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ABSTRAKT 

       Tato bakalářská práce se zabývá opravami a údržbou prováděnými na kyslíkových 

konvertorech. V teoretické části jsou popsány činnosti údržby, jejich rozdělení a 

organizování. Dále je představená společnost, která provádí veškerou údržbu hutních 

agregátů v Třineckých železárnách. V praktické části jsou podrobně popsané jednotlivé 

opravy a údržba kyslíkových konvertorů. Popisován je i provoz kyslíkové konvertorové 

ocelárny a materiály používané při opravách. V poslední části jsou řešené problémy a 

navrhované změny. 
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ABSTRACT 

       This bachelor thesis is concerned with rectification and maintenance performed on 

oxygen converters. In theoretical part, there are depicted activities of maintenance, their 

division and  organisation. Subsequently, there is introduced company which carries out 

entire maintenance of metallurgical units in steel factory in Třinec. In practical part, 

individual rectification and maintenance of oxygen converters are being described in detail. 

Even operation of oxygen converter steel mill and material used for rectification are 

described. In the concluding part, problems and suggested amendments are being solved.   
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1 Úvod 

       Současná stále neutěšená situaci na světových trzích zapříčiněná převážně 

celosvětovou ekonomickou krizí, nutí výrobní podniky ve všech průmyslových odvětvích, 

k nalezení úsporných opatření a snižování nákladů ve všech oblastech souvisejících 

s hospodářskou činnosti podniku. 

       Ekonomická krize a její důsledky nemalou měrou ovlivnily rovněž hutní průmysl. 

Nejkritičtější situace ve výrobě surového železa a oceli nastala v roce 2009, kdy došlo za 

prvních osm měsíců ke snížení výroby podle [18], meziročně u surového železa o 37 % a u 

oceli dokonce o 39 %. Tato situace vedla ke snižování počtu zaměstnanců, poklesu 

produktivity práce, nižší využití výrobních kapacit, k poklesu cen výsledných produktů a 

snížení tržeb. V dalším období docházelo k pozvolnému zvyšování výroby, ale došlo také 

k dramatickému nárůstu cen vstupních surovin.        

       Mezi možné zdroje k snižování nákladů v hutnictví, patří bezesporu provádění údržby 

a oprav. Tato bakalářská práce je zaměřena na údržbu a opravy hutních agregátů 

používaných k výrobě oceli.  

       Prvopočátek údržby hutních pecí v Třineckých železárnách je datován do roku 1877. 

V tomto roce byla založená údržba hutnických pecí a stavebních dílen. Hlavním důvodem 

bylo postavení první siemens – martinské pece v Třineckých železárnách a zavedení 

kombinovaného pochodu bessemerování s martinským. V průběhu času se údržba hutních 

pecí formuluje dle požadavku, které jsou spojené s rozvojem nejen hutních pecí, ale i 

dalších agregátů a zařízení v Třineckých železárnách. [5] 

       Jestliže chtějí v dnešní době výrobní podniky uspět na mezinárodním trhu a odlišit se 

od konkurence, musí neustále modernizovat svá výrobní zařízení a zavádět nové 

technologie, s tím je spojeno i zavádění moderních systému údržby. 

       V bakalářské práci jsou popsány opravy a údržba, které vedou k neustálému snižování 

spotřeby žárovzdorných materiálu, jejichž používání neodmyslitelně patří k výrobě 

surového železa a oceli. Snížení spotřeby těchto materiálu, pozitivně přispívá k ochraně 

životního prostředí. Cílem bakalářské práce je řešení problémů vyskytujících se při 

provádění údržby a navržení změn, které mohou přispět ke zkrácení doby potřebné 

k provedení této pracovní činnosti.  
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2 Opravy a údržba 

2.1 Opotřebování hmotného majetku  

       Při používání strojů a výrobních zařízení pro podnikatelské účely, dochází na tomto 

majetku k opotřebování jednotlivých části nebo celku. 

       V důsledku opotřebovávání ztrácí tak majetek své původní užitné vlastnosti a přestává 

vyhovovat požadavkům, které jsou na něj kladeny. Jedná se zejména o požadavky 

výkonnostní při výrobní činnosti a požadavky vyplývající z bezpečností práce. [1] 

Opotřebování majetku je:  

•  fyzické ( používáním se součástky ničí, nepoužíváním součástky rezavějí apod.) 

•  morální ( i fyzický zachovalý stroj může být technicky zastaralý) 

 

         Opotřebování se netýká pouze hmotného majetku, ale dochází k němu i u 

nehmotného majetku. Vyjádření tohoto opotřebování v peněžních jednotkách se 

v účetnictví provádí pomocí odpisů. 

       Jestliže má být zajištěná další ekonomicky efektivní činnost tohoto majetku, je 

podstatné, aby byl majetek udržován v požadovaném stavu, a v případě nutnosti musí být 

provedena oprava jednotlivých části nebo celku. [1] 

 

Opravy hmotného majetku 

       Provádění opravy je proces, při němž se odstraňují částečné fyzické opotřebení nebo 

poškození za účelem uvedení dané majetkové položky do provozuschopného stavu. 

Dochází k obnovování technických vlastností a jsou odstraňovány funkční, vzhledové a 

bezpečnostní nedostatky.[1] 

Udržování hmotného majetku 

       Udržováním je prováděná pravidelná péče o daný majetek, která zpomaluje průběh 

procesu fyzického opotřebení. Předcházením následků opotřebení, je zajišťován 

provozuschopný stav majetku a bezpečný provoz. V některých případech jsou 

odstraňovány i drobné závady. [1] 
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2.2 Vliv údržby na ekonomiku podniku  

       V dnešní době řada podniků disponuje s velkým množstvím různých strojů a 

výrobních zařízení. Cena tohoto dlouhodobého hmotného majetku může přesahovat i 

hodnotu několika miliard korun. S rozvojem technické úrovně výrobních prostředků roste i 

význam údržby. [1,9] 

Ekonomiku podniku údržba ovlivňuje ve třech směrech [1]:  

• trvání oprav přímo ovlivňuje časové využití výrobních agregátů, 

• kvalita oprav podmiňuje výkonové, ale i časové využití výrobního zařízení a tím i 

objem výroby, 

• údržba značně zatěžuje náklady výroby ( 8 – 15 % z celkových nákladů) a podstatně 

ovlivňuje produktivitu práce, protože podíl pracovníků údržby z celkového počtu 

zaměstnanců je 1/5 až 1/3. 

 

       V hutních údržbách pracuje 20 – 30 % zaměstnanců, což zhoršuje produktivitu práce. 

V některých zahraničních literárních pramenech nejsou pracovníci údržby v hutích uváděni 

ve stavu zaměstnanců výroby, a proto dochází k rozdílům ve srovnání s našimi 

statistickými údaji. Takže uváděná produktivita práce v našich a zahraničních hutích se 

může výrazně lišit. [9] 

 

2.3 Členění údržby  

Udržování 

       Provádění běžné údržby vede k zachování požadovaného stavu výrobního zařízení. 

Jedná se o odstraňování drobných závad, čištění, mazání, konzervace, seřizování, 

doplňování provozních kapalin, mazadel, pohonných hmot a paliv. Jedná se o každodenní 

činnost, kterou provádí obsluha strojů a výrobních zařízení. Vhodné je zaznamenávat tuto 

činnost např. v deníku stroje. [1,9] 
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Inspekce a diagnostika 

       Jedná se o systematický dohled nad zařízením. Pravidelné kontroly strojů a zařízení, 

revize, prohlídky, diagnostika s cílem predikce a předcházení poruchám. Účelem inspekce 

je také získat přehled o stavu zařízení za účelem plánování rozsahu údržbářských výkonů a 

oprav. Tato činnost je prováděná pracovníky údržby. [1] 

       Diagnostiku můžeme rozdělit např. na jednorázovou, periodickou a kontinuální. 

