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Abstrakt 

POSTULKA M.  Diplomová práce je zaměřena na problematiku algoritmizace hodnocení 

stavu desek krystalizátoru na zařízení plynulého odlévání oceli s využitím znalostních 

systémů. Výsledkem je ohodnocení stavu životnosti desky krystalizátoru z údajů o 

jednotlivých vadách vzniklých na desce krystalizátorů v průběhu provozního režimu. 

V rámci práce je popsána technologie plynulého odlévání, znalostní systémy, dále je 

popsán samotný algoritmus řešení, který je demonstrován na praktickém příkladu. K řešení 

problému a demonstraci praktických výsledků byl použit expertní systém NTS. 

 

Abstract 

POSTULKA M.  This thesis is focused on the issues of algorithm assessment of 

crystallizer plates in the continuous casting of steel using knowledge-based systems. The 

result of the evaluation is the state of service life of the crystallizer plate from the data on 

individual defects incurred on the plate molds during operating mode. The thesis describes 

the continuous casting technology, knowledge systems, and describes a solution algorithm 

itself, which is demonstrated on a practical example. The expert system NTS has been used 

to solve the problem and to demonstrate the results practically. 
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1. Úvod 

Rychlý rozvoj techniky, požadavky trhu zvyšují nároky na čistotu a jakost předlitků 

vyráběných na zařízení plynulého odlévání oceli. Při technologii lití nám mohou vznikat 

vady, které můžeme eliminovat tím, že budeme dodržovat podmínky lití a zajistíme dobrý 

stav zařízení. Na vznik vad na plynule litých předlitcích má vliv mnoho faktorů, jako jsou 

například druh oceli, typ licího zařízení, provozní podmínky, ale především technologie 

lití. Pod vadami technologie lití si můžeme představit například přehřátí oceli nad teplotu 

likvidu, použití licího prášku, způsob chlazení, rychlost odlévání, seřízení osy stroje, 

přítlaky tažných stolic atd. Na vzniku vad má výrazný vliv krystalizátor a jeho povrchová 

kvalita desek a jeho životnost. Životnost krystalizátoru bývá řádově 100 až 2500 taveb. 

Vady ovlivňují povrch předlitků, což hraje důležitou roli v kvalitě daného předlitku. 

Klasifikace vad předlitků je spojená se stanovením příčin jejich vzniku a se stanovením 

opatření jejich výskytu. To vše vychází ze vzhledových a technologických znaků. 

Cílem této diplomové práce je algoritmizace vad desek krystalizátorů na zařízení pro 

plynulé odlévání oceli. Výměna krystalizátoru je vyvolána stavem povrchu nebo stavem 

spojů v rozích desek krystalizátoru. Tato práce je zaměřena pouze na povrchové vady 

desky krystalizátoru. Po demontáži krystalizátoru na údržbě se nejprve vady na deskách 

proměří, vyhodnotí a navrhne se oprava zjištěných vad. Za předpokladu, že se jedná o 

povrchové vady, které jsou hlubší než vrstva chromu (niklu) a tudíž vady zasahují do 

měděné části krystalizátoru, musí se vrstva chromu znovu nanést na desku krystalizátoru. 

Vady na deskách, které do měděné části krystalizátoru nepronikly, tak se opraví 

přebroušením a takto opravené se vrací se zpět do provozu. 

Problematika algoritmizace hodnocení stavu desek krystalizátoru na zařízení plynulého 

odlévání oceli v této diplomové práci bude řešena s využitím expertního systému, 

programu NTS. Expertní systém nám umožní klasifikovat kvalitu desek krystalizátoru na 

základě měření vad na deskách. Důležité parametry vad desek, které se vkládají do 

expertního systému NTS jsou délka, šířka a nedůležitější parametr hloubka. Klasifikovat 

kvalitu desek metodou expertního systému umožní hodnocení výrobních parametrů 

plynulého odlévání oceli a ovlivnění životnosti desek krystalizátoru. 
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2. Expertní systémy 

2.1. Charakteristika expertních systémů 

Expertní systém je definován Feigenbaumem jako počítačový program, simulující 

rozhodovací činnost experta při řešení složitých úloh a využívající vhodně zakódovaných, 

explicitně vyjádřených znalostí, převzatých od experta, s cílem dosáhnout ve zvolené 

problémové oblasti kvality rozhodování na úrovni experta.  

Hlavním úkolem a to co vyžadujeme a očekáváme od expertních systémů je poskytnout 

závěry o stavech sledované soustavy nebo o postupech řešení úloh. Tyto závěry jsou 

získávány na základě numerických nebo jazykových informací o konkrétním stavu 

soustavy. Klíčový požadavek je, aby hodnota závěrů expertního systému odpovídala 

hodnotě závěrů, které by v té jisté situaci vytvořil zkušený expert. [3] 

2.2.  Znalostní inženýrství 

Ve fázi výstavby expertního systému buduje bázi znalostí ve spolupráci s expertem resp. 

experty znalostní inženýr. Ten musí být dostatečně detailně seznámen nejen 

s problematikou expertních systémů, formami reprezentace znalostí a inferenčními 

mechanismy, ale do nezbytné hloubky i s problémovou oblastí úlohy. Jeho úkolem je 

získávat znalosti od experta a vhodným způsobem je zakódovat. [3] 

Prázdné expertní systémy přinesly v 80. letech minulého století velký rozmach jejich 

použití. Jelikož neobsahují znalosti (což je v podstatě know-how), jsou relativně levné a 

komerčně dostupné. Řešení jejich konkrétní problémové orientace, tj. naplnění báze 

znalostí a jejich odladění, spadá do poměrně nové samostatné součásti umělé inteligence 

nazývané znalostní inženýrství. Objevuje se tak nová profese znalostního inženýra jako 

odborníka na získávání, formalizaci, využívání a údržbu znalostí. [13] 

2.3.  Znaky expertních systémů – báze znalostí 

Do báze znalostí jsou vládány znalosti experta, které jsou potřebné k řešení daného 

problému. Zachycuje celou šíři znalostí od nejobecnějších, učebnicových, až po znalosti 

vysoce specifické, od všeobecně známých až ke znalostem „soukromým“ (takové, jaké by 

si expert ani nedovolil publikovat), od exaktně dokázaných až k nejistým heuristikám (což 

jsou pravidla „zdravého rozumu“ založená na zkušenostech, exaktně nedokázané znalosti, 

které expert nabyl za své praxe a o nichž ví, že mu často pomohly při řešení podobných 

problémů, avšak nemusí nalézt správné řešení). Experta odlišuje od průměrného 
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pracovníka v dané problémové oblasti právě rozsah a kvalita speciálních, mnohdy 

soukromých, heuristických znalostí. [22] 

Expertní systémy se vyznačují charakteristickými rysy:  

 oddělení znalostí a mechanismu jejich využívání (tím se expertní systémy odlišují 

od klasických programů),   

 schopnost rozhodování za neurčitosti,  

 schopnost vysvětlování. 

 

2.4. Data uložená v bázi dat 

Báze znalostí popisuje znalosti z dané oblasti a má charakter obecného rozhodovacího 

pravidla. Při řešení konkrétního případu dosazujeme, vkládáme data o daném případu do 

obecně formulovaných znalostí z báze znalostí. V dialogovém režimu počítače vkládá 

uživatel data o konkrétním případu. Dialog uživatele s počítačem má charakter dialogu 

méně zkušeného odborníka s expertem. Expertní systém se uživatele dotazuje na údaje, 

týkající konzultovaného případu, a na základě odpovědí a svých obecných znalostí si 

postupně vykresluje závěr, eventuálně dochází k řešení. Otázky jsou řazeny systematicky a 

voleny dynamicky s využitím principů umělé inteligence. Množinu všech údajů k danému 

případu nazýváme na rozdíl od báze znalostí - bází dat. [3] 

Způsob zpracování znalostí a dat v expertním systému musí mít některé rysy podobné 

způsobu uvažování experta. Expert pracuje velmi často s nejistými znalostmi a expertní 

systém musí být schopen: 

 využívat nejistých znalostí, znalostí s přidělenou mírou důvěry v jejich platnost - 

nejistota v bázi znalostí, 

 využívat odpovědí "nevím" zahrnujících nejistotu uživatele - nejistota v bázi dat. 

Pokud se má expertní systém přiblížit úrovni rozhodování expertů, musí být schopen 

poskytnout radu i v situaci, kdy požadovaná data nejsou k dispozici. Z tohoto důvodu je 

požadováno, aby v bázi znalostí byly zahrnuty násobné či alternativní cesty vyvozování. 

