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Abstrakt: 

Úkolem této diplomové práce je určit odhad životnosti krystalizátoru, tj. stanovit 

pomocí neuronových sítí aktuální technický stav krystalizátoru. V úvodu této práce je stručný 

popis technologie zpracování plynulého odlévání a popis základních typů neuronových sítí. 

Dále pak je podrobněji popsána činnost krystalizátoru. Praktickou části této práce je měření 

opotřebení kruhového krystalizátoru průměru 550 mm a pomocí dat z programu V.I.S. 

(naměřené hodnoty konicity a informace o tavbách) a vytvoření algoritmu pro analýzu v 

neuronových sítích programu Statistica. 
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Abstract: 

The objective of this thesis is to determine a crystallizer durability i.e. to 

determinecurrenttechnical condition of the crystallizer using neuralnetworks. At the beginning 

of the thesis there is a brief introduction to the technologyof continuous casting process and 

description ofthe basic types ofneuralnetworks. Herafter is described a principle of operation 

of the crystallizer. The practicalpart of the thesis reports wear measurement of diameter 

550mm circularcrystallizer,using data fromtheV.I.S. software (measured values of 

conicityand information about a melt) and algorithm forneural networkanalysis creation using 

a software Statistica.  

Keywords 

Crystallizer, Neural Network, Model, Training Set 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Rád bych touto cestou poděkoval vedoucímu diplomové práce panu doc. Ing. Jiřímu 

Davidovi, Ph.D. za odborné vedení a poskytování rad při vypracování této diplomové práce. 

Dále bych chtěl poděkovat rodině za velkou trpělivost jakou se mnou mněla po dobu mého 

studia. 

  



 

Obsah 

1. Úvod ..................................................................................................................... 1 

2. Úvod do neuronových sítí .................................................................................... 2 

2.1 Historie umělých neuronových sítí ................................................................... 2 

2.2 Formální neuron ................................................................................................ 3 

2.3 Pracovní fáze neuronových sítí ......................................................................... 4 

2.4 Topologie neuronových sítí .............................................................................. 5 

2.5 Základní typy neuronových sítí ........................................................................ 7 

2.5.1 Neuronová síť Perceptron........................................................................... 7 

2.5.2 Hopfieldova síť ........................................................................................... 7 

2.5.3 Adaline/Madaline síť .................................................................................. 8 

2.5.4 Vícevrstvá síť – algoritmus backpropagation ............................................. 8 

2.6 STATISTIKA ................................................................................................... 9 

3. Plynulé odlévání oceli ........................................................................................ 11 

3.1 Princip plynulého odlévání oceli .................................................................... 11 

3.2 Mezipánev ....................................................................................................... 12 

3.3 Krystalizátor .................................................................................................... 13 

3.3.1 Základní typy krystalizátoru ..................................................................... 14 

3.3.2 Konstrukční kritéria krystalizátoru ........................................................... 15 

3.3.3 Význam licích prášků a jejich vliv na opotřebení krystalizátorů ............. 17 

3.4 Zóna primárního chlazení ............................................................................... 17 

4. Diagnostika krystalizátoru .................................................................................. 19 

4.1 MKL 100/420 – systém pro měření kruhovosti a opotřebení krystalizátoru. . 19 

4.2 Popis zařízení .................................................................................................. 19 

4.3 Měření ............................................................................................................. 20 

4.4 Informace získané systémem MKL 100/420 .................................................. 21 



 

5. Model opotřebení krystalizátoru ......................................................................... 28 

5.1 Posloupnost tvorby algoritmu ......................................................................... 28 

5.2 Výsledek učení neuronové sítě ....................................................................... 35 

6. Závěr ................................................................................................................... 42 

7. Literatura ............................................................................................................ 44 

8. Seznam obrázků .................................................................................................. 46 

9. Seznam tabulek ................................................................................................... 47 

10. Seznam grafů ...................................................................................................... 48 



[1] 

 

1. Úvod 

Plynulé odlévání je v současné době nejrozšířenější technologii uplatňovanou v 

hutnictví při výrobě oceli, zejména pak je kladen vysoký důraz na její kvalitu. Tento faktor 

ovlivňuje kromě mnoha různých aspektů také stav krystalizátoru, který patří mezi 

nejdůležitější části zařízení plynulého odlévání. Krystalizátor musí být schopen řešit zásadní 

problém, jakým je prvotní odvod tepla vzniklého při licím procesu, který způsobuje chladnutí 

oceli a dává tak vzniku ztuhlé licí kůře. Svým konstrukčním řešením a účinnosti odvodu tepla 

ovlivňuje jak výkonnost, tak rentabilnost licího stroje, ale také kvalitu předlitku. 

Proměřováním jeho vnitřních rozměrů a tím i sledováním jeho opotřebení lze předejít 

značným ztrátám při výrobě. Zvýšené opotřebení krystalizátoru dává totiž větší 

pravděpodobnost vzniku průvalů a zhoršuje kvalitu předlitku vznikem povrchových vad 

způsobených převážně nedostatečným odvodem tepla. 

Cílem této diplomové práce je pomocí metody neuronových sítí předejít vzniku 

takového stavu. Znamenalo to navrhnout algoritmus pro tvorbu modelu, ve kterém by bylo 

možno pravidelnou aktualizací nových dat získaných z provozních záznamu a jejich aplikací 

na tento model určit stav prověřované vložky, jenž by posoudil její další možnou využitelnost 

na licím stroji. 

K tomuto účelů bylo provedeno několik měření na 9-ti měděných vložkách kruhového 

krystalizátoru o vnitřním průměru 550 mm systémem MKL 100/420 společnosti Dasfos s.r.o. 

Tento systém proměřuje kruhovost vnitřního průřezu vložky krystalizátoru po celém jejím 

obvodu a výšce na 18 - ti hladinách. Z naměřených hodnot pak vytváří pomocí instalovaného 

software tabulky a grafy, ze kterých je možno stanovit aktuální stav dutiny měděné vložky 

krystalizátoru. 

Data pro vytvoření predikčního modelu životnosti krystalizátoru jsou v této diplomové 

práci použita z Vizualizačního Informačního Systému (V.I.S.) TŽ a.s. Pro návrh modelu bylo 

použito údajů ze ZPO 1 odkud z potřebných informací o tavbách a ze záznamu o měření 

kruhovosti vložek krystalizátorů je navržen algoritmus trénovacích množin pro tvorbu 

neuronových sítí. 
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2. Úvod do neuronových sítí 

Každý biologický organismus je schopen pomocí své nervové soustavy řešit složité 

problémy různého druhu. Mezi nejvýznamnější schopnosti organismu patří schopnost učit se. 

Biologické organismy využívají ke svému učení neuronů. Neuron je buňka, která je schopna 

přijmout, zpracovat a odpovídat na různé signály. Je schopna přenést a zpracovat údaje jak z 

okolního tak vnitřního prostředí a tím podmínit organismus na ně odpovídat. Neurony jsou 

mezi sebou spojeny vlákny. Vstupní vlákno, se jmenuje dendrit výstupní pak axon. Každý 

neuron má pouze jeden axon, který je na svém konci bohatě rozvětven, ale na rozdíl od něj 

může mít přibližně 10 000 dendritů. K přenosu informací slouží tzv. synapse. Prostřednictvím 

synapsí jsou jednotlivé dendrity neuronů propojeny s axony dalších neuronů. Šíření informace 

je provedeno tím způsobem, že soma (tělo neuronu) a axon jsou obaleny membránou, která je 

za jistých okolností schopna vytvářet elektrické impulsy, které jsou pak pomocí axonu 

přenášený přes synapse na dendrity ostatních neuronů. Propustnost synapsí určuje mohutnost 

podnícení těchto neuronů, které při dosažení jisté hranice, samy vytvářejí impuls a zajišťují 

tak další přenos příslušného údaje. 

Umělou neuronovou síť lze definovat jako určitý zjednodušený matematický model 

biologické neuronové sítě. Tak jako každý nervový systém je i umělá neuronová síť schopna 

zpracovávat velké množství vstupních údajů pro dosažení určitých požadovaných výstupů. 

Aby tohoto však byla schopna docílit, musí se to nejdřív naučit tzv. natrénovat. Teprve pak je 

možno každou naučenou umělou neuronovou síť používat v mnoha odvětvích lidských 

činností.  

2.1 Historie umělých neuronových sítí 

Za počátek vzniku éry neuronových sítí [14] se považuje práce Warrena McCulloch a 

Waltera Pittse, kteří v roce 1943 vytvořili prostý matematický model neuronu. Číselné 

hodnoty v tomto modelu byly hlavně bipolární tj. (-1; 0; 1). Ukázali tak, že každá dobře 

navržena neuronová síť je schopna spočítat jakoukoliv aritmetickou či logickou funkci. Tímto 

položili základ vzniku nové vědní disciplíny zabývající se umělou inteligenci. Nový krok 

učinil v roce 1949 Donald Hebb vydáním knihy The Organization of Behaviour, ve které 

autor navrhl a rozpracoval učící se pravidlo synapsí neuronů. V roce 1957 Frank Rosenblatt 

odvodil nový model neuronové sítě zvané PERCEPTRON, kdy vycházel z klasického 
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McCulloch –Pittsova modelu, který rozšířil o učící se algoritmus. Krátce po tomto objevu tj. v 

roce 1959 vytvořil Bernard Widrow spolu se svými studenty další typ neuronové sítě 

pojmenované ADALINE (ADAptive LINear Element) později MADALINE (Multiple 

ADAptive LINear Element) oproti Adaline síť s větším počtem neuronů. Na rozdíl od 

klasického perceptronu je ten, že Widrow v této sítí použil nový výkonný učící algoritmus. 

Ten je používán dodnes.  

Poslední etapou této doby byl objev MP-perceptronu uskutečněný v roce 1969 

Marvinem Minským a Seymourem Papertem. Šlo o maximální zjednodušení Rosenblattova 

perceptronu. Zjistili, že jednovrstvá síť perceptronu podle Rosenblatta není schopna řešit 

jednoduché logické funkce typu XOR.  

Počátkem 80-tých let nastala nová etapa ve vývoji neuronových sítí, která nabrala 

prudkého vzestupu v této oblasti bádání. V roce 1982 významný fyzik John Hopfield objevil 

nový model neuronových sítí tzv. Hopfieldovou síť. Tuto síť je možno použit jako 

klasifikátoru, asociativní paměti nebo k řešení optimalizačních úloh. Za největší vynález 

minulých let však lze považovat objev algoritmu zpětného šíření chyby známý jako back-

propagation. Ten byl v roce 1985 objeven vědci Davidem Rumelhartem, Jamesem 

McClellandem a Geoffreyem Hintonem, kteří svým objevem vyřešili problém MP-

perceptronu pro vícevrstvou neuronovou síť, který se v 60-tých letech jevil jako neřešitelný 

problém. Algoritmus zpětného šíření chyby je dodnes nejvíce používaná metoda v oblasti 

učících se neuronových sítí [12]. 

