
 



  

 

 

 



  

 

 

 

 



  

 

 



Abstrakt 

 

Tato diplomová práce se zabývá problematikou plánování odběru elektrické energie u 

elektrických obloukových pecí a pánvové pece LF ve společnosti Vítkovice Heavy 

Machinery, a. s. Cílem bude analyzovat součastné plánování odběru elektrické energie, 

vyhodnotit stávající plánování a navrhnout opatření, aby nedocházelo k navyšování nákladů 

na provoz elektrických obloukových pecí a pánvové pece LF. 

Při tomto plánování se zaměřovalo na dlouhodobý sběr dat s možností včasného vyhodnocení.  

V posledních kapitole se zhodnotilo stávající řešení a navrhlo nové optimalizované řešení 

se závěrečným hodnocením.     

 

Abstract 

This thesis is talking about the problems of electric energy consumption planning of electric 

arc furnaces and landle furnace in Vítkovice Heavy Machinery.  The goal will be to analyse 

current consumption for electric planning, review current planning and suggest preventive 

measures so not to exceed the cost of running electric arc furnaces and landle furnace. At this 

planing there has been a concentration on long term data collection with the opprtunity of 

early analysis. In the last chapter has been assessed current solution and suggested new 

optimal solutions with final evaluation. 
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Seznam zkratek 

 
EOP č.5 – Elektrická oblouková pec č.5 

EOP č.3 – Elektrická oblouková pec č.3 

LF -  Pánvová pec ( ladle furnace) 

VD – Vakuová stanice VD 

NS 320 – Nákladové středisko ocelárna 

MPZ –  Mimopecní zpracování 

DTP – Detailní technologický postup 

CNG – Stlačený zemní plyn (compressed natural gas) 

MPO – Ministerstvo průmyslu a obchodu 

ŘISO – Řídicí systém ocelárny 

cos ϕ - Účiník 
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1.Úvod : 

Elektrické obloukové pece k výrobě oceli patří v současnosti k největším odběratelům 

elektrické energie. Jejich maximální výkon dosahuje až 200 MVA a obsah vsázky překračuje 

400 t. V obloukových pecích se ve světe vyrábí okolo 30 % oceli. Můžeme předpokládat, že 

se obloukové pece stanou v budoucnu nejčastějším zařízením pro  produkci oceli, hlavně 

z hlediska růstu velikosti kovové vsázky nebo požadavků výroby vysoce jakostních ocelí [1]. 

V ocelárenství nastal rozvoj nových technologií pro výrobu vysoce jakostních ocelí. Proto se 

začal klást velký důraz na mimopecní zpracovaní oceli, tzv. sekundární metalurgii. Protože 

výroba oceli se nedívá jen na kvalitu, ale i na kvantitu, používají se elektrické obloukové pece 

(dále EOP) jen na roztavení kovové vsázky v co nejkratším čase. Pánvové pece pro 

sekundární metalurgii se používají jen pro dohotovení potřebné jakosti oceli.                        

Mezi nejdůležitější pochody sekundární metalurgie patří dezoxidace, legování, vakuové 

oxidační oduhličení, vakuové odplynění a řízení teploty oceli ve zvláštních pánvových pecích. 

Jedním z nejdůležitějších typů pánvových pecí je pec typu LF ( ladle furnace). 

Ke každému výrobnímu procesu patří ekonomické hledisko, kde se snažíme tavicí proces v 

EOP a  následné mimopecní zpracování co nejvíce zefektivnit při  zachování stejné kvality 

výroby. Z tohoto hlediska je zapotřebí, abychom dosáhli jejich nejhospodárnějšího provozu. 

Kromě nákladů na samotnou elektrickou energii je nutné zohlednit i všechny ostatní náklady 

spojené s provozem těchto pecí, protože z finančního hlediska mohou mít na tavbu oceli 

podstatnější vliv, než samotná cena elektrické energie. 

 Tato práce se zabývala problémem plánování odběru elektrické energie, vyhodnocováním 

dodržování maximální rezervované kapacity elektrické energie a vyhodnocováním stavu bez 

proudu na EOP č.5. 
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2. Výroba oceli v elektrických pecích 

Elektrometalurgie oceli a feroslitin je jedno ze starších odvětví metalurgie, které vzniklo již 

koncem 19. století. V 60. letech minulého století prošly velkými změnami elektrické 

obloukové pece, došlo ke vzniku a rozvoji nových procesů, jako jsou přetavování oceli 

v obloukových elektrických vakuových pecích, elektrostruskové přetavování, elektronové 

tavení, laserový a plazmový ohřev pro tavení a rafinaci oceli. Na následujícím obr.1 je 

zobrazeno schéma třífázové elektrické obloukové pece [1]. 

 

Obr.1 Třífázová oblouková pec 

 

Popis třífázové obloukové pece: 

1 – pecní transformátor, 2 – ohebná část krátké cesty (kabely chlazené vodou), 3 – pevná část 

krátké cesty (trubky chlazené vodou), 4 – elektrody, 5 – uchycení elektrod, 6 – odsávač plynů 

a prachu, 7 – odpichový žlab, 8 – víko pece, 9 – vana pece, 10 – kolébka, 11 – plošina, 12 – 

řídící stanoviště 

2.1 Rozdělení elektrických tavicích pecí 

Elektrické pece se rozdělují podle způsobu přeměny elektrické energie na energii tepelnou na 

odporové, obloukové a indukční. Podle charakteru vyzdívky se rozdělují na zásadité a kyselé 

pece. 
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Při rozdělení elektrických pecí je třeba uvažovat i nové elektrotepelné principy - plazmový 

ohřev, elektronový ohřev a laser. 

Princip práce odporových elektrických pecí  záleží v tom, že při přechodu elektrického 

proudu  přes vodivý materiál vzniká teplo v množství podle Joulova-Lencova zákona. 

Vodivým materiálem může být zvláštní těleso, vodič nebo přímo kovová vsázka. Vzhledem k 

nízkému odporu kovové vsázky se pro tavení kovů používají pece s nepřímým ohřevem 

přechodem elektrického proudu přes vytápěcí těleso; vytápěcí tělesa mohou být různá: např. 

spirála z ocelového drátu, tyče, popř. trubky ze slinutých karbidů, z grafitu, molybdenu nebo 

wolframu. V elektrických obloukových pecích se přeměna elektrické energie na tepelnou 

uskutečňuje v elektrickém oblouku a teplo se sáláním odevzdává kovové vsázce. V poměrně 

malém objemu oblouku je možno zkoncentrovat velmi vysoké výkony a dosáhnout velmi 

vysoké výkony a velmi vysoké teploty, takže lze velkou rychlostí tavit a ohřívat kovovou 

vsázku na dostatečnou teplotu k tavení. 

Princip práce indukčních elektrických pecí je v tom, že střídavý proud vhodné frekvence je 

přiváděn do primární cívky - induktoru, kolem níž se vytvoří střídavé elektromagnetické pole. 

Sekundární vynutí tvoří kovová vsázka, vložená do tohoto elektromagnetického pole.Ve 

vsázce se indukují střídavé proudy, jejichž účinkem se vsázka ohřívá a taví. 

Ohřev kovu bombardováním elektrony v elektronových pecích je založen na urychlování 

elektronů emitovaných žhavým povrchem katody (např. wolframové) v elektrickém poli, 

přičemž vysoké vakuum zabezpečuje rychlý pohyb elektronů. 

Plazmové pece, používané v poslední době na přetavování kovů a na rafinaci oceli, jsou v 

podstatě zdokonalené obloukové pece. Termická plazma je tepelně izolovaný plyn. Tvoří se 

tak, že inertní nebo aktivní plyn se prohání přes elektrický oblouk vytvořený v tlakové 

komoře, z níž vystupuje úzkou tryskou ve tvaru plazmového paprsku, popř. proudu teplotě 

10 000 až 50 000 °C. 