Na expertní systémy jsou z pohledu vnějšího chování kladeny požadavky vyplívající z 

představy, že expertní systém nahrazuje odborníka, poskytujícího konzultaci méně 

zkušenému odborníkovi. Počítačový expertní systém musí být nejen schopen vést s 
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uživatelem dialog ve formě otázka-odpověď, ale musí být schopen vysvětlit a zdůvodnit 

dílčí závěry a položit doplňující dotazy. Nicméně expertní systém musí umět řešit i 

podproblémy specifikované uživatelem v průběhu konzultace. [3] 

Základní kategorie problémů, pro které je vhodné použití expertních systémů: 

 konfigurace - sestavení vhodných komponent systému vhodným způsobem, 

 diagnostika - určení stavu nesprávného fungování systému z pozorovatelných 

projevů jeho chování, 

 interpretace - vysvětlení vypozorovaných dat, které situaci popisují, 

 monitorování - sledování chování systému na základě porovnání vypozorovaných 

dat s očekávanými a následné odstranění odchylek, 

 plánování - stanovení posloupnosti akcí pro dosažení požadovaného výsledku, 

 prognózování - předpovídání pravděpodobných důsledků zadaných situací, 

 ladění - sestavení předpisu pro odstranění odchylky nebo chybového stavu,  

 řízení - regulace procesů (může zahrnovat, diagnostiku, monitorování, plánování, 

prognóza a úpravu systému).  

 učení - inteligentní výuka, při níž se zdokonalují vědomosti studenta.  

Z obecného hlediska lze expertní systémy klasifikovat do třídy systémů analyzujících 

(typickým problémem je diagnostika) a do třídy systémů syntetizujících (typickým 

problémem je plánování). Na těchto hlediscích závisí jejich architektura. 

Podle charakteru řešených problémů můžeme expertní systémy rozdělit:  

 diagnostické, jejichž úkolem je určit, která z hypotéz z předem definované konečné 

množiny cílových hypotéz nejlépe koresponduje s reálnými daty týkajícími se 

daného konkrétního případu.  

 plánovací, které obvykle řeší takové úlohy, kdy je znám cíl řešení a počáteční stav a 

je třeba s využitím dat o konkrétním řešeném případu nalézt posloupnost kroků, 

kterými lze cíle dosáhnout.  

Výhody expertních systémů:  

 schopnost řešit složité problémy,  
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 dostupnost expertíz a snížené náklady na jejich provedení,  

 trvalost a opakovatelnost expertíz,  

 nástroj pro začátečníky,  

 znalosti expertů po odchodu z firem jsou uchovány. 

Nevýhody expertních systémů:  

 nebezpečí selhání po změně podmínek,  

 neschopnost poznat meze své použitelnosti.  

3. Krystalizátor 

3.1. Historie  

Již v roce 1840 G.E. Sellers a v roce 1843 J. Laing navrhli a postavili malá zařízení pro 

plynulé lití olověných trubek. V Sallersově zařízení se trubky odlévaly ve vodou 

chlazeném krystalizátoru, zatímco charakteristickým rysem dobře známého Laingova 

stroje bylo přídavné zařízení pro otáčení osovým trnem, čímž se mělo zabránit ulpívání 

odlévaného kovu na stěnách vodou chlazeného krystalizátoru. Krystalizátory použité na 

těchto strojích se spíše podobaly vodou chlazeným protlačovacím matricím a spotřeba 

chladící vody byla velmi nízká. [1]   

Myšlenkou plynulého odlévání oceli se poprvé zabýval Henry Bessemer, který navrhl 

plynulý bezingotový proces výroby válcovaných plechů. H. Bessemer postavil stroj na 

výrobu ocelových plechů přímým odléváním tekutého kovu mezi dva otáčivé vodou 

chlazené válce. Tento stroj patentoval v roce 1857 a provedl na něm řadu úspěšných 

pokusů, čímž dokázal možnost realizace myšlenky plynulého odlévání. [1] 

V roce 1934 postavil profesor A.V. Ulitovskij stroj pro přímou výrobu tzv. tekutého pásu 

litím kovu mezi dva rotující vodou chlazené válce. Podařilo se mu odlévat tekuté pásy ze 

šedé litiny, nikl-hliníkové magnetické oceli a jiné slitiny. [4] 

Počátky vývoje technologie plynulého odlévání oceli byly velmi náročné a to vzhledem ke 

specifickým potížím. V důsledku vysoké teploty tavení, nízké tepelné vodivosti a vysoké 

tepelné kapacity oceli je tuhnutí dosti náročným procesem. [4] 
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Tekutá ocel rozpouští uhlík a téměř všechny kovy, přičemž dosti aktivně reaguje se 

žáruvzdornými materiály, s nimiž přichází do styku. Nepřekvapuje tedy, že úspěšný proces 

plynulého lití oceli bylo možno uskutečnit až tehdy, když byl vyřešen velký počet 

problémů spojených s vývojem strojního zařízení pro rychlé a řízené odvádění tepla a 

tuhnutí kovu. [1] 

3.2.  Primární oblast 

Plynulé odlévání oceli je v posledním období nejvýznamnější inovací její technologie 

výroby. Jeho masové rozšíření bylo doprovázeno rychlým vývojem konstrukce zařízení 

pro plynulé odlévání a zdokonalováním jeho technologie. Současně si zvýšené požadavky 

na kvalitu oceli vynutily urychlení rozvoje pánvové metalurgie, protože užití některých 

jejich prvků se stalo pro současný proces plynulého odlévání nepostradatelným.  

Proces plynulého odlévání můžeme definovat jako technologický postup, při kterém je 

tekutá ocel průběžně přeměňována v předlitek, většinou neomezené délky, jehož průřez je 

přizpůsoben požadavkům následného tváření za tepla. 

Tekutý kov se odlévá do měděného krystalizátoru s vodou chlazenými stěnami, který 

obvykle osciluje vertikálně sinusoidním pohybem nezávisle na zařízení přivádějícím ocel. 

Krystalizátor, na počátku odlévání na dolním konci uzavřený krystalizační zátkou, se 

naplní tekutou ocelí. Takto vzniklý předlitek je průběžně z krystalizátoru tažen. 

Po opuštění krystalizátoru je předlitek chlazen v zóně sekundárního chlazení takovou 

intenzitou, aby před dělením byl utuhlý v celém průřezu, ale ponechal si tepelný obsah 

potřebný ke zkrácení doby ohřevu před následným tvářením předlitku za tepla. [2] 

Jeden z nejdůležitějších uzlů ZPO (zařízení pro plynulé odlévání oceli) je právě 

krystalizátor, neboť prvotní odvádění tepla z tekuté oceli je základním metalurgickým 

problémem procesu plynulého lití. Obrázek 1 nám zobrazuje zařízení pro plynulé odlévání 

oceli a to schéma bramového kontilití s primárním, sekundárním a terciárním chlazením a 

výsledným utuhnutím oceli v celém průřezu. 
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Obr. 1 Schéma bramového kontilití [19] 

 

Chlazení oceli probíhá v krystalizátoru, který je intenzivně chlazen vodou. V krystalizátoru 

se odvádí 10-30% veškerého tepla vznikajícího předlitku při zpracování tekuté oceli na 

ZPO. Rovnoměrnost odvodu tepla ovlivňuje nejen napětí v krystalizátoru, ale i v předlitku. 

Rovnoměrné chlazení předlitku vytváří základ pro jeho homogenní strukturu.   

Rozeznáváme tyto formáty krystalizátorů: 

 kruhové; 

 čtvercové; 

 pravoúhlé; 

 předprofily;  

 polygonální (mnohoúhelníkové). 

V tab. 1 je uveden rozsah rozměrů předlitků pro trubkové a deskové krystalizátory; 
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Tab.1 Rozdělení krystalizátorů 

Krystalizátory 

trubkové deskové 

       

50 

až 

200 

<130 

x 

<200 

180 

až 

287 

100 

až 

260 

200 - 450 

x 

200 - 780 

210 - 

400 

x 

350 - 

780 

100 - 350 

x 

300 - 2640 

 

Blokový krystalizátor z měděného výkovku se pro vysoké pořizovací náklady používá 

zřídka. Větší použití má tenkostěnný bezešvý krystalizátor z měděné trubky. Tvoří ho 

tažená měděná trubka, která je upevněna na svařované ocelové konstrukci.[2] 

U deskového krystalizátoru pro rozměry větší než 130 mm a bramy se nahrazuje měděná 

trubka čtyřmi do sebe zasahujícími deskami. V současnosti se prosazují i nastavitelné 

deskové krystalizátory. 

Krystalizátory z měděné trubky mají tloušťku stěn 6-10 mm a tloušťka stěn u deskových 

krystalizátorů je až 50 mm. Trubkové krystalizátory mohou být během své životnosti jen 

2x lehce čištěny a tlusté měděné desky mohou být několikrát strojně opracovány až do 

hloubky stěn 15 mm. 

Krystalizátory pro ZPO jsou charakterizovány především svou geometrií, která je dána 

příčným řezem, úkosem stěn (konicitou), tvarem rohů a délkou. Jmenovitý rozměr 

předlitku za studena a smrštění určuje rozměr krystalizátoru v horní části. Spodní rozměry 

jsou výsledkem průměrných hodnot smrštění plynule odlévané oceli v krystalizátoru a 

zvoleného úkosu. V průběhu tuhnutí tvořícího se předlitku v krystalizátoru dochází vlivem 

smrštění k známému jevu odtahování kůry od stěn krystalizátoru. Úkos krystalizátoru 

dovoluje kompenzovat smrštění oceli. [2] 
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Délky krystalizátoru jsou v současnosti používány v hodnotách od 0,7-0,9 m. Teoreticky je 

splněna úloha krystalizátoru v okamžiku, kdy je vytvořena dostatečně pevná kúra, která 

odolává tlaku tekutého jádra. 