2.2 Formální neuron 

Formální neuron (Obrázek 1) je objekt, jehož chování lze shrnout jako matematickou 

funkci, kterou ve spojení s jinými formálními neurony tvoří základ matematického modelu 

umělé neuronové sítě, jehož struktura je schematicky zobrazena na obrázku 1. Formální 

neuron σ [3] obsahuje n obecně reálných vstupů x1, x2,…,xn  jež modelují dendrity. Tyto 

vstupy jsou ohodnoceny reálnými synaptickými váhami w1, w2,…,wn určujícími jejich 

propustnost. Synaptické váhy mohou být ve shodě s neurofyziologickou motivací i záporné, 

čímž se vyjadřuje jejich inhibiční charakter. Vážná suma vstupních hodnot y_in reprezentuje 

vnitřní potenciál neuronu σ.   

     ∑     
 
        (1) 
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y   výstup 

σ   vnitřní potenciál 

x1,x2,…xn  vstupy 

w1,w2,…wn  synaptické váhy 

w0   bias 

-h   práh 

Obrázek 1 - Formální neuron 

 

Hodnota vnitřního potenciálu y_in po nabytí hodnoty h detekuje výstup y neuronu σ, 

jež modeluje elektrický impuls axonu. Nelineární zvyšování výstupní hodnoty y=f(y_in) při 

dosažení hodnoty potenciálu h je dán přenosovou funkcí f. Nejjednodušším představitelem 

této přenosové funkce je ostrá nelinearita, mající pro neuron σ tvar: 

 (    )  {
              
              

    (2) 

Úpravou lze dosáhnout toho, že má-li funkce f nulový práh a vlastní práh neuronu se 

záporným znaménkem lze pojmout jako váhu, tzv. bias w0 = -h vstupu x0 = 1 dalšího 

formálního neuronu s neměnnou jednotkovou hodnotou, lze pak matematickou funkcí 

neuronu vyjádřit vztahem: 

 (    )  {
              
              

         ∑     
 
     (3) 

kde Ѳ je aktivační práh funkce f. 

2.3 Pracovní fáze neuronových sítí 

Každá neuronová síť pracuje ve dvou fázích. První fáze je adaptivní (učící se) po ní 

následuje fáze aktivní (vybavovací). 

Adaptivní fáze je stadium učení sítě vyřešit určitý problém. Paměť v neuronové síti je 

převážně tvořena hodnotami váhových koeficientů individuálních vstupů neuronů. Fáze učení 
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je doprovázená určitými změnami v neuronové síti. Tyto změny jsou realizovány přeměnou 

synaptických váhových vektorů, které odpovídají jednotlivým spojením mezi uzly v 

neuronové sítí. Kromě přeměny synaptických vah se neuronové sítě můžou učit adaptaci 

přenosové funkce, nebo změnou topologie. Adaptivní fáze rozlišuje dva druhy učení: 

 Učení s učitelem je způsob učení, při kterém je žádaný výstup porovnáván s výstupem 

skutečným odpovídajícím trénovací množině nastavené podle určitého algoritmu 

zabezpečujícímu postupné zmenšování chyby až do úplného naučení sítě kdy je výstup 

stabilní. 

 Učení bez učitele (samoorganizace) je učení založené na schopnosti sítě hledat ve 

vstupních datech vzorky, které mají společné vlastnosti. Podstatou jejich funkce je 

shluková analýza. Učení bez učitele nemá žádné vnější kritérium rozhodování je 

výhradně založeno na informacích získaných během procesu učení. 

Aktivní fáze pracuje podle algoritmu naučeného v adaptivní fázi a podle něj 

zpracovává nová vstupní data. Na základě těchto dat vznikne ve vstupní vrstvě nerovnovážný 

stav. Působením ostatních neuronu se zapamatované hodnoty v neuronech začnou měnit do té 

doby, dokud opět nenastane rovnováha-stabilní stav. 

2.4 Topologie neuronových sítí 

Topologie neuronové sítě je stanovena grafem, který určuje, jakým způsobem jsou 

neurony mezi sebou propojeny. Uzly grafu odpovídají jeho výkonným prvkům a hrany 

spojům mezi těmito prvky [11]. Jelikož geometrická struktura sítě není úplně jednoduchá lze 

některé výkonové prvky s podobnými vlastnostmi sdružovat na úseky v tzv. vrstvách, které 

jsou vzájemně propojeny systémem každý s každým. Ty pak představují základní neuronovou 

síť. Každá neuronová síť se skládá ze vstupní a z výstupní vrstvy. Některé druhy sítí můžou v 

sobě zahrnovat i několik skrytých vrstev. Jako vnější vrstvy se mnohdy označují vstupní a 

výstupní vrstvy, které zpravidla mívají vzhledem k vnitřním vrstvám menší počet prvků. 

 Vstupní vrstva je tvořena pouze výkonnými prvky, které doručují do sítě pouze 

vstupy. Prvky ve vstupní vrstvě nemají paměť. 

 Skrytá vrstva zpracovává informaci podle nelineární přenosové funkce tzv. aktivační 

funkce a podle prahové hodnoty. Každý prvek této vrstvy je náhodně spojen s prvkem 

předchozí vstupní vrstvy.  

 Výstupní vrstva převádí jednotlivé signály vnitřních složek neuronové sítě na výstupní 

signál. 
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Podle topologie sítě, lze sítě rozdělit na rekurentní a dopředné. 

 Rekurentní (Obrázek 2) někdy také cyklická síť je tvořena obecně cyklickým grafem, 

z toho důvodů výpočty této sítě nemusí vždy bezprostředně skončit po definitivním 

počtu kroků. 

 

 

Obrázek 2 - Rekurentní topologie (Hopfieldova) 

 

 Dopředná (Obrázek 3) někdy vrstvená nebo také acyklická je tvořena acyklickým 

grafem. Znamená to, že uspřádaní prvků v této sítí lze jednoznačně soustředit do 

nejkratšího uspořádání po dvou vzájemně se vylučujících tak, aby neurony v jakékoli 

vrstvě byly napojeny výhradně na neurony v následné vrstvě. 
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Obrázek 3 - Dopředná topologie 

2.5 Základní typy neuronových sítí 

2.5.1 Neuronová síť Perceptron 

Perceptronová síť [15] je nejjednodušší forma neuronové sítě, která se skládá z 

jednoho McCulloch-Pittsova neuronu s možnosti nastavení synaptických vah a biasu. Pevná 

vstupní vrstva obsahuje n počet vstupů (x1, x2, x3,…xn) a jediný pracovní neuron, který je se 

všemi svými vstupy propojen. Všem těmto propojím je přiřazena váhová hodnota (w1, w2, 

w3,…wn). Váhové hodnoty neuronů jsou adaptovaný podle adaptačního pravidla perceptronu 

tak, aby diference mezi skutečným a požadovaným vstupem byla co nejmenší. Vstupní signál 

přenášený neurony je buď binární (nabývá hodnot 0; 1), nebo bipolární (nabývá hodnot -1; 0; 

+1) [3]. 

2.5.2 Hopfieldova síť 

Jedná se o jednovrstvou binární a zpětnovazebnou plně rekurentní neuronovou síť bez 

učitele, ve které je neuronem klasický McCulloh-Pitsuv perceptron. Je složena z tolika 

neuronu kolik má vstupů a každý jeho výstup je přes synaptické váhy přiveden zpět na vstupy 

ostatních neuronu v sítí. Váhy na spojích mezi neurony jsou v obou směrech identické. 
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Signály v této sítí jsou binární, nabývající hodnot 0;1 popř. bipolární -1; +1. Jelikož 

Hopfieldova síť se řadí mezi asociativní paměti, umí si tedy zapamatovat předložený vzor. 

Znamená to tedy, že odpovědí na tento vzor je přímo nalezený vzor. Chceme-li vytvořit z 

Hopfieldovy sítě klasický klasifikátor, musíme ji rozšířit o komparátor, který porovná 

všechny nalezené odpovědi sítě se všemi naučenými vzory. Ten, který nejvíce odpovídá 

skutečnosti, nabyde hodnotu 1 ostatní budou nulové.[13] 

2.5.3 Adaline/Madaline síť 

Jedná se o jednovrstvou dopřednou neuronovou síť bez učitele, která vychází z 

klasického McCulloch-Pittsova modelu neuronu. Rozdíl spočívá akorát v tom, že tato síť je 

vybavena lepším výkonnějším učícím algoritmem. Vstupní signály v této sítí jsou převážně 

použity bipolární (1 nebo -1) a taktéž výstupní hodnota je nejčastěji bipolární. Síť adaline 

používá bias systematickou chybu odhadu, která se chová jako regulovatelná váha spojení 

vycházející z neuronu, jehož signál je vždy 1.[3] 

Madaline je obdobně jako adaline dopředná neuronová síť s jednou skrytou vrstvou, 

jejíž rozdíl je pouze v tom, že používá větší počet neuronů.  

2.5.4 Vícevrstvá síť – algoritmus backpropagation 

Vícevrstvá síť je nejrozšířenější způsob vzájemného propojení neuronů mezi 

jednotlivými vrstvami. Z uvedeného vyplývá, že musí být minimálně tvořena třemi vrstvami 

neuronů, kterými jsou vstupní, výstupní a nejméně jedna skrytá vrstva. Mezi neurony těchto 

vrstev pak probíhá spojení a to takovým způsobem, že každý neuron nižší vrstvy, je propojen 

se všemi neurony následující vyšší vrstvy. Algoritmus ve vícevrstvých sítích obsahuje tři 

etapy učení - dopředné šíření vstupního signálu, zpětné šíření chyby a aktualizaci váhových 

hodnot na spojeních. 

Vícevrstvé perceptronové sítě jsou s úspěchem používaný pro řešení různých 

obtížných úloh. Většinou se v této sítí jako učení používá algoritmu backpropagation. Učení u 

této metody je prováděno tzv. učením s učitelem. Tento algoritmus již v adaptivní fázi 

přenastavuje váhy tak, aby byla odezva sítě co nejvíce přiblížena žádané hodnotě. Postupným 

nastavováním synaptických vah usiluje algoritmus docílit minimálního rozdílu mezi hodnotou 
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žádanou a hodnotou na výstupu neuronové sítě. Backpropagation je opakovaný proces, 

kterým se postupně dostáváme z určitého výchozího stavu do stavu absolutního naučení. Míru 

nepřesnosti mezi odhadovanou výstupní hodnotou neuronové sítě a skutečnou výstupní 

hodnotou objektu vyjadřuje predikční chyba.[15] 

2.6 STATISTIKA 

Pro řešení praktické části práce je využit modul Neuronové sítě softwarového produktu 

STATISTICA. STATISTICA [16] je kvalitní nástroj pro statistickou analýzu dat americké 

firmy Statsoft inc. Aplikace je určena především pro analýzu dat a reportování. Je tvořena 

mnoha nástroji: 

 Obecné analytické nástroje (grafické nástroje, základní statistiky a tabulky 

prokládání rozdělení, vícerozměrná lineární regrese, analýza rozptylu 

neparametrické statistiky) 

 Pokročilé lineární a nelineární modely (distribuce & simulace, obecné lineární 

modely, zobecněné lineární a nelineární modely, obecné regresní modely, obecné 

modely s parciálními nejmenšími čtverci…) 

 Analýza síly testu (výpočet síly testu, výpočet velikosti vzorků, odhad intervalů 

spolehlivosti, kalkulátory statistických rozdělení) 

 Diagramy pro řízení kvality (Paretovy diagramy, indexy způsobilosti, diagramy 

krátkých posloupností, diagramy CuSum…) 

 Analýza procesů (diagramy procesní a způsobilostní analýzy, Išikavovy 

diagramy, analýzy R&R, komponenty rozptylu pro náhodné efekty, Weibullova 

analýza, plány vzorkování) 

