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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, který lze popsat 

parciálními diferenciálními rovnicemi, obsahujími 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 hledání a analýza vlivů parametrů odlévání a tepelně-technických 

veličin na kvalitu plynule litých ocelových předlitků (bram) a z nich vyválcovaných produktů, 

které jsou nezbytným předpokladem pro vytvoření algoritmů predikce vad. 

K dosaţení tohoto cíle 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 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 

odválcovaným plechům 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. 

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., viz obr. 1. Po dobu 

řešení byl vyvíjen a postupně implementován software s pracovním názvem LITIOS, který 
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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 v Brně a s 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 a určeny rozhodující technologické parametry, které je ovlivňují 

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

algoritmů predikce vad. 

 

Obr. 1.  Fotografie ZPO v EVRAZ Vítkovice Steel, a.s., zdroj: foto EVRAZ 

2   SOUČASNÝ STAV POZNÁNÍ 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. 

2.1   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. 
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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].  

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. 

Po opuštění krystalizátoru je předlitek chlazen v zóně sekundárního chlazení. Typicky 

je sekundární chladicí systém tvořen skupinami zón chladicích trysek, odpovídajícími 

segmentu s řízeným chlazením tuhnoucího proudu procházejícího strojem. Uplatňují se při 

tom 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.  

2.2   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]. 

Modelování představuje významnou součást výzkumu a řízení výroby na ZPO 

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

modely jsou častým tématem publikací v oblasti kontilití, viz např. [4], [7], [10], [11], [13]. 

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. Sestavení numerického modelu nestacionárního teplotního pole 

bramy vychází z Fourier-Kirchohoffovy parciální diferenciální rovnice s náročnou definicí 

okrajových podmínek na hladině oceli, v krystalizátoru, v rovině symetrie, v sekundární a 

terciární zóně chlazení a pod vodicími válci. 

2.3   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 a 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 
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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.  

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

vyhodnocení kvality výroby a k následné predikci vad. V rámci přípravy disertační práce byla 

ve spolupráci s technology ZPO provedena celá řada statistických rozborů. Postup a dosaţené 

výsledky jsou uvedeny v kapitole 5, v praktické části. Přitom bylo vyuţito moderních 

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

2.4   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. 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. 

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

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

3   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. 

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 
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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.  

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 literatura [1], [2]. [5], [6], [27], 

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

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 

řetězce technologického toku od tekuté oceli po finální produkt hutního závodu. Tedy pro 

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

4   TEPELNÉ A TECHNOLOGICKÉ PARAMETRY NA ZPO  

V této stati je uveden vliv parametrů odlévání na tvorbu vad předlitku. 

4.1    Vliv technologických parametrů odlévání 

Jde o parametry, které nejsou přímo závislé na práci tří základních oblastí ZPO 

(primární, sekundární a terciární), 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. 
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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, 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. 

4.2   Zhodnocení vlivu tepelných procesů na kvalitu bram  

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. 

Parametry ovlivňující tepelné procesy jsou 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. 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.  

5   PRAKTICKÁ ČÁST   

Hodnocení kvality bram na zařízení plynulého odlévání oceli je součástí informačního 

systému hutního podniku. V praktické části práce byly nejdříve vytvořeny předpoklady pro 

návrh predikčního systému na bramovém kontilití vytvořením datové základny formou 
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datového skladu. Nad těmito daty byla provedena celá řada statistických rozborů a 

experimentů. Výsledky těchto rozborů se staly východiskem pro návrh a vytvoření původního 

predikčního systému na konkrétním bramovém kontilití.  

5.1   Analytický softwarový nástroj LITIOS 

V průběhu doktorského studia byly zahájeny práce pro 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. 

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 2.  

 

Obr. 2.  Zapojení programu LITIOS do systému Ocelárny. Zdroj: EVRAZ 

Konceptuální schéma je uvedeno na obrázku 3. Data uloţená v datovém skladu lze 

zpětně vyhledat a zobrazit, a tak analyzovat kteroukoli uskutečněnou tavbu. 
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Obr. 3.  Schéma vytváření datové základny analytického nástroje LITIOS 

5.1.1   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. Agregace dat je navrţena 

důmyslným způsobem 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). 