3.3. Materiály na výrobu krystalizátoru 

Základní materiál pro výrobu krystalizátoru u zařízení pro plynulé lití se používá výhradně 

měď, pro její vysokou schopnost vedení tepla. Ovšem zkušenosti z posledních let nám 

ukazují, že ještě lepší než čistá měď vyhovují slitiny mědi jako např. měď-stříbro, měď-

chrom, měď-zirkonium a jiné. Tyto slitiny vzhledem k vyšší mezi kluzu zajišťují i přes 

nižší tepelnou vodivost a pevnost vyšší životnost krystalizátoru. Tvrdost krystalizátoru 

vyrobeného z čisté mědi je v rozmezí 80-90 HB. Při použití slitiny mědi s 0,5-0,8% Cr se 

dosahuje minimální tvrdosti krystalizátoru 130 HB a dále slitinou Cu-Cr-Zr (0,7% Cr, 

0,6% Zr) se ještě zvýší tvrdost materiálu krystalizátoru na 160-180 HB. Pracovní povrch 

měděných desek je opatřen chrómem nebo niklem, který tvoří tvrdší pracovní povrch, 

brání přenosu mědi do povrchu ocelového proudu, které by mohli být příčinou 

povrchových trhlin na výrobcích. Tvrdé pochromování se prosadilo u tažených trubkových 

krystalizátorů.[2] 

Od materiálů krystalizátoru se vyžaduje vysoký součinitel tepelné vodivosti při dostačující 

pevnosti. V současnosti se posuzují vlastnosti elektrolytické mědi a některých dalších slitin 

s vyšší pevností a tvrdostí. Chromový bronz dosahuje přibližně dvojnásobné tvrdosti po 

vytvrzení než elektrolytická měď při zachování min. 80% tepelné vodivosti, avšak 

beryliový bronz po tepelném zpracování dosahuje pětinásobku mechanických vlastností, 

ale jeho tepelná vodivost klesá na 1/3 tepelné vodivosti technicky čisté mědi. 

Krystalizátory s malými průřezy se deformují méně než krystalizátory s velkými průřezy. 

U malých průřezů však na základě vyšších licích rychlostí dochází k rychlejšímu 

opotřebení. Obdélníkové průřezy se opotřebují méně než čtvercové. Rovněž zakřivené 

krystalizátory vykazují kratší životnost. Toto je způsobeno především nestředovým 

dopadem licího proudu do krystalizátoru a vyšším mechanickým otěrem ve spodní části 

krystalizátoru. Z tvrdé vody se na krystalizátoru vylučuje vodní kámen, který snižuje 

tepelný výkon krystalizátoru. Z provozních vlivů, které se projevují na životnosti 

krystalizátoru, je třeba jmenovat nedostatečné centrování ponorných výlevek vzhledem 

k metalurgické ose a lití s turbulentním licím proudem – s příliš nízkou teplotou nebo 

s příliš vysokým obsahem hliníku v oceli. [2] 
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Důležité je v provozních podmínkách udržovat krystalizátor po renovaci v rámci úzkých 

tolerancí. Důkladně kontrolovat příčný průřez po celé délce krystalizátoru, pravoúhlost i 

tvar úkosu podle šablon. Dodržovat souosost stroje a správné nastavení podkokilových 

válečků. Metalurgickou osu je třeba pravidelně kontrolovat. 

Tenkostěnné trubkové krystalizátory jsou účelně vyrovnávány na kalibrovacím zařízení, 

přičemž se tímto postupem formování dosahuje též zpevnění materiálu. Kalibrované 

trubkové krystalizátory jsou po vyrovnání obráceně vloženy do krystalizátorového bloku, 

neboť spodní část krystalizátoru se otěrem částečně rozšiřuje a tak se tímto způsobem 

dosahuje určitého úkosu. [2] 

3.4. Životnost krystalizátoru  

Životnost krystalizátoru až do jeho vyřazení je dána počtem odlití. Bývá to řádově od 100 

do 2500 taveb. Tento značný rozdíl je dán rozdílnými objemy pánví a rozdílnými průřezy 

předlitků. Je možno počítat životnost krystalizátoru s ohledem na metry odlitého zboží 

v krystalizátoru. Za podmínek normálního chodu lze zajistit odlití přibližně 15000 metrů 

bram. Výměna krystalizátoru je vyvolána stavem povrchu nebo stavem spojů v rozích, 

jejichž otevření nesmí být větší než 0,3 mm, jinak způsobují vady. Přímá závislost jakosti 

předlitků je rovněž na opotřebení úkosu spodního průřezu krystalizátoru. Je-li u bramového 

ZPO opotřebení větší než 1,5-2 mm na spodní části a u blokového ZPO již 0,7 mm, 

v závislosti na sortimentu dochází u předlitků k rohovým trhlinám a tím k nekvalitní 

výrobě. 

S ohledem na rozdílné provozní podmínky kolísá v současnosti životnost krystalizátorů 

mezi 80-400 odlití. 

Deskové krystalizátory vykazují při opětovném strojním opracování životnost až 1000 

odlití na jednu soupravu desek. 

Blokové krystalizátory z elektrolytické mědi dosahují 150-400 odlití na 1 blok. 

Hlavní vlivy na životnost použitého materiálu krystalizátoru jsou: 

 vlastnosti a jakost použitého materiálu; 

 velikost průřezu a formát  

 konstrukce chlazení krystalizátoru; 

 provozní vlivy. 
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3.5. Oscilace 

První pokusy s aplikací procesu plynulého lití oceli narážely na problém přilepování 

předlitku ke krystalizátoru, jehož přímým následkem bylo vytékání kovu pod 

krystalizátorem. Při tomto problému jsou značnou pomocí různá maziva, avšak mazání 

stěn krystalizátoru nikdy úplně nevyřeší problém ulpívání tekuté oceli a přichycení 

předlitku. Spolehlivých provozních výsledků se dosáhlo až tehdy, když S. Junghans 

aplikoval princip navržený v roce 1916 Petersonem, a to oscilaci krystalizátoru, neboli 

plynulý pohyb krystalizátoru dolů a nahoru během odlévání. [1] 

Pevným krystalizátorem, který se úspěšně použil v poloprovozním měřítku, byl 

krystalizátor BISRA (British Iron and Research Association) upevněný na pružinách. 

Profily, které se v tomto krystalizátoru odlily, byly bez povrchových vad. Při vyšších 

rychlostech odlévání tento princip nestačí k zabránění vzniku povrchových vad, a proto byl 

předložen návrh na vratný pohyb krystalizátoru na konci pracovního pohybu pružiny. [2] 

V současné době je nejpoužívanějším způsobem pohybu krystalizátoru metoda S. 

Junghansova, kterou zdokonalil I. Halliday. Halliday snížil nebezpečí přilepování a 

průvalu kovu tím, že navrhnul přímý opětovný pohyb vpřed a zpět různou rychlostí.  

V návrhu na metodu „ negativního stripování“ zdůraznil I. Halliday dva hlavní momenty: 

 krystalizátor se nesmí nikdy pohybovat stejnou rychlostí ve stejném směru jako 

předlitek, to snižuje nebezpečí ulpívání tekutého kovu na stěně krystalizátoru na 

minimum; 

 objeví-li se kdykoli možnost průvalu kovu, pak slabý tlak směrem dolů nebo 

stlačovací síla, kterou vyvíjí krystalizátor během ¾ pracovní doby na stěny 

předlitku, představují příznivé podmínky pro „zahojení“ hrozících průvalů ještě 

před východem předlitku z krystalizátoru. 

V současné době je vývoj úprav na systému krystalizátoru poznamenán tendencí snižování 

zdvihu a zvyšování frekvence oscilace. U zdvihu se jedná o snížení cca 1-1,2 mm a 

z původních frekvencí 1,6 Hz (100 cyklů za minutu) na frekvenci 6,6 Hz (400 cyklů za 

minutu). [1] 
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4. Údržba krystalizátoru 

4.1. Údržba 

Údržba krystalizátoru představuje souhrn všech technických a organizačních opatření, 

zaměřených na jeho udržení nebo obnovení provozuschopnosti. Souhrnně jsou údržbou 

chápány činnosti vykonávané za účelem udržení nebo znovuobnovení provozuschopného 

stavu krystalizátoru. Do údržby lze zahrnout čištění, monitorování technického stavu, 

seřizování a nastavování, demontáž a montáž, renovace a opravy stárnutím a opotřebením 

poškozených elementů, kontrola a měření předepsaných rozsahů.[20] 

Primárním cílem údržby je zajistit pohotovost krystalizátoru k plnění stanovených funkcí 

za specifikovaných podmínek při minimálních nákladech, stanovené spolehlivosti, 

bezpečnosti a ochraně životního prostředí.  