Principy diagnostiky jsou vizuální, akustické, ultrazvukové, termické a tribotechnické. [9] 

       Pokud se jedná o zapojení diagnostiky na technologický proces online, je tento způsob 

označen názvem ADS – automatický diagnostický systém. [9] 

Opravy 

       Opravy jsou rozdělené podle rozsahu na malé, střední a generální. Provádění opravy je 

opětovné uvedení zařízení nebo stroje do požadovaného stavu. Součásti generálních oprav 

bývá i modernizace strojů a zařízení. [9] 

Plánování a výroba 

       Jedná se o plánování oprav a jejich rozsah, zásobování a zajišťování náhradních dílu 

při údržbě a opravách v požadovaném množství a čase. Do plánování a výroby je také 

zařazená vlastní výroba náhradních dílů, části strojů a výrobních zařízení. [9] 

2.4 Organizace a řízení údržby  

       V podniku je údržba rozdělená na dvě možné formy: 

• centralizovaná údržba – uspořádaní velkých údržbářských celků na jednom místě  

• decentralizovaná údržba – rozmístění údržbářských týmu na jednotlivých provozech   

       Výhody centralizované údržby spočívají v úspoře pracovníků a technických 

prostředků a mezi nevýhody patří nižší pohotovost především při odstraňování vzniklých 

poruch. Výhodou decentralizované údržby je okamžitá aktivace pracovníků údržby 

umístěné na daném provozu např. ve velkých závodech. Jako nevýhoda může být v tomto 

případě horší využití těchto pracovníků a prostředků. [1] 
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2.5 Moderní systém údržby 

2.5.1 TPM – komplexní produktivní údržba  

       TPM (Total Productive Maintenance) je moderní systém údržby založený na zapojení 

všech pracovníků výrobního procesu do aktivit směřujících k dosažení minimalizace 

prostojů výrobních zařízení, neshod a zmetků. Hlavním smyslem teto koncepce je souhra 

pracovníků výroby s pracovníky údržby. Pracovník, jenž obsluhuje daný stroj nebo 

zařízení má největší možnost zachytit abnormality v jeho práci a může tak dostatečně včas 

odhalit zdroje budoucích poruch. [2] 

       V koncepci TPM je většina diagnostických a údržbářských činnosti přenesena 

z oddělení klasické údržby na výrobní úseky a zejména pak na jejich pracovníky. [2] 

       Jestliže chce v dnešní době podnik dosáhnout co největší produktivity, je nezbytné, 

aby začlenil do svých výrobních procesů metody koncepce TPM. Tyto metody zajišťují 

schopnost provádění pracovních úkolů přímo ve výrobních procesech, takže přerušení 

výroby je tímto minimalizováno. Jedná se o komplexní, týmovou  nepřetržitou činnost, 

jenž podstatně zvyšuje efektivitu údržby zařízení a zapojuje do procesu všechny 

pracovníky. [2] 

       Tradiční údržba je prováděná v nevýrobních časech, u koncepce TPM je tomu naopak 

a činnosti probíhají právě v průběhu výrobního procesu nebo po jeho skončení. 

       Koncepce TPM je základem pro efektivní zavedení systému štíhle výroby. Štíhlá 

výroba sleduje sedm základních zdrojů plýtvání, mezi které patří např. odstraňování 

přerušení výroby a minimalizace neproduktivních časů. [2] 

Mezi základní prvky TPM patří [2]: 

• Princip plánované údržby 

• Program autonomní péče o zařízení 

• Program preventivní a pro-aktivní údržby 

• Systém kontinuálního vzdělávání pracovníků 

• Program plánování pro nové zařízení a díly 

• Systém údržby a informační systém 

• Systém kontinuálního zvyšování celkové efektivity zařízení 
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TPM bezesporu přispívá k vyšším výkonům na výrobních zařízeních a optimalizuje 

systémy údržby. Při využívání koncepce TPM jsou kladeny vysoké nároky na neustále 

vzdělávání s vysokou kvalifikací pracovníků, kteří přebírají většinu odpovědnosti za 

údržbářské práce. [2]  

Metoda 5S [16] 

       5S je propracovanou metodou, která patří k základním stavebním kamenům při 

zavedení štíhlé výroby a je základním předpokladem pro zlepšování. Díky zavedení 5S se 

vizualizuje a redukuje plýtvání, zlepšují se materiálové toky, dochází také ke zlepšování 

kvality a bezpečnosti.  

5S se skládá z 5 kroků[16]: 

1.  Separovat (vytřídit) 

2.  Systematizovat 

3.  Stála čistit 

4.  Standardizovat 

5.  Sebedisciplinovanost 

       K zavedení metody 5S je nezbytné sestavit tým lidí, kteří budou ochotní spolupracovat 

na realizaci této metody. Nejedná se pouze o určení zodpovědné osoby, ale je nezbytné 

zapojení všech kompetentních pracovníků ve výrobním procesu. 

 

2.5.2 SMED  

       SMED  (Single minute exchange of die) název této metody by se dal volně přeložit 

jako výměna nástroje za jednu minutu. Jak z názvu vyplývá, jedná se o metodu zrychlení 

výměny nástroje a zkrácení seřizovacích časů, při více prováděných operacích anebo při 

změně výrobků. Celý postup vychází z důkladné analýzy. Zkrácení seřizovacích časů 

z několika hodin na několik minut je možné dosáhnout postupnou změnou organizace 

přestavby, standardizace postupu seřízení, neustálým tréningem, speciálními 

technologickými pomůckami a technickými úpravami zařízení. Metodu SMED je vhodné 

aplikovat ve výrobních procesech, kde dochází ke vzniku úzkých míst. Při správné aplikaci 

můžou být seřizovací časy zkráceny až o 75 % bez dodatečných nákladů. [2] 
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 3 Představení společnosti D5, akciová společnost, Třinec  

 

       Společnost D5, akciová společnost, Třinec je společnost zabývající se podnikatelskou 

činností v nejrůznějších oborech spojených nejen s hutnictvím. Tato společnost byla 

založena 11. srpna 1993 a je dceřinou společnosti Třineckých železáren, a.s., Třinec. 

Hlavní pracovní činnost společnosti je komplexní provádění údržby a zajišťování oprav 

hutních agregátů a zařízení, souvisejících s hutní výrobou pro různé provozy Třineckých 

železáren. Mezi další pracovní činnosti D5, a.s., patří stavebnictví, a to celkovou realizace i 

velkých projektů nejen v České republice, ale i v zahraničí. Společnost je rozdělená na 

několik provozů podle druhu a oboru podnikatelské činnosti. [14] 

 

       D5, akciová společnost, Třinec je česká právnická osoba, která vznikla dne 2. 11. 1993 

zápisem do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka č. 

637 a sídlí v areálu Třineckých železáren, a.s., Třinec, Česká republika. [3]  

 

3.1 Základní údaje o společnosti 

Obchodní jméno:    D 5, akciová společnost, Třinec 

Datum založení:    11. srpna 1993 

Datum vzniku:    2. listopadu 1993 

IČO:      47674539 

DIČ:      CZ 47674539 

Sídlo:      Třinec – Staré Město 

      Průmyslová 1026 

      PSČ  739 65 

Právní forma:    akciová společnost 

Základní kapitál společnosti:  60 000 000 Kč 

Jediný akcionář:     TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.  

Zdroj: [3] 



8 
  

3.2 Předmět podnikání 

Hlavním předmětem podnikání společnosti je: 

zámečnictví, výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů, truhlářství, tesařství, 

provádění staveb včetně jejich změn, udržovací práce na nich a jejich odstraňování a další 

služby, které  jsou uvedené obchodním rejstříku, oddíl B, vložka 637. [3] 

 

 

3.3 Organizační struktura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [3] 
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3.4 Provozy společnosti D5, akciová společnost, Třinec 

Společnost je rozdělená na čtyři základní provozy, a to na: 

• provoz zámečnických dílen 

• provoz elektrotechnických dílen 

• provoz stavebních dílen 

• provoz žárotechnických dílen 

       Tyto provozy se dále dělí na menší střediska, která jsou strategicky rozmístěná po 

celém areálu Třineckých železáren z důvodu operativnosti a pracovního zaměření. 

       V této bakalářské práci je popsán pouze provoz žárotechnických dílen z důvodů 

souvislosti s popisovanými opravami a údržbou. 

