·min
-1 D2 30 - 120 30 - 120 30 - 120 30 - 120 30 - 120 30 - 120 30 - 120 30 - 120 30 - 120 30 - 120 30 - 120 30 - 120

49 průtok sek -Seg 6-7Dol 85 l·min
-1 D2 30 - 120 30 - 120 30 - 120 30 - 120 30 - 120 30 - 120 30 - 120 30 - 120 30 - 120 30 - 120 30 - 120 30 - 120

50 průtok sek-Seg 8-11Hor 86 l·min
-1 D2 30 - 120 30 - 120 30 - 120 30 - 120 30 - 120 30 - 120 30 - 120 30 - 120 30 - 120 30 - 120 30 - 120 30 - 120

51 průtok sek-Seg 8-11Dol 87 l·min
-1 D2 30 - 120 30 - 120 30 - 120 30 - 120 30 - 120 30 - 120 30 - 120 30 - 120 30 - 120 30 - 120 30 - 120 30 - 120

52 Sekundár prů/tlak vody v okr.1 22M % D1 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

53 prů/tlak vody v okr.2 23M % D1 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

54 prů/tlak vody v okr.3 24M % D1 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

55 prů/tlak vody v okr.4 25M % D1 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

56 prů/tlak vody v okr.5 26M % D1 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30  
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Tloušťka bramy 145 145 145 145 180 180 180 180 250 250 250 250

Jak. skupina 2 3 4 5 + 6 2 3 4 5 + 6 2 3 4 5 + 6

Poř. č. Uzel Příčina Parametr Jedn. Limit

57 prů/tlak vody v okr.6 27M % D1 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

58 prů/tlak vody v okr.7 28M % D1 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

59 prů/tlak vody v okr.8 29M % D1 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

60 prů/tlak vody v okr.9 30M % D1 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

61 prů/tlak vody v okr.10 31M % D1 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

62 prů/tlak vody v okr.11 32M % D1 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

63 prů/tlak vody v okr.12 33M % D1 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

64 prů/tlak vody v okr.13 34M % D1 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

65 Pov. Tepl Teplota bramy  1 107,40M ˚C S 930 930 930 930 890 890 890 890 860 860 860 860

66 Teplota bramy  2 108 ˚C S 860 860 860 860 840 840 840 840 830 830 830 830

67 pokles tepl. mezi pyr. 212 ˚C S 115 115 115 115 100 100 100 100 80 80 80 80

68 rozdíl T pyrom 1 výpoč. 213 ˚C H 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

69 rozdíl T pyrom 2 výpoč. 214 ˚C H 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

70 Tlak vody p vody sek široká 1 62 MPa D2 0,15 - 0,30 0,15 - 0,30 0,15 - 0,30 0,15 - 0,30 0,15 - 0,30 0,15 - 0,30 0,15 - 0,30 0,15 - 0,30 0,15 - 0,30 0,15 - 0,30 0,15 - 0,30 0,15 - 0,30

71 p vody sek úzká 2 63 MPa D2 0,05 - 0,15 0,05 - 0,15 0,05 - 0,15 0,05 - 0,15 0,05 - 0,15 0,05 - 0,15 0,05 - 0,15 0,05 - 0,15 0,05 - 0,15 0,05 - 0,15 0,05 - 0,15 0,05 - 0,15

72 p vody sek Seg0-I 64 MPa D2 0,15 - 0,25 0,15 - 0,25 0,15 - 0,25 0,15 - 0,25 0,15 - 0,25 0,15 - 0,25 0,15 - 0,25 0,15 - 0,25 0,15 - 0,25 0,15 - 0,25 0,15 - 0,25 0,15 - 0,25

73 p vody sek Seg0-II 65 MPa D2 0,15 - 0,25 0,15 - 0,25 0,15 - 0,25 0,15 - 0,25 0,15 - 0,25 0,15 - 0,25 0,15 - 0,25 0,15 - 0,25 0,15 - 0,25 0,15 - 0,25 0,15 - 0,25 0,15 - 0,25