Jako zdroje tepla se využívají také lasery - kvantové generátory světla, schopné eliminovat 

monochromatický svazek světla, vytvářející oblast s vysokou intenzitou elektromagnetického 

pole. Tím lasery zabezpečují roztavení nebo vypaření látek; dosahovaná teplota je přes  

50 000 °C. Existují lasery plynové a lasery v tuhé fázi - krystalové a polovodičové. V 

metalurgii se používají jen krystalové lasery. Jejich využití je však limitováno nedostatečným 

výkonem a nízkou životností čerpacích výbojek používaných pro jejich buzení. [1]  
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2.2 Výroba oceli v obloukových elektrických pecích 

Podle způsobu odevzdání tepla oblouku vsázce mohou být obloukové pece řešeny různě: 

1) S přímým působením oblouku na vsázku, kdy jsou elektrody uloženy svisle a oblouk se 

vytváří mezi každou elektrodou a kovovou vsázkou, jak schématicky ukazuje obr. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2 Přímé působení oblouku 

2) S nepřímým působením oblouku, přičemž oblouk hoří mezi vodorovně uloženými 

elektrodami, jak schématicky ukazuje obr. 3. 

 

 

 

 

 

Obr. 3 Nepřímé působení oblouku 

 

3) Pece se zakrytým obloukem, s ponořenými elektrodami kde se vsázka ohřívá teplem 

oblouku a také přechodem elektrického proudu vsázkou, jak schématicky ukazuje obr. 4. Tyto 

pece se používají při výrobě feroslitin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.4 Zakrytý oblouk 
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Obloukové pece mohou být podle druhu napětí buď stejnosměrné nebo střídavé. Podle 

povahy vyzdívky mohou být pece zásadité a kyselé. 

Vzhledem k vysoké výrobnosti a možnosti dosahovat vysokých teplot,  jsou při výrobě oceli a 

feroslitin nejčastěji používány trojfázové pece s přímým působením oblouku. [1] 

2.3 Technologie výroby oceli v obloukových pecích se zásaditou 

vyzdívkou 

Podle charakteru vsázky se může ocel v zásadité obloukové peci vyrábět dvěma 

technologiemi. Je-li vsázka složená ze surovin se založených na uhlíkové bázi, zpracovává se 

technologií s oxidačním i redukčním obdobím tavby. Při zpracování legovaných odpadů se 

tavba uskutečňuje jen s redukčním obdobím. 

Tavby s oxidačním obdobím je možno rozdělit na několik etap. 

mezitavbová oprava vyzdívky pece  

vsázení surovin 

období tavení vsázky 

oxidační období 

redukční období 

dohotovení oceli a odpich oceli 

Po každé tavbě se uskutečňuje kontrola a oprava poškozených částí vyzdívky pece. Před 

opravou vyzdívky je třeba odstranit z pece zbytky strusky a kovu. Při opravě vyzdívky je pec 

vypnuta, proto má být oprava  provedena co nejrychleji, za 10 až 15 minut. Ve většině 

případů se k opravě používá magnezitový prášek, při větším poškození směs magnezitového 

prášku s černouhelným dehtem nebo s vodním sklem. Požívá se i chrommagnezitová drť, 

dolomit nebo rotafrit (zásaditý materiál s vysokým obsahem MgO ). Žárovzdorný materiál se 

dříve vnášel do pece ručně, nyní k tomu slouží mechanické nebo pneumatické vrhače. 

Vsázka se skládá z ocelového odpadu, malého množství železné rudy, koksu a vápence. 

Optimální poměr množství těžkého, středního a lehkého odpadu je 40:45:15 %. Velmi 

důležité je rozmístění vsázky: na dno pece se dává polovina drobného, lehkého odpadu, aby 

se ztlumily nárazy vsázky na vyzdívku dna pece a na lehký odpad se zaváží koks. Do středu 

pece kolem elektrod se dávají těžké kusy odpadu. Nahoru a blíže k bočním stěnám pece se 

střední odpad a zasypává se lehkým odpadem. Jestliže se celá pec naplní jediným košem, trvá 

vsázení přibližně 5 minut, při sázení více košů se tato doba násobí počtem košů.  



  

 

10 

Obsah uhlíku ve vsázce má být vyšší o 0,3 až 0,5 % než je horní hranice obsahu uhlíku ve 

vyrobené oceli. Do vsázky se přidává 2 až 3 % vápna, které zabezpečuje odfosfoření oceli už 

během tavení vsázky. 

Období tavení vsázky má být co nejkratší. Postupné tavení  se spouštěním elektrod, popřípadě 

při strhávání vsázky ( vytvořených mostů)  nebo při pootáčení pece kolem vertikální osy se 

stáhnutými elektrodami je znázorněno na (obr. 5). Doba tavení vsázky závisí na kapacitě pece 

(hmotnosti vsázky), výkonu transformátoru, složení vyráběné oceli, elektrickém režimu, 

rozměrech pracovního prostoru pece, rozmístění vsázky v peci a dalších činitelích. Absolutní 

délka tavení se mění od 1 do 4 h., přičemž při správné volbě výkonu pecního transformátoru 

trvá 1,5 až 2,5 h. V období tavení je výhodné pracovat s nejvyšším napětím. Použitím palivo-

kyslíkových hořáků se zmenší spotřeba elektrické energie asi o 15 až 20 %, použitím kyslíku 

se doba tavení může zkrátit o 10 až 15 %.  

Během tavení vsázky probíhá množství fyzikálněchemických dějů. Vzniká struska chránící 

kov před ochlazováním, naplyněním a nauhličováním uhlíkem z elektrod a podporující 

klidnější hoření oblouků. Téměř úplně se oxiduje Si, Al, Ti a značná část Cr a Mn. Probíhá i 

oxidace C a P. Při vytvoření optimálních podmínek  pro odfosfoření se už v průběhu tavení 

zkracuje délka oxidačního období. Optimální podmínky pro odfosfoření spočívá ve vyšší 

zásaditosti  strusky (má být na konci tavení vyšší než 1,6), v dostatečném obsahu FeO ve 

strusce (vyšší něž 12 %) a v nižší teplotě tavby. Složení strusky na konci období tavení závisí 

na druhu vyráběné oceli. [1] 

 

 

Obr. 5 Postupné tavení vsázky v obloukové peci 

 

a) začátek tavení, b) spouštění elektrod, c) zdvihání elektrod s pootočením pece, d) konec 

tavení, 1- oblouk, 2- struska, 3- kov 
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V oxidačním období se má zabezpečit 

 

1) maximální možné snížení obsahu fosforu v kovové lázni 

2) snížení obsahu vodíku, dusíku a nekovových vměstků v kovu 

3) ohřev kovu na teplotu o 120 až 130 °C vyšší něž teplota likvidu 

 

Po odstranění strusky na konci období tavení vsázky  (aby se fosfor zpětně nevyredukoval a 

nepřešel do kovu) vzniká přidáním struskotvorných přísad nová struska a probíhá intenzivní 

var lázně, tj. uhlík se oxiduje kyslíkem, který přešel do kovu z plynné fáze nebo ze železné 

rudy přidávané v tomto období do pece. 

Mimo oxidaci fosforu probíhá další oxidace Si, Mn, Cr a ostatních prvků s vysokou afinitou 

ke kyslíku. V oxidačním období se odstraní i určitá část síry.  

V redukčním období tavby se uskutečňuje: 

 

1) dezoxidace kovu 

2) odstranění síry 

3) legování oceli 

4) regulace teploty lázně 

 

Jednotlivé děje se mohou uskutečňovat pod bílou, karbidickou struskou nebo pod vápenato-

hlinitou struskou. 