 

3.4.1 Provoz žárotechnických dílen 

       Na provozu žárotechnických dílen je zaměstnáno přibližně 230 pracovníků, z toho 120 

zaměstnanců vykonává profesi zedník-šamotář a mezi další profese zastoupené na tomto 

provozu patří zejména zámečník, elektrikář a strojník stavebních strojů. Tento provoz je 

možné označit za nejdůležitější ve společnosti D5, a.s.. Provoz žárotechnických dílen 

provádí převážnou část oprav a údržby výrobních hutních agregátů pro mateřskou 

společnost Třinecké železárny, a.s., a to zejména pro provozy Vysoké pece, Kyslíková 

konvertorová ocelárna, Závody plynulého odlévání, Hlubinné pece a Válcovny. [15] 

Hlavní pracovní činnosti žárotechnických dílen jsou:  

• žárotechnické práce při opravách a rekonstrukcích vysokých pecí   

• opravy žárovzdorných vyzdívek licích pánví, mezipánví a pojízdných mísičů 

• opravy konvertoru včetně bourání vyzdívky, čištění hrdel a výměny odpichu 

• opravy vyzdívek kotlů, ohřívacích pecí, speciál. tepel. agregátů včetně torketování 

• revize žáruvzdorných vyzdívek, poradenská činnost 

• výkopové a zemní práce, bourací práce hydraulickým kladivem 

• opravy vysokozdvižných vozíků, multikár, nákladních vozidel a traktoru 

 

Zdroj: [15] 
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4 Opravy a údržba hutních agregátů na provozu kyslíková 

konvertorová ocelárna 

4.1 Materiálové toky a návaznost hutních agregátů v TŽ, a.s. 

 

 
 
Obr. č. 1 Materiálové toky a technologie – návaznost jednotlivých hutních agregátů při 

výrobě oceli v TŽ, a.s.  Zdroj: [8] 
 
 

   

4.2 Kyslíková konvertorová ocelárna 

        Kyslíková konvertorová ocelárna (dále jen KKO) byla v Třineckých železárnách 

uvedená do provozu v roce 1984, ocelárna byla původně vybavená dvěma LD kyslíkovými 

konvertory o objemu 137 m³ s hmotností tavby 160 t. Po rozsáhlé modernizaci, která 

proběhla na daném provozu v letech 2004 a 2005 byly původní konvertory a zařízení 

s nimi související nahrazeny novými LD kyslíkovými konvertory od německého výrobce 

SMS DEMAG AG. Konstrukce  nových konvertorů je odlišná od původních nádob a jejích 
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objem je nyní 167 m³ s hmotností tavby  185 t. Roční kapacita těchto konvertorů je 2,4 mil. 

tun oceli. [10] 

        V roce 2012 bylo vyrobeno v ČR 5,07 mil. tun oceli. Podíl vyrobené oceli 

v kyslíkových konvertorech tvoří 55 %. V současnosti jsou provozovány v České republice 

4 kyslíkové konvertory, ve společnostech TŽ, a.s. a Evraz Vítkovice Steel. [7] 

 

4.3 Opravy a údržba hutních agregátů na provozu KKO 

       Opravy a údržba hutních agregátů je převážně zaměřená na žárovzdorné vyzdívky 

těchto zařízení. Hlavním cílem je dosahovat co nejmenší opotřebení těchto vyzdívek a 

prodlužovat tak jejich životnost, což vede k neustálému snižování nákladů. Snižování 

spotřeby žárovzdorných materiálu má rovněž pozitivní vliv na životní prostředí. 

       Provádění oprav a údržby hutních agregátů na provozu KKO zajišťuje převážně 

provoz Žárotechnických dílen, tento provoz je součásti společnosti D5, akciová společnost, 

Třinec. Tyto práce a služby patří mezi stěžejní činnosti této společnosti.  

       Součástí provozu Žárotechnických dílen je středisko mechanizace. Hlavní pracovní 

činnosti střediska mechanizace je provádění oprav a údržby strojů a zařízení užívaných 

provozem Žárotechnických dílen, jenž tyto prostředky využívá ke své pracovní činnosti 

nejen na provozu KKO, ale i na dalších důležitých provozech, jako jsou např. Vysoké 

pece, ZPO, Krokové pece a Válcovny. Neméně důležité pracovní činnosti prováděné 

střediskem mechanizace jsou práce prováděné těžkou mechanizací. 

 

     Na provozu KKO provádí provoz Žárotechnických dílen zejména tyto činnosti: 

• Opravy a údržba kyslíkových konvertorů 

• Opravy a údržba nalévacích a licích pánví 

• Opravy a údržba vakuovacích stanic 

• Údržba pojízdných mísičů 

        V bakalářské práci jsou popsány pouze opravy a údržba prováděná na kyslíkových 

konvertorech, z důvodu rozsahu této práce. 
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4.4 Opravy a údržba kyslíkových konvertorů 

       Kyslíkový konvertor je hutnický agregát určený pro výrobu oceli. Existuje několik 

druhů kyslíkových konvertorů, které se liší konstrukcí, objemem, hmotností tavby a 

principem zkujňování surového železa. 

       V dnešní době se k výrobě oceli využívají ve značné míře kyslíkové konvertory typu 

LD (LDAC) a OBM (QBOP). [4] Název LD je pojmenován podle rakouských závodů 

v Linci a Donavicích, kde v těchto závodech byly v roce 1952 a 1953 uvedené do provozu 

první kyslíkové konvertory s dmycháním čistého kyslíku na tavnou lázeň. [6] Schéma LD 

konvertoru s kombinovaným dmýcháním a popis jednotlivých částí je na obrázku č. 2 

 

 

Obr. č.2 Popis LD konvertoru s kombinovaným dmýcháním  Zdroj: [11] 

              N- hrdlo konvertoru, L- kyslíková tryska, B- čepový prstenec, T- čep,  

              M – naklápěcí mechanizmus, H- odpichový otvor         

     

      Kyslíkový konvertor typu LD má hruškovitý tvar. Nádoba se skládá z ocelového pláště 

s vnitřní žárovzdornou vyzdívkou. Hrdlo (N) je u této konstrukce umístěno centricky. Ve 

střední zesílené části je nádoba uchycená pomocí čepového prstence (B). [11]  

       V Třineckých železárnách, a.s. (dále jen TŽ, a.s.) jsou provozovány dva LD kyslíkové 

konvertory s kombinovaným dmýcháním. Na tavnou lázeň v konvertoru je tryskou shora 
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dmýchán kyslík o čistotě 99,6 %, intenzitou 550  Nm³/ min. a přes dno konvertoru jsou 

dmýchány inertní plyny dusík nebo argon. [10] 

 

       Opravy a údržbu prováděnou na LD kyslíkových konvertorech v TŽ, a.s. je možné 

rozdělit do několika kategorií: 

• Kampaňová oprava žárovzdorné vyzdívky 

• Mezitavbové  opravy a údržba žárovzdorné vyzdívky 

• Údržba vnější a vnitřní části hrdla konvertoru 

• Výměna vložek a základních kamenů odpichového otvoru 

 

 

 

4.4.1 Kampaňová oprava žárovzdorné vyzdívky 

       Kampaňová oprava žárovzdorné vyzdívky konvertoru začíná po skončení posledního 

odpichu tavby v kampani. Termín této opravy je naplánován s dostatečným předstihem na 

základě výsledků prováděných měření opotřebení žárovzdorné vyzdívky a počtu taveb 

z předešlých kampaní. Podle stanoveného termínu kampaňové opravy se plánují i opravy 

na dalších provozech jako jsou např. Vysoké pece, ZPO, a Válcovny z důvodu návazností 

těchto provozů při výrobě oceli. 

Průběh kampaňové opravy se skládá ze tří etap: 

• Bourací práce žárovzdorné vyzdívky 

• Zámečnické opravy nádoby konvertoru 

• Vyzdívka celého konvertoru 
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 4.4.1.1 Bourací práce žárovzdorné vyzdívky 

       Veškeré bourací práce při kampaňové opravě jsou prováděny strojem CAT 330 DL 

s nástavbou K 800 (viz příloha 1). Tento stroj pracuje stabilně na plošině velínu KKO a je 

využívám i k dalším činnostem údržby konvertoru. 

       Po odstavení konvertoru z provozu se provede strojem CAT 330 DL otrhání veškerých 

ocelových slitku ve vnitřní části konvertoru a očistí se ocelový plášť a skluzy kolem 

nádoby. Dále následuje chladnutí celé vyzdívky. Po částečném vychladnutí následuje 

bourání opotřebované vyzdívky. 