74 p vody sek Seg1 66 MPa D2 0,08 - 0,22 0,08 - 0,22 0,08 - 0,22 0,08 - 0,22 0,08 - 0,22 0,08 - 0,22 0,08 - 0,22 0,08 - 0,22 0,08 - 0,22 0,08 - 0,22 0,08 - 0,22 0,08 - 0,22

75 p vody sek Seg2-3 Hor 67 MPa D2 0,08 - 0,22 0,08 - 0,22 0,08 - 0,22 0,08 - 0,22 0,08 - 0,22 0,08 - 0,22 0,08 - 0,22 0,08 - 0,22 0,08 - 0,22 0,08 - 0,22 0,08 - 0,22 0,08 - 0,22

76 p vody sek Seg2-3 Dol 68 MPa D2 0,08 - 0,22 0,08 - 0,22 0,08 - 0,22 0,08 - 0,22 0,08 - 0,22 0,08 - 0,22 0,08 - 0,22 0,08 - 0,22 0,08 - 0,22 0,08 - 0,22 0,08 - 0,22 0,08 - 0,22

77 p vody sek Seg4-5 Hor 69 MPa D2 0,08 - 0,22 0,08 - 0,22 0,08 - 0,22 0,08 - 0,22 0,08 - 0,22 0,08 - 0,22 0,08 - 0,22 0,08 - 0,22 0,08 - 0,22 0,08 - 0,22 0,08 - 0,22 0,08 - 0,22

78 p vody sek Seg4-5 Dol 70 MPa D2 0,08 - 0,22 0,08 - 0,22 0,08 - 0,22 0,08 - 0,22 0,08 - 0,22 0,08 - 0,22 0,08 - 0,22 0,08 - 0,22 0,08 - 0,22 0,08 - 0,22 0,08 - 0,22 0,08 - 0,22

79 p vody sek seg6-7 Hor 71 MPa D2 0,08 - 0,22 0,08 - 0,22 0,08 - 0,22 0,08 - 0,22 0,08 - 0,22 0,08 - 0,22 0,08 - 0,22 0,08 - 0,22 0,08 - 0,22 0,08 - 0,22 0,08 - 0,22 0,08 - 0,22

80 p vody sek Seg6-7 Dol 72 MPa D2 0,08 - 0,22 0,08 - 0,22 0,08 - 0,22 0,08 - 0,22 0,08 - 0,22 0,08 - 0,22 0,08 - 0,22 0,08 - 0,22 0,08 - 0,22 0,08 - 0,22 0,08 - 0,22 0,08 - 0,22

81 p vody sek Seg8-11 Hor 73 MPa D2 0,08 - 0,22 0,08 - 0,22 0,08 - 0,22 0,08 - 0,22 0,08 - 0,22 0,08 - 0,22 0,08 - 0,22 0,08 - 0,22 0,08 - 0,22 0,08 - 0,22 0,08 - 0,22 0,08 - 0,22

82 p vody sek Seg8-11 Dol 74 MPa D2 0,15 - 0,25 0,15 - 0,25 0,15 - 0,25 0,15 - 0,25 0,15 - 0,25 0,15 - 0,25 0,15 - 0,25 0,15 - 0,25 0,15 - 0,25 0,15 - 0,25 0,15 - 0,25 0,15 - 0,25

83 Tlak vzd p vzduch široká 2 89 MPa D2 0,17 - 0,22 0,17 - 0,22 0,17 - 0,22 0,17 - 0,22 0,17 - 0,22 0,17 - 0,22 0,17 - 0,22 0,17 - 0,22 0,17 - 0,22 0,17 - 0,22 0,17 - 0,22 0,17 - 0,22

84 p vzduch Seg0-I 90 MPa D2 0,17 - 0,22 0,17 - 0,22 0,17 - 0,22 0,17 - 0,22 0,17 - 0,22 0,17 - 0,22 0,17 - 0,22 0,17 - 0,22 0,17 - 0,22 0,17 - 0,22 0,17 - 0,22 0,17 - 0,22

85 p vzduch Seg0-II 91 MPa D2 0,17 - 0,22 0,17 - 0,22 0,17 - 0,22 0,17 - 0,22 0,17 - 0,22 0,17 - 0,22 0,17 - 0,22 0,17 - 0,22 0,17 - 0,22 0,17 - 0,22 0,17 - 0,22 0,17 - 0,22  