Dezoxidace oceli je uskutečnitelná přídavkem dezoxidačních přísad do objemu kovu (srážecí 

dezoxidace) nebo do objemu strusky (difúzní dezoxidace). Při kombinaci obou způsobů 

dezoxidace se zkracuje redukční období. Pro srážecí dezoxidaci elektrooceli se používají 

uhlík, karbid vápníku, feromangan, ferosilicium, hliník, ferotitan, silikomangan, 

silikokalcium, silikomanganaluminium apod., dezoxidace strusky se uskutečňuje uhlíkem, 

ferosiliciem, silikokalciem, hliníkem. [1] 

2.4 Elektrický obvod obloukové pece 

Elektrický obvod obloukové pece (obr. 6) se skládá ze dvou částí: se silového obvodu a 

pomocného obvodu řízení a z automatizace elektrického režimu pece. Silový obvod 

zabezpečuje přívod proudu k elektrodám. K pecním transformátorům se přivádí elektrický 

proud  o vysokém napětí 6 až 22 kV, nebo u velkých jednotek až 110 kV. Nožový odpojovač 
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slouží k odpojení pece od vysokonapěťové sítě. Zapínání a vypínání je možné jen při 

zvednutých elektrodách, tj. bez oblouku. Hlavním vypínačem je možno dálkově z ovládacího 

stanoviště zapínat a vypínat silový obvod pece. Při zkratu vypínač vypíná proud automaticky. 

Měniče proudu a měniče napětí jsou měřicí transformátory proudu a napětí, zapojené na 

vysokonapěťové straně. Před pecní transformátor jsou předřazeny tlumivky pro tlumení 

velkých proudových nárazů v době natavování a jejich účelem je stabilizovat oblouk. Protože 

zapojením induktivního odporu tlumivek se snižuje účiník cos φ, při ustáleném hoření 

oblouku se tlumivky vyřadí z oblouku. 

Nejdůležitější části elektrického vybavení obloukové pece je pecní transformátor, neboť na 

jmenovitém transformátoru závisí výrobnost pece. Pecní transformátor mění vysoké napětí na 

pracovní sekundární napětí 60 až 300 V, maximálně do 500 V, popř. do 700 V. 

Transformátory bývají zpravidla trojfázové olejové, pro rudnotermické pece se mohou použít 

i tři jednofázové. Transformátory jsou obyčejně umístěny v samostatně oddělené místnosti 

vedle pece. Na pecní transformátor jsou kladeny tyto požadavky: 

 

1) Dostatečný vysoký výkon 

2) Možnost regulace výkonu v souladu s potřebami vedení tavby 

 

Výkon transformátoru v různých obdobích tavby lze měnit přepínáním jednotlivých odboček 

na sekundární straně transformátoru nebo zapojením primárních cívek do hvězdy nebo do 

trojúhelníka. [1] 
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Obr. 6  Schéma elektrického zařízení obloukové pece 

2.5 Elektrody 

Výchozími surovinami na výrobu elektrod jsou přírodní a syntetické materiály obsahující 

kolem 90% uhlíku. Antracit, grafit, černouhelný koks, smolný koks, naftový koks, vratné 

materiály z výroby elektrod a jako pojivo se požívají černouhelné elektrodová smola. 

Grafitace, která se provádí při teplotách 2600 až 2800 °C, zabezpečuje vysokou elektrickou 

vodivost, vysokou tepelnou vodivost, zvyšuje odolnost vůči teplotě, zlepšuje mechanické 

vlastnosti a obrobitelnost a snižuje sklon elektrod k oxidaci. Kvalita elektrod a způsob 

přívodu elektrického proudu k elektrodám ve značné míře ovlivňuje ztráty elektrické energie, 

které dosahují až 10%. Z uhlíkových, grafitových (obr. 7), a samospékacích elektrod se pro 

výrobu oceli používají nejčastěji dražší grafitové elektrody, jejichž kvalita je však vyšší v 

porovnání s uhlíkovými, neboť mají lepší fyzikálně mechanické a elektrické vlastnosti. 

Snížení opotřebení stěn elektrod, a tím i spotřeby elektrod umožňují ochranné povlaky, např. 

z oxidů, karbidů, silicidů kovů, popř. jejich kombinací. 
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Obr. 7 Grafitové elektrody 

3. Odlévání oceli 

Tekutá ocel, vyrobená v ocelárenském agregátu, se odlévá do odlévacích pánví, s nichž se 

přímo, pop.ř po mimopecní rafinaci odlévá na odlitky nebo na polotovary, dále zpracovává 

válcováním, poř. kováním. z odlévacích pánví se ocel odlévá buď do kovových forem - kokil 

( kde tuhne na ingoty), nebo zařízení na plynulé odlévání, popř. se ocel odlévá jiným 

způsobem, např. tlakovým odléváním používaným v poslední době. 

Odlévání oceli je důležitou operací při výrobě oceli, která má zabezpečit vysokou kvalitu 

odlévaných ingotu. Technicko-ekonomické ukazatele práce ocelárenského závodu závisí totiž 

na množství vyhovujících ingotů a nikoli na množství vyrobené tekuté oceli. odlévání je 

složitý a náročný úkol, protože během poměrně krátké doby je třeba odlít tekutý kov do kokil 

tak, aby teplota kovu neklesla o více než 30 až 40 K. Nesprávným odléváním se může 

znehodnotit správně vyrobená ocel. 

Podíl 6 až 18%, někdy až 25% z hmotnosti vyrobené oceli se musí znovu přetavovat jako 

odpad, přičemž však jen určitou část tvoří nutný odpad daný technologií odlévání a určité 

množství může být způsobeno chybami při odlévání. nutný technologický odpad je tvořen 

odřezáním hlavové části ingotů, odřezáním spodní části - ,,paty'' ingotů, odpadem oceli z 

vtokových kanálů při odlévání zdola, popř. při plynulém odlévání odstřihem z plynulého 

předlitku. Dodržením správných zásad při odlévání oceli a zdokonalováním technologie 

odlévání je však možné snižovat množství odpadu a tím zvyšovat výrobnost ocelárenských 

závodů. [1] 
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3.1 Odlévání oceli do kokil 

3.1.1 Způsoby odlévání oceli do kokil 

K nejrozšířenějším způsobem odlévání oceli patří odlévání do kokil shora (vrchem) a 

odlévání do kokil zdola (spodem). Způsob odlévání oceli má významný vliv na výrobnost, 

cenu oceli a investiční náklady. Oba uvedené způsoby mají určité výhody a nedostatky, proto 

je volby vhodného způsobu odlévání ovlivněna konkrétními podmínkami závodu. druhem a 

požadovanou jakostí odlévané oceli apod. [1] 

3.1.2 Odlévání oceli shora 

Při odlévání oceli shora se tekutý kov odlévá do kokil přímo z odlévací pánve. V některých 

případech se mezi odlévací pánev a kokilu  zařazuje mezipánev, a pak je možno odlévat 

součastně i několik ingotů, rovněž se zmenšuje náraz vytékajícího kovu. Odlévání shora je 

nejjednodušším způsobem odlévání a je i ekonomicky výhodné. proto se tímto způsobem 

odlévají a je i ekonomicky výhodné. Proto se tímto způsobem odlévají velké ingoty o 

hmotnosti nad 7 t a kovářské ingoty. [1] 

 

Obr. 8 Odlévání oceli shora 

 

1- odlévací pánev, 2 - kokila (pro odlévání neuklidněné oceli), 3- podložka 
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Při odlévání shora dopadá proud oceli z poměrně velké výšky na dno kokily nebo na 

podložku, a tím dochází k rozstřikování oceli. Rozstříknuté kapky oceli ztuhnou na stěnách 

kokily a mohou být příčinou povrchových vad ocelových ingotů. Určitá část rozstříknutých 

částeček kovu oxidovaných vzduchem a ztuhlých se dostává do tekutého kovu, reaguje s 

jednotlivými prvky oceli a způsobuje vznik podpovrchových plynových bublin a struskových 

vměstků v ingotu. Zmenšení nepříznivého vlivu rozstřiku kovu se dosáhne nižší rychlostí 

odlévání na počátku lití oceli do prázdné kokily. V další fázi odlévání, kdy ocel dopadá už na 

hladinu tekuté oceli, je možno rychlost odlévání zvětšit. [1] 