 Navrhování experimentů (dílčí faktorové návrhy, návrhy na zkoumání směsí, 

latinské čtverce, hledání optimálního 2^(k-p) návrhu, reziduální analýza a 

transformace, optimalizace jedné nebo více odezvových proměnných…) 

 Data Miner (obecný grafický průzkumník s technologií OLAP, obecný 

klasifikátor, obecný modul tvorby modelů/vícerozměrný průzkumník, obecný 

prediktor, obecný průzkumník s technologií neuronových sítí, nástroje k čištění a 

filtrování dat, stromové klasifikační modely, strojové učení, vícerozměrné 

adaptivní regresní spliny) 
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 QC Miner (předvídání problémů v kvalitě výroby za pomoci výkonných 

dataminingových metod, nalezení základních příčin problémových situací, 

generování návrhů pro zlepšování, kontrola procesů v reálném čase…) 

 Podnikové systémy (Enterprise, analýza sekvencí, asociací a propojení, document 

management systém…) 

 Automatizované neuronové sítě (různé typy analýz (regrese, klasifikace, časové 

řady, shluková analýza), automatický výběr nejvhodnější architektury sítě, 

vícevrstvé perceptrony, sítě s radiální bází, samoorganizující se mapy, trénovací 

algoritmy (Conjugate Gradient Descent, BFGS, Kohonenovo trénování, k-Means 

Center Assignment), analytické grafické výstupy, opakované vzorkování, analýza 

citlivosti, ROC křivky, kombinace sítí, uchování nejlepší sítě…) 

 Automatizované neuronové sítě – Generátor kódu (generuje zdrojový kód 

vytvořené neuronové sítě (C nebo C++), který může být zkompilován všemi C 

nebo C++ kompilátory, soubor s kódem C může být zakomponován do externích 

programů) 
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3. Plynulé odlévání oceli 

Plynule odlévání patří doposud mezi nejvýznamnější a nejrozšířenější technologie 

uplatňované v hutnictví při výrobě oceli. Metoda plynulého odlévání byla však vynalezena již 

v 50 letech 19. století. Do této doby (ještě i v současnosti) byla ocel odlévaná do stacionárních 

forem tzv. kokil ve tvaru ingotů. Toto však je velmi neefektivní a energeticky velmi 

nevýhodné. Ocel litá do kokil tuhne velmi pomalu, poté musí být ingot z formy vyjmut a pro 

další zpracování musí být opět ohříván. 

V dnešní době technologie plynulého lití reprezentuje téměř 95 % celosvětové výroby 

oceli, zatímco v sedmdesátých letech minulého století se na jeho produkci podílelo pouze 4 % 

výroby. Začátek plynulého odlévání nastal až s rozvojem kysliko-konventorové výroby oceli. 

3.1 Princip plynulého odlévání oceli 

Technologie plynulého odlévání (Obrázek 4) je proces, kterým lze popsat postup lití, 

kdy je tekutá ocel neustále přeměňována v předlitek určitého předem stanoveného tvaru, jehož 

délka může být teoreticky neomezená. Tento předlitek vzniká ve vodou chlazeném měděném 

krystalizátoru, do kterého je z tzv. mezipánve přiváděn nepřetržitý tok tekuté oceli. 

Mezipánev je oceli doplňována z licí pánve umístěné na jednom z ramen dvojramenného 

licího stojanu, který po vyprázdnění této pánve umožňuje její výměnu za plnou, aniž by došlo 

k přerušení odlévání. 

Na začátku lití je krystalizátor ve své dolní části uzavřen zátkou uchycenou na 

speciální tyči nebo řetězu. Zátka dává vzniku ztuhlému předlitku v krystalizátoru, zatímco tyč 

(řetěz) jej táhne v počáteční fázi lití až do tažné stolice, kdy se odtrhne a předlitek je již tažen 

touto stolicí. Na výstupu z krystalizátoru tj. v zóně sekundárního chlazení je předlitek 

intenzivně chlazen nepřetržitým proudem vody, tak aby byl před dělením ztuhlý v celém 

svém průřezu, ale jen natolik, aby si zanechal teplotu pro zkrácení doby ohřevu před jeho 

dalším zpracováním jiným výrobním procesem využívající technologie tváření za tepla. 

Mezi nejdůležitější části na zařízení plynulého odlévání, které významně ovlivňují 

kvalitu předlitku, patří mezipánev, krystalizátor a primární chlazení.  
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Obrázek 4 - Princip plynulého odlévání.[19] 

3.2 Mezipánev 

Součást na zařízení plynulého odlévání (ZPO), která významně ovlivňuje jak stabilitu 

licího procesu, tak kvalitu předlitku. Zařazuje se mezi licí pánev a krystalizátor. Slouží 

především pro rozdělení tekuté oceli mezi všechny licí proudy a dále pak jako zásobník při 

výměně licí pánve bez nutnosti předčasného ukončení odlévání způsobeným nedostatkem 

tekuté oceli. Vytékající ocel z mezipánve, je chráněna proti reoxidací keramickými výlevkami 

a její množství lze regulovat uzavíracím mechanismem. 

Předpokladem stabilního průběhu odlévání je splnění několika požadavků kladených 

na mezipánev. Ta musí být schopna plnit základní činnosti, jakými jsou: 

 regulace průtoku tekuté oceli do jednotlivých krystalizátorů. 

 minimalizace rozstřiku oceli. 

 zamezení vzniku turbulentního licího proudu. 

 snížení ferostatického tlaku tekuté oceli. 



[13] 

 

 udržování konstantní teploty odlévání. 

 oddělení strusky od oceli a zabránění jejímu vniknutí do krystalizátoru 

Konstrukce mezipánve je provedena ze svařovaných ocelových plechů, na jejichž 

konstrukčním uspořádání závisí její správná funkce. Proti propálení a snížení tepelných ztrát 

oceli způsobených únikem tepla je vyzděna žáruvzdorným materiálem a opatřena víkem. 

 

3.3 Krystalizátor 

Krystalizátor je jeden z nejdůležitějších součástí na ZPO. Musí být schopen řešit 

zásadní problém vzniklý při plynulém odlévání jakým je prvotní odvod tepla, který způsobuje 

chladnutí oceli a dává tak vzniku ztuhlé licí kůře. Ta musí být schopna na výstupu z 

krystalizátoru čelit jak ferostatickému tlaku tekuté oceli tak atmosférickému tlaku.  

Svým konstrukčním řešením, účinností odvodu tepla a rovnoměrnosti ovlivňuje 

krystalizátor určitým způsobem nejen výkonnost a rentabilnost licího stroje, ale také kvalitu 

předlitků. 

Mezi další činnosti krystalizátorů patří zajistit: 

 stabilitu provozu při odlévání 

 potřebnou licí rychlost s rychlostí tažných stolic, které mají za úkol tažení předlitku 

 kvalitu předlitku v souvislosti s jeho: 

 vnitřní strukturou 

 povrchovou strukturou 

 rozměrovou přesností 

Jako výchozí materiál na výrobu krystalizátoru se pro svou vysokou schopnost odvodu 

tepla používá měď. V poslední době se více uplatňuje elektrolytická měď nebo slitiny mědi 

jako je měď-zirkonium, měď-chrom nebo např. měď-stříbro. Tyto slitiny mají sice menší 

odvod tepla a pevnost, ale pro jejich vyšší mez kluzu zajišťují delší životnost 

krystalizátoru.[2] 
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3.3.1 Základní typy krystalizátoru 

Krystalizátory lze dělit podle několika aspektů: 

a) Konstrukčního řešení – nejčastější používané rozčlenění krystalizátorů je na blokové, 

deskové a trubkové. 

b) Formátu krystalizátoru – čtvercový, obdélníkový, kruhový, mnohoúhelníkový a 

profilový 

c) Tloušťky stěny krystalizátoru – dělí se na tenkostěnné, kdy tloušťka stěny není větší 

než 20 mm a tlustostěnné, které mají tloušťku větší než 20 mm. 

Blokový krystalizátor 

Krystalizátor, který svým konstrukčním řešením patří mezi první používané v 

technologii plynulého odlévání oceli. Přesto, že tyto krystalizátory mají velkou životnost a 

provozní bezpečnost, nízké náklady na údržbu, se pro svou pořizovací cenu používají velice 

zřídka. Podle průřezů se vyrábí pro kruhové, pravoúhlé a mnohoúhelníkové předlitky. V 

některých případech se pro zvětšení odolnosti proti opotřebení krystalizátoru a zlepšení 

povrchu předlitku galvanicky nanáší na vnitřní povrch stěn krystalizátoru vrstva chromu 

případně niklu.[1] 

Trubkový krystalizátor 

Je tvořen bezešvou měděnou trubkou tloušťky 6 až 15 mm, která je upevněná ve 

svařované ocelové skříni. Chladicí voda rovnoměrně obtéká stěny krystalizátoru a směr jejího 

proudění je opačný nežli směr proudu tekuté oceli. Tyto krystalizátory jsou charakteristické 

svojí dobrou tepelnou účinností, schopností regulovat teplotu stěny krystalizátoru změnou 

průtoku chladicí vody, jeho jednoduchou konstrukcí z čehož se odvíjí i malá spotřeba mědi. 

Jako materiál na výrobu se používá elektrostatická měď. Obdobně jako blokový je chráněn 

proti opotřebení vrstvou chromu nebo niklu. Podle typu ZPO na kterém jsou používaný, se 

vyrábějí buď jako rovné případně zakřivené s vnitřními stěnami rovnoběžnými nebo 

kónickými. Jejích nevýhodou je to, že se za své životnosti mohou pouze dvakrát renovovat.[2] 

Deskový krystalizátor 

Patří mezi nejpoužívanější krystalizátor v technologii plynulého odléváni oceli. Je 

tvořen čtyřmi těsně přilehajícími měděnými deskami, které jsou spojeny ocelovým rámem. 

Vyrábí se buď s tenkých desek do tloušťky 20 mm, nebo z tlustých desek nad 20 mm. 
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Materiál na výrobu těchto krystalizátorů je obdobně jako u blokového typu krystalizátoru 

použito měděných slitin. 

Krystalizátor s tenkými stěnami je konstruován tak, že měděné desky jsou šrouby 

spojeny s ocelovými deskami. V mezerách mezi těmito stěnami pak proudí chladicí voda. 

Jednou s výhod tohoto krystalizátoru je jednoduchost jeho výroby. Nevýhodou pak je nízká 

životnost pracovních desek, netěsnost na jejích spojích, což může mít za následek vznik 

povrchových vad na předlitku. 

Krystalizátor s tlustých měděných desek má tloušťku stěn až 50 mm. Je konstruován 

tak, že desky mají na vnějších stranách vyfrézovány chladicí drážky, kterými proudí chladicí 

voda. Výhodou těchto krystalizátorů je jejich renovační opakovatelnost. V průběhu své 

životnosti mohou být strojně několikrát opracovány a to až na tloušťku 15 mm.[1] 

3.3.2 Konstrukční kritéria krystalizátoru 

Při návrhu krystalizátoru je zapotřebí zohlednit tři zásadní konstrukční kritéria s 

ohledem na to jakého typu je krystalizátor a na jakém druhu licího stroje bude instalován. 