       Uvolněné zdivo je otáčením nádoby vysypáváno do koridoru, který je pod 

konvertorem a slouží zároveň pro stahování strusky. Vybourané zdivo se následně 

dochlazuje proudem vody. Po úplném vychladnutí následuje nakládka sutin a přeprava 

nákladními automobily na skládku, kde dochází k druhotnému zpracování tohoto odpadu. 

 

4.4.1.2 Zámečnické opravy nádoby konvertoru 

       Zámečnické opravy jsou zaměřené na poškozené ocelové části nádoby a příslušenství 

konvertoru. Jedná se o uvolněné nebo jinak poškozené stínění pláště nádoby, přívod 

spodního dmýchání a skluzů. V případě, že jsou poškozené ocelové segmenty v oblasti 

hrdla, je součásti zámečnických oprav i výměna těchto dílů. Mezi zámečnické práce 

probíhající současně s kampaňovou opravou vyzdívky patří také opravy technologických 

vozů určených pro manipulaci s licími pánvemi a nádobami na strusku. Tyto opravy 

provádí provoz Zámečnických dílen společnosti D5, a.s. Třinec.  
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4.4.1.3 Vyzdívka celého konvertoru 

       První nádoby LD konvertoru byly vyzdívané dehtem vázanými tvárnicemi z železité 

dolomagnezie s obsahem 77 – 82 % MgO, 10 -15 % CaO, 4 – 6 % Fe₂O₃ a přibližně 2 % 

SiO2 v pokračování praxe v Thomasových konvertorech. Rozmanitost podmínek, v kterých 

se vyvíjel průmysl zásaditých žáruvzdorných materiálů v jednotlivých zemích, vedla ke 

škále nepálených výrobků MgO – CaO- C, vázaných černouhelnou smolou anebo 

fenolovými živicemi. [4] 

       V Třineckých železárnách po zahájení výroby oceli v kyslíkových konvertorech v roce 

1984 se začaly používat magnezitové vyzdívky pracovního zdiva a další vyzdívky byly 

celé magnezitodolomitové. Po prvních zkušenostech s vyzdívkami konvertorových nádob 

se začaly používat kombinované vyzdívky se zesílenými plochami o 150-200 mm v oblasti 

čepů a odpichu. Celková tloušťka vyzdívky dosahovala v nejvíce namáhaných částech 

100cm. V roce 1986 bylo na těchto vyzdívkách dosaženo přes 600 taveb, což bylo v té 

době považováno za velký úspěch. [5] 

       V současnosti se pro nepracovní ochrannou vyzdívku (přilehající část k ocelovému 

plášti) nádoby konvertoru používají pálené magnezitové tvárnice s nízkým obsahem Fe2O3. 

Pracovní vyzdívka (část přicházející do styku s taveninou) je celá zhotovená MgO–C 

staviv.  Nejpoužívanějším stavivem MgO-C, které se v dnešní době používá pro vyzdívky 

konvertoru, jsou tvárnice s pryskyřičnou vazbou a obsahem uhlíku 10-15 %. [7] 

       Během jednotlivých fázi výrobního cyklu při výrobě oceli v kyslíkových konvertorech 

dochází k nerovnoměrnému opotřebení vyzdívek na různých místech. 

       Z důvodů zrovnoměrnění opotřebení se začaly používat pásmové vyzdívky z více 

druhů magnezitových materiálů s různými vlastnostmi, které odpovídají způsobu a 

intenzitě namáhání v jednotlivých pásmech. [4] 

       Zavedení pásmových vyzdívek výrazně přispělo k prodloužení životnosti vyzdívky a 

ke snížení spotřeby tvarových i netvarových žárovzdorných materiálů. Spolu s dalšími 

praktikovanými technologickými postupy se neustále navyšuje počet dosažených taveb 

připadající na jednu vyzdívku v dané kampani a dochází tak ke snižování nákladů. 
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       Jednotlivé pásma vyzdívek byly sestaveny na základě systematického sledování 

opotřebení nebo měření úbytků různých druhů staviv na určitých místech vyzdívky pomoci 

laseru.[4] 

       Zmapované výsledky úbytků různých magnezitových a magnezitouhlíkových staviv 

s pryskyřičnou vazbou ( uvedených v tabulce č.1) umožnily navrhnout vyzdívku, kterou 

bylo docíleno výrazného zvýšení trvanlivosti( viz obrázek č. 4). [4]   

        Tab. č.1  Opotřebení vyzdívky kyslíkových konvertoru v různých místech (1-5) 

                        v mm / tavbu     Zdroj: [4]                                                                  

Druh staviva                           Poloha (obr. č. 3) 

 C %   1 2 3 4 5 

S 

LC 

LC 

LCDT 

SMDT 

LCD 

LCD 

5,0 

6,5 

5,0 

5,5 

5,5 

10 

13 

1,23 

1,03 

 

0,95 

0,82 

 

 

 

0,91 

0,76 

1,1 

 

0,87 

 

 

0,68 

0,61 

 

 

 

0,73 

 

0,71 

0,64 

 

0,7O 

 

 

 

0,57 

0,47 

 

magnezitová staviva (S), s velkými rozměry krystalů v periklasu (LC), hutně lisované 
napojení (LCDT), z taveného magnezitu, hutně lisované, napojení (MC) 

 

       Na obrázku č.3, jsou schematicky znázorněné různé místa opotřebení podle tabulky 

č.1 na rozvinuté vyzdívce konvertoru. Za nejkritičtější místa vyzdívky jsou považované 

oblast čepů konvertoru (5), oblast dopadu šrotu při vsázení (2), oblast strusky během tavby 

(6) a oblast odpichového otvoru. Další kritické místo představuje oblast dopadu surového 

železa (1), na tomto místě hrozí eroze vyzdívky při nalévaní surového železa. Tento 

nežádoucí jev je možné eliminovat, nakloněním nádoby konvertoru, tak aby došlo 

k přesypání vsazeného železného šrotu do oblasti (1), v tomto případě nalévané surové 

železo dopadá na šrot a nepoškozuje tak vyzdívku konvertoru. 
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       Trvanlivost vyzdívky je ovlivňována ve značné míře jejím konstrukčním řešením. 

Napětí na přechodech z dolního a horního kuželu do válcové části, bylo příčinou vzniku 

trhlin a odlupování vrstev. [4] 

 

Obr. č. 3  Rozvinutá vyzdívka konvertoru. – Dopad surového železa (1), dopad šrotu (2),                                          

strusková oblast, poloha odpichu (4), strusková oblast, poloha odstruskování (3), čepy   

konvertoru (5), oblast strusky stojící konvertor (6)  Zdroj: [4]        

 

 
Obr. č. 4 Rozvinutá vyzdívka konvertoru, sestava podle tab. č. 1 Zdroj: [4] 

 

       Z tohoto návrhu (obrázek č.4) vychází v podstatě všechny pásmové vyzdívky. 

Způsoby provedení samotné vyzdívky se liší jednak různou konstrukcí nádob a jednak 

provedením přechodů v jednotlivých částech vyzdívky.   
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       Konstrukční řešení provedení vyzdívky dna konvertoru zahrnuje také tvárnice, přes 

které jsou do konvertoru dmýchaný inertní plyny (Ar, N2, Co2), v případě konvertoru typu 

OBM je přes tyto tvárnice dmýchán i kyslík. Jednotlivé typy průdušných tvárnic jsou na 

obrázku č. 5. Počet řešení pro dmýchání plynů a v některých případech i pevných látek se 

neustále zvyšuje. [4] Konvertory v TŽ, a. s. jsou vybavené osmi dmýchacími tvárnicemi. 

[10] 

 

Obr. č. 5  Průdušné tvárnice konvertoru  Zdroj: [4] 

 

       Na trhu působí celá řada výrobců a dodavatelů zabývající se žárovzdornými materiály 

určených pro vyzdívky konvertoru, v tomto ohledu je nutné zvolit takového dodavatele, 

který bude ochoten spolupracovat s odběratelem, plnit jeho specifické požadavky 

vyplývající ze zkušeností, v případě používaných staviv v předešlých kampaních. Tyto 

požadavky bývají formulované na základě sledování a měření jednotlivých pásem, po 

celou dobu životnosti vyzdívky v kampani. Při výběru dodavatelé, bývá rozhodujícím 

kritériem také kvalita a cena. 