3.1.3 Odlévání oceli spodem 

Při odlévání oceli spodem nebo středu při sifonovém odlévání se připraví několik kokil na 

kovovou podložku, v jejímž středu je umístěn licí kůl, ukončený nálevkou. v kovové podložce 

jsou kanálky s licími tvárnicemi a v jejím středu je prohlubeň, do níž se vkládá hvězdice ze 

stáložárného materiálu. Kokily se ukládají na podložku symetricky k hlavnímu vtokovému 

kanálu. Hvězdice má několik otvorů, z nichž horní se spojuje s kanálem licího kůlu a boční s 

kanály vedlejšího rozvodu. [1] 

 

Obr. 9 Odlévání oceli spodem 

1- nálevka, 2- licí kůl, 3- šamotové trubky, 4- hvězdice, 5- podložka, 6 -závaží, 7- licí 

kanálky, 8- šamotová vložka, 9 - kokila, 10- hlavový nástavec 
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4. Vítkovice Machinery Group 

Vítkovice Machinery Group je nejvýznamnější českou strojírenskou skupinou se silnou pozicí 

ve vybraných segmentech strojírenské produkce a v oblasti dodávek velkých investičních 

celků. Zahrnuje okolo třicítky firem. Skupina disponuje moderní, rozsáhlou a unikátní 

výrobní základnou a know-how založeným na výzkumu a vývoji. V prosinci 2008 oslavila 

značka Vítkovice své 180 narozeniny. Tradiční výroba sériových produktů a engineeringové 

obory byly doplněny dvěma novými oblastmi: Green Technology - CNG  a bioplyn a 

Informačními  technologiemi. Vítkovice jsou v současnosti  evropským  lídrem ve výrobě 

ocelových lahví, s téměř pětinovým podílem na světovém trhu speciálních zalomených hřídelí 

pro velké námořní lodě. Jsou jedním z těch, kteří dynamicky rozvíjejí projekt pro přechod 

pohonu automobilů z klasických paliv na alternativní  pohon stlačeným zemním plynem 

(CNG). Vlastní certifikace od významných společností. 

Tvůrčí a inovační potenciál rozvíjejí i při přípravě a realizaci velkých investičních akcí jako 

jsou retrofity tepelných elektráren společnosti ČEZ v Tušimicích a v neposlední řadě také v 

programu výroby komponent pro jadernou energetiku. V této oblasti mají Vítkovice na co 

navázat. V minulosti byly významným dodavatelem komponent pro jaderné elektrárny. 

Kompenzátory objemu a parogenerátory vyrobené ve Vítkovicích slouží v Temelíně, v 

Dukovanech, ale i v dalších jaderných elektrárnách zahraničí. 

Z důležitých zakázek posledních let je možno uvést střešní konstrukci pražské O2 arény, 

stavbu hangáru u Mošnova či rekonstrukci historické ocelové konstrukce železničního nádraží 

ve Frankfurtu nad Mohanem v Německu. Vzhledem k tomu, že IT technologie považují 

Vítkovice v současnosti za zcela zásadní, stávají se také prostředkem ke komplexním 

dodávkám sofistikovaných strojírenských výrobků a celků na klíč. Vývoj, konstrukce, 

projektování, řízení a ovládání systémů a technologií třetího tisíciletí je jednoznačně 

postaveno na informačních a komunikačních technologiích.  

5. Charakteristika podniku 

Vítkovice Heavy Machinery a.s. je významná strojírenská společnost s vlastní výrobou oceli, 

která se zaměřuje na dodávky zejména v oblasti těžkých ocelových odlitků, opracovaných 

výkovků, zalomených hřídelí a dílů lodí, zařízení oceláren a válcoven, tvářecích zařízení a 

válcovaných obručí pro železniční průmysl. Své úsilí směřujeme na zvyšování podílu výroby 

a dodávek strojírenských produktů s vysokou přidanou hodnotou. 
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4.1 Podnikatelská činnost a stav majetku  

 

Za období od 1.1.2010 – 31.12.2010 dosáhla společnost Vítkovice Heavy Machinery a.s. 

tržeb ve výši 3 697 112 tis. Kč a vytvořila hospodářský výsledek před zdaněním ve výši 5 551 

tis. Kč. 

 

Základní ukazatele hospodaření společnosti : 

 

Tržby                                                                      3 697 112 tis. Kč 

Přidaná hodnota                                                        769 337 tis. Kč 

Provozní výsledek hospodaření                                 -82 473 tis. Kč 

Finanční výsledek hospodaření                                   88 024 tis. Kč 

Výsledek hospodaření před zdaněním                           5 551 tis. Kč 

 

V meziročním srovnání hospodářské výsledky společnosti proti roku 2009 poklesly, přesto 

byla finanční situace společnosti plně stabilizovaná. Veškeré závazky společnosti vůči státním 

institucím, bankám, dodavatelům a zaměstnancům byly splněny a společnost si tak stále drží 

pozici spolehlivého obchodního partnera tuzemských i zahraničních dodavatelů. 

 

Finanční hospodářský výsledek byl ovlivněn vývojem kurzů cizích měn – kurzových rozdílů a 

vypořádáním derivátových obchodů a přeceněním budoucích hodnot měnových zajišťovacích 

derivátových obchodů, které byly sjednány za účelem eliminace kurzových rizik. Vlastní 

přecenění bylo stanoveno na základě podkladů od jednotlivých bank ( oddělení treasury ), 

které veškeré sjednané obchody přecenily kurzem platným k 31.12.2010. 

 

V roce 2010 společnost pokračovala v investičních aktivitách směrovaných do dalšího rozvoje 

podnikání, do nových zařízení nebo do rekonstrukce stávajícího zařízení v celkové výši 

498 861 tis. Kč. 

Realizované investice se projevily v nárůstu dlouhodobého majetku na hodnotu 3 826 mil. 

Kč. 

Vynaložené náklady na opravy a údržbu dosáhly v roce 2010 celkové hodnoty 224 807 tis. 

Kč, z toho externí náklady na údržbu byly ve výši 220 193 tis. Kč. 
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Přestože byl rok 2010 poznamenán poklesem poptávky, což mělo negativní dopad na 

hospodaření společnosti, realizovala společnost plánované investice, pokračovala v oblasti 

výzkumu a vývoje, posílila své obchodní aktivity, a je tak připravena k dalšímu rozvoji 

v následujících letech.  

4.2 Obchodní aktivity 

Vývoj obchodních aktivit Vítkovice Heavy Machinery a.s. v roce 2010 byl téměř tři čtvrtletí 

pokračováním trendu roku 2009. Zejména počet zakázek pro lodní průmysl se snížil, ale došlo 

bohužel i k dalšímu výraznému poklesu cen zalomených hřídelí, vzhledem k výraznému 

nárůstu konkurenčního boje mezi výrobci motorů. Trend poklesu cen se projevil i u dalších 

výrobků metalurgie například kovaných tyčí a to i v situaci, kdy ceny vstupů vzrostly. K 

nárůstu počtu nových objednávek došlo ve čtvrtém čtvrtletí. Celý rok pokračovaly aktivity 

směřující k získání nových zákazníků. 

Vlivem přerušení dlouhodobé smlouvy s firmou STX – Korea se snížil plánovaný počet o 105 

ks a bylo vyrobeno pouze 123 ks zalomených hřídelí. Vzhledem k oživení lodního průmyslu 

na konci roku 2010 očekáváme nárůst v roce 2011 počtu ks zalomených hřídelí minimálně o 

20%. Objem dodávek kormidlových pňů, spojovacích a vrtulových hřídelí zůstal na úrovni 

roku 2009. Dodávky hřídelí pro větrné elektrárny pro firmu Vestas a Gamesa dosáhly objemu 

100 mil. Kč. Zvýšil se objem dodávek dílů rotorů pro firmu Doosan Škoda Power. Bylo 

dodáno 30 ks turbínových a generátorových hřídelí pro firmy Voith Hydro, Alstom Hydro, 

Adritz, Impsa, Litostroj Power a další. Byly realizovány dodávky pro jadernou energetiku na 

ruský trh pro firmu AEM Technology, což vytváří výrazné zvýšení možností dodávek pro 

tento trh v roce 2011. Zvládnutí technicky náročných požadavků a dohotovení prvních 

výkovků pro jadernou energetiku pro indického zákazníka v hodnotě 2 mil. EUR, vytvořilo 

předpoklady pro jednání o dalších projektech, u kterých probíhá v současné době kontraktační 

jednání. 