Geometrická konstrukce krystalizátoru 

Každý krystalizátor určen pro plynulé odlévání oceli je popisován svojí geometrickou 

konstrukcí, která je dána jeho délkou, zkosením stěn (konicitou), formátem (příčným řezem) a 

tvarem rohů. Rozměr krystalizátoru určuje rozměr studeného předlitku a jeho míra smrštění. 

Ke smrštění předlitku dochází vlivem chlazení tekuté oceli, což způsobuje odtahování licí 

kůry od stěn krystalizátoru. Velikost odtažení licí kůry je dána teplotou, na kterou má velký 

vliv licí rychlost. Se zvyšováním se licí rychlosti dochází ke zmenšení smrštění předlitku a 

tím růstu odvodu tepla.[1] 

Důležitým rysem krystalizátoru je jeho konicita. Ta dovoluje vyrovnat účinek smrštění 

oceli při odlévání, a proto je třeba brát na ní velký zřetel v souvislosti s odlévanou značkou, 

rychlosti lití a teplotou předlitku. Tyto tři aspekty mají velký vliv na zúžení, ve spodní časti 

krystalizátoru. Úkos krystalizátoru je u blokového a sochorového ZPO cca 0,4 – 0,9 % a u 

brámového cca 0,9 – 1,3 %. 

V současnosti se používají krystalizátory o délkách 0,7 – 0,9 m a v závislosti na typu, 

mají v rozích svých průřezů různé poloměry.  
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a) Trubkové mají poloměr r = 6 – 10 mm v závislosti na rozměru krystalizátoru. 

b) Deskové krystalizátory mají rohové poloměry ve shodných závislostech jak pro 

blokové ZPO, sochorové ZPO tak i pro brámové ZPO (s neměnným průřezem) stejné. 

V určitých speciálních případech je poloměr nahrazen zkosením 

c) Brámové ZPO, které používají krystalizátory s nastavitelnými deskami, mají na užších 

stěnách, jež jsou sevřeny mezi širšími stěnami rohový rádius, nebo jsou tyto stěny 

rovné. 

Materiál pro výrobu krystalizátoru 

Materiály pro výrobu krystalizátorů musí mít vysoký součinitel tepelné vodivosti, 

sníženou roztažnost při vyšších teplotách, dostatečnou pevnost a nízký součinitel tření. V 

současné době se jako materiál zkouší elektrolytické mědi nebo se používají slitiny mědi. Pro 

zlepšení různých vlastností mědi především tvrdosti a životnosti, se legují různými prvky. 

Nejčastěji používanými legujícími prvky jsou stříbro, zirkon a chrom. 

Slitina mědi s obsahem cca 0,1 % stříbra zvětšuje rekrystalizační teplotu převyšující 

350°C. Slitiny jakými jsou slitina měď-zirkon, měď-chrom, měď-chrom-zirkon jsou schopny 

zajistit i přes sníženou tepelnou vodivost delší životnost krystalizátoru, která je způsobená 

větší mezi kluzu materiálu.[2] 

Životnost krystalizátoru 

Vyřazení krystalizátorů z provozu je podmíněno stavem jeho vnitřního povrchu nebo 

stavem spojů v rozích, kdy jejich rozevření nesmí přesáhnout 0,3 mm. Tyto okolnosti, jež 

stanoví jeho míru opotřebení, jsou závislé na počtu taveb odlitých krystalizátorem. Zpravidla 

jich bývá od 100 až po 1000. Takto velký rozptyl je dán různým obsahem licích pánví a 

odlišnými průřezy krystalizátorů. Kvalita předlitku je úzce spjata s opotřebením konicity v 

dolní části průřezu krystalizátoru, kde u brámového ZPO nesmi být opotřebení větší než 1,5 -

2,0 mm a u blokového 0,7 mm. Překročením těchto tolerancí může dojít v závislosti na lité 

značce ke vzniku povrchových vad.[1] 

Působení mající zásadní vliv na životnost krystalizátoru: 

 velikost a tvar předlitku 

 licí rychlost 

 způsob chlazení 
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 kvalita materiálu krystalizátoru 

 lití nízkou teplotou 

 nepřesné centrování ponorných výlevek 

U krystalizátorů majících menší průřez dochází z důvodů vyšších licích rychlostí k 

jeho rychlejšímu opotřebení. Také zakřivené krystalizátory mají zkrácenou životnost 

způsobenou jednak vlivem excentrického dopadu licího proudu a jednak zvýšeným 

mechanickým třením v dolní části krystalizátorů. 

Pro zajištění dostatečné životnosti krystalizátoru je důležité kontrolovat nastavení 

všech agregátů a udržovat je v rozsahu povolených odchylek. 

3.3.3 Význam licích prášků a jejich vliv na opotřebení krystalizátorů 

Licí prášky plní podstatnou funkci při procesu plynulého odlévání oceli. Jejich 

vlastnosti mají vliv nejen na děje probíhající uvnitř krystalizátoru, ale významně také 

ovlivňují povrchovou kvalitu předlitku. Z toho důvodů je nutné zvolit pro každou odlévanou 

značku oceli příslušný licí prášek. 

Vlivem vysoké teploty se z licího prášku vytvoří struska, která plní několik funkcí, 

mezi něž patří: 

 Ochrana kovu před reoxidací 

 Tepelná izolace zamezující tuhnutí oceli na hladině 

 Homogenizace přestupu tepla v krystalizátoru 

 Mazání na rozhraní mezi ocelí a stěnami krystalizátoru 

Struska, jež vznikne z licího prášku na hladině tekuté oceli, vnikne mezi ní a stěny 

krystalizátoru, kde hloubka jejího vniknutí závisí na rychlosti odlévání a na tekutosti 

strusky.[2] 

3.4 Zóna primárního chlazení 

Zóna primárního chlazení je oblast chlazení, jejímž úkolem je odvádět teplo z 

krystalizátoru vzniklé při plynulým odlévání oceli. V krystalizátoru je odvedeno přibližně 10 
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až 30% veškerého tepla ze vznikajícího předlitku. Rovnoměrnost odvodu tepla působí nejen 

na teplotní napětí v krystalizátoru, ale také na teplotní napětí v předlitku. Znamená to, že 

rovnoměrné chlazení předlitku tvoří podstatu pro jeho homogenní strukturu. 

Děje probíhající v krystalizátoru působí také na povrchovou kvalitu předlitku. 

Nesprávné chlazení v krystalizátoru může totiž způsobit povrchové vady, které se vyskytuji 

ve vrchní vrstvě jemných dendritických krystalů. Tyto vady mohou být jak příčné tak i 

podélné. Vznikají v zóně tuhnutí, ale jejich zárodky jsou podníceny primárním chlazením v 

krystalizátoru. Tvorba těchto trhlin se uskutečňuje až v sekundární zóně a to nesprávným 

chlazením.[2][8] 

Intenzivním ochlazováním krystalizátoru se mezi tekutou ocelí a stěnami 

krystalizátoru vytváří ztuhlá licí kůra, která se zvětšuje (roste) se zvětšující se vzdálenosti od 

úrovně licí hladiny. Následkem tohoto ochlazování se licí kůra smršťuje a tvoří tak mezeru 

mezi stěnami krystalizátoru a vzniklým předlitkem. Předpoklad bezporuchového odlévání 

nastane v případě, že licí kůra dosáhne v místě výstupu předlitku z krystalizátoru dostatečné 

tloušťky, kdy již nemůže (nesmí) nastat její protržení.  

V místě výstupu z krystalizátoru vstupuje předlitek do zóny sekundárního chlazení, 

kde je již možné zvýšit intenzitu jeho chlazení přímým ostřikem vody z trysek umístěných v 

jeho blízkosti. 
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4. Diagnostika krystalizátoru 

Při návrhu modelu opotřebení krystalizátoru je využito diagnostického měření, jakým 

je proměřování kruhovosti vnitřního průřezu jeho měděné vložky. Pro tento účel bylo použito 

systému MKL 100/420 společnosti Dasfos s.r.o. 

4.1 MKL 100/420 – systém pro měření kruhovosti a opotřebení 

krystalizátoru. 

Systém MKL 100/420 [17] jak bylo výše uvedeno, slouží k měření kruhovosti 

krystalizátoru (Obrázek 5), čímž je možno po vyhodnocení výsledků stanovit jeho míru 

opotřebení. Je vhodný pro měření vnitřních průměrů kruhových krystalizátoru jak v dílnách, 

tak i v provoze přímo na licím stroji ZPO. Zařízení je možné použít pro měření různých 

průměrů kruhových krystalizátoru, k čemuž slouží speciální upínací mechanismus, který je 

pro každý měřený formát individuální. Měření probíhá podle určitého algoritmu zcela 

automaticky. Naměřená data se přenesou do informačního systému ZPO, kde je z nich možné 

vytvářet databází pro kontrolu konicity a opotřebení. Samozřejmostí je i jejich další archivace. 

Takto získané údaje umožňují kontrolovat stanovenou toleranci jak nových tak i 

rekonstruovaných krystalizátorů po celou dobu jejich životnosti, což je důležité pro nalezení 

optimální doby jejich používaní, kdy je ještě zaručena výroba kvalitních předlitků bez vzniku 

vad způsobených jejich opotřebením. 

4.2 Popis zařízení 

MKL 100/420, je systém s automatickým nastavením zařízení dle měřeného průměru. 

Jeho technické parametry jsou uvedeny v tabulce 1. Je opatřen počítačem a softwarem pro 

řízení měření a následné zpracování naměřených dat. Skládá se ze tří základních částí: 

 Upínací mechanizmus je pro každý měřený průměr krystalizátoru jedinečný. Jeho 

úlohou je zajistit spolehlivé upevnění měřícího dílu jak z hlediska orientace vzhledem 

k směru lití, tak proti nežádoucímu pohybu, což by mohlo ovlivnit přesnost měření. 

 Měřící díl je zařízení, jehož hlavní částí je měřící hlava s laserovým snímačem 

vzdálenosti. Je součásti přesného mechanického vedení řízeného servopohony, které 
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ovládají pohyb laserového snímače jak ve vertikálním směru na 18-ti hladinách, tak po 

obvodu krystalizátoru na 119 intervalech ve 3°uhlových krocích. 

 Řídicí elektronika, jejíž základ tvoří přenosný počítač PPC-60, který je opatřen 

softwarem jednak pro přesné řízení měřící hlavy a jednak pro vyhodnocení 

naměřených dat. Ovládání celého zařízení je možné přes menu přímo na dotykové 

obrazovce počítače. Program je schopen kromě vlastního měření provést prvotní 

zpracování naměřených dat, na jejichž základě zobrazí na obrazovce základní údaje o 

konicitě krystalizátoru pro každou jeho hladinu a srovná ji s předchozím měřením. 

 

Tabulka 1 - Technické parametry systému MKL 100/420 

Název Bezkontaktní laserové měření  
Nastavitelný rozsah 150 – 550 mm 

Rozlišení 6 µm 

Rozsah měření hloubky 0 – 800 mm 

Přesnost nastavení úrovně měřené hladiny +/- 0,1 

Napájení 220 V, 80 VA 

Rozměr řídicí jednotky s brašnou 390x220x160 mm 

Rozměr mechanizmu 220x220x160 mm 

Váha Cca 12 kg 

Přenos dat standardní linky, volitelně infra  

Operační systém měření MS-DOS 

Operační systém vizualizace a zpracování MS Windows 

 

4.3 Měření 

Jedním ze základních úkonů, který před samotným měřením nelze opomenout je 

příprava jak nové, tak použité měděné vložky krystalizátoru, jakou je její důkladné vyčištění. 