 

 



 

144 

 

Tloušťka bramy 145 145 145 145 180 180 180 180 250 250 250 250

Jak. skupina 2 3 4 5 + 6 2 3 4 5 + 6 2 3 4 5 + 6

Poř. č. Uzel Příčina Parametr Jedn. Limit

86 p vzduch Seg1 92 MPa D2 0,17 - 0,22 0,17 - 0,22 0,17 - 0,22 0,17 - 0,22 0,17 - 0,22 0,17 - 0,22 0,17 - 0,22 0,17 - 0,22 0,17 - 0,22 0,17 - 0,22 0,17 - 0,22 0,17 - 0,22

87 p vzduch Seg2-3 Hor 93 MPa D2 0,17 - 0,22 0,17 - 0,22 0,17 - 0,22 0,17 - 0,22 0,17 - 0,22 0,17 - 0,22 0,17 - 0,22 0,17 - 0,22 0,17 - 0,22 0,17 - 0,22 0,17 - 0,22 0,17 - 0,22

88 p vzduch Seg2-3 Dol 94 MPa D2 0,17 - 0,22 0,17 - 0,22 0,17 - 0,22 0,17 - 0,22 0,17 - 0,22 0,17 - 0,22 0,17 - 0,22 0,17 - 0,22 0,17 - 0,22 0,17 - 0,22 0,17 - 0,22 0,17 - 0,22

89 p vzduch Seg4-5 Hor 95 MPa D2 0,17 - 0,22 0,17 - 0,22 0,17 - 0,22 0,17 - 0,22 0,17 - 0,22 0,17 - 0,22 0,17 - 0,22 0,17 - 0,22 0,17 - 0,22 0,17 - 0,22 0,17 - 0,22 0,17 - 0,22

90 p vzduch Seg4-5 Dol 96 MPa D2 0,17 - 0,22 0,17 - 0,22 0,17 - 0,22 0,17 - 0,22 0,17 - 0,22 0,17 - 0,22 0,17 - 0,22 0,17 - 0,22 0,17 - 0,22 0,17 - 0,22 0,17 - 0,22 0,17 - 0,22

91 p vzduch seg6-7 Hor 97 MPa D2 0,17 - 0,22 0,17 - 0,22 0,17 - 0,22 0,17 - 0,22 0,17 - 0,22 0,17 - 0,22 0,17 - 0,22 0,17 - 0,22 0,17 - 0,22 0,17 - 0,22 0,17 - 0,22 0,17 - 0,22

92 p vzduch Seg6-7 Dol 98 MPa D2 0,17 - 0,22 0,17 - 0,22 0,17 - 0,22 0,17 - 0,22 0,17 - 0,22 0,17 - 0,22 0,17 - 0,22 0,17 - 0,22 0,17 - 0,22 0,17 - 0,22 0,17 - 0,22 0,17 - 0,22

93 p vzduch Seg8-11 Hor 99 MPa D2 0,17 - 0,22 0,17 - 0,22 0,17 - 0,22 0,17 - 0,22 0,17 - 0,22 0,17 - 0,22 0,17 - 0,22 0,17 - 0,22 0,17 - 0,22 0,17 - 0,22 0,17 - 0,22 0,17 - 0,22

94 p vzduch Seg8-11 Dol 100 MPa D2 0,17 - 0,22 0,17 - 0,22 0,17 - 0,22 0,17 - 0,22 0,17 - 0,22 0,17 - 0,22 0,17 - 0,22 0,17 - 0,22 0,17 - 0,22 0,17 - 0,22 0,17 - 0,22 0,17 - 0,22

95 Ot. Vent. ventil1 415 % D2 30 - 70 30 - 70 30 - 70 30 - 70 30 - 70 30 - 70 30 - 70 30 - 70 30 - 70 30 - 70 30 - 70 30 - 70

96 ventil3 146 % D2 30 - 70 30 - 70 30 - 70 30 - 70 30 - 70 30 - 70 30 - 70 30 - 70 30 - 70 30 - 70 30 - 70 30 - 70