       Součásti každé dodávky žárovzdorného materiálu pro vyzdívku je i projektová 

dokumentace a přesný technologický postup vyzdívání jednotlivých části vyzdívky.  

       Provádění samotné vyzdívky vychází z projektové dokumentace, v které je detailně 

znázorněno užití tvarového i netvarového materiálu v jednotlivých vrstvách. Při vyzdívce 

je velmi důležité dodržovat technologický postup. U nepracovních jednotlivých vrstev je 

nezbytné přesné dodržení dilatačních spár uvedených v projektu. U některých dodávek 

žárovzdorného materiálů, bývají tvárnice pracovní vrstvy očíslované, a je nepřípustné aby 

došlo k záměně užitých staviv.  



19 
  

       Při vyzdívce se tvárnice pracovní vyzdívky nespojují žádným pojivem, ale jsou 

ukládané natěsno v jednotlivých vrstvách, z tohoto důvodu je nezbytné, aby užitý materiál 

byl tvarově stálý i při vysokých teplotách. Celková hmotnost tvarových staviv použitých 

při vyzdívce je přibližně 360 t, u nádoby konvertoru s hmotnosti tavby 180 t. 

 

        Součásti vyzdívky konvertoru je odpichový otvor, který se skládá ze základních bloků 

(kameny) a vnitřní části, složené z prstencových tvárnic. Odpichový otvor je během 

kampaně několikrát vyměněn ( tato oprava je popsána v kapitole 4.4.4). 

 

       Po dokončení celé vyzdívky konvertoru, následuje postupné zahřívání nově vyzděné 

nádoby. Tento proces trvá několik hodin a zahřívání vyzdívky se provádí dle předepsaného 

technologického postupu. Teplota se postupně zvyšuje až na požadovaných 1200 ˚C. Po 

ukončení předehřevu následuje první tavba v kampani.        

 

       Kampaňová oprava žárovzdorné vyzdívky konvertoru patří k nejnákladnějším a 

nejsložitějším opravám prováděných na hutních agregátech užívaných k výrobě oceli na 

provozu KKO.  Náklady vynaložené na tuto opravu výrazně přesahují částku deseti 

milionu Kč. Pro snižování těchto nákladů je nezbytné neustále snižování spotřeby 

žárovzdorných materiálů. Průměrná specifická spotřeba žárovzdorných materiálu v ČR 

v roce 2010 byla podle [7] přibližně 18 kg/t oceli. Neustále snižování spotřeby těchto 

materiálů při výrobě oceli, lze dosahovat jednak použitím nových vysokojakostních 

žárovzdorných materiálů, a jednak zaváděním nových technologií při opravách a údržbě 

hutních agregátu.  
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4.4.2   Mezitavbové opravy a údržba žárovzdorné vyzdívky 

       Výroba oceli v kyslíkových konvertorech probíhá téměř v nepřetržitém provozu. Na 

rozdíl od výroby surového železa ve vysokých pecích, kde není možné úplné zastavení 

provozu (jen v případě generální opravy VP), je možné tento nepřetržitý provoz omezit 

anebo zcela zastavit, dle potřeby prováděných oprav, ať už se jedná o malé nebo střední 

opravy prováděné na daném provozu, nebo na provozech navazujících při výrobě oceli. 

       Mezitavbové opravy a údržba žárovzdorné vyzdívky konvertoru, jsou prováděné téměř 

po každé tavbě. Tento druh údržby patří k nejefektivnějším a ekonomicky nevýhodnějším 

činnostem.  Opravy a údržba je prováděná několika způsoby. 

V současnosti se využívají v TŽ, a.s., například tyto metody:       

• Slag splashing 

• Slag coating 

• Torketování žárovzdorné vyzdívky 

       Na základě výsledků měření a skenování žárovzdorné vyzdívky konvertoru pomocí 

laseru, nebo podle vizuální kontroly určeného pracovníka výroby, je zvolená jedna 

z uvedených metod. 

 

4.4.2.1 Slag splashing  

       Údržbu žárovzdorné vyzdívky konvertoru metodou Slag splashing, lze začlenit do 

TPM (Total Productive Maintenance) moderní systém údržby. Tato údržba není prováděná 

pracovníky údržby, ale je přenesená na pracovníky výroby. Během výrobního procesu májí 

pracovníci výroby (v tomto případě pracovník na pozici hutník operátor), za úkol sledovat 

stav vyzdívky konvertoru po každém odpichu. Podle stavu opotřebení provede tento 

pracovník údržbu metodou Slag splashing nebo Slag coating.   

       Slag splashing je prováděn po odpichu oceli z konvertoru. Po odpichu je v konvertoru 

ponecháno požadované množství strusky, která je následně upravená na patřičnou 

konzistenci a teplotu. Úprava strusky se provádí např. přisypáním vápna nebo surového 

dolomitu. Přes kyslíkovou trysku je do této strusky dmýchán dusík s požadovanou 
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intenzitou, aby došlo k rozstřiku strusky a nalepení na vyzdívku konvertoru. Tímto 

způsobem dojde k vytvoření ochranné vrstvy zdiva.  

       Různou výškou kyslíkové trysky a intenzitou dmýchaného dusíku je docíleno nanesení 

strusky na požadované místa opotřebované vyzdívky. Doba trvání tohoto procesu se 

pohybuje od 1 do 4 minut. Dobře rozvržené provádění údržby metodou slag splashing 

může prodloužit životnost vyzdívky až na 8000 taveb. V některých závodech bylo 

dosaženo i přes 10 000 taveb v kampani. U nové vyzdívky tato metoda není aplikována, 

ale začíná se používat až po 5 cm úbytku žárovzdorného zdiv. [13] 

       Slag splashing jak už bylo zmíněno, patří k nejefektivnějším a ekonomicky 

nejvýhodnějším způsobům provádění údržby. Jelikož je pro ochrannou vrstvu zdiva 

využívána odpadní surovina, kterou je v tomto případě konvertorová struska.   

  

4.4.2.2 Slag coating 

       Metoda Slag coating je obdobný způsob údržby žárovzdorné vyzdívky konvertoru 

jako Slag splashing. V případě, že není možné použít metodu rozstříkávání strusky, jelikož 

je zapotřebí provést na některých opotřebovaných místech fixaci větší ochranné vrstvy je 

užitá metoda Slag coating. U této metody je rovněž používaná odpadní surovina 

(konvertorová struska), která je nanášená na vyzdívku. 

       Stejně jako u metody Slag splashing, je struska upravená zahuštěním na patřičnou 

konzistenci a teplotu, aby došlo k požadovanému přilnutí a vytvoření ochranné vrstvy na 

vyzdívce. Fixace je prováděná několikanásobným kýváním nádoby konvertoru, do 

mezních poloh, v kterých je přebytečná struska odlévaná do struskové nádoby. Tato 

metoda není tak účinná jako v případě rozstříkávání strusky, ale je podstatně levnější, 

protože nevyžaduje žádné dmýchání inertních plynu. Slag coating je používán v případě 

nutností nanesení ochranné vrstvy v oblastech, jako jsou dno konvertoru, oblast dopadu 

surového železa a oblast odpichové části. 

       Tento způsob údržby je rovněž přenesený na pracovníky výroby a je prováděn ve 

výrobních časech, takže nedochází k zbytečným prostojům a není tak snížená výrobní 

kapacita hutního agregátu. 
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4.4.2.3 Torketování žárovzdorné vyzdívky 

       Třetí používanou metodou v TŽ, a.s. k údržbě žárovzdorné vyzdívky konvertoru je 

torketování. Torketování je nanášení různých žárovzdorných směsí stříkáním. Jedná se 

tlakové stříkání suchých nebo mokrých materiálů pomocí torketovacích strojů.       

Vyzdívka konvertoru je pravidelně kontrolována dvěma způsoby: 

1. Vizuální kontrola – je prováděná po každém odpichu pověřeným pracovníkem 

výroby. 