Po tomto kroku následuje montáž upínacího mechanizmu dle průměru vložky, na který je 

namontován měřící díl propojený s řídící elektronikou. Zadáním příslušných údajů do 

počítače je možno zahájit měření. Doba jednoho měření je cca 17 min. Začátek začíná 

automatickou kalibraci přístroje dle měřeného průměru. Po tomto nastavení zařízení přechází 

k měření kruhovosti vložky na všech hladinách. 
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 Měření je prováděno ve vertikálním směru na 18-ti hladinách po výšce krystalizátoru 

s přesností +/- 0,1 mm, přičemž na každé hladině je měřen poloměr dutiny ve 3°úhlových 

krocích po celém obvodu krystalizátoru. Přesnost tohoto měření je +/-0,05 mm. 

 

Obrázek 5 - Měření vložky krystalizátoru systémem MKL 100/420 

4.4 Informace získané systémem MKL 100/420 

Data získaná měřením se ze systému MKL100/420 přenesou do Vizualizačního 

Informačního Systému (V.I.S.) podniku, kde jsou archivována pro případné další zpracování. 

Pro přiblížení oblasti zabývající se právě tímto měřením je zde uvedeno několik grafů 

znázorňujících průběh opotřebení vložky kruhového krystalizátoru ø 550 mm. Na obrázcích 6 

a 7 je graficky znázorněno opotřebení průměrných relativních konicit na novém krystalizátoru 

a po odlití 17881 tun oceli na tomtéž krystalizátoru. 
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Obrázek 6 - Průměrná relativní konicita nové vložky krystalizátoru 

 

Obrázek 7 - Průměrná relativní konicita opotřebené vložky krystalizátoru. 

Dalších obrázky (Obrázek 8 až 11) zobrazují „Grafy opotřebení“ jednak nové a jednak 

opotřebené odlitím 17881 t oceli téže vložky krystalizátoru na 1. (10 mm) a 18. hladině (590 

mm). 
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Obrázek 8 - „Graf opotřebení“ nové vložky na 1. hladině. 

 

Obrázek 9 - „Graf opotřebení“ opotřebené (odlitím 17881 t) vložky na 1. hladině. 
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Obrázek 10 - „Graf opotřebení“ nové vložky na 18. hladině. 

 

Obrázek 11 - „Graf opotřebení“ opotřebené (odlitím 17881 t) vložky na 18. hladině. 

Obrázky 8 a 10 vyobrazují „Graf opotřebení“ na 1. a 18. hladině nové vložky a 

obrázky 9 a 11 „Graf opotřebení“ téže vložky ale po odlití cca 18 - ti kilotun oceli. Jak je 

patrné z těchto obrázků, je na 1. hladině (Obrázek 9) zřetelné zmenšení průměru opotřebené 

vložky způsobené vlivem termoplastické deformace, přičemž na 18. hladině (Obrázek 11) je 
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evidentní opotřebení vzniklé tvarem vložky krystalizátoru na horních hladinách kde má 

vložka hvězdicový tvar. Tento hvězdicový tvar je zřejmý jak z obrázku 8. tak i z fotografie 

vyobrazující skutečný tvar nové vložky (Obrázek 12) a vložky opotřebené (Obrázek 13). 

 

Obrázek 12 - Tvar nové vložky kruhového krystalizátoru ø 550 mm-pohled zdola. 

 

Obrázek 13 - Opotřebená vložka kruhového krystalizátoru ø 550mm-pohled shora. 



[26] 

 

Poslední „Graf opotřebení“ uvedený v této kapitole, který byl získaný systémem MKL 

100/420 znázorňuje střední průměr opotřebení vložky ve vertikálním směru odlitím 17881 t 

(Obrázek 14). Je zde evidentní opotřebení všech hladin zejména pak již dříve zmiňované 

opotřebení na 1. a 18. hladině. Zeleně jsou vyobrazeny výkresové rozměry modře toleranční 

pásmo a červeně pak rozměry naměřené systémem MKL 100/420. 

 

 

Obrázek 14 - Střední průměr ve vertikálním řezu. 

Nepochybně nejdůležitějším souborem údajů této kapitoly, který má podstatnou roli 

při tvorbě predikčního modelu životnosti krystalizátoru je tabulka č. 2. Tato tabulka obsahuje 

naměřené hodnoty z jednoho měření příslušné vložky, z nichž byly vypočítány její střední 

průměry na všech 18. hladinách, které byly později použity v návrhu algoritmu neuronové 

sítě. Pro tvorbu tohoto algoritmu bylo samozřejmě zapotřebí naměřených hodnot ze všech 

vyhrazených vložek průměru 550 mm, viz kapitola 5.1. 
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Tabulka 2 - Naměřené hodnoty kruhového krystalizátoru ø 550 mm. 

 

  

 cislo vlozky: 725-1-a

cislo mereni: 2

cislo renovace: 1

format: 550a

datum mereni: 21.5.2012

cas mereni: 9:12

pocet hladin: 18

pocet vertikalnich poloh: 119

meril: 

odlito tun: 17881

ASP: 550.83

RSP: 100.1

SOD   :  0.42

strSOprum:  0.61

ROZMERY

hladina hloubka 0 3 6 9 12 ….. 342 345 348 351 354 357 Průměr

1 10 276.2 276.92 278.08 277.86 276.88 ….. 276.78 275.48 275.72 276.65 277.71 277.56 554.4605

2 55 276.12 276.56 277.53 277.54 276.65 ….. 277.18 276.24 275.95 276.72 277.44 277.14 553.7528

3 100 275.98 276.23 276.97 276.97 276.42 ….. 276.67 275.99 275.74 276.29 276.88 276.68 553.0547

4 145 275.78 275.96 276.45 276.57 276.11 ….. 276.19 275.74 275.52 275.9 276.34 276.24 552.3338

5 190 275.67 275.76 276.11 276.18 275.8 ….. 275.81 275.46 275.4 275.54 275.98 275.91 551.6873

6 235 275.52 275.48 275.89 275.98 275.57 ….. 275.59 275.21 275.22 275.28 275.75 275.62 551.1925

7 277 275.34 275.34 275.71 275.88 275.45 ….. 275.45 275.08 275.1 275.09 275.57 275.47 550.8665

8 319 275.2 275.25 275.63 275.71 275.26 ….. 275.29 274.92 274.9 274.97 275.46 275.26 550.5818

9 361 275.1 275.06 275.54 275.54 275.11 ….. 275.15 274.78 274.81 274.82 275.33 275.15 550.3285

10 400 274.96 274.97 275.42 275.47 275.03 ….. 275.06 274.68 274.65 274.73 275.22 275.06 550.1165

11 424 274.88 274.91 275.37 275.42 274.98 ….. 274.99 274.58 274.56 274.65 275.14 275.02 549.994

12 448 274.8 274.83 275.3 275.36 274.92 ….. 274.89 274.51 274.48 274.6 275.07 274.94 549.866

13 472 274.77 274.77 275.22 275.25 274.86 ….. 274.8 274.4 274.44 274.54 274.99 274.81 549.7517

14 496 274.76 274.73 275.12 275.14 274.75 ….. 274.74 274.35 274.4 274.47 274.92 274.71 549.6502

15 520 274.73 274.65 275.06 275.07 274.71 ….. 274.65 274.31 274.37 274.41 274.86 274.64 549.5707

16 544 274.63 274.6 274.96 275 274.62 ….. 274.56 274.24 274.32 274.33 274.78 274.56 549.484

17 568 274.51 274.5 274.88 274.87 274.48 ….. 274.5 274.12 274.17 274.25 274.7 274.51 549.3872

18 590 274.47 274.46 274.79 274.72 274.51 ….. 274.36 274.32 274.41 274.23 274.57 274.35 549.2983
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5. Model opotřebení krystalizátoru 

Každá značka oceli je charakteristická svým chemickým složením majícím různé 

vlastnosti, které podstatně ovlivňují opotřebení a tím nepochybně životnost krystalizátoru. 

Vhodnou volbou odlévaných značek a jejich posloupnosti odlévání je možno docílit 

prodloužení jeho životnosti. 

Význam tohoto modelu spočívá v potenciálním prodloužení využitelnosti měděné 

vložky po odlití určitého množství oceli danou vložkou. Pomocí neuronových sítí lze vytvořit 

grafický model opotřebení, jež zobrazuje konicitu zkoumané vložky krystalizátoru po celé její 

výšce. Aplikací daných provozních dat na model umožní bez nutnosti jejího dalšího 

proměření systémem MKL 100/420 stanovit míru opotřebení a možnost tak dalšího využití na 

licím stroji. 

5.1 Posloupnost tvorby algoritmu 

Ke tvorbě modelu opotřebení krystalizátoru bylo zapotřebí vymezit potřebný zdroj dat. 

K tomuto účelu posloužil Vizualizační Informační Systém (V.I.S.) TŽ a.s, který nejenom 

podává on-line informace o právě probíhajících výrobních procesech na vybraných provozech 

podniku, ale je také schopen tyto data archivovat. Postup návrhu algoritmu modelu opotřebení 

krystalizátoru je zobrazen na vývojovém diagramu posloupnosti tvorby modelu.  

Pro model byly použity informace ze ZPO 1. Ve V.I.S. lze na odkazu pro tento provoz 

otevřít soubory uchovávající provozní data, mimo jiné údaje o veškerých tavbách odlitých na 

tomto licím stroji a také informace o provedených měřeních systémem MKL 100/420 na 

krystalizátorech kruhového průřezu průměru 550 mm, jež jsou použity v této diplomové práci. 

Segregací dat získaných z těchto souborů byly vybrány údaje o značkách, množství odlité 

oceli a hodnoty naměřené systémem MKL 100/420 na jednotlivých hladinách všech 

vybraných vložek krystalizátorů. Při vytyčení značek hrála důležitou roli jejich jednotlivá 

množství a četnost, která odpovídala počtu taveb odlitých danou vložkou krystalizátoru po 

dobu každého jejího nasazení do provozu. Nasazením rozumíme jednu periodu (pracovní 

cyklus, který může být dočasně přerušen změnou formátu), tj. dobu životnosti od první 

aplikace měděné vložky krystalizátorů až do jejího opotřebení, po níž následuje renovace, 
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SEGREGACE DAT 

TRÉNOVACÍ 

MNOŽINY 

1. RENOVACE 

 

ZDROJ DAT 

V.I.S. 
ZPO1 

 

EXCEL 

TRÉNOVACÍ 

MNOŽINY 

NOVÝ KR. 