Můžeme definovat účel a cíle údržby: 

 zajistit splnění požadavků na spolehlivost, bezpečnost krystalizátoru a dopadů na 

životní prostředí, v souladu s vymezenými nároky zvolenou koncepcí údržby při 

minimálních nákladech, 

 udržet technické vlastnosti krystalizátoru ve stavu definovaném technickou specifikací a 

zajistit schopnost krystalizátoru bez nečekaného přerušení vykonávat stanovené funkce, 

 odstraňovat opotřebené prvky nebo části a předcházet poruchám, minimalizovat počet 

výpadků v provozu a zabránit jejich negativním důsledkům (např. nesplnění úkolu, 

ohrožení bezpečnosti nebo majetku). 

 

Z hlediska strategie údržby je podstatná preventivní údržba prováděná v předem určených 

intervalech nebo podle předepsaných kritérií, zaměřená na snížení pravděpodobnosti 

poruchy nebo snížení funkčnosti krystalizátoru a údržba po poruše prováděná následně po 

zjištění poruchového stavu a zaměřená na uvedení krystalizátoru do stavu, v němž plní 

požadovanou funkci. [20] 

4.2. Provozní diagnostika 

K těmto faktorům výrazně přispívá diagnostika technického stavu krystalizátoru. Na 

problematiku diagnostiky lze nahlížet ze dvou hledisek: 

 aplikace prostředků technické diagnostiky, 

 aplikace metod analytické diagnostiky. 
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Aplikace prostředků technické diagnostiky je vhodné pro postupné poruchy, tzn. poruchy 

vzniklé mechanismy poruch, jako jsou opotřebení, koroze, únava materiálu, stárnutí 

materiálu a další. Jejich další omezení spočívá v technickém řešení soustavy snímač-objekt 

a dále v nalezení kritické hodnoty diagnostikované veličiny. Při splnění těchto omezení je 

výraznou předností těchto metod spolehlivá informace o zbývající rezervě na opotřebení. 

[4]  

4.3. Měřící a monitorovací přístroje  

V České republice existují firmy, které se zabývají vývojem, výzkumem speciálních 

měřících, monitorovacích a testovacích laboratorních systémů vhodných pro aplikaci 

v různých odvětvích průmyslu. Na zařízení pro plynulé odlévání oceli, konkrétně na 

krystalizátory se používají přístroje pro měření důležitých parametrů. 

Systém MKL - 100/500 od firmy Dasfos je vhodný pro měření rozměrů krystalizátorů ZPO 

a vytvoření databáze pro kontrolu jejich konicity, opotřebení a vedení podrobné evidence. 

Vizualizační a hodnotící programy umožní kontrolu dodržení předepsaných tolerancí u 

nových krystalizátorů a hodnocení časového vývoje opotřebení v provozu nasazených 

krystalizátorů po celou dobu jejich životnosti. Takto získané parametry jsou určující 

podklady pro celkové hodnocení životnosti krystalizátorů a nalezení optimální doby jejich 

použití při plynulém odlévání na ZPO. [21] 

Důležitou částí systému je měřící díl, jehož součástí je bezkontaktní laserový měřič 

vzdálenosti umístěný na přesném mechanickém vedení. Řízené servopohony ovládají 

natáčení měřidla v dutině krystalizátoru v úhlových krocích jednoho stupně a posun 

měřidla ve vertikálním směru ve dvaceti volitelných úrovních. U čtvercových 

krystalizátorů je měření rozměru prováděno uprostřed stěn, volitelně je možné volbou 

upínacích mechanizmu doplnit měření i podél stěn cca 30 mm od rohu krystalizátoru. [21] 

Tento bezkontaktní laserový měřič nelze použít na měření vad desek krystalizátoru, 

kterými se zabývá tato práce.  

 

 

 

 

 

 

 



14 

5. Praktická část 

5.1. Znalostní přístup k hodnocení poškození desky 

Předmětem řešení jsou desky bramového krystalizátoru – široké a úzké, na kterých probíhá 

v rámci provozního cyklu na úseku údržby monitoring vad, který je základem pro 

rozhodnutí o rozsahu a způsobu obnovy dané desky.  

Řešení vychází z provedeného zmapováním nejčastějších vad desek krystalizátoru ve 

společnosti Arcelor Mittal Ostrava, a.s., které byly setřízeny do tzv. Katalogu vad. Tento 

dokument uvádí jednotlivé typy vad – jejich charakteristiku, možné příčiny vzniku, 

fotodokumentaci a další informace pro klasifikaci jednotlivých vad. 

Obecně můžeme vady desek krystalizátoru rozdělit na povrchové, podpovrchové a tvarové.  

Vady desek krystalizátoru můžeme rozdělit: 

 povrchové vady  

- rýhy podélné na široké i úzké desce 

- opotřebení lokální na široké i úzké desce 

- poškrábání pokovení 

- opotřebení v blízkosti hladiny oceli 

- výronky na okrajích desek 

 podpovrchové vady 

- odloupnutí pokovení 

- trhliny 

 tvarové vady 

- prohnutí desky 

Výstupem řešení by měla být informace o stupni poškození jednotlivé desky.  Základem 

pro toto hodnocení je stanovení jednotlivých stupňů poškození a jejich kvantifikace. 

V tabulce 2 jsou uvedeny stupně poškození v závislosti na nejdůležitějším parametru vad a 

to hloubky rýhy do povrchu krystalizátoru a následné procentuální vyjádření poškození, 

které vychází z Katalogu vad.  
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Tab. 2 Stupeň poškození krystalizátoru a popisy vad 

stupeň poškození popis vady poškození v % 

A = 1 hloubka do1 mm poškození do 15% 

B = 2 hloubka od 1 do1,9 mm poškození do 25% 

C = 3 hloubka od 1,9 do 2,5 mm poškození do 50% 

D = 4  hloubka od 2,5 do 3 mm poškození do 75% 

E = 5 viditelná měď KR od 3 do 3,7 mm poškození do 90-100% 

 

Ve společnosti Arcelor Mittal a.s. Ostrava (AMO) byla navržena deterministická metoda 

stanovení stupně poškození založená na parametrech, které jsou v provozním prostředí 

proměřovány – délka, šířka a hloubka vad.  

Navržený přístup k řešení mění navrženou metodu z deterministického přístupu na 

znalostní s využitím fuzzy logiky, který lépe vystihuje složitost problematiky a je rovněž 

univerzálnější.  

Základem je diagnostický expertní systém se třemi vstupními proměnnými (délka vady, 

šířka vady a hloubka vady) a jednou výstupní proměnnou (stupeň poškození).  

Z deterministické metody byly převzaty parametry a mezní hodnoty jednotlivých 

proměnných, které jsou uvedeny v tabulce 3 a které následně byly vloženy do báze dat 

expertního systému. 

Tab. 3 Mezní hodnoty jednotlivých proměnných 

délka rýhy šířka rýhy hloubka rýhy stupeň poškození 

10 1 1 A 

30 4 < 2 B 

60 6 2 > C 

100 12 < 3 D 

150 15 3 > E 

K řešení byl využit expertní systém NTS, který byl vytvořen na Katedře automatizace a 

počítačové techniky v metalurgii, VŠB-TU Ostrava.  Systém NTS je prázdný expertní 

systém určený k návrhu, ladění a laboratorní simulace expertních systémů z různých 

technických oblastí využívající fuzzy množiny.  

Další fázi řešení představuje proces fuzzifikace jednotlivých proměnných. 
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5.2. Fuzzifikace 

Základním krokem při fuzzifikaci je pokrytí univerza odpovídajícími funkcemi příslušnosti 

znamenající stanovení počtu fuzzy množin a tvaru jednotlivých fuzzy množin a při 

dodržení doporučení, aby každá hodnota vstupní a výstupní proměnné byla aspoň v jedné 

fuzzy množině a počet fuzzy množin vycházel z doporučené číselné řady 3, 5, 7 a 9 a 

přitom, aby počet vzniklých pravidel vycházející z kombinace jednotlivých vstupních 

fuzzy množin byl přiměřený rozlišovací úrovni dané problematiky. Tvary jednotlivých 

fuzzy množin byly zvoleny z apriorně daných typů (L, Γ, π, λ). 

Do expertního systému NTS v bázi dat byly vkládány nejprve tři vstupní proměnné, 

rozděleny do tří fuzzy množin délka, šířka a hloubka.  

Maximální délka vady byla zadána parametrem pod názvem „délka“ a v našem konkrétním 

případě o celkové hodnotě do 150mm. Vstupní proměnná „délka“ je rozdělena na další tři 

primární fuzzy množiny každá pod svým názvem a svou značkou:  

 krátká (k);  

 střední (s);   

 dlouhá (d). 