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. 
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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.  

5.1.2   Funkce systému 

Program LITIOS má všechny obvyklé funkce databázových aplikací, přehled funkcí 

systému: 

 celkový přehled o lití, 

 výběr sekvencí, taveb a bram - nastavení filtru, 

 vyhledávání podle zvolených kritérií, 

 vizualizace dat, 

 grafická interpretace dat, 

 nastavování obecných predikčních pravidel pro jednotlivé typy bram, 

 celkový přehled odlévání na ZPO s predikcí vad pro konkrétní tavbu, 

 exportování vybraných a zobrazených dat do souboru typu xls (csv, html) pro další 

statistické zpracování. 

Podrobný popis funkcí systému je uveden v uţivatelském manuálu. 

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. Tento programový systém splňuje tedy funkci 

komplexního analytického softwarového nástroje pro hodnocení a optimalizaci výroby na 

ZPO.  

 

Obr. 4.  Hodnota poměru průtoku a tlaku v sekundárním chlazení 
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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. 

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 4. Zanesení trysek, viz obr. 5, 

způsobí vzestup poměru tlak/průtok. Tlak 

zůstává konstantní, průtok ucpáním trysky 

klesá. 

Po sekvenci byla provedena 

výměna trysek, a proto došlo k poklesu 

poměru na poţadovanou úroveň, viz obr. 4. 

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. 

5.2   Využití statistických metod hodnocení kvality  

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. 

5.2.1   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.  

K vyhodnocení zkoumané závislosti mezi veličinou (technologickým parametrem) 

a vadou byla pouţita regrese polynomickou funkcí 1. a 2. stupně. 

V níţe uvedeném příkladu a popisné statistice 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 mělo smysl 

se závislostí vůbec zabývat. Hodnota R
2 

> 0,5 odpovídá kritické hodnotě korelačního 

koeficientu pro hladinu významnosti 0,05 při počtu intervalů N=8. 

 

Obr. 5.  Zanesená tryska, zdroj foto EVRAZ 

Vitkovice Steel, a.s. 
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 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.  

Příklad: 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 produktůa 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“.   

Tab. 1.  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 

Na základě tabulky 1 byla vypočtena regrese polynomem 1. a 2. stupně. Závislost je 

potvrzena, protoţe F < 0,05 a R
2
 > 0,5. Lepší výsledek dává polynom 2. stupně, viz obrázek 6. 

Obr. 6.  Závislost vady oscilační vrásky na rychlost lití pro jakostní skupinu A  

y = 114,95x2 - 295,06x + 215,64 

R2 = 0,7279 

F=0,006 
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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. 

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 tři šetřené závislosti pro výskyt vady 

oscilační vrásky u skupiny mikrolegovaných ocelí. Tuto skutečnost, v protikladu 

s potvrzenými 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 zjištěny bubliny 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. 

 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 



16 

 

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. 

5.3   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. 

5.4   Metody data mining predikce vad 

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), (1) 

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. 

Obě metody umoţňují obecně stanovit závislost m vad na n parametrech (m a n jsou 

logicky celá čísla). 
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5.4.1   Logistická regrese 

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 

Ze
V




1

1
)P(  (2) 

nnXbXbXbbZ  ...22110  (3) 

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. 

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 (2), (3) 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 2. 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. 2.  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

) 

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) přísluší devíti prediktorům: X1, 

X3, X7, X11, X14, X15, X16, X18 a X20. 
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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 (2), (3) má rovnice (3) tvar 

201615

1411731

0,004·+0,003·+0,030·+

0,017·-11,384·+2,118·-1,914·-0,049·- 8,664- = 

XXX

XXXXXZ 
 (4) 

Výsledkem výpočtu z rovnice (4) pro všechny případy ze zkoumaného souboru je 

bilanční tabulka 3.  