 

TRÉNOVACÍ 

MNOŽINY 

2. RENOVACE 

STATISTICA 

18 HLADIN 

STŘEDNÍ PRŮMĚRY 

HLADIN 

ČETNOSTI ZNAČEK 

MNOŽSTVÍ 

 

POČÍTAČOVÝ 

MODEL 

případně vyřazení z provozu. Jelikož lze každou vložku maximálně 2krát renovovat, je její 

použití omezené na tři pracovní cykly. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 15 - Vývojový diagram posloupnosti tvorby modelu 

PROVOZNÍ 

DATA 

MKL  

100/420 
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Při návrhu algoritmu (Obrázek 15) bylo zapotřebí na vyhrazených vložkách 

krystalizátoru určit střední průměry po celé výšce dutiny tj. na každé jejich hladině. Z 

naměřených hodnot systémem MKL 100/420 a tabulek vzniklých z těchto měření jsou 

vypočítány střední průměry všech 18 - ti hladin pro jednotlivé vložky krystalizátorů. K 

výpočtu bylo dle tabulky 2 použito každého poloměru změřeného 3 stupňovým intervalem na 

119 - ti úsecích po celém vnitřním obvodu vložky krystalizátoru. Jelikož většina nových 

vložek nebyla před nasazením do licího stroje proměřena systémem MKL 100/420 (stejně tak 

i dvě nové vložky po jejich opotřebení), musely být jejich střední průměry pro všechny 

hladiny určeny analogicky. Vypočítané střední průměry jak ze systému MKL 100/420 tak 

analogicky určené uvádí tabulka 3. 
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Tabulka 3 - Střední průměry vložek krystalizátorů. 

 

  

 vložka  

krysta

l .

čís lo 

renov

ace
měřění odl i to Hladiny 1-(10mm) 2-(49mm) ….. 17-(562mm) 18-(590mm)

Odlito MODEL 550.635083 549.964083 ….. 544.306958 544.102417

1 0 1 0 0 550.593 549.925333 ….. 544.465833 544.315833

1 0 2 max. 18052 dopočítano 550.352933 549.718667 ….. 545.338467 545.223133

1 1 1 0 0 554.7375 554.082333 ….. 548.522167 548.346667

1 1 2 max. 17881 554.4605 553.752833 ….. 549.387167 549.298333

1 2 1 0 0 558.682 557.8985 ….. 552.4615 552.324667

1 2 2 max. 15022 557.617 556.935833 ….. 552.4005 552.250333

2 0 1 0 0 550.670167 550.011 ….. 544.443 544.271

2 0 2 max. 18483 dopočítano 550.352933 549.718667 ….. 545.338467 545.223133

2 1 1 0 0 554.782833 554.111833 ….. 548.577833 548.402833

2 1 2 max. 18172 554.526333 553.785 ….. 549.3225 549.227333

2 2 1 0 0 558.717333 557.931667 ….. 552.471667 552.353167

2 2 2 max. 17850 558.413 557.727 ….. 553.261333 553.166

3 0 1 0 0 dopočítano 550.631583 549.968167 ….. 544.454417 544.293417

3 0 2 max. 17596 dopočítano 550.352933 549.718667 ….. 545.338467 545.223133

3 1 1 0 0 554.651 553.980833 ….. 548.4905 548.3135

3 1 2 max. 17721 554.527667 553.809833 ….. 549.395 549.315667

3 2 1 0 0 558.707714 557.921738 ….. 552.46281 552.336167

3 2 max. 16865 558.474 557.722 ….. 553.173833 553.030667

4 0 1 0 0 dopočítano 550.631583 549.968167 ….. 544.454417 544.293417

4 0 2 max. 17687 dopočítano 550.352933 549.718667 ….. 545.338467 545.223133

4 1 1 0 0 554.7455 554.047667 ….. 548.559833 548.424667

4 1 2 max. 19725 554.558167 553.763 ….. 549.331667 549.229

4 2 1 0 0 558.747 557.954 ….. 552.445833 552.305

4 2 2 8130 558.4615 557.688167 ….. 552.8425 552.715

4 2 3 max. 17077 558.509667 557.758667 ….. 553.1215 552.969167

5 0 1 0 0 dopočítano 550.593 549.925333 ….. 544.465833 544.315833

5 0 2 max. 16812 550.443667 549.780333 ….. 545.268667 545.153

5 1 1 0 0 552.881333 552.31 ….. 548.313 548.270167

5 1 2 2632 552.701 552.092167 ….. 548.273333 548.235833

5 1 3 6842 552.628667 552.010833 ….. 548.4535 548.402833

5 1 4 max. 10189 552.667833 552.035333 ….. 548.6115 548.609

5 2 1 0 0 558.8095 558.042833 ….. 552.632833 552.515

5 2 max.

6 0 1 0 0 dopočítano 550.593 549.925333 ….. 544.465833 544.315833

6 0 2 max. 18984 550.503333 549.853667 ….. 545.507833 545.4095

6 1 1 0 0 554.662833 553.901833 ….. 548.468167 548.3405

6 1 2 max. 18136 554.292667 553.548833 ….. 549.411667 549.296833

6 2 1 0 0 558.802 558.0145 ….. 552.561333 552.4395

6 2 max.

7 0 1 0 0 dopočítano 550.593 549.925333 ….. 544.465833 544.315833

7 0 2 13078 550.509667 549.762833 ….. 545.229833 545.139

7 0 3 max. 16649 550.3845 549.692333 ….. 545.289833 545.153

7 1 1 0 0 554.643 553.86 ….. 548.381667 548.243833

7 1 2 max. 18715 554.439 553.671667 ….. 549.397333 549.304333

7 2 1 0 0 558.563667 557.771667 ….. 552.301667 552.173

7 2 max.

8 0 1 0 0 dopočítano 550.593 549.925333 ….. 544.465833 544.315833

8 0 2 max. 16261 550.2965 549.693 ….. 545.354833 545.247833

8 1 1 0 0 554.615833 553.8345 ….. 548.370833 548.256333

8 1 2 3214 554.462667 553.644333 ….. 548.553833 548.394167

8 1 3 max. 17713 554.408333 553.6665 ….. 549.356 549.279333

8 2 1 0 dopočítano 558.707714 557.921738 ….. 552.46281 552.336167

8 2 max.

9 0 1 0 0 dopočítano 550.593 549.925333 ….. 544.465833 544.315833

9 0 2 11465 550.24 549.624167 ….. 545.219333 545.115833

9 0 3 max. 17380 550.136667 549.574 ….. 545.271167 545.152333

9 1 1 0 0 554.625333 553.860167 ….. 548.409333 548.277667

9 1 2 max. 17910 554.474167 553.673 ….. 549.373167 549.277333

9 2 1 0 0 558.6325 557.839 ….. 552.364833 552.242833

9 2 max.
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Segregaci dat a jejich aplikací v programu Excel, vzniknul soubor základních tabulek 

mající 18 listů, viz tabulka 4 – 1 list, jež byly později použity ke tvorbě trénovacích množin. 

Každý z těchto listu, je reprezentován výstupem pro příslušnou hladinu všech vložek po 

opotřebení, tzn. jejích středním průměrem na dané hladině. Z provozních dat byly použity 

četnosti značek odlitých na jednotlivých vložkách krystalizátoru, jejichž jednotlivá množství 

se rovnala součtu taveb odlitých danou vložkou pro jedno období jejího používání, což byl 

jeden z parametrů pro tvorbu trénovacích množin. Další z parametrů získaných z provozních 

dat pro tvorbu trénovacích množin, bylo množství odlité oceli rovněž na jednotlivé vložce pro 

jedno její období použití. Jako vstupního parametru je použito středního průměru nové popř. 

renovované vložky na 1. hladině. Četnosti a množství odlitých značek pro jednotlivé 

krystalizátory (dle jejich renovace) jsou na všech listech identické. Stejně tak je i identická 

vstupní hodnota středního průměru na 1. hladině pro jednotlivou vložku krystalizátoru (opět 

zde záleží na její renovaci). 
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Tabulka 4 - Základní tabulka pro sestavení trénovacích množin - 1. list. 

 

Jak bylo výše uvedeno, každá vložka krystalizátoru prochází po dobu své životnosti tři 

periody použití na licím stroji. Z toho důvodu bylo zapotřebí vytvořit souborů tabulek, které 

by odpovídaly hodnotám získaným pro jednotlivá období jejich použití. Toho bylo docíleno 

rozdělením a filtrováním souboru základní tabulky. Tímto způsobem a vhodnou kompletací 

 Renova

ce
Odlito

Taveb 

celkem
Množství

Vstup-10 

HLADINA

Výstup-10 

HLADINA

DTP                  1 2 3 4 5 ….. 160 161 162 163 164

ZNACKA    A1A A2A A3A A4A A5A ….. A1R A2R A3R A4R A5R 1-(10mm) 2-(49mm) ….. 17-(562mm) 18-(590mm)

Vložka 1 0 0 0 0 0 0 0 ….. 0 0 0 0 0 0 0 0,593 0.593 550.593 549.9253333 ….. 544.4658333 544.3158333

Vložka 1 0 max 0 0 0 2 8 ….. 7 0 0 1 2 475 18052 0,593 0.352933 550.3529333 549.7186667 ….. 545.3384667 545.2231333

Vložka 1 1 0 0 0 0 0 0 ….. 0 0 0 0 0 0 0 0.7375 0.7375 554.7375 554.0823333 ….. 548.5221667 548.3466667

Vložka 1 1 max 1 0 0 1 4 ….. 2 0 0 0 0 439 17881 0.7375 0.4605 554.4605 553.7528333 ….. 549.3871667 549.2983333

Vložka 1 2 0 0 0 0 0 0 ….. 0 0 0 0 0 0 0 0.682 0.682 558.682 557.8985 ….. 552.4615 552.3246667

Vložka 1 2 max 0 0 0 0 0 ….. 2 2 0 1 1 391 15022 0.682 0.617 557.617 556.9358333 ….. 552.4005 552.2503333

DTP                  1 2 3 4 5 ….. 160 161 162 163 164

ZNACKA    A1A A2A A3A A4A A5A ….. A1R A2R A3R A4R A5R

Vložka 2 0 0 0 0 0 0 0 ….. 0 0 0 0 0 0 0 0.670167 0.670167 550.6701667 550.011 ….. 544.443 544.271

Vložka 2 0 max 0 0 0 1 6 ….. 4 0 0 1 2 457 18483 0.670167 0.352933 550.3529333 549.7186667 ….. 545.3384667 545.2231333

Vložka 2 1 0 0 0 0 0 0 ….. 0 0 0 0 0 0 0 0.782833 0.782833 554.7828333 554.1118333 ….. 548.5778333 548.4028333

Vložka 2 1 max 1 0 0 1 7 ….. 4 0 0 0 1 452 18172 0.782833 0.526333 554.5263333 553.785 ….. 549.3225 549.2273333

Vložka 2 2 0 0 0 0 0 0 ….. 0 0 0 0 0 0 0 0.717333 0.717333 558.7173333 557.9316667 ….. 552.4716667 552.3531667

Vložka 2 2 max 0 1 0 0 8 ….. 5 2 0 0 0 466 17850 0.717333 0.413 558.413 557.727 ….. 553.2613333 553.166

DTP                  1 2 3 4 5 ….. 160 161 162 163 164

ZNACKA    A1A A2A A3A A4A A5A ….. A1R A2R A3R A4R A5R

Vložka 3 0 0 0 0 0 0 0 ….. 0 0 0 0 0 0 0 0.631583 0.63158 550.631583 549.968167 ….. 544.454417 544.293417

Vložka 3 0 max 0 0 1 2 12 ….. 4 0 0 0 3 461 17596 0.631583 0.352933 550.3529333 549.7186667 ….. 545.3384667 545.2231333

Vložka 3 1 0 0 0 0 0 0 ….. 0 0 0 0 0 0 0 0.651 0.651 554.651 553.9808333 ….. 548.4905 548.3135