Využitím hodnot v tabulce 2 byly stanoveny hodnoty funkcí příslušnosti v bodech A, B, C, 

D, kde každý bod má svou hodnotou v mm a tyto body pak jednoznačně určují typ zvolené 

fuzzy množiny, viz obr. 2. Vznikly tvary funkcí příslušností na krajích typu L a Γ a 

uprostřed lichoběžníková π- funkce. Tím bylo pokryto celé univerzum a funkce 

příslušnosti nemají pouze nulové hodnoty, je dosaženo toho, že pro každý bod bude mít 

funkce příslušnosti hodnotu větší nebo se bude rovnat pokrytí. Důsledkem je, že dvě 

sousedící funkce se protnou.  
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Obr. 2 Stanovení hodnoty funkcí příslušnosti 

 

Maximální šířka vady byla zadána parametrem „šířka“ o celkové hodnotě do 15 mm. 

Vstupní proměnná šířka je dále rozdělena na tři fuzzy množiny opět každá pod svým 

názvem a svou značkou: 

 malá (m); 

 větší (v); 

 největší (n). 

Opět jako u proměnné délka vady s využitím hodnot v tabulce 2 byly stanoveny hodnoty 

funkcí příslušnosti v bodech A, B, C, D, kde každý bod má svou hodnotou v mm a tyto 

body pak opět jednoznačně určují typ zvolené fuzzy množiny, viz obr. 3. Vznikly tvary 

funkcí příslušností na krajích typu L a Γ a uprostřed lichoběžníková π- funkce. 
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Obr. 3 Tvary funkcí příslušností 

 

Maximální hloubka vady byla zadána parametrem „hloubka“o celkové hodnotě do 3,7 mm. 

Vstupní proměnná hloubka je dále rozdělena na pět fuzzy množin pod svým názvem a 

značkou: 

 velmi malá hloubka (vmh); 

  malá hloubka (mh); 

  střední hloubka (sh); 

  velká hloubka (vh); 

  velmi velká hloubka (vvh).  

Obdobně jako u předchozích dvou vstupních proměnných i zde s využitím hodnot 

v tabulce 2 byly stanoveny hodnoty funkcí příslušnosti v bodech A, B, C, D, kde každý 

bod má svou hodnotou v mm a tyto body pak jednoznačně určují typ zvolené fuzzy 

množiny, viz obr. 4. Bylo snahou při řešení a zadání daný přístup umožnil, aby tvar funkcí 
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příslušnosti byl co nejjednodušší, složený z lineárních úseků a proto byly využívány 

funkce gama Γ, lichoběžníkové π  funkce a funkci L. 

 

Obr. 4 Tvary funkcí příslušností 

Po zadání všech vstupních proměnných, následovalo zadání fuzzy množiny výstupní 

proměnné vyjadřující stupeň poškození, kterou jsme nazvali - stupeň kvality s hodnotami 

od A, B, C, D, E (pro provozní účely bude použito hodnot 1 až 5). Rozdělení na 5 fuzzy 

množin vychází z provozních zvyklostí ve společnosti Arcelor Mittal Ostrava, a.s. Každé 

funkci příslušnosti byl zadán název, značka a zadána hodnota, vše je podrobně znázorněno 

na obr. 5. Stupeň kvality: 

 A (kvalita A) s hodnotou 1; 

 B (kvalita B) s hodnotou 2; 

 C (kvalita C) s hodnotou 3; 

 D (kvalita D) s hodnotou 4; 

 E (kvalita E) s hodnotou 5.  
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Obr. 5 Stupně kvality 

 

5.3.  Báze pravidel 

Dalším krokem bylo vytvoření báze pravidel, kde vznikly kombinace všech zadaných 

vstupních proměnných délka, šířka a hloubka. Tyto kombinace vstupních proměnných 

vytvořil program NTS a přiřazení hodnoty stupně kvality bylo nutno zadat podle 

jednotlivých vstupních hodnot proměnných na základě znalostí experta. Jednotlivé 

kombinace jsou znázorněny na obr. 6. 
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Obr. 6 Kombinace vstupních proměnných 

 

5.4.  Implikace a defuzzifikace 

Podstatou expertního systému s fuzzy množinami je uplatnění interferenčních pravidel, 

která jsou uložena v bázi pravidel a po zadání vstupních parametrů a aplikaci těchto 

pravidel obdržíme aktivní pravidla, ze kterých použitím Mandaniho implikace získáme 

oříznuté fuzzy množiny výstupní veličiny, představující grafické fuzzy řešení daného 

problému.  
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Pro stanovení ostré (deterministické) hodnoty výstupní veličiny, která představuje řešení 

využitelné v praxi, můžeme využít celou řadu vhodných defuzzikačních metod. V rámci 

řešení v expertním systému NTS byla použita metoda výšek, která je jednoduchá a 

poskytuje dobré výsledky. Vypočítává střední hodnotu výšek (1) jednotlivých oříznutých 

funkcí příslušnosti podle uvedeného vztahu: 
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     (1) 

Kde  uo je střední hodnota výšek jednotlivých zmenšených funkcí příslušnosti 

  uS je  souřadnice maxima oříznuté resp. zmenšené funkce příslušnosti 

  μ(uS)  funkce příslušnosti 

  n  počet vstupních fuzzy množin 

 

5.5. Modelování v programu NTS 

Modelování představuje fázi řešení, ve které je testován a laděn vložený expertní systém 

pro zvolenou problematiku. Zde se vládají naměřená data, rozměry vad (délka, šířka a 

hloubka) z desek krystalizátoru ve formě dotazu na expertní systém, který následně vytvoří 

graficky fuzzy množiny, aktivní pravidla, výstupní hodnoty pravidel a stanoví ostrou 

výstupní hodnotu. Pomocí aktivního jezdce se v programu NTS dají vstupní hodnoty lehce 

měnit, čímž je značně zjednodušeno ladění a testování vytvořené báze pravidel. 

V rámci testování znalostní báze v expertním systému NTS byly voleny hodnoty vstupních 

proměnných, což jsou pro praktické použití naměřené hodnoty jednotlivých vad na desce 

krystalizátoru. Tento přístup je demonstrován na následujícím konkrétním příkladu: délka 

100 mm, šířka 12 mm a hloubka 2,3 mm. Z těchto hodnot vstupních proměnných expertní 

systém stanovil aktivní pravidla s výslednou hodnotou funkce příslušnosti 0,2 a 0,33333, 

jak je zobrazeno na obr. 7. Dále byla programem stanovena výstupní hodnota s určením 

mír příslušnosti jednotlivých stupňů kvality, konkrétně s  výsledným stupeň kvality D a 

mírou příslušnosti 0,33333. Na grafu obr. 7 je zobrazena míra příslušnosti červenou svislou 

čarou do hodnoty 0,33333. Výsledná ostrá výstupní má hodnotu míry příslušnosti 4,0. 
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Obr. 7 Aktivní pravidla s výslednou hodnotou funkce příslušnosti 

 

Hodnota vstupní proměnné „délka vady“ měla v demonstrovaném příkladu hodnotu 100 

mm a jak je vidět na obrázku 8 na grafickém znázornění podle parametrů fuzzy množin 

zasahuje do dvou primárních fuzzy množin „střední“ a „dlouhá“. Fuzzy množina „střední“ 

dosahuje hodnoty funkce příslušnosti 0,4 a fuzzy množina „dlouhá“ hodnoty funkce 

příslušnosti 0,2.  
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Obr. 8 Vstupní proměnná „délka vady“ a její fuzzy množiny 

 

 

Na obr. 9 graf vykresluje vstupní proměnnou „šířka“, která je zadaná hodnotou v rozmezí 

od 0,5 do 15 mm. Ve výše uvedeném příkladu byl zadán naměřený rozměr šířky vady na 

desce krystalizátoru hodnotou 12 mm a na grafickém znázornění podle tvarů fuzzy množin 

zasahuje pouze do jedné a to do třetí primární fuzzy množiny „šířka největší“ a to s výškou 

fuzzy množiny 1, protože hodnota 12 mm je právě v hraničním bodě B třetí primární fuzzy 

množiny ve výšce 1 funkce příslušnosti, jak lze vyčíst ze zadaných hodnot jednotlivých 

fuzzy množin obrázku 3.  
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Obr. 9 Vstupní proměnná „šířka“ a její fuzzy množiny 

 

 

Hodnotu vstupní proměnné „hloubka vady“ měla hodnotu maximálně 3,7 mm a jak je vidět 

na grafickém znázornění obrázku 4. V zadání dotazu v demonstrovaném příkladu má tento 

parametr hodnotu 2,3 mm a tedy nabývá pouze jedné primární fuzzy množiny „střední 

hloubka“. Hodnota 2,3 mm je hraniční počáteční hodnota bodu A primární fuzzy množiny 

„velká hloubka“ (míra příslušnosti v tomto bodě pak má hodnotu 0) a z tohoto důvodu nám 

graf vykresluje pouze jednu primární fuzzy množinu „střední hloubka“ s výškou 0,33.  