Tab. 3.  Klasifikační čtyřpolní tabulka pro rozhodovací mez 0,5 

       

   

 
Predicted     

   V Percentage Correct  % 

Observed  0 1   

V 0 3871 1264 75,4% 

  1 1495 1971 56,9% 

Overall 

Percentage 

 
    67,9%  

5.4.2   Predikce vad odlitků pomocí neuronové sítě 

Cílem příkladu aplikace neuronových sítí bylo 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 2 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 

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. 
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Vada V1 (nekovové vměstky) 

Neuronová síť obsahovala dvě skryté vrstvy s 28 a 20 neurony. Výsledky predikce 

z mnoţiny dat, která nebyla pouţita pro učení neuronové sítě, jsou uvedeny v tabulce 4. 

Správně bylo celkem předpovězeno 74 % případů. 

Tab. 4.  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. 

5.4.3   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. 

5.5   Experimentální data z měření na ZPO V TŽ, 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 
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kterém se autor podílel, bylo pouţito podobné filozofie tzv. agregace dat, jaká byla pouţita na 

bramovém ZPO v programovém systému LITIOS, s tím rozdílem, ţe veličiny nebyly 

agregovány k délkovým úsekům 1 m, ale k úsekům o délce 4 cm. 

V databázi jsou uloţeny dynamicky měřené veličiny 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].  

K provedení agregace dat bylo 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 7. V případě bodových veličin se do výsledné databáze přenese okamţitá hodnota 

veličiny v okamţiku průchodu řezu daným místem. V případě intervalových veličin jsou 

vypočteny střední hodnoty, maxima, minima, směrodatné odchylky, případně časová derivace 

a integrál příslušné veličiny za dobu průchodu řezu intervalem působnosti. 

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). 

 

Obr. 7.  Schéma bodové a intervalové veličiny 

Tření je charakterizováno bezrozměrovu relativní veličinou, nazvanou „faktor tření“ a 

je vyhodnocováno diagnostickým systémem DGS. 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 
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veličinami lze vyhodnotit přímo z údajů k fiktivním řezům, které jsou fyzicky uloţeny na 

řádcích datové tabulky. 

Na obrázcích 8 a 9 jsou časové průběhy výběrů obou analyzovaných veličin. 

Charakter veličin, měřených na ZPO, je kvaziperiodický, nestacionární, obsahující 

stochastickou sloţku. Frekvenční analýzy většinou udávají, ţe v průbězích jsou obsaţeny 

sloţky o různých frekvencích. 

Obr. 8.  Časový průběh faktoru tření  Obr. 9.  Časový průběh povrchové teploty  

Vzájemný vztah obou veličin lze z agregovaných dat zjistit zcela jednoduše korelační 

nebo regresní analýzou. Graficky jsou data vynesena na obrázku 10. Po provedení lineární 

regrese vychází koeficient determinace R
2
 = 0,0564. Tato hodnota je velmi nízká. Je známo, 

ţe druhá odmocnina koeficientu 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 je dle statistických tabulek 0,069. Hodnota 

korelačního koeficientu je vyšší neţ kritická, to znamená, ţe vzájemná závislost obou veličin 

není vyloučená.  

Měřená experimentální data nabízí celou řadu moţností uplatnění statistických metod.  

6   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.    

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 
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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 3.  

S vyuţitím statistických metod a ze znalostních zkušeností technologů byly vytvořeny 

tabulky limitních hodnot (predikčních pravidel) pro jednotlivé jakostní skupiny oceli a 

tloušťky bramy. 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. 

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. 

6.1.   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. 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. 

6.2.   Programové realizace nastavení predikčních pravidel  

Obrázek 11 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. 
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Obr. 10.  Nastavení obecných pravidel vad bramy 

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. 

6.3   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 12. 
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Obr. 11.  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. V grafu jsou zřejmé i limitní údaje 

(minimum, maximum) daného pravidla. 

Způsob zobrazení a funkce predikce, popsaný výše, je k dispozici jak pro technology 

kontilití, tak pro pracovníky OTK a pracovníky výzkumu.  

7   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 



25 

 

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. 

7.1   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. 

 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. 

7.2   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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