Vložka 3 1 max 1 0 0 2 2 ….. 2 0 0 0 1 442 17721 0.651 0.527667 554.5276667 553.8098333 ….. 549.395 549.3156667

Vložka 3 2 0 0 0 0 0 0 ….. 0 0 0 0 0 0 0 0.707714 0.707714 558.7077143 557.9217381 ….. 552.4628095 552.3361667

Vložka 3 2 max 0 1 0 1 5 ….. 0 0 1 0 1 437 16865 0.707714 0.474 558.474 557.722 ….. 553.1738333 553.0306667

DTP                  1 2 3 4 5 ….. 160 161 162 163 164

ZNACKA    A1A A2A A3A A4A A5A ….. A1R A2R A3R A4R A5R

Vložka 4 0 0 0 0 0 0 0 ….. 0 0 0 0 0 0 0 0.631583 0.63158 550.631583 549.968167 ….. 544.454417 544.293417

Vložka 4 0 max 0 0 0 1 8 ….. 1 0 0 0 2 440 17687 0.631583 0.352933 550.3529333 549.7186667 ….. 545.3384667 545.2231333

Vložka 4 1 0 0 0 0 0 0 ….. 0 0 0 0 0 0 0 0.7455 0.7455 554.7455 554.0476667 ….. 548.5598333 548.4246667

Vložka 4 1 max 0 0 0 2 6 ….. 0 0 0 0 1 498 19725 0.7455 0.558167 554.5581667 553.763 ….. 549.3316667 549.229

Vložka 4 2 0 0 0 0 0 0 ….. 0 0 0 0 0 0 0 0.747 0.747 558.747 557.954 ….. 552.4458333 552.305

Vložka 4 2 1 0 0 0 0 3 ….. 2 0 0 0 0 210 8130 0.747 0.4615 558.4615 557.6881667 ….. 552.8425 552.715

Vložka 4 2 max 0 1 0 0 5 ….. 0 0 1 1 0 227 17077 0.4615 0.509667 558.5096667 557.7586667 ….. 553.1215 552.9691667

DTP                  1 2 3 4 5 ….. 160 161 162 163 164

ZNACKA    A1A A2A A3A A4A A5A ….. A1R A2R A3R A4R A5R

Vložka 5 0 0 0 0 0 0 0 ….. 0 0 0 0 0 0 0 0.631583 0.63158 550.631583 549.968167 ….. 544.454417 544.293417

Vložka 5 0 max 0 0 0 1 0 ….. 4 0 0 0 1 422 16812 0.631583 0.443667 550.4436667 549.7803333 ….. 545.2686667 545.153

Vložka 5 1 0 0 0 0 0 0 ….. 0 0 0 0 0 0 0 0.881333 0.881333 552.8813333 552.31 ….. 548.313 548.2701667

Vložka 5 1 max 0 0 0 1 3 ….. 1 0 0 0 0 259 10189 0.881333 0.667833 552.6678333 552.0353333 ….. 548.6115 548.609

Vložka 5 2 0 0 0 0 0 0 ….. 0 0 0 0 0 0 0 0.8095 0.8095 558.8095 558.0428333 ….. 552.6328333 552.515

Vložka 5 2

DTP                  1 2 3 4 5 ….. 160 161 162 163 164

ZNACKA    A1A A2A A3A A4A A5A ….. A1R A2R A3R A4R A5R

Vložka 6 0 0 0 0 0 0 0 ….. 0 0 0 0 0 0 0 0.631583 0.63158 550.631583 549.968167 ….. 544.454417 544.293417

Vložka 6 0 max 0 0 0 1 3 ….. 3 0 0 2 0 478 18984 0.631583 0.503333 550.5033333 549.8536667 ….. 545.5078333 545.4095

Vložka 6 1 0 0 0 0 0 0 ….. 0 0 0 0 0 0 0 0.662833 0.662833 554.6628333 553.9018333 ….. 548.4681667 548.3405

Vložka 6 1 max 0 0 0 1 6 ….. 3 0 0 0 3 464 18136 0.662833 0.292667 554.2926667 553.5488333 ….. 549.4116667 549.2968333

Vložka 6 2 0 0 0 0 0 0 ….. 0 0 0 0 0 0 0 0.802 0.802 558.802 558.0145 ….. 552.5613333 552.4395

Vložka 6 2 …..

DTP                  1 2 3 4 5 ….. 160 161 162 163 164

ZNACKA    A1A A2A A3A A4A A5A ….. A1R A2R A3R A4R A5R

Vložka 7 0 0 0 0 0 0 0 ….. 0 0 0 0 0 0 0 0.631583 0.63158 550.631583 549.968167 ….. 544.454417 544.293417

Vložka 7 0 1 0 0 0 1 6 ….. 0 0 0 1 0 332 13078 0.631583 0.509667 550.5096667 549.7628333 ….. 545.2298333 545.139

Vložka 7 0 max 0 0 0 0 0 ….. 0 0 0 0 0 92 16649 0.509667 0.3845 550.3845 549.6923333 ….. 545.2898333 545.153

Vložka 7 1 0 0 0 0 0 0 ….. 0 0 0 0 0 0 0 0.643 0.643 554.643 553.86 ….. 548.3816667 548.2438333

Vložka 7 1 max 0 0 0 0 6 ….. 4 0 0 1 0 482 18715 0.643 0.439 554.439 553.6716667 ….. 549.3973333 549.3043333

Vložka 7 2 0 0 0 0 0 0 ….. 0 0 0 0 0 0 0 0.563667 0.563667 558.5636667 557.7716667 ….. 552.3016667 552.173

Vložka 7 2 …..

DTP                  1 2 3 4 5 ….. 160 161 162 163 164

ZNACKA    A1A A2A A3A A4A A5A ….. A1R A2R A3R A4R A5R

Vložka 8 0 0 0 0 0 0 0 ….. 0 0 0 0 0 0 0 0.631583 0.63158 550.631583 549.968167 ….. 544.454417 544.293417

Vložka 8 0 max 0 0 0 1 0 ….. 5 0 0 2 1 419 16261 0.631583 0.2965 550.2965 549.693 ….. 545.3548333 545.2478333

Vložka 8 1 0 0 0 0 0 0 ….. 0 0 0 0 0 0 0 0.615833 0.615833 554.6158333 553.8345 ….. 548.3708333 548.2563333

Vložka 8 1 1 0 0 0 0 0 ….. 1 0 0 0 0 84 3214 0.615833 0.462667 554.4626667 553.6443333 ….. 548.5538333 548.3941667

Vložka 8 1 max 0 0 0 1 6 ….. 6 0 0 1 3 371 17713 0.462667 0.408333 554.4083333 553.6665 ….. 549.356 549.2793333

Vložka 8 2 0 0 0 0 0 0 ….. 0 0 0 0 0 0 0 0.707714 0.707714 558.7077143 557.9217381 ….. 552.4628095 552.3361667

Vložka 8 2 …..

DTP                  1 2 3 4 5 ….. 160 161 162 163 164

ZNACKA    A1A A2A A3A A4A A5A ….. A1R A2R A3R A4R A5R

Vložka 9 0 0 0 0 0 0 0 ….. 0 0 0 0 0 0 0 0.631583 0.63158 550.631583 549.968167 ….. 544.454417 544.293417

Vložka 9 0 1 0 0 0 2 3 ….. 0 0 0 1 0 291 11465 0.631583 0.24 550.24 549.6241667 ….. 545.2193333 545.1158333

Vložka 9 0 max 0 0 0 0 0 ….. 0 0 0 0 0 149 17380 0.24 0.136667 550.1366667 549.574 ….. 545.2711667 545.1523333

Vložka 9 1 0 0 0 0 0 0 ….. 0 0 0 0 0 0 0 0.625333 0.625333 554.6253333 553.8601667 ….. 548.4093333 548.2776667

Vložka 9 1 max 0 0 0 0 6 ….. 0 0 0 0 0 458 17910 0.625333 0.474167 554.4741667 553.673 ….. 549.3731667 549.2773333

Vložka 9 2 0 0 0 0 0 0 ….. 0 0 0 0 0 0 0 0.6325 0.6325 558.6325 557.839 ….. 552.3648333 552.2428333

Vložka 9 2 …..

PRŮMĚRY NA HLADINÁCH
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dat vznikly tři soubory tabulek skládajících se z 18 - ti listů, které odpovídají údajům pro 

tvorbu algoritmu trénovacích množin pro vložky nové a vložky s 1. a 2. renovací. Tabulky 5, 

6 a 7 zobrazují požadovaný algoritmus pro jednotlivé periody používaní vložek. Jelikož 2. 

renovace vložek č. 5 až 9 neměly v době tvoření modelu životnosti krystalizátoru odlité 

potřebné množství oceli, nebyly v této diplomové práci, z důvodu nedostatku dat zařazeny viz 

tabulka 7. 

Tabulka 5 - Trénovací množina – 1. hladina nová vložka 

 

Tabulka 6 - Trénovací množina – 1. hladina vložka 1. renovace 

 

Tabulka 7 - Trénovací množina – 1. hladina - vložka 2. renovace 

 

 

 Renova

ce

Taveb 

celkem
Odl i to

Vstup-10 

HLADINA

Výstup-10 

HLADINA

DTP                          1 2 3 4 5 ….. 160 161 162 163 164

ZNACKA       A1A A2A A3A A4A A5A ….. A1R A2R A3R A4R A5R

Vložka 1 0 max 0 0 0 2 8 ….. 7 0 0 1 2 475 18052 0,593 0.3529333

Vložka 2 0 max 0 0 0 1 6 ….. 4 0 0 1 2 457 18483 0.670167 0.3529333

Vložka 3 0 max 0 0 1 2 12 ….. 4 0 0 0 3 461 17596 0.631583 0.3529333

Vložka 4 0 max 0 0 0 1 8 ….. 1 0 0 0 2 440 17687 0.631583 0.3529333

Vložka 5 0 max 0 0 0 1 0 ….. 4 0 0 0 1 422 16812 0.631583 0.4436667

Vložka 6 0 max 0 0 0 1 3 ….. 3 0 0 2 0 478 18984 0.631583 0.5033333

Vložka 7 0 max 0 0 0 1 6 ….. 0 0 0 1 0 424 16649 0.509667 0.3845

Vložka 8 0 max 0 0 0 1 0 ….. 5 0 0 2 1 419 16261 0.631583 0.2965

Vložka 9 0 max 0 0 0 2 3 ….. 0 0 0 1 0 440 17380 0.631583 0.1366667

 Renova

ce

Taveb 

celkem
Odl i to

Vstup-10 

HLADINA

Výstup-10 

HLADINA

DTP                     1 2 3 4 5 ….. 160 161 162 163 164

ZNACKA      A1A A2A A3A A4A A5A ….. A1R A2R A3R A4R A5R

Vložka 1 1 max 1 0 0 1 4 ….. 2 0 0 0 0 439 17881 0.7375 0.4605

Vložka 2 1 max 1 0 0 1 7 ….. 4 0 0 0 1 452 18172 0.782833 0.526333

Vložka 3 1 max 1 0 0 2 2 ….. 2 0 0 0 1 442 17721 0.651 0.527667

Vložka 4 1 max 0 0 0 2 6 ….. 0 0 0 0 1 498 19725 0.7455 0.558167

Vložka 5 1 max 0 0 0 1 3 ….. 1 0 0 0 0 259 10189 0.881333 1.332167

Vložka 6 1 max 0 0 0 1 6 ….. 3 0 0 0 3 464 18136 0.662833 0.292667

Vložka 7 1 max 0 0 0 0 6 ….. 4 0 0 1 0 482 18715 0.643 0.439

Vložka 8 1 max 0 0 0 1 6 ….. 7 0 0 1 3 455 17713 0.615833 0.408333

Vložka 9 1 max 0 0 0 0 6 ….. 0 0 0 0 0 458 17910 0.625333 0.474167

 Renova

ce

Taveb 

celkem
Odl i to

Vstup-10 

HLADINA

Výstup-10 

HLADINA

DTP                          1 2 3 4 5 ….. 160 161 162 163 164

ZNACKA      A1A A2A A3A A4A A5A ….. A1R A2R A3R A4R A5R

Vložka 1 2 max 0 0 0 0 0 ….. 2 2 0 1 1 391 15022 0.682 0.617

Vložka 2 2 max 0 1 0 0 8 ….. 5 2 0 0 0 466 17850 0.717333 0.413

Vložka 3 2 max 0 1 0 1 5 ….. 0 0 1 0 1 437 16865 0.707714 0.474

Vložka 4 2 max 0 1 0 0 8 ….. 2 0 1 1 0 437 17077 0.747 0.5096667
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Takto vzniklé trénovací množiny jsou následně aplikovány v software pro statickou 

analýzu dat STATISTICA. Výstupem z tohoto programu je pro každé období použití 

měděných vložek 18 neuronových sítí, jež každá z nich odpovídá jedné hladině. Tyto 

neuronové sítě tvoří podklad pro tvorbu modelu opotřebení krystalizátoru. 