Pro firmu Polysius – Německo byl získán kontrakt na dodávku 9 nosných kruhů a 18 ks 

kladek extrémních rozměrů pro čínské projekty Conchdo a Huashengfa v hodnotě téměř 5 

mil. EUR. V oboru engineeringu metalurgických procesů byla nejvýznamnější realizace 

investiční dodávky pro indickou společnost Bhilai Steel Plant v objemu 250 mil. Kč. S touto 

společností pokračují díky dobré referenci jednání o dalších projektech. Pokračovaly dodávky 

hydraulických lisů a jejich částí pro SMS Meer – Mönchengladbach, Německo a dodávky 

zařízení důlní těžby pro švédskou firmu ABB Vesteräs. Významné byly rovněž dodávky pro 
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investice realizované v rámci skupiny Vítkovice Machinery Group, kde dominovala výroba 3 

hydraulických lisů pro novou linku CNG lahví v Milmet Sosnowiec a výroba zařízení linka 

rychlokovacího stroje pro nový závod Vítkovice Hammering a.s., v celkovém objemu přes 

230 mil. Kč. 

4.3 Prodej 

Tab. 1 Hodnota prodeje 
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Tab. 2 Teritoriální rozdělení prodeje 

 

4.4 Výzkum a vývoj 

V roce 2010 bylo udržováno v platnosti 8 patentů a 2 užitné vzory. U Úřadu průmyslového 

vlastnictví ČR v době zpracování DP probíhá řízení k 1 přihlášce vynálezu č PV 2007- 793 o 

názvu „Způsob výroby bandážovaných válců“. Výrobní procesy podnikatelské činnosti  

Vítkovice Heavy Machinery a.s. v roce 2010 nevyžadovaly využívání žádných pasivních 
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licencí. Nebyla potřeba využití cizích patentů nebo užitných vzorů, naopak v platnosti jsou 2 

aktivní (poskytnuté) licence. 

V průběhu roku 2010 bylo řešeno celkem 13 vlastních úkolů v rámci rozvoje technologií, 

uplatnění nových metod, materiálů a řešení jakosti v jednotlivých výrobních střediscích s 

celkovými vynaloženými náklady ve výši 5 mil. Kč z vlastních zdrojů. Nově bylo započato 

řešení v rámci dvou projektů Ministerstva průmyslu a obchodu v rezortním programu inovací 

TIP. Jsou zaměřeny na výzkum a vývoj nové technologie kování nadrozměrných výkovků v 

zápustce a vývoj technologie těžkých odlitků pro energetiku a všeobecné strojírenství. V 

programu TIP se také se pokračovalo na řešení tří projektů zaměřených na výzkum, vývoj a 

ověření nových legovaných ocelí a vývoj technologie výroby komponentů pro jadernou 

energetiku. V roce 2010 jsme pokračovali v řešení projektu v rámci programu TANDEM - 

Vývoj komponent moderního elektrárenského bloku. Projekt je rovněž řešen s dotací 

Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO). S využitím dotace MPO pokračovalo i řešení 

projektu v programu IMPULS - Náhrada primárních surovin recyklací metalurgických 

odpadů. Celkem bylo na řešení programových projektů vynaloženo 19,1 mil. Kč 

4.5 Struktura společnosti 

Viz. příloha č.1 

4.6. Rozvaha 

Viz. příloha č.2 

4.7 Výkaz zisku a ztráty 

Viz. příloha č.3 

 

 

5. Výroba oceli v nákladovém středisku NS 320 

5.1 Technologické možnosti NS 320 – Ocelárna 

Technologické možnosti výroby oceli jsou uvedeny v následujícím diagramu (obr. 10). 

Postup při zpracování odlévání oceli se řídí pokyny technologa, podle požadavků objednávky 

na jakost oceli a je uveden v Řídicím Systému Ocelárny. Výrobní program je uveden v denní 
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objednávce oceli, stanovena v detailním technologickém popisu (DTP), případně 

technologickou směrnicí nebo technologickým pokynem. 

 
      

 
 
 

                                                          
 

Obr. 10 Diagram technologických možností 

 

 

EOP č.3 

Homogenizace inertním 

plynem 

Odlévání nebo dolévání 

odlitků 

EOP č.5 

Pánvová pec (LF) 

VD stanice OVK 

Odlévání spodem 

Odlévání odlitků 

    Lití horem do kesonu 

Odlévání spodem 

Odlévání odlitků 



  

 

24 

5.2 Základní technická data elektrické obloukové pece č.5 (EOP 

č.5) 

EOP č.5 je moderní pec intenzifikovaná kyslíko-palivovými hořáky, sloužící zejména 

k roztavení kovonosné vsázky a odfosfoření oceli. Ocel v EOP lze případně dolegovat Ni a 

Mo. V peci lze rovněž vyrábět vysoce legované nerezavějící oceli. Ty se vyrábějí redukční 

přetavbou s vypnutými kyslíko-palivovými hořáky. 

 

Tab. 3 Parametry pece EOP č.5 

Hlavní parametry  
Typ pece EAF-EBT 
Výrobce VAI - Fuchs 
Nominální odpichová hmotnost 70 t 
Maximální množství tekuté oceli v peci 85 t 
Maximální tekutý zbytek v peci 35 t 
Doba cyklu (tap to tap) - projektovaná 72 min 
Vnitřní průměr spodní části nístěje 5 500 mm 
Vnitřní průměr horní části nístěje 5 620 mm 
Systém regulace elektrod ARCOS – NT 
Průměr elektrod 508 mm 
Průměr roztečné kružnice elektrod 1 000 ± 50 mm 
Pecní transformátor TAMINI  
Jmenovitý výkon 42/46 MVA 
Primární napětí 22 kV 
Sekundární napětí 447 – 651 – 850 V 
Frekvence 50 Hz 
Počet regulačních stupňů 18 
Hořáky  
2 ks. RCB hořáků 2 x 3,5 MW 
Režim kyslíko-palivový hořák – spotřeba kyslíku 700 m3N/h 
                                                 – spotřeba plynu 350 m3N/h 
Režim zkujňování kyslíkem – spotřeba kyslíku 1 300 m3N/h 
                                             – spotřeba plynu 100 m3N/h 
1 ks. Kyslíko palivový hořák 3,5 MW 
2 ks. injektážních trysek prachového uhlí pro napěňování strusky 10 – 50 kg/min 
Naklápění pece  
Systém hydraulický 
Úhel naklopení na odpichovou stranu max. 18° 
Úhel naklopení na struskovou stranu max. 8° 

 

Nosná ramena elektrod jsou elektrovodná, vodou chlazená a jsou vyrobená z poměděné oceli. 

Síla elektrodového upínacího systému je vytvářena pomocí talířových pružin. Půda pece je 

dusaná a spodní část nístěje vyzděná magnezitovou vyzdívkou . Horní část pece nad čarou 
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tekuté oceli je vybavena vodou chlazenými panely. Víko pece je vodou chlazené ze zděným 

srdcem. Chladicí voda je monitorována prostřednictvím PC. Sledována a zobrazována je 

vstupní a výstupní teplota vody, průtoková rychlost vody a tlak vody. 

Přímé odsávání spalin z pece je řešeno přes 4. otvor ve víku. Spaliny odcházejí vodou 

chlazeným potrubím přes cyklon, který je čistí od hrubých částic. Dále spaliny pokračuji 

k filtrační stanici. Před filtrační stanicí se pomocí regulačních klap přisává podle potřeby 

vzduch pro snížení teploty spalin pod 130 °C  (Max. dovolená teplota spalin před filtrem je 

180 °C). Čištění spalin ve filtrační stanici probíhá na principu suchého čištění pomocí 

textilních pytlů. Nepřímé odsávání je řešeno odsáváním z celé pecní plošiny pomocí tzv. 