2. Laserové měření – měření je prováděno ve stanovených intervalech. Měřicí 

zařízení je nainstalováno na ochranných krytech konvertoru, a je napojeno online 

na řídicí systémy konvertoru. 

       Jestliže dojde u prováděných kontrol k zjištění nadměrného opotřebování žárovzdorné 

vyzdívky (jedná se převážně o nejvíce namáhané oblasti) je nutné provést opravu 

torketováním.  

       Torketovací stroje určené k těmto opravám jsou strategicky rozmístěné na 

jednotlivých úsecích výrobního provozu a v případě potřeby je možné okamžité jejich 

použití. Opravu vyzdívky torketováním provádějí pracovníci údržby provozu 

žárotechnických dílen. 

       Torketováním je nanášená speciální žárovzdorná hmota na poškozené nebo nadměrně 

opotřebovaná místa vyzdívky. Nanášení hmoty je prováděno pomocí technologického 

přípravku, který umožňuje nástřik ve všech částech konvertoru. Mezi nejvíce opravované 

části patří např. oblast čepu, oblast patek čepu konvertoru, odpichová oblast a vnitřní část 

hrdla konvertoru. 

 

       

       S používáním metod Slag splashing, Slag coating a torketováním je neustále 

prodlužovaná životnost žárovzdorných vyzdívek a navyšuje se počet taveb na vyzdívku 

v kampani. Velký podíl má na tom také používání vysoce kvalitních žárovzdorných 

vyzdívek. V současnosti je na kyslíkových konvertorech v TŽ, a.s. dosahováno kolem 

3000 taveb na jednu vyzdívku.  
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4.4.3 Údržba vnější a vnitřní části hrdla konvertoru 

       Během probíhající tavby v kyslíkovém konvertoru dochází k nežádoucím výhozům 

strusky a v některých případech i roztavené oceli. Tento nežádoucí jev může být 

způsobován několika faktory např. nekvalitní železný šrot, surové železo s vysokým 

obsahem křemíku, nesprávná poloha trysky při dmýchání kyslíku do konvertoru během 

tavby. Důsledkem výhozu vznikají na vnější i vnitřní části hrdla konvertoru kovové a 

struskové nárůsty.  

       Odstraňování těchto nárůstů se provádí speciálním strojem CAT 330 DL s nadstavbou 

Leonard K800 (viz příloha č.1). K tomuto způsobu údržby konvertorů je stroj vybaven 

trhacím hákem zakončeným výměnným hrotem (viz obrázek č. 6 ). Tento pracovní nástroj 

je rovněž požíván pro bourání opotřebované vyzdívky konvertoru. 

 

 

Obr. č. 6  Pracovní nástroj pro údržbu konvertoru  Zdroj: [19] 

 

       Údržba této části kyslíkového konvertoru je prováděná dle potřeby na každé směně 

nepřetržitého provozu. Tato pracovní činnost je prováděná v extrémních podmínkách 

(vysoké teploty, prašnost, nadměrné zatěžování stroje), které zapříčiňují vznik poruch na 

stroji. Veškeré vzniklé poruchy musí být okamžitě odstraněny a je nepřípustná 

několikahodinová nefunkčnost tohoto stroje.   
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4.4.4 Opravy odpichového otvoru 

       Odpichový otvor je velmi důležitá část kyslíkového konvertoru. Je umístěn v horní 

zúžené části nádoby (viz obrázek č. 2 na straně 12). Tento otvor slouží při odpichu 

k výtoku tekuté oceli z konvertoru do licí pánve. Při odpichu je nutné zabránit výtoku 

konvertorové strusky, která má nežádoucí účinky při sekundárním zpracování oceli. 

       Přítomnost strusky v licí pánvi zvyšuje propal dezoxidačních a legujících přísad, 

podstatně zhoršuje podmínky pro odsíření oceli, nepříznivě ovlivňuje životnost vyzdívky 

pánve a může vést ke zpětnému přechodu fosforu ze strusky do kovu. [12]   

       Zamezení výtoku konvertorové strusky během odpichu do licí pánve je prováděno 

několika způsoby. Jeden ze způsobů, který se používá i v Třineckých železárnách je 

použití plovoucí keramické zátky, která je zavedena do odpichového otvoru při odpichu. 

       Keramická zátka se díky vhodně zvolené hustotě vznáší na rozhraní ocel – struska, a 

když toto rozhraní klesne na úroveň odpichového otvoru, zátka otvor uzavře. [12]  

       Během odpichu se přes odpichový otvor vylévá tekutá ocel o teplotě 1640 °C. 

Rychlost průtoku je přibližně 22 tun za minutu. U nového nebo opraveného odpichového 

otvoru, trvá proces odpichu 8 – 10 minut. S postupným opotřebením žárovzdorného 

materiálů se tato doba zkracuje až o polovinu.      

 

                 

Obr. č. 7 Sestava žárovzdorných materiálů odpichového otvoru   Zdroj: [19] 
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       Odpichový otvor je tvořen, otvorem v ocelovém plášti s přírubou o průměru 700 mm a 

sestavou žárovzdorných tvárnic, jenž je v tomto otvoru usazená (viz obrázek č.7 ). Sestava 

se skládá, ze středové části, takzvané vložky a vnější části, kterou tvoří základní kameny 

odpichového otvoru.  

     Opravy odpichového otvoru jsou prováděné dvěma způsoby: 

• Výměna vložky odpichového otvoru 

• Výměna celých základních kamenů 

 

4.4.4.1 Výměna vložky odpichového otvoru 

       Tento způsob opravy patří k nejprováděnějším opravám kyslíkového konvertoru. 

Oprava se provádí po opotřebení žárovzdorné vložky odpichové otvoru, tato vložka je 

složená z prstencových tvárnic (viz obrázek č.8). Základ vložky je tvořen ocelovou trubkou 

o průměru 130 mm. Vnitřní průměr prstencové tvárnice je 140 mm a vnější 240 mm. Při 

sestavování vložky jsou jednotlivé tvárnice na tuto trubku navlékané a slepené speciální 

hmotou. Kompletace vložky odpichového otvoru je zobrazená v příloze č. 2. Životnost 

prstencových tvárnic je závislá na žárovzdorném materiálu, z nějž jsou tyto tvárnice 

vyrobeny a na druhu vyráběné oceli. 

 

 

Obr. č. 8 Prstencová žárovzdorná tvárnice     Zdroj: [19] 

 



26 
  

       V Třineckých železárnách je vyráběná široká škála ušlechtilých a neušlechtilých 

oceli.[10] Různorodost vyráběných oceli a jejich chemické složení, působí rozdílně na 

opotřebení prstencových tvárnic, a proto se jejich životnost pohybuje v rozmezí od 50 

do 80 taveb. 

       Délka vložky se přizpůsobuje tloušťce vyzdívky konvertoru. Při nové vyzdívce je tato 

délka 1600 mm a s postupným opotřebením vyzdívky se tato délka zkracuje.  

       Nejpodstatnější část opravy je odvrtání opotřebené vložky. Odvrtání je prováděno 

speciálním strojem CAT 33O DL, na který je před zahájením opravy namontován nástavec 

s vrtací hlavou (viz příloha č.3). Při vrtání je nutné dodržet souosost, aby byly odstraněny 

pouze prstencové tvárnice, a nesmí dojít k poškození základních kamenu. Na obrázku č. 9 

jsou znázorněné originální vrtací hlavy.  

 

    

Obr. č. 9 Originální vrtací hlavy pro odvrtávání žárovzdorného materiálu  Zdroj: [19] 

 

       Menší vrtací hlava je určená k odvrtání prstencových tvárnic a spojovacího materiálu, 

její průměr je shodný s vnějším průměrem prstencové tvárnice. Větší zobrazená vrtací 

hlava se používá při opravě základních kamenů. 

       Po odvrtání opotřebované vložky je do tohoto otvoru usazená nová vložka. Usazování 

je prováděno pomocí vysokozdvižného vozíku, na kterém je nasazen technologický 

přípravek určený k tomuto účelu. Správně usazená vložka je následně v odpichovém 

otvoru vytěsněná speciální žárovzdornou hmotou, která se aplikuje torketováním 
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(torketování je tlakové stříkání žárovzdorných materiálu). Posledním krokem opravy je 

fixace nově usazené vložky. Fixace je provedená pomocí ocelových plochých profilů.    