5.2 Výsledek učení neuronové sítě 

Jak již bylo výše, uvedeno z každého období použití měděné vložky vzniklo pomocí 

programu STATISTICA 18. neuronových sítí, kde výstupem je střední průměr pro každou 

hladinu. Pro výsledné řešení byly v tomto programu použity vícevrstvé perceptronové sítě 

jejichž architektura se odvíjí od množství značek odlitých krystalizátory za dané období, 

několika proměnlivými skrytými vrstvami a jedním výstupem. 

Vstupní parametry jsou zde použity celkový počet značek a množství oceli odlité za 

dané období, jako kontrolní údaj slouží součet taveb. Výstupem je parametr určující střední 

průměr pro jednotlivé hladiny po celé výšce krystalizátoru. Tabulka 8 zobrazuje výsledky 

učení pro jedno období používání všech 9 - ti vložek, v níž jsou uvedeny střední hodnoty 

průměrů po jednotlivých výškách krystalizátoru jako vstupní parametry a jako výstupní jsou 

uvedeny střední průměry naučené sítě  

Pro výsledné posouzení modelu je uvedeno 18 grafů pro každou hladinu jeden, jež 

vyobrazují výsledky neuronové sítě, které jsou reprezentovány hodnotu lineární regrese pro 

každou hladinu. Z uvedených údajů vyplývají uspokojivé výsledky po celé výšce 

krystalizátoru kde je platnost modelu 74,7%. I když je tento model navržen hlavně pro 

sledování dolní konicity měděné vložky krystalizátoru kde mezi 12 až 15. hladinou je jeho 

platnost 81,2% tak i v horních hladinách vykazuje uspokojivých výsledků, jejichž hodnota je 

79,2%. 
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Tabulka 8 - Výsledky učení neuronové sít 

 

 1 2 3 4 5 5 7 8 9

výstup MKL 

100/420
0.4605 0.52633333 0.52766667 0.55816667 1.3322 0.29266667 0.439 0.40833333 0.47416667

Neuron. síť -

výstup
0.461505 0.667833 0.667833 0.557176 0.667833 0.347586 0.441231 0.347586 0.473895

výstup MKL 

100/420
0.752833 0.785 0.80983333 0.763 0.035333 0.54883333 0.671667 0.6665 0.673

Neuron. síť -

výstup
0.715297 0.723440 0.737913 0.728191 0.587620 0.701181 0.704967 0.690385 0.706008

výstup MKL 

100/420
0.054667 0.05033333 0.16733333 0.02866667 0.4365 0.8905 0.939667 0.9285 0.01166667

Neuron. síť -

výstup
0.054667 0.050333 0.167333 0.325927 0.436500 0.890500 0.076591 0.928500 0.011667

výstup MKL 

100/420
0.333833 0.34533333 0.53716667 0.31733333 0.8415 0.24033333 0.229167 0.213 0.31233333

Neuron. síť -

výstup
0.333803 0.345329 0.537235 0.317252 0.841546 0.240349 0.223019 0.213380 0.312349

výstup MKL 

100/420
0.687333 0.68733333 0.91483333 0.6785 0.2725 0.611 0.604 0.57 0.66266667

Neuron. síť -

výstup
0.683594 0.680811 0.911741 0.694613 0.270434 0.603705 0.638240 0.574603 0.660767

výstup MKL 

100/420
0.1925 0.1565 0.4135 0.172 0.856667 0.13233333 0.140167 0.08216667 0.13316667

Neuron. síť -

výstup
0.123286 0.247923 0.435780 0.191421 0.837969 0.085182 0.086768 0.084456 0.090232

výstup MKL 

100/420
0.8665 0.81333333 0.02933333 0.89066667 0.606333 0.7975 0.817 0.765 0.807

Neuron. síť -

výstup
0.866500 0.813333 0.029333 0.796411 0.606333 0.797500 0.794810 0.765000 0.807000

výstup MKL 

100/420
0.581833 0.52583333 0.7395 0.54183333 0.417667 0.51516667 0.564667 0.47883333 0.52883333

Neuron. síť -

výstup
0.541338 0.540613 0.545208 0.543920 0.540648 0.541830 0.540693 0.540839 0.541208

výstup MKL 

100/420
0.3285 0.2845 0.60466667 0.3035 0.247667 0.25783333 0.333167 0.23183333 0.26433333

Neuron. síť -

výstup
0.346624 0.289749 0.411226 0.318339 0.276842 0.190437 0.222742 0.193473 0.225311

výstup MKL 

100/420
0.1165 0.05133333 0.40366667 0.0915 0.1165 0.055 0.1315 0.02833333 0.05566667

Neuron. síť -

výstup
0.066436 0.032840 0.382109 0.082073 0.033934 0.028402 0.028624 0.028391 0.028751

výstup MKL 

100/420
0.994 0.91933333 0.2175 0.95983333 0.0255 0.92766667 0.003167 0.908 0.93466667

Neuron. síť -

výstup
0.994000 0.931877 0.287011 0.991634 0.034793 0.994000 0.994000 0.994000 0.994000
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Graf 1 - Výsledek neuronové sítě 1. hladina      Graf 2 - Výsledek neuronové sítě 2. hladina 

   

 

Graf 3 - Výsledek neuronové sítě 3. Hladin      Graf 4 - Výsledek neuronové sítě 4. hladina 
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Graf 5 - Výsledek neuronové sítě 5. hladina      Graf 6 - Výsledek neuronové sítě 6. hladina 

   

 

Graf 7 - Výsledek neuronové sítě 7. hladina      Graf 8 - Výsledek neuronové sítě 8. hladina 
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Graf 9 - Výsledek neuronové sítě 9. hladina      Graf 10 - Výsledek neuronové sítě 10. hladina 

   

 

Graf 11 - Výsledek neuronové sítě 11. hladina   Graf 12 - Výsledek neuronové sítě 12. hladina 
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Graf 13 - Výsledek neuronové sítě 13. hladina   Graf 14 - Výsledek neuronové sítě 14. hladina 

   

 

Graf 15 - Výsledek neuronové sítě 15. hladina   Graf 16 - Výsledek neuronové sítě 16. hladina 
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Graf 17 - Výsledek neuronové sítě 17. hladina   Graf 18 - Výsledek neuronové sítě 18. hladina 
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6. Závěr 

Úkolem této diplomové práce bylo odhadnout po odlití určitého množství oceli 

krystalizátorem jeho životnost, což znamenalo vytvoření pomocí neuronových sítí modelu 

krystalizátoru, na základě kterého by bylo možno stanovit míru jeho opotřebení. Rozhodující 

kritéria pro návrh trénovacích množin měly závislosti na četnosti odlitých značek, počtu 

odlitých taveb krystalizátorem, množstvím odlité oceli krystalizátorem a kruhovosti 

(konicitou) po celé jeho výšce. 

K vytvoření modelu bylo využito dat z Vizualizačního Informačního Systému (V.I.S) 

Třineckých železáren a.s., odkud byly použito provozních údajů ze ZPO1 a údajů získaných 

systémem MKL 100/420. Vzniklo 3x18 trénovacích množin pro jednotlivá období používání 

měděných vložek krystalizátorů. Pro období 1 renovace byly vzniklé trénovací množiny 

zpracovány v software STATISTICA, kde výstupem je 18 neuronových sítí. Vzniklé 

neuronové sítě budou následně transformovány do počítačového modelu, jenž není součásti 

této diplomové práce, ale díky němuž bude možno bez nutnosti proměřování dutiny měděné 

vložky krystalizátoru stanovit její opotřebení po odlití zadané značky oceli. 

Pro tvorbu trénovacích množin bylo použito údajů z 9 - ti krystalizátoru, na nichž je 

odlito od 16 až po 19 kilotun pro individuální periody životnosti každého z nich. Nicméně 

měření provedené na všech 9 - ti vložkách před nasazením do provozu a po jejich opotřebení 

bylo provedeno pouze u první renovace. 

Získané výsledky z neuronových sítí potvrzují předpoklad, že trénovací množiny 

vzniklé z měření na 9 – ti vložkách jsou nedostatečné a neuronová síť není dostatečně 

naučená. Nicméně pro některé hladiny, především dolní části krystalizátoru i přes výše 

uvedenou skutečnost výsledky potvrdily správnost zvoleného přístupu. Lze předpokládat, že 

při případném zavedení do provozních podmínek se bude vytvořený model dále zpřesňovat v 

důsledku rozšiřování datové základny. 

Platnost toho modelu pro množství mezi 16 – 19 kilotunami odlité oceli pro oblast 

dolní konicity, která je předmětem zkoumání této diplomové práce je mezi 12. až 15. hladinou 

81,2%. Pro stanovení větší přesnosti modelu v rámci jeho tvorby, doporučuji na větším počtu 

měděných vložek krystalizátoru provádění častějších měření kruhovosti systémem MKL 

100/420, které bych navrhoval alespoň 4krát za jednu periodu jejich používání. Jelikož tento 

systém umožňuje měření dutiny vložky krystalizátoru přímo na licím stroji bez nutnosti její 
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demontáže, doporučil bych její proměření před nasazením na licí stroj, po odlití cca 10 – ti 

kilotun oceli, následně po dalších 5 – ti a po vyřazení tj cca po odlití 18 – ti kilotun. 

Uplatněním tohoto modelu v provozních aplikacích se eliminuje práce, jakou je 

měření dutiny vložky systémem MKL 100/420. V budoucnu by mělo další využití modelu v 

praxi nápomoci k vytvoření aplikací, pomoci níž by bylo možno určit stav vložky 

krystalizátoru a v závislosti na odlévané značce stanovit, jaké množství dané značky je jí 

možno ještě odlít. 
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