,,elefant house“. Jak přímé, tak i nepřímé odsávání spalin zabezpečuje nezávadnost 

pracovního prostředí. 

 

 

 

Obr. 11 Elektrická oblouková pec č.5 
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Pec je vybavena pátým otvorem pro přidávání přísad během procesu tavení a oxidace. Na 

úrovni +13,3 m je umístěn mezizásobník o objemu 1,49 m3, ze kterého je možno poslat 

skluzem připravené přísady do pece pátým otvorem nebo do pánve během odpichu. Vápno, 

dolomit, koks a ruda jsou umístěny v pěti velkých zásobnících o objemu 17 m3. Legující 

přísady (FeMnC, FeCr8, SiMn), syntetická struska a topex jsou umístěny v pěti malých 

zásobnících o objemu 7 m3. Přísadový systém pracuje plně automaticky. Po zadání požadavků 

se přísady ze zásobníku přes tenzometricky vážící pás dopravují korečkovým dopravníkem do 

mezizásobníku nad pecí. Přísady jako Mn aff, FeSi, FeCr0.1, FeMo, MoO3 jsou připraveny 

v kontejnerech na pecní plošině a navážené množství těchto přísad je  možno pomocí pecního 

manipulátoru nasypat přímo do pece nebo pomocí jeřábu přes násypku dopravním pásem a 

následným  korečkovým dopravníkem do mezi zásobníku. Ni-kat. je také připraven pro 

použití na pecní plošině. Odpich pece je řešen půdním odpichem firmy EBT s průměrem 

výtokové vložky 120 – 130 mm. Pec je možno provozovat se třemi porézními tvárnicemi pro 

dmýchání inertního plynu. Pecní plošina je na úrovni +6,3 m. 

5.3 Základní technická data pánvové pece (LF) 

Pánvová pec (LF) je zařízení, kde se ocel ohřívá elektrickým obloukem v licí (rafinační) pánvi 

a provádí se korekce chemického složení oceli a strusky. Licí pánev s bazickou vyzdívkou je 

uložena na převážecím pánvovém voze. Vůz s tekutou ocelí v licí pánvi zajede pod víko LF. 

Vodou chlazené víko trubkové konstrukce se spustí na pánev. Ocel v licí pánvi je míchána 

inertním plynem Ar, v množství 1 - 5 l/min·t, který je dmýchán porézní tvárnicí ve dně licí 

pánve. Míchání oceli se provádí po celou dobu, kdy je licí pánev s ocelí pod víkem LF, pouze 

intenzita dmýchání je různá v závislosti na technologii zpracování oceli.  

Elektrický oblouk se tvoří mezi třemi grafitovými elektrodami a hladinou oceli. Pro ohřev 

oceli se používají grafitové elektrody průměru 300 mm, upnuté v držácích ramen elektrod. 

Ramena elektrod jsou zvedána třemi hydraulickými válci, každé samostatně. 

Pro úpravu chemického složení oceli je LF vybavena osmi zásobníky přísad (legur), vážicím 

pásem, vynášecím pásem a skluzem vedeným přes víko LF, kterým jsou navážené přísady 

vsypávány do oceli v licí pánvi. 

Pro provedení mikrokorekce chemického složení oceli je na plošině + 4,4 m instalován 

čtyřžílový podavač Al drátu a plněných profilů METIS IV. 

Vodou chlazené víko je zvedáno pomocí jednoho hydraulického válce a řetězem přes kladky 

zavěšenými pod plošinou + 6,5 m. Z prostoru pod víkem LF jsou zplodiny rafinace odsávány 
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odsávacím potrubím obdélníkového průřezu přes vodní chladič plynů do filtrační stanice, 

umístěné mimo halu u její štítové stěny. Pánvová pec je vybavena přístrojem CELOX pro 

měření teploty a aktivity kyslíku. Jak měření teploty a aktivity kyslíku, tak i odběr vzorku 

oceli je prováděn ručně. 

 

Obr. 12 Pánvová pec LF 

 

Tab. 4 Parametry LF pece 

Hlavní parametry pánvové pece  
Hmotnost tavby max. 80 t 
Výrobnost 180 kt/rok 
Rychlost ohřevu 2 – 3 °C/min. 
Průměr elektrod 300 mm 
Roztečná kružnice elektrod 630 mm 
Spotřeba grafitových elektrod na ingotovou ocel 0,85 – 1,3 kg/t 
Transformátor  
Jmenovitý výkon 10 MVA 
Primární napětí 22 kV, 50 Hz 
Sekundární napětí 89,5 – 300 V 
Sekundární proud 19,24 kA 
Parametry víka  
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Průměr víka 3 800 mm 
Výška víka 1 516 mm 
Zdvih víka 400 mm 
Zdvih elektrod 1 330 mm 
Intenzita dmýchání inertního plynu  
pro čeření 40 Nl/min 
během ohřevu 240 Nl/min 
max. průtok 1 000 Nl/min 
Odsávání   
Množství  spalin 29 500 m3/hod. 
Max. teplota spalin za vodním chladičem 140 °C 

 

5.4 Základní technická data zařízení VD – Vit 

 

VD stanice, sloužící k vakuování oceli v pánvi, se skládá z nádoby kesonu a víka kesonu 

uloženého na transportním kolejovém zařízení. Pro homogenizaci a intenzivní míchání oceli 

je do pánve v kesonu zaváděn argon. Vakuum se v kesonu vytváří pomocí systému parních 

vývěv. 

Nádoba kesonu je ze svařovaného ocelového pláště s horní přírubou pro uložení víka. Nádoba 

je vyzděna ochrannou vyzdívkou proti sálavému teplu. Dno nádoby je opatřeno ochrannou 

vrstvou žárobetonu. Z kesonu je vyvedeno odtahové potrubí k vývěvám o průměru 400 mm. 

Základní rozměry kesonu jsou  průměr 4 980 mm a výška 5 150 mm. 

Víko kesonu je složeno z přechodového kužele, vnějšího víka, tepelného štítu a vnitřního 

víka. Všechny části víka jsou chráněny vrstvou žárobetonu. Pojezd je umožněn dvěma 

elektromotory. Průměr víka je 4 980 mm a výška 2 014 mm. Délka pojezdu víka je až 5 000 

mm s rychlostí 0,02 m/s. Zdvih víka nad horní přírubu nádoby je v nejnižším bodě 175 mm. 

Víko kesonu je vybaveno legovací dvoukomorovou výpustí, která umožňuje legování oceli ve 

vakuu. 

Systém pěti parních vývěv vybavený předehřevem páry dokáže vyvinout podtlak v kesonu 

pod 2,6 kPa do 3 – 5 min. VD stanice je vybavena přístrojem HYDRIS pro měření 

zbytkového obsahu vodíku v oceli po vakuování a přístrojem CELOX pro měření teploty a 

aktivity kyslíku v oceli. 