Tyto vstupní parametry pak vygenerují dvě aktivní pravidla. V prvním pravidle jsou 

zastoupeny vstupní proměnné délka (střední), šířka (největší) a hloubka (střední hloubka) 

s výslednou mírou příslušností 0,3333. V druhém pravidle jsou zastoupeny vstupní 

proměnné délka (dlouhá), šířka (největší), hloubka (střední hloubka) s výslednou mírou 

příslušnosti 0,2. Ostrá výstupní hodnota zastoupena stupněm kvality a má hodnotu míry 

příslušnosti 4.  
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Obr. 10 Vstupní proměnná „hloubka vady“ a její fuzzy množiny 

 

Kdyby byla hloubka vady na desce krystalizátoru stanovena na 2,38 mm, pak by ve vstupní 

proměnné „hloubka vady“ byly dvě primární fuzzy množiny „střední hloubka“ a „velká 

hloubka“ a výstupní hodnoty funkce příslušnosti by se změnily a měli by hodnoty stupeň 

kvality (D) 0,06 a stupeň kvality (E) 0,26, jak je patrné z grafu na obrázku 11. K změnám 

by došlo také v aktivních pravidlech, která by se rozšířila na celkový počet 4 pravidel. 

Ostrá výstupní hodnota zastoupena stupněm kvality by se zvýšila na hodnotu 4,800001 a 

tedy hodnota E. 

 

Obr. 11 Změna velikosti hloubky a výsledné fuzzy množiny. 
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5.6. Příklad provozního měření široké desky krystalizátoru 

Pro testování znalostní báze byly následně využity parametry z měření vad na široké desce 

bramového krystalizátoru na úseku údržby dodané pracovníky společnosti Arcelor Mittal 

Ostrava, a.s. Po první aplikaci dodaných parametrů bylo zjištěno, že hodnoty parametrů 

v dokumentu Katalog vad, ze kterého vychází nastavení jednotlivých funkcí příslušnosti 

vstupních parametrů jsou pro praktické a provozní hodnocení nevyužitelné a bylo nutno 

provést modifikaci mezních hodnot (viz. tab. 4), což se následně projevilo v parametrech 

jednotlivých fuzzy množin. 

 

Tab. 4 Modifikace mezních hodnot parametrů délka, šířka hloubka 

délka vady (mm) šířka vady (mm) hloubka vady (mm) 

4-380 1-10 0,2-1,2 

 

 

Z důvodu následné analýzy výskytu vad (viz. dále) je deska krystalizátoru rozdělena na 6 

sektorů viz. obr. 13. Na obr. je vyznačen směr lití tekuté oceli do krystalizátoru. 
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Obr. 13 Rozdělení desky krystalizátoru na 6 sektorů 

 

Detailní pohledy na jednotlivé vady desek krystalizátoru, který byl demontován a 

připraven k opravě na údržbě ve společnosti  Arcelor Mittal Ostrava, a.s. 

Pro testování bylo dodáno 14 vad. Příklady některých z nich jsou na obrázcích 14-21.  

 

 

Obr. 14 Vada1- 150/1/0,5; Vada2- 150/2/0,5 

 

 

Obr. 15 Vada3- 27/10/1,2 



29 

  

Obr. 16 Vada4- 45/3/0,2; Vada5- 125/2/0,3         Obr. 17 Vada6- 80/5/0,2; Vada7- 150/1/0,3 

 

  

Obr. 18 Vada8- 280/3/0,4  

 

 

Obr. 20 Vada10- 10/5/0,3   Vada11-10/2/0,3 

 

Obr. 19 Vada 9- 380/1/0,3 

 

 

Obr. 21 Vada12- 4/3/0,3; Vada 13- 5/3/0,3; 

Vada 14- 3/3/0,3 
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Celkové pohledy na širokou desku krystalizátoru a vady, které byly zjištěny po demontáži 

na úseku údržby.  

 

  

Obr. 22 Pohled na sektor A3 desky KR        Obr. 23 Pohled na sektor B1 desky KR 

 

   

Obr. 24 Pohled na sektor A2 desky KR          Obr. 25 Pohled na sektor B3 desky KR 

 

 

Naměřená data široké desky krystalizátoru jsou uvedena v následujících tabulkách 5 a 6. 

V tabulce 5 první sloupec popisuje počet vad na desce. Na proměřené úzké desce 

krystalizátoru bylo naměřeno celkem 14 vad. Jednotlivé rozměry naměřených vad jsou 

uvedeny ve druhém sloupci, který je rozdělen na délku, šířku a hloubku vady. Ve třetím 

sloupci je uveden výskyt vad v 6 sektorech široké desky krystalizátoru 1A-3B viz. obr. 13. 

Vada desky je přiřazena k sektoru desky a uvedena výstupní hodnota míry příslušnosti 

s daným stupněm kvality. 

Pro vkládání stupňů kvality do programu pro klasifikaci vad desek krystalizátoru obr. 26, 

byly jednotlivé stupně kvality, které byly označeny symboly A-E nahrazeny číselnou 

hodnotou 1-5, viz. tab. 6. 
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Obr. 26 Obrazovka softwarového systému pro klasifikaci vad 

 

Tab. 5 Jednotlivé vady, jejich rozměry a výskyt v sektorech  

Deska XXX měření Mittal        

Odlito          

Datum kontroly 21.02.2013        

vady rozměry   výskyt v sektoru: 

č. délka šířka hloubka 1A 1B 2A 2B 3A 3B 

1 150 1 0.5 B 0 0 0 0 0 

2 150 2 0.5 B 0 0 0 0 0 

3 27 10 1.2 0 0 0 0 D 0 

4 45 3 0.2 0 0 0 0 A 0 

5 125 2 0.3 0 0 0 0 A 0 

6 80 5 0.2 0 0 0 0 A 0 

7 150 1 0.3 0 0 0 0 B 0 

8 280 3 0.4 0 0 0 0 0 B 

9 380 1 0.3 0 0 0 0 0 B 

10 10 5 0.3 0 0 0 0 0 A 

11 10 2 0.3 0 0 0 0 0 A 

12 4 3 0.3 0 0 0 0 0 A 

13 5 3 0.3 0 0 0 0 0 A 

14 3 3 0.3 0 0 0 0 0 A 
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Tab. 6 Stupně kvality nahrazeny číselnou hodnotou 

 

Hodnocení desky XXX měření Mittal    

Sektor Stav Počet vad celkově A B C D E 

1A B 2 0 2 0 0 0 

1B   0 0 0 0 0 0 

2A   0 0 0 0 0 0 

2B   0 0 0 0 0 0 

3A D 5 3 1 0 1 0 

3B B 7 5 2 0 0 0 

 

Celkové hodnocení všech 14 vad vyskytujících se na široké desce krystalizátoru, 

vyhodnotil program pro klasifikaci desek krystalizátorů stupněm kvality D. 

 

5.7. Popis vady č. 9 v sektoru B3 na široké desce krystalizátoru  

Funkce modifikovaného expertního systému jsou demonstrovány na vadě č. 9 nacházející 

se v sektoru B3.  Při modifikaci parametrů systému pro hodnocení stupně poškození byly 

nejprve do expertního systému NTS v bázi dat vkládány nové parametry tři vstupních 

proměnných délka, šířka a hloubka, které zůstaly rozděleny do tří fuzzy množin. Nové 

hodnoty funkcí příslušnosti pro vstupní proměnnou délka vady označeny body A, B, C, D 

v mm jsou na obrázku 27.  

Maximální teoretická délka vady je dána délkou desky krystalizátoru což je 900 mm, to 

znamená, že parametr „délka“ má v bázi dat hodnotu od 0 mm do 900 mm. Vstupní 

proměnná „délka“ je rozdělena na další tři primární fuzzy množiny pokrývající celé 

universum.  
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Obr. 27 Hodnoty funkcí příslušnosti 

 

Maximální teoretická šířka vady je dána opět šířkou desky krystalizátoru, která v daném 

případě činí 1800 mm. Avšak maximální naměřená šířka vady na desce krystalizátoru ve 

společnosti Arcelor Mittal Ostrava, a.s. měla hodnotu 10 mm. Pro bázi dat bylo zadáno 

rozmezí parametru „šířka“ od 0 mm do 16 mm. Vstupní proměnná šířka byla opět 

rozdělena na tři primární fuzzy množiny pokrývající celé univerzu a opět každá fuzzy 

množina pod svým názvem a svou značkou viz. obr. 28. 

 malá (m); 

 větší (v); 

 největší (n). 
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Obr. 28 Vstupní proměnná šířka rozdělena na tři primární fuzzy množiny. 

 

Maximální hloubka vady, která byla naměřena na desce krystalizátoru ve společnosti 

Arcelor Mittal Ostrava, a.s. měla hodnotu 2 mm. V bázi dat byl parametr „hloubka“ zadán 

od 0 mm do 2 mm. Vstupní proměnná hloubka byla, stejně jako v systému před 

modifikací, rozdělena na pět primárních fuzzy množin každá pod svým názvem a značkou 

viz. obr. 29; 

 velmi malá hloubka (vmh); 

  malá hloubka (mh); 

  střední hloubka (sh); 

  velká hloubka (vh); 

  velmi velká hloubka (vvh).  