97 ventil4 417 % D2 30 - 70 30 - 70 30 - 70 30 - 70 30 - 70 30 - 70 30 - 70 30 - 70 30 - 70 30 - 70 30 - 70 30 - 70

98 ventil5 418 % D2 30 - 70 30 - 70 30 - 70 30 - 70 30 - 70 30 - 70 30 - 70 30 - 70 30 - 70 30 - 70 30 - 70 30 - 70

99 ventil6 419 % D2 30 - 70 30 - 70 30 - 70 30 - 70 30 - 70 30 - 70 30 - 70 30 - 70 30 - 70 30 - 70 30 - 70 30 - 70

100 ventil7 420 % D2 30 - 70 30 - 70 30 - 70 30 - 70 30 - 70 30 - 70 30 - 70 30 - 70 30 - 70 30 - 70 30 - 70 30 - 70

101 ventil8 421 % D2 30 - 70 30 - 70 30 - 70 30 - 70 30 - 70 30 - 70 30 - 70 30 - 70 30 - 70 30 - 70 30 - 70 30 - 70

102 ventil9 422 % D2 30 - 70 30 - 70 30 - 70 30 - 70 30 - 70 30 - 70 30 - 70 30 - 70 30 - 70 30 - 70 30 - 70 30 - 70

103 ventil10 423 % D2 30 - 70 30 - 70 30 - 70 30 - 70 30 - 70 30 - 70 30 - 70 30 - 70 30 - 70 30 - 70 30 - 70 30 - 70

104 ventil11 424 % D2 30 - 70 30 - 70 30 - 70 30 - 70 30 - 70 30 - 70 30 - 70 30 - 70 30 - 70 30 - 70 30 - 70 30 - 70

105 ventil12 425 % D2 30 - 70 30 - 70 30 - 70 30 - 70 30 - 70 30 - 70 30 - 70 30 - 70 30 - 70 30 - 70 30 - 70 30 - 70

106 ventil13 426 % D2 30 - 70 30 - 70 30 - 70 30 - 70 30 - 70 30 - 70 30 - 70 30 - 70 30 - 70 30 - 70 30 - 70 30 - 70

107 Tek.jádro krit. hodn. metal. délky 209 m H 16.00 16.00 16.00 16.00 18.50 18.50 18.50 18.50 22.00 22.00 22.00 22.00

108 metalurgická délka 210 m H 15.50 15.50 15.50 15.50 18.00 18.00 18.00 18.00 21.50 21.50 21.50 21.50

109 metalurgická délka 210 m S 12.00 12.00 12.00 12.00 14.00 14.00 14.00 14.00 16.00 16.00 16.00 16.00

110 Přítlak TS tlak hydr. systému P0 366 MPa D2 1.0 - 6.0 1.0 - 6.0 1.0 - 6.0 1.0 - 6.0 1.0 - 6.0 1.0 - 6.0 1.0 - 6.0 1.0 - 6.0 1.0 - 6.0 1.0 - 6.0 1.0 - 6.0 1.0 - 6.0

111 tlak hydr. systému P1 367 MPa D2 1.0 - 6.0 1.0 - 6.0 1.0 - 6.0 1.0 - 6.0 1.0 - 6.0 1.0 - 6.0 1.0 - 6.0 1.0 - 6.0 1.0 - 6.0 1.0 - 6.0 1.0 - 6.0 1.0 - 6.0

112 tlak hydr. systému P2 368 MPa D2 3.0 - 4.0 3.0 - 4.0 3.0 - 4.0 3.0 - 4.0 3.0 - 4.0 3.0 - 4.0 3.0 - 4.0 3.0 - 4.0 3.0 - 4.0 3.0 - 4.0 3.0 - 4.0 3.0 - 4.0

113 tlak hydr. systému P3 369 Mpa D2 1.0 - 6.0 1.0 - 6.0 1.0 - 6.0 1.0 - 6.0 1.0 - 6.0 1.0 - 6.0 1.0 - 6.0 1.0 - 6.0 1.0 - 6.0 1.0 - 6.0 1.0 - 6.0 1.0 - 6.0  
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