Pro provedení mikrokorekce chemického složení oceli (Al, S, Ca, Ti) jsou na plošině 0,0 m 

instalovány dva podavače Al drátu a plněných profilů, z čehož je jeden dvoužilový a druhý 

jednožilový. 
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Obr. 13 Keson VD 

5.5 Základní data elektrické obloukové pece (EOP č.3)  

Elektrická oblouková pec č.3 se využívá  pro výrobu samostatných taveb pro slévárnu  nebo 

dolévání velkých forem společně s EOP č.5. Do vsázky  je nutné prosazovat kvalitní šrot 

s nízkým obsahem fosforu a Síry ( P max 0,2 %, 0,5 % S), z důvodů absence sekundární 

metalurgie. Na peci lze vyrábět  legované oceli tak i  tvárnou litinu. V peci probíhají všechny 

operace ve fázích: Oprava, Sázení, Tavení, Oxidace, Dohotovení, Odpich s následnou 

homogenizací inertním plynem. Poté lze odlévat  odlitky spodem a horem.                    
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Obr. 14 EOP č.3 

 

 

Tab. 5 Parametry pece EOP č.3 

Ukazatele     jednotka EOP č.3 

Výrobce  Togliata VŽ 

Hmotnost tavby t 10-22 

Vnější průměr pláště mm 3850 

Hloubka lázně mm 650 

Vzdálenost od hladiny ke klenbě víka mm 1620 

Plocha nístěje m² 3,9 

Způsob sklánění  hydraulický 

Výrobce trafa  ČKD Praha 

Jmenovitý výkon trans. kVA 5 000 

Primární proud A 481 

Rozsah sek. napětí V 95 - 240 

Průměr elektrod mm 300 
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6. Optimalizace režimu výroby oceli 

6.1 Plánování výrobních procesů v NS 320 

Proces plánování v NS 320 se koordinuje s Produktovým týmem. Ten sestavuje výrobní 

dispozici na celý rok, měsíc a dekádu po domluvě se zákazníkem. Společně s operativním 

vedením NS 320 sestavuje denní plán lití, který po schválení je pokynem pro zahájení výroby 

oceli v NS 320.  

 

 

Obr. 15 Organizační schéma ocelárny 

 

Pro výrobu oceli v NS 320 je důležitá koordinovaná a bezproblémová spolupráce jednotlivých 

středisek. Při výpadku kteréhokoliv střediska dojde k následnému odstavení celého procesu 

výroby oceli v NS 320 a následným ztrátám ve výrobě. 

6.2 Plánování odběru elektrické energie v NS 320 

V dnešní době si může každý zákazník vybrat společnost, od které bude nakupovat 

elektrickou energii. Energetické podniky ručí za kvalitní parametry a nepřetržitou dodávku 

energie. Takové závazky jsou dokumentovány příslušnou smlouvou i se společností Vítkovice 

a.s. Některé závazky platí i pro odběratele, tzn. přesný odběrový diagram s dodržováním 

energetických parametrů (např. cos ϕ). Proto Vítkovice a.s plánuje odběr den dopředu. Při 

překročení energetického plánu jsou tyto odchylky finančně postihovány. Platná smlouva 

společnosti Vítkovice a.s. s Energetikou Vítkovice zatím finančně nepostihuje neplnění plánu 

NS 320    Ocelárna 

320.69 

Příprava 

Materiálu 

320.86 

Pece 

320.85 

Odlévárna 

320.89 

Sekundární 

Metalurgie 

320.87 

Servis 
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odběru. Nákup energie a tím i kontrola dodržování smluvních podmínek se provádí za celou 

společnost Vítkovice a.s.  

6.3  Hlídaní čtvrthodinového maxima  

 

 Hlavní problémem společnosti Vítkovice a.s. je hlídaní čtvrthodinového maxima 

(rezervované kapacity) elektrické energie za celou společnost. Jedná se o čtvrthodinový 

maximální odběr, který je smluvně sjednán s dodavatelem elektrické energie, kterou 

představuje Energetika Vítkovice. Jeho překročení je penalizováno. Největším odběratelem 

elektrické energie pro Energetiku Vítkovice jsou Vítkovice a.s. a firma Evraz Vítkovice Steel.  

Překročení rezervované kapacity hlídá dispečer na dispečinku NS 320 Ocelárna. Dispečer 

může ovlivnit pouze chod pecních agregátů ve Vítkovicích, a.s. NS 320 Ocelárna. V ostatních 

provozech společnosti Vítkovice a.s. nemůže ovlivnit chod velkých energetických spotřebičů, 

i když překročí svou rezervovanou kapacitu. Dispečer sleduje vývoj odběru po 15 minutách a 

postupným přerušením chodu pecních agregátů snižuje maximální odběr energie.     

K poslednímu překročení došlo dne 14.12.2011 (tab. 6), kdy dispečer pozdě zareagoval na 

velký odběr el. energie a překročil rezervovanou kapacitu 58 MWh o 0,167 MWh. . Při 

překročení maximální rezervované kapacity se dokoupí překročené množství spotřebované 

energie. Cena objednané 1 MWh stojí měsíčně 150 000 Kč. Podnik tak musel za dokoupenou 

kapacitu doplatit 25 050 Kč. 

Od tohoto data mohla společnost disponovat do konce měsíce touto navýšenou  rezervovanou 

kapacitou ( 68,167 MWh). 

 

Tab. 6 Odběrový diagram jednotlivých středisek 

14. prosinec 2011, 15:45-16:00 

Rezervovaná kapacita  58 MWh     

Odběr 

( MWh) 

Ocelárna 30.15 

Linde 14.21 

Cylinders 3.4 

Ostatní provozy celkem 12.37 

Překročeno 0.134 

Celkem odebráno 60.134 
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6.3.1. Hlídání čtvrthodinového maxima při společném provozu 

všech tavicích agregátů 

K společnému chodu EOP č. 3 a 5 a pánvové pece dochází při současném lití dvou a více 

pánví. Tento technologický postup se využívá při lití odlitků o hmotnosti přesahující 100 t 

(společná formovna). Při tavení kovového šrotu během společného chodu dochází k velkým 

energetickým odběrům s možností překročení rezervované kapacity.  

Pokud se odběrové špičky jednotlivých agregátů setkají, může dojít k velkému nárůstu 

okamžitého odběru střediska NS 320 Ocelárna. Podle velikosti maximálního odběru se 

postupně vypínají všechny agregáty, aby nedošlo k nežádoucímu překročení rezervované 

kapacity. Znovuuvedení EOP do provozu je možné až v následující čtvrthodině. Spotřeby 

jednotlivých pecí značně kolísají podle fáze tavby ( tab. 7).   

 

Tab. 7 Spotřeby jednotlivých elektrických pecí a LF pece   

Agregát 
Čtvrhodinová 

spotřeba 

EOP č.5 Do 40 MWh 

EOP č.3 Do 4 MWh 

LF Do 8 MWh 

 

 

Při občasném provozu EOP č. 3, je ekonomicky nevýhodné zvýšit rezervovanou kapacitu. 

Řešením je snažit se prosadit výrobu velkých odlitků, tzn. provozovat všechny pece v nočních 

hodinách a během víkendů, kdy je v ostatních provozech menší spotřeba energie, a nadále 

regulovat překročení rezervované kapacity režimem vypínání agregátů. Těchto energetických 

odstávek se využívá na EOP k běžným manipulačním pracím, které i v normálním provoze 

vyžadují přerušení chodu pece. K manipulačním pracím patří sázení košů, přidávání legur, 

stahování strusky z pece, točení elektrod, výměna struskových kolib, navážení materiálu atd.  

Pro případ nepřetržitého provozu EOP č.5, LF a občasný provoz EOP č. 3 doporučuji zvýšit 

rezervovanou kapacitu tavicího proudu pro středisko NS 320 ocelárna. Navýšená rezervovaná 

kapacita by měla zaručit, že vypínání tavicích agregátů, z důvodů překročení rezervované 

kapacity, se omezí na minimum. 
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6.4 Plánování odběru elektrické energie - rozbor stávajícího řešení 

Plánování odběru elektrické energie se provádí na středisku NS 320 na následující pracovní 

den dle plánu lití. Plán lití (tab. 8) obsahuje informace o plánovaném odpichu tavby, daném 

licím poli, typu a množství odlévaného ingotu, třídě oceli, mimopecním zpracováním oceli, 

vyrobeném množství a určení ingotu pro další opracování. Tyto údaje jsou denně 

konzultovány se zástupci jednotlivých středisek, aby nedocházelo k nečekaným problémům a 

prostojům ve výrobě. 

 

Tab. 8 Denní plán výroby 

 

 

 

Podle daného plánu lití se vytvoří odběrový diagram tavicího proudu. Pro jednotlivé 

Elektrické Obloukové Pece a pánvovou pec LF. Tento plán se vytváří nejpozději  každé ráno 

na následující pracovní den a odesílá na společnost Vítkovice Power Engineering a.s. 