Jednotlivé fuzzy množiny mají určeny body A, B, C, D a každý bod má svou hodnotu 

v mm. 
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Obr. 29 Vstupní proměnná hloubka rozdělena na pět primárních fuzzy množin 

 

Výstupní proměnnou nazvanou stupeň kvality nebylo třeba měnit a zůstala rozdělena do 

pěti stupňů kvality, každou pod názvem, značkou a zadanou hodnotou, jak je podrobně 

znázorněno na obr. 30. Stupeň kvality: 

 A (kvalita A) s hodnotou 1; 

 B (kvalita B) s hodnotou 2; 

 C (kvalita C) s hodnotou 3; 

 D (kvalita D) s hodnotou 4; 

 E (kvalita E) s hodnotou 5.  
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Obr. 30 Výstupní proměnná rozdělená do pěti stupňů kvality 

 

Na konkrétním příkladě jsme zvolili vadu krystalizátoru č. 9, která byla naměřená na 

široké desce krystalizátoru v sektoru B3. Tato vada má velikost naměřených hodnot délku 

380 mm, šířku 1 mm a hloubku 0,3 mm. Tyto naměřené vstupní hodnoty byly vloženy a 

zpracovány v programu expertního systému NTS.  

Délka vady č. 9 na desce krystalizátoru byla naměřena 380 mm a je patrné z obr. 31 na 

grafickém znázornění zasahuje pouze do jedné primární fuzzy množiny „střední“. Fuzzy 

množina „střední“ dosahuje hodnoty funkce příslušnosti 1. 
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Obr. 31 Délka vady 380 mm zasahující do jedné primární fuzzy množiny „střední“ 

 

Šířka vady č. 9 na desce krystalizátoru byla naměřena 1 mm a je patrné z obr. 32 na 

grafickém znázornění zasahuje do jedné primární fuzzy množiny „malá“. Fuzzy množina 

„malá“ dosahuje hodnoty funkce příslušnosti 1 při naměřené šířce 1mm, protože neprotíná 

žádnou jinou fuzzy množinu.  
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Obr. 32 Šířka vady č. 9 na desce krystalizátoru 

 

Hloubka vady č. 9 na desce krystalizátoru byla naměřena 0,3 mm a z grafického 

znázornění  na obrázku 33 je patrné, že zasahuje do dvou primárních fuzzy množin a to do 

fuzzy množiny „velmi malá hloubka“ a „malá hloubka“. Fuzzy množina „velmi malá 

hloubka“ dosahuje hodnoty funkce míry příslušnosti 0,5 a fuzzy množina „malá hloubka“ 

dosahuje také hodnoty funkce míry příslušnosti 0,5. 
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Obr. 33 Hloubka vady č. 9 na desce krystalizátoru 

 

Z těchto vstupních proměnných nám vznikla aktivní pravidla s výslednou hodnotou funkce 

příslušnosti 0,5 a 0,5000001, jak je zobrazeno na obr. 34. Dále byly programem vytvořeny 

výstupní hodnoty s určením jednotlivých stupňů kvality, konkrétně s  výsledným stupeň 

kvality B a mírou příslušnosti 0,5000001. Na grafickém zobrazení obr. 34 je zobrazena 

míra příslušnosti fialovou svislou čarou do hodnoty 0,5000001. Výsledná ostrá výstupní 

má hodnotu míry příslušnosti 2. 
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Obr. 34 Míra příslušnosti zobrazena fialovou svislou čarou 
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5.8. Laboratorní měření úzké desky krystalizátoru  

V laboratoři katedry Automatizace a počítačové techniky v metalurgii, VŠB-TU Ostrava 

byla dále proměřena úzkou deska krystalizátoru zapůjčena společností Arcelor Mittal, 

která měla rozměry 900 mm x 155 mm, viz obr. 35. Deska byla opět pro potřeby další 

analýzy výskytu vad rozdělena nejprve na 6 sektorů a po další analýze a s přihlédnutím 

k provozní aplikaci pouze na 2 sektory viz. obr. 35. 

 

  

  

Obr. 35 Rozměry úzké desky krystalizátoru a směr lití oceli 
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Obr.36 Celkový pohled na úzkou desku KR. 

 

  

Obr.37 Sektor A1 úzké desky KR                Obr.38 Detail vad sektoru A1 úzké desky KR 

 

  

Obr. 39 Sektor B1 úzké desky KR                Obr.40 Detail vad sektoru B1 úzké desky KR 

 

 

 

Následně bylo provedeno měření jednotlivých vad na této desce. Naměřená data jsou 

uvedena v následujících tabulkách. Jednotlivé vady na úzké desce krystalizátoru jsou 

očíslovány 1-7 a u každé vady jsou uvedeny její rozměry v mm viz. tab. 7, taktéž je uveden 

sektor, ve kterém se vada vyskytuje. 
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Tab. 7 Jednotlivé vady s rozměry v mm a jejich výskyt na desce krystalizátoru 

 

Vstupní soubor 

Deska XXX měření VŠB úzká deska       

Odlito          

Datum kontroly 14. 3. 2013         

Vady    Výskyt v sektoru: 

č. délka šířka hloubka 1A 1B 2A 2B 3A 3B 

1 280 1 0.1 1 0 0 0 0 0 

2 80 3 0.1 1 0 0 0 0 0 

3 390 4 0.1 0 1 0 0 0 0 

4 65 7 0.3 0 1 0 0 0 0 

5 45 5 0.2 0 1 0 0 0 0 

6 400 1 0.1 0 1 0 0 0 0 

7 150 8 0.1 0 1 0 0 0 0 

 

 

Jednotlivé vady byly následně hodnoceny expertním systémem NTS s nezměněnou bází 

dat i bází pravidel. Na obrazcích 41 až 44 jsou znázorněny obrazovky ze systému NTS při 

testování vady č. 1.   
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Obr. 41 Délka vady č.1 na úzké desce krystalizátoru 

 

Obr. 42 Šířka vady č.1 na úzké desce krystalizátoru 
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Obr. 43 Hloubka vady č.1 na úzké desce krystalizátoru 

 

Obr. 44 Stupeň kvality vady č.1 na úzké desce krystalizátoru 
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V tabulce 8 je uveden počet vad na desce krystalizátoru v určitém sektoru, jaký stupeň 

kvality má každá jednotlivá vada na desce a celkový výstupní stupeň kvality všech vad 

v jednotlivých sektorech desky krystalizátoru.  

Pro vkládání stupňů kvality do programu pro klasifikaci vad desek krystalizátoru, byly 

jednotlivé stupně kvality, které byly označeny symboly A-E nahrazeny číselnou hodnotou 

1-5. 

Tab. 8 Hodnocení úzké desky krystalizátoru 

 

Výstupní soubory  

Hodnocení desky 

XXX měření VŠB úzká deska  

 

  

Sektor Stav Počet vad celkově A B C D E 

1A B 2 1 1 0 0 0 

1B B 5 2 3 0 0 0 

2A  0 0 0 0 0 0 

2B  0 0 0 0 0 0 

3A  0 0 0 0 0 0 

3B  0 0 0 0 0 0 

 

V tabulce 9 první sloupec popisuje počet vad na desce. Na proměřené úzké desce 

krystalizátoru bylo naměřeno celkem 7 vad. Jednotlivé rozměry naměřených vad jsou 

uvedeny ve druhém sloupci, který je rozdělen na délku, šířku a hloubku vady. Ve třetím 

sloupci je uveden výskyt vad ve 2 sektorech úzké desky krystalizátoru 1A-1B viz. obr. 35. 

Vada desky je přiřazena k sektoru desky a uvedena výstupní hodnota míry příslušnosti 

s daným stupněm kvality. Rozměry vady č.1 úzké desky mají hodnoty, délka 280 mm x 

šířka 1 mm x 0,1 mm hloubka se nachází v sektoru 1A s výstupní hodnotou stupněm 

kvality B (2). 
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Tab. 9 Výskyt vad na úzké desce krystalizátoru v jednotlivých sektorech 

 

Deska 

XXX měření VŠB úzká 

deska       

Odlito          

Datum 

kontroly  14. 03. 2013 

Vady Rozměry v mm Výskyt v sektoru 

č. délka šířka hloubka 1A 1B 2A 2B 3A 3B 

1 280 1 0.1 B 0 0 0 0 0 

2 80 3 0.1 A 0 0 0 0 0 

3 390 4 0.1 0 B 0 0 0 0 

4 65 7 0.3 0 A 0 0 0 0 

5 45 5 0.2 0 A 0 0 0 0 

6 400 1 0.1 0 B 0 0 0 0 

7 150 8 0.1 0 B 0 0 0 0 

 

 

Celkové hodnocení všech 7 vad vyskytujících se na úzké desce krystalizátoru, vyhodnotil 

program pro klasifikaci desek krystalizátorů stupněm kvality B, viz. obr. 46. 

6. Algortimizace hodnocení vad a poškození  

6.1. Provozní aplikace 

Dosažené výsledky testování a ladění byly zobecněny do algoritmu pro provozní aplikaci. 

Na obr. 45 je navržený algoritmus hodnocení vad a poškození desky krystalizátoru, který 

nám ukazuje, jak postupuje proměřování, zjišťování a klasifikace vad krystalizátoru až po 

data mining s využitím produktu MS Excel.  