       Po ukončení opravy je nádoba konvertoru přetočená do svislé polohy. Opravený 

odpichový otvor je nutné nechat zaschnout. Vzhledem k vysokým teplotám vyzdívky 

konvertoru trvá zaschnutí a zatvrdnutí opravené části jen několik minut. 

 

4.4.4.2 Výměna celých základních kamenů odpichového otvoru 

       Oprava základních kamenů na rozdíl od opravy vložek, patří k méně prováděným 

úkonům. Životnost základních kamenů je mnohonásobně delší, než u prstencových tvárnic, 

jelikož tato část odpichového otvoru nepřichází do přímého styku s tekutou ocelí. Přibližně 

se výměna základních kamenů provádí po 500 tavbách, při současném dosahování počtu 

taveb na jednu vyzdívku konvertoru v kampani, je tato oprava provedená asi šestkrát. Na 

obrázku č. 10 je zobrazená žárovzdorná tvárnice (základní kámen odpichového otvoru). 

 

 

Obr. č. 10 Žárovzdorná tvárnice odpichového otvoru   Zdroj: [19] 

       Pracovní postup je podobný jako u výměny vložek odpichového otvoru. Při odvrtávání 

opotřebovaných žárovzdorných tvárnic, je nejprve odvrtaná vložka a následně jsou 

odvrtané základní kameny. Pro odstranění opotřebovaných základních kamenů 

z odpichového otvoru byl technologickým postupem určen pracovní nástroj zobrazený na 
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obrázku č. 9 strana 26 v předchozí kapitole. Tento pracovní nástroj byl však pro daný druh 

opravy nevyhovující a nesplňoval dané požadavky. V současné době se pro odvrtávání 

opotřebovaných tvárnic používá vrtací hlava odlišné konstrukce (viz obrázek č. 11). Při 

použití tohoto nástroje se celková doba opravy výrazně zkrátila a došlo tak i ke snížení 

nákladů na tuto opravu. 

 

Obr. č. 11 Vrtací hlava pro odvrtávání základních kamenů odpichového otvoru. Zdroj: [19] 

  

       Po odvrtání opotřebovaných základních kamenů, následuje přetočení konvertoru do 

polohy, která umožňuje vsazení celé sestavy žárovzdorných tvárnic (viz obrázek č. 12) do 

příruby odpichového otvoru. Tato sestava je rovněž používaná při kampaňové opravě 

konvertoru, v takovémto případě je součástí nové vyzdívky.              

 

               ocelová trubka            prstencová tvárnice            základní kámen 

        Obr. č. 12 Celá sestava žárovzdorných tvárnic odpichového otvoru    Zdroj: [19] 
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       Sestava je složená z vložky odpichového otvoru (popisované v předchozí kapitole) a 

žárovzdorných tvárnic (základních kamenů), navlečených na tuto vložku. Jednotlivé 

tvárnice jsou spojovány žárovzdornou hmotou. Takto předem sestavený blok je 

v odvrtaném otvoru umístěn přesně ve středu pomocí ochranných a vymezovacích tvárnic. 

Torketováním se provede vytěsnění a spojení sestavy s vyzdívkou konvertoru. Po skončení 

opravy následuje vysychání a zatvrdnutí spojovací hmoty.  

 

5 Porovnání vlastností tvarových žárovzdorných materiálů 

       V dnešní době na trhu působí celá řada výrobců zabývající se výrobou a prodejem 

žárovzdorných materiálů určených pro různé použití, např. v hutním průmyslu, 

sklenářském průmyslu, dále pro výrobu cementu nebo pro koksovny. 

       Mezi významné výrobce žárovzdorných materiálů pro jednotlivé výrobní obory 

v hutnictví patří například společnosti MAYERTON, VESUVIUS, a.s., Refrasil, s. r.o.,  

Refrako, s. r. o, SLOVMAG, a.s., LOVINIT, a.s.  

       Pro vyzdívky kyslíkových konvertorů jsou nevhodnější magnezitouhlíkové 

žárovzdorné tvárnice (viz obrázek č.13). Vyzdívka konvertoru je z důvodu 

nerovnoměrného opotřebování sestavená s tvárnic s různými vlastnostmi a složením 

(pásmová vyzdívka, popsána v kapitole 4.4.3.1 na str. 15).   

    

   Obr. č. 13 Magnezitouhlíková tvárnice   Zdroj: [19] 

Srovnání jednotlivých MgO-C staviv podle ceny nebylo možné provést. Cenové nabídky 

jsou poskytované odběratelům pouze na základě předběžné objednávky.  
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  Obr. č. 14 Struktura složení magnezitouhlíkové tvárnice   Zdroj: [19] 

       Na obrázku č. 14 je zobrazená zvětšená struktura složení magnezitouhlíkové tvárnice. 

V tabulce č. 2 jsou uvedené některé vybrané druhy MgO-C staviv, používané pro 

jednotlivé oblasti konvertoru. V oblastech kde dochází k největšímu opotřebení, dosahuje 

tloušťka vyzdívky až 130 cm. 

Tab. č. 2 Vybrané druhy MgO-C staviv z nabídky společnosti Refrako, s.r.o. Zdroj: [17] 

Skupina výrobků MgO-C staviva 

Název výrobků  KOMAG 

97TZ 1O 

KOMAG 

97 TZ 15 

KOMAG 

98TZ 

10A-KK 

KOMAG 

98 TZ 15 

A 

KOMAG 

99 TZ15  

KOMAG 

C 8836 

KOMAG 

99 OK 

Klasifikace podle 

EN 

EN ISO 

10081-3 

MC 

95/10 

MC 

95/10 

MC 

98/10 A 

MC 

98/10 

MC 

98/10 

MC 

98/10 A 

MC 

98/10 A 

Materiálová báze Tavený magnezit 

Chemické složení  

hořčíkové složky 

staviva (%) 

Obsah  

MgO Typ. 
97 97 98 98 99 99 99 

Obsah 

Fe₂O₃ 
0,6 0,6 0,5 0,5 0,2 0,2 0,2 

Obsah 

zbytkového  

uhlíku (%) 

min. 9,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 10 

Ø 11 15 15 15 15 15 11 

Objemová 

hmotnost 

(kg/m³) 

min. 2960 2940 2930 2930 2970 2900 2990 

Ø 3080 3010 2970 3010 3020 2920 3060 

PTL (MPa) Ø 40 35 27 35 30 40 30 

Zdánlivá 

pórovitost % 

 

Max. 4 4 4 4 4 5 4 

Ø 3,5 3,5 3 3 2,5 4 3 
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6 Řešení problému a navrhované změny 

6.1 Problémy při čištění hrdla konvertoru 

       Veškeré prováděné opravy a údržba na kyslíkovém konvertoru musí být provedená 

v co možná nejkratších časech, aby nedocházelo zbytečně ke snižování výrobní kapacity 

tohoto hutního agregátu. Čištění hrdla je prováděno převážně ve výrobním čase, a to v čase 

výměny koryt pro vsázení železného šrotu. V případě nutnosti provedení údržby ve větším 

rozsahu je vymezen delší časový úsek na tuto činnost.          

       Při provádění trhání nárůstů na vnitřní části hrdla konvertoru je trhací hrot vystaven 

vysokým teplotám, a přestože je, tento hrot vyroben z kvalitní oceli dochází k častému 

opotřebení. Vzhledem k vysoké pořizovací ceně trhacího hrotu, vznikají tak nemalé 

náklady na provádění dané údržby konvertoru. Na obrázku č. 15je zobrazen nový trhací 

hrot. 

 

Obr. č. 15 Vyměnitelný trhací hrot    Zdroj: [19] 

 

       Při práci s tímto pracovním nástrojem je nutné po několika minutách provádět chlazení 

hrotu. Neustálým zahříváním na vysoké teploty (980°C) a následně prudkým 

ochlazováním ve vodě, dochází podle mého názoru k nežádoucí strukturální přeměně u 

oceli, z nějž je tento hrot vyrobený. Toto je jeden z možných důsledků nadměrného 

opotřebení hrotu. Na obrázku č. 16 je zobrazen opotřebovaný hrot. 
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Obr. č.16  Opotřebovaný trhací hrot   Zdroj: [19] 

 

       Další závažný problém je ohnutí trhacího hrotu, ke kterému dochází i u nových hrotů 

(viz obrázek č.17 ). Provádění údržby s takto poškozenými hroty, by bylo neefektivní a 

docházelo by k prodlužování vymezené doby na tuto činnost.  