Vyhodnocení plánovaného odběru se skutečným odběrem se provádí vždy za daný měsíc, na 

začátku následujícího měsíce. Následují tab. 9 zobrazuje danou denní hodinu, plán odběru se 

skutečným odběrem, daný rozdíl a sankci za rozdílnou hodnotu. Následující plán nepočítá s 

problémovým chodem celé Ocelárny. Při případných výpadcích výroby dojde k posunutí 

křivky odběrového diagramu a následujícím odchylkám od plánovaného odběru.  

 

 

Tab. 9 Plán odběru 2010 
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Při překročení odběru o ( ±10 MWh ) od skutečného plánu se účtuje 390 Kč za každou 1 

MWh. 

 

6.5 Plánování odběru elektrické energie - návrh řešení 

Pro daný plán výroby vytvářím každé ráno odběrový diagram elektrické energie. Porovnávám 

odběry jednotlivých středisek vyhodnocují stávající stav pecí a ostatních zařízení na ocelárně, 

které mají vliv na výrobu oceli. Dle aktuálního stavu spotřeby energie (tab.9) za předchozí 

den se nastavují hodnoty spotřeby na následující den. Používám většinou průměrné hodnoty, 

které případné prostoje ve výrobě lépe vykompenzují, jak schématicky ukazuje tab. 10. 

 

 

 

 

 

Tab. 10 Plán odběru 2011 
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Z dané tabulky vychází, že během daného dne došlo ke dvěma neplánovaným prostojům na 

ocelárně. Po deváté hodině se vyskytla porucha se zapnutím LF pece po páteční odstávce a po 

15. hodině se pro vyšší pokles teploty po mimopecním zpracování (MPZ) na zařízení VD 

opakovala předchozí tavba. Oba tyto prostoje měly za následek odstavení výroby pece EOP 

č.5 a výpadek odběru elektrické energie a nižší výrobu oceli. 

 

Plánování a vyhodnocování skutečného odběru elektrické energie se provádělo v průběhu 

celého roku 2011. Při překročení odběru o ( ±10 MWh ) od skutečného plánu se účtovalo 

taktéž 390 Kč za každou 1 MWh. 
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6.6 Vyhodnocení odběru elektrické energie 

 

Z tab. 11 vychází, že jednotlivé pokuty se v daných měsících velice liší. Je to způsobeno 

závažnějšími prostoji, které zapříčinily delší odstávku ocelárny. Takovéto prostoje se nedají 

nijak předpokládat, ani ovlivnit v plánováním odběru el. energie. 

 

Tab. 11 Vyhodnocení pokut 

 

 

K nejzávažnějším prostojům v roce 2011 patřila porucha sázecího jeřábu, prasklé potrubí 

vody, protavená pec a protavená pánev na odlévárně (zalitý keson VD). 

V roce 2010 činilo množství vyrobené oceli celkově v důsledku menší poptávky po oceli 105 

kt při průměrné pokutě 1571 Kč/t vyrobené oceli. V roce 2011 při výrobě 125 kt se podařilo 

průměrnou pokutu dostat na 903 Kč/t,  neboli snížit o  42,5 %. Toto vedlo k snížení 

nákladů na výrobu oceli v roce 2011 o 625 518 Kč oproti  roku 2010.  
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V následujícím obr. 16 je porovnán vývoj pokut v jednotlivých letech. Plánovat odběry 

elektrické energie jsem začal v prosinci roku 2010. Z počátku jsem se seznamoval s 

problematikou plánování elektrické energie a postupně své poznatky aplikoval při sestavování 

jednotlivých plánů. Od června roku 2011 se začaly změny v plánování plně projevovat ve výši 

jednotlivých pokut. Také v roce 2012 pokračuji ve vyhodnocování odběru a aplikuji další 

poznatky, které jsem získal v průběhu celého roku 2011.  

 

 

Obr.16 Vývoj pokut během roku 2010 - 2012 
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7. Zhodnocení navrženého řešení 

Je zřejmé, že dodržování plánu odběru energie v provoze NS 320, který vyrábí 500 t oceli 

denně, je zcela nemožné při různých délkách taveb a způsobu zpracování oceli. Vítkovice a.s. 

nakupují energii jako celek. V tomto celku se skrývají velké spotřeby energie při natavování 

vsázky (viz. příloha. 4 ). Plán odběru je přímo závislý na bezporuchovém chodu, protože při 

neočekávaných prostojích dochází k automatickému posunutí odběrového diagramu a tím k 

velké odchylce odběru el. energie od naplánované skutečnosti. Momentální smlouvy 

respektují veškeré odchylky odběru elektrické energie. Z toho vyplývá, že při přehodnocení 

stávajících smluvních vztahů a postihování neplnění odběrového diagramu spotřeby energie 

se musí hlídat odběrový diagram max. odběru během každé ¼ hodiny.  Při každém 

neplánovaném prostoji se budou muset vyhodnotit finanční ztráty vzniklé z výpadku výroby, 

zda se vyplatí nepřerušit výrobu pece a zaplatit sankce za překročení odběrového diagramu. 

Nebo další možností je přerušit chod pece a počkat na další tavení podle plánovaného odběru 

za cenu nižších tržeb z výroby oceli.  

V součastné době dochází k přerušování chodu pece. Na konci měsíce se vyhodnotí stav pece, 

kdy je vypnutá z nedostatku elektrické energie. Tato hodnota je vyjádřena počtem minut bez 

proudu na tavbu. Žádoucí hodnota je do 2 min / tavbu. Při vyšší hodnotě se potřeba navýšení 

rezervované kapacity konzultuje s firmou Vítkovice Power Engineering a.s.  Roční výrobnost 

pece EOP č.5 je 300 kt a navazující pánvové pece 180 kt oceli. Při součastném plánu výroby 

135 kt na rok 2012 je zařízení LF vytížena na 75 %. Proto není nutné navyšovat rezervovanou 

kapacitu vícekrát než jednou měsíčně a tím zvyšovat náklady na výrobu oceli.   

 

Smlouva s Energetikou Vítkovice, která byla podepsaná v roce 2011 s platností  na 5 let 

vyprší v roce 2016. Jak již bylo uvedeno v předešlých kapitolách, je momentální smlouva 

velice výhodná, protože nepostihuje žádnými sankcemi nedodržování plánovaného odběru. Je 

však nutné plánovat odběr elektrické energie takovým způsobem, aby nedocházelo k 

navyšování pokut a výslednému přehodnocení stávajících smluv. Jediná penalizace je za 

překročení rezervované kapacity. Vhledem k vysokým cenám vyrobené oceli, která se vyrábí 

pro tuzemský a zahraniční trh o různých jakostech, nebude hlavní hledisko plán odběru 

energie a sankce s nimi spojené, ale výroba EOP. 
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8. Závěr 

Při plánování odběru elektrické energie v NS 320 jsem předem analyzoval součastný stav 

plánování a navrhl opatření plánovat odběr energie v průměrných hodnotách k zajištění 

nezvyšování nákladů na provoz elektrických obloukových pecí a pánvové pece LF. Zaměřil 

jsem se na každodenní plánování s okamžitým vyhodnocením. Podařilo se mi snížit 

sledovanou průměrnou měsíční pokutu plánováním za odběr elektrické energie, která se 

nepostihuje, ale má vliv na cenu elektrické energie na příští kalendářní rok. . V roce 2011 

cena energie ve vysokém tarifu byla 2,54 Kč / KWh a v nízkém tarifu  1,647 Kč / KWh. 

V roce 2012 došlo k zvýšení ceny vysokého tarifu na 2,598 Kč / KWh a v nízkém tarifu 1,769 

Kč / KWh. Za rok 2011 došlo k snížení nákladů na provoz elektrických obloukových pecí a 

pánvové pece LF o částku 625 518 Kč oproti roku 2010.  
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