Na základě tohoto navrženého a vytvořeného algoritmu hodnocení vad a poškození desky 

krystalizátoru vytvořili pracovníci katedry Automatizace a počítačové techniky 

v metalurgii, VŠB-TU Ostrava aplikaci (viz. obrazovka aplikace obr. 46) řešící danou 

problematiku bez programu NTS a kterou lze plně využít pro řešení klasifikace vad desek 

krystalizátoru v provoze. Aplikace nebyla předmětem řešení diplomové práce, avšak 

v další části práce jsou využity její výstupní soubory.  
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Obr 45. Algoritmus klasifikace vad 

 

 

Obr. 46 Zadané parametry vad v programu 

 

Vytvořená aplikace umožňuje souhrnně vyhodnotit a znázornit parametry za celou desku a 

k jednotlivým vadám.  
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6.2. Data mining desky krystalizátorů 

Cílem etapy data mining je nalezení závislostí nebo vzorů v analyzovaných datech. Tyto 

závislosti se pak typicky používají pro predikci, kdy předpokládáme, že pokud se data v 

minulosti chovala podle nějakého vzoru, budou se podle tohoto vzoru chovat i nadále. 

Možnosti využití data minigu jsou dále demonstrovány na fiktivním příkladu jedné široké 

desky krystalizátoru sledované v průběhu jejího technického života za předpokladu, že na 

krystalizátoru jsou pravidelně proměřovány jednotlivé vady na jednotlivých deskách v 

demontovaném stavu. (Pozn. V rámci reálného provozu je krystalizátor demontován na 

desky pouze na počátku a konci technického života.)  

V tabulce 10 je zobrazeno množství odlité oceli a lze vyčíst jednotlivé kontroly, celkem 

proběhlo 6 kontrol, stavu desky krystalizátoru v nepravidelných intervalech délky 500, 

1000 a 1500 tun odlité oceli až po konečných 4000 tun oceli. Při každé kontrole se zjistila 

četnost vad v jednotlivých sektorech desky krystalizátoru a provedl se zápis do tabulky. 

Zároveň byl kontrolován stav desky v jednotlivých sektorech a vyhodnocen stupeň kvality 

desky krystalizátoru v daném sektoru 

.  

Tab.10 Četnost vad a jejich umístění na desce krystalizátoru 

    četnost vad stav desky v jednotlivých sektorech 

odlité 
množství 

stav 
desky 1A 1B 2A 2B 3A 3B 1A 1B 2A 2B 3A 3B 

0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 

500 2 2 1 0 0 2 3 1 1 1 1 1 2 

1000 2 2 1 0 2 4 5 1 1 1 1 2 2 

2000 2 2 1 1 2 4 5 2 1 1 1 2 2 

2500 4 6 3 3 4 8 8 4 2 2 3 4 4 

4000 4 7 3 3 4 10 10 4 2 2 3 4 4 

 

Následně byly navrženy a zpracovány následující druhy výstupů 

 četnost vad na desce krystalizátoru, 

 průběhu stavu desky, 

 stav desky v jednotlivých sektorech, 

Četnost vad na desce krystalizátoru v jednotlivých sektorech 1A- 3B při odlitém množství 

oceli od 0 tun do 4000 tun lze vyčíst z barevného sloupcového grafu 1. Např. při odlitých 

4000 tun oceli, bylo zaznamenáno v sektoru 3B desky krystalizátoru 10 vad a celkem bylo 

zaznamenáno po odlití 4000 tun oceli 37 vad na desce. 
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Graf 1 Četnost vad v jednotlivých sektorech 

 

 

Graf 2 Příklad průběhu stavu desky 
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Graf 3 Stav desky v jednotlivých sektorech 

 

 

Graf 4 Stav desky v jednotlivých sektorech 

 

 

Uvedené výsledky by měly přispět k zvýšení informační základny o opotřebení desek 

v krystalizátoru v průběhu technického života a při možném propojení na parametry 

odlévání by získané výsledky mohly vést i k prodloužení životnosti desek a k jejich 

optimálnějšímu využívání jejich životnosti. Tato problematika již však je nad rámec této 

práce a může být inspirací pro další řešení. 
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7. Závěr 

Diplomová práce je zaměřena na problematiku algoritmizace hodnocení stavu desek 

krystalizátoru na zařízení plynulého odlévání oceli s využitím expertních systémů.  

Hodnocení metodou expertních systémů umožní klasifikovat kvalitu desek na základě 

výsledků měření předem stanovených a definovaných parametrů. Díky této klasifikaci 

bude možno následně hodnotit vliv jednotlivých výrobních parametrů plynulého odlévání, 

a jak dalece ovlivňují životnost desek krystalizátorů. Klasifikace bude dále využita pro 

hledání vazeb mezi kvalitou desek krystalizátorů a kvalitou vznikajících předvalků. 

Předmětem řešení jsou desky bramového krystalizátoru – široké a úzké, na kterých probíhá 

v rámci provozního cyklu na úseku údržby monitoring vad, který je základem pro 

rozhodnutí o rozsahu a způsobu obnovy dané desky.  

Řešení vychází z provedeného zmapováním nejčastějších vad desek krystalizátoru ve 

společnosti Arcelor Mittal Ostrava, a.s., které byly setřízeny do tzv. Katalogu vad. Tento 

dokument uvádí jednotlivé typy vad – jejich charakteristiku, možné příčiny vzniku, 

fotodokumentaci a další informace pro klasifikaci jednotlivých vad. Výstupem řešení by 

měla být informace o stupni poškození jednotlivé desky.  Základem pro toto hodnocení je 

stanovení jednotlivých stupňů poškození a jejich kvantifikace. 

Ve společnosti Arcelor Mittal Ostrava, a.s. byla navržena deterministická metoda 

stanovení stupně poškození založená na parametrech, které jsou v provozním prostředí 

proměřovány – délka, šířka a hloubka vad. Navržený přístup k řešení mění navrženou 

metodu z deterministického přístupu na znalostní s využitím fuzzy logiky, který lépe 

vystihuje složitost problematiky a je rovněž univerzálnější.  

Základem je diagnostický expertní systém se třemi vstupními proměnnými (délka vady, 

šířka vady a hloubka vady) a jednou výstupní proměnnou (stupeň poškození).  

Z deterministické metody byly převzaty parametry a mezní hodnoty jednotlivých 

proměnných, které po aplikaci na naměřená provozní data musela být modifikována a byla 

následně vložena do báze dat expertního systému. 

K řešení byl využit expertní systém NTS, který byl vytvořen na Katedře automatizace a 

počítačové techniky v metalurgii, VŠB-TU Ostrava. Systém NTS je prázdný expertní 

systém určený k návrhu, ladění a laboratorní simulace expertních systémů z různých 

technických oblastí využívající fuzzy množiny.  
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Pro testování znalostní báze byly následně využity parametry z měření vad na široké desce 

bramového krystalizátoru na úseku údržby dodané pracovníky společnosti Arcelor Mittal 

Ostrava, a.s. a parametry získané v laboratoři katedry Automatizace a počítačové techniky 

v metalurgii, VŠB- TU Ostrava, kde byla proměřena úzkou deska krystalizátoru zapůjčena 

společností Arcelor Mittal, která měla rozměry 900 mm x 155 mm, 

Dosažené výsledky testování potvrdily správnost a univerzálnost zvoleného přístupu. 

Následně byly dosažené výsledky testování a ladění zobecněny do algoritmu pro provozní 

aplikaci hodnocení vad a poškození desky krystalizátoru, který nám ukazuje, jak postupuje 

proměřování, zjišťování a klasifikace vad krystalizátoru až po data mining s využitím 

produktu MS Excel.  

Na základě tohoto navrženého a vytvořeného algoritmu hodnocení vad a poškození desky 

krystalizátoru vytvořili pracovníci katedry Automatizace a počítačové techniky 

v metalurgii, VŠB-TU Ostrava aplikaci řešící danou problematiku bez programu NTS a 

kterou lze plně využít pro řešení klasifikace vad desek krystalizátoru v provoze. Aplikace 

nebyla předmětem řešení diplomové práce, avšak v práci jsou využity její výstupní 

soubory.  

V závěru práce jsou naznačeny možnosti data miningu v dané oblasti s cílem nalezení 

závislostí nebo vzorů v analyzovaných datech, které by bylo možné využít pro predikci 

stavu opotřebení krystalizátoru. Možnosti data minigu jsou demonstrovány na fiktivním 

příkladu jedné široké desky krystalizátoru sledované v průběhu jejího technického života. 

Byly navrženy a zpracovány následující druhy výstupů četnost vad na desce krystalizátoru, 

průběhu stavu desky a stav desky v jednotlivých sektorech. 

Uvedené výsledky by měly přispět k zvýšení informační základny o opotřebení desek 

v krystalizátoru v průběhu technického života a při možném propojení na parametry 

odlévání by získané výsledky mohly vést i k prodloužení životnosti desek a k jejich 

optimálnějšímu využívání jejich životnosti. Tato problematika již však je nad rámec této 

práce a může být inspirací pro další řešení. 
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