 

 

Obr. č. 17 Ohnutý trhací hrot    Zdroj: [19] 

 

   Poškozené hroty je v některých případech nutné vyměnit během prováděné údržby na 

hrdle konvertoru, a v takovémto případě opět dochází prodlužování doby prováděné 

operace. 
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6.2 Řešení problému poškozeného nebo opotřebovaného pracovního 

nástroje 

       V případě problému rychlého zahřátí trhacího hrotu, při údržbě hrdla konvertoru, je 

podle mého názoru nevyhovující konstrukce hrotu, určeného k této činnosti. Originální 

výměnný trhací hrot má protáhlý tvar s malým úhlem. Vzhledem k tomu, že polovina hrotu 

je dutá, z důvodu uchycení na pracovním nástroji, nedochází v zúžené části k potřebnému 

odvodu tepla. Na obrázku č.18 je modře znázorněná dutá část hrotu a červeně oblast, ve 

které dochází k přehřátí. 

 

Obr. č. 18 Vyměnitelný trhací hrot   Zdroj: [19] 

       Navrhovaná změna je nalézt výrobce, který by byl schopen vyrábět trhací hroty, dle 

navržené konstrukce odběratelem (výroba na zakázku). Na obrázku č.19 je modře 

zobrazený navrhovaný tvar trhacího hrotu oproti původnímu. 

 

Obr. č. 19 Navržený tvar trhacího hrotu   Zdroj: [19] 
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       U nově navrženého tvaru hrotu je větší úhel a plochy jsou zesílené o 20 mm. U této 

konstrukce nebude docházet k rychlému přehřátí, a je minimalizovaná možnost, že dojde 

k ohnutí trhacího hrotu. Zesílené plochy přispějí k odvedení tepla ze zúžené části a 

v dalším případě prodlouží životnost trhacího hrotu, při opotřebení způsobené oděrem.  

 

6.3 Navržené změny při provádění oprav pracovního nástroje 

       Vyměnitelné trhací hroty nejsou používané jen jednorázově, ale v případě poškození 

nebo opotřebení, se tyto hroty opravují. Oprava je prováděná u poškozených hrotů, např. 

ohnutých ( viz obrázek č. 17 str. 32) nebo otupených ( viz obrázek č. 16 str. 32 ), upálením 

řezací soupravou acetylen- kyslík, na požadovaný tvar(viz obrázek č.20). 

 

Obr. č.20  Opravený trhací hrot   Zdroj: [19] 

       Oprava je prováděná v údržbářské dílně po demontáži z pracovního nástroje. V daném 

případě je mým dalším návrhem, provedení opravy pomocí řezací soupravy acetylén- 

kyslík, přímo na namontovaném hrotu na pracovním nástroji stroje. Dojde tak k úspoře 

jednorázově použitelné pojistky, kterou je nutné při montáži použít. Pořizovací cena této 

pojistky přesahuje částku 1000 Kč. Odpadají tak i další přepravné manipulace na dílnu 

údržby. 

       U velmi opotřebovaných trhacích hrotů (viz obrázek č.16 str.32) bývá oprava 

prováděná kováním nebo navařováním nové části hrotu. Zde je demontáž nutná. 

Provedenou opravou by mělo být docíleno nově navrženého tvaru trhacího hrotu. 
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6.4 Navržená změna při výměně pracovního nástroje 

       V průběhu prováděné údržby vnitřní části hrdla, může dojít k situaci, že je nutné trhací 

hrot vyměnit okamžitě. Aktivace pracovníka údržby z úseku mechanizace a přeprava 

nového hrotu na daný provoz trvá několik minut, a tento čas by bylo možné minimalizovat 

pouze na čas potřebný k výměně trhacího hrotu, zavedením modelu SMED (Single minute 

exchange of die) z koncepce moderní údržby TPM (Total Productive Maintenance).  

       V daném případě by se jednalo o vytvoření podmínek, které by umožňovaly 

strojníkovi (obsluha stroje CAT 330 DL) provedení okamžité výměny poškozeného 

trhacího hrotu.  

Navržené podmínky: 

1.  Umístit náhradní díly (trhací hrot, zajišťovací pojistka) a nářadí nutné k provedení 

výměny na stanovišti stroje CAT 330DL. U náhradních dílů zajistit zásobu 

minimálně po dvou kusech a neustále ji doplňovat, aby nedošlo k vyčerpání této 

zásoby. 

2.  Provést zaškolení pracovníků obsluhy stroje na všech směnách, aby tuto výměnu 

byli schopni provést samostatně v co nejkratším čase. 

 

 

       Těmito navrhovanými změnami je dle mého názoru, možné výrazné zkrácení časů 

potřebných, jak při prováděné údržbě hutního agregátu, tak při opravě nebo výměně 

pracovního nástroje.  
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7 Závěr 

      V teoretické části této bakalářské práce jsou popsány oprava a údržba hmotného 

majetku, činnost údržby, vliv údržby na ekonomiku podniku a moderní systém údržby. 

Mezi nejvýznamnější moderní systémy údržby patří  TPM (Total Productive Maintenance) 

komplexní produktivní údržba. Dále je v této části představená společnost D5, a.s., Třinec, 

pro kterou je provádění oprav a údržby hutních agregátů hlavní pracovní činnosti. 

Představen je zejména nejvýznamnější provoz této společností, kterým je provoz 

žárotechnických dílen. 

       V praktické části jsou popsány jednotlivé opravy a údržba prováděná na kyslíkových 

konvertorech ve společnosti Třinecké železárny, a.s.. Tyto opravy a údržba jsou zaměřené 

především na žárovzdornou vyzdívku hutních agregátů. V bakalářské práci jsou popsané 

technologické postupy prováděných oprav a metody údržby, kterými je možné dosáhnout 

co nejdelší životnosti žárovzdorných vyzdívek a neustálé snižovat tak spotřebu 

používaných materiálů. Prodlužování životnosti žárovzdorné vyzdívky konvertoru a 

snižování spotřeby žárovzdorných materiálů vede k výraznému snižování nákladů při 

výrobě oceli, což má v dnešní době velký význam, vzhledem k neustálému navyšování cen 

používaných materiálů a vstupních surovin jako je například železný šrot, surové železo a 

legující přísady. 

       V práci jsou představené efektivní e ekonomicky výhodné metody údržby, při kterých 

je používána odpadní surovina, kterou je konvertorová struska. Jedná se o metody Slag 

splashing (rozstříkávání strusky) a Slag coating (nanášení strusky), tyto metody jsou 

používané v mnoha hutních společnostech po celém světě, z důvodů značného navýšení 

taveb na jednu vyzdívku v kampani. Některé zahraniční hutě uvádějí počet 8000 až 10 000 

taveb na jednu kampaň.  

       Cílem bakalářské práce je představit údržbu hutních agregátů jako možný zdroj 

snižování nákladů. V případě výroby oceli v kyslíkových konvertorech má i několika 

minutové zkrácení nevýrobního času vyčleněného na opravy a údržbu, velký význam. 

Dalším cílem této práce je řešení problémů souvisejících s prováděnými opravami a 

navrhovanými změnami přispět k snížení nákladů, které vznikají nadměrným 

opotřebováním pracovního nástroje. 
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Seznam zkratek 

D5,a.s         D5, akciová společnost, Třinec 

TŽ, a.s. Třinecké železárny, a.s. 

KKO kyslíková konvertorová ocelárna 

LD označení konvertoru podle zkujňovacího procesu 

VP  Vysoká pec 

ZPO Závody plynulého odlévání  

např. například 

str. strana 

obr. obrázek 

mil. milion 
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Přílohy 

 

 

 

 

Příloha č.1 Caterpillar – CAT 330 DL, Leonard K 800 
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Příloha č. 2  Kompletace vložky odpichového otvoru 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 3 Nadstavec s vrtací hlavou 

 

  


