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ABSTRAKT 

Plynule odlévané bramové ocelové předlitky, které řadíme mezi ploché výrobky, nacházejí 

uplatnění v celém strojírenském průmyslu. Mezi finální výrobky plynule litých bramových 

ocelových předlitků patří především plechy pro lodní průmysl, mostní konstrukce, dopravní stroje, 

tlakové nádoby, tvarové výpalky a produktovody pro výrobu potrubí. Předpokladem výroby 

kvalitních finálních výrobků je výroba plynule litých bramových ocelových předlitků s přesným 

chemickým složením, tvarem bramy, vysokou vnitřní čistotou a dokonalým vnějším povrchem 

bramy. V případě povrchových vad plynule litých bramových ocelových předlitků ovlivňují tyto 

vady finální povrch plechů a jejich mechanické vlastnosti. Povrchové vady, které mají iniciaci už 

v krystalizátoru, se mohou rozvíjet nevhodně nastaveným sekundárním chlazením. 

Experimentální část disertační práce je věnována řešení problematiky výzkumu a vývoje 

optimalizace metalurgických a technologických parametrů pro minimalizaci vznikajících vad 

plynule litých bramových ocelových předlitků na jednoproudém bramovém zařízení tloušťky 250 

mm. Pro užší specifikaci bylo zvoleno hodnocení skupiny jakostí oceli S355. Shrnutí teoretických a 

praktických znalostí a dovedností bylo verifikováno na jednotlivých technologických uzlech 

zařízení kontilití, kde bylo dosaženo snížení množství vznikajících vad na plynule litých ocelových 

bramových předlitcích. Obsahem práce jsou provedené způsoby řešení vnitřního uspořádání 

mezipánve, vlivy proudění oceli z mezipánve do krystalizátoru přes ponornou výlevku a nové 

možnosti využívání licích prášků. V oblasti licího oblouku jsou to možnosti změn primárního 

chlazení a optimalizace nastavení sekundárního chlazení zařízení plynulého odlévání. Zpětnou 

vazbou pro kontrolu testovaných a realizovaných změn v celé výrobní technologii bramového 

kontilití bylo dosažení optimalizace systému hodnocení povrchových vad a nastavení predikce 

jakosti u plynule litých bramových ocelových předlitků.  

Klíčová slova: plynule litý bramový ocelový předlitek, mezipánev, ponorná výlevka, licí 

prášek, sekundární chlazení, predikce jakosti  
 

ABSTRACT 

Continuously cast steel slabs, classified as flat products, find their use across the entire 

machine-engineering industry. The final products made of continuously cast steel slabs include 

metal sheets for ship-building industry, bridge structures, transport machines, pressure vessels, 

flame-cutting shape cuts, and pipelines. High-quality final products production requires the 

continuous cast steel slabs to be manufactured with accurate chemical composition, precise slab 

shape, high internal purity, and flawless slab outer surface. Any surface defects of continuously cast 

steel slabs impact the final surface of metal sheets and their mechanical properties. The surface 

defects initiated already in the mould may further develop by improperly set secondary cooling. 

The experimental part of the thesis focuses on the research and development of optimizing 

the metallurgy and technology parameters in order to minimize the defects occurring 

in continuously cast steel slabs in single-strand slab machine with 250 mm slab thickness. 

To narrow down the specification, the S355 steel grade group evaluation has been selected. The 

complex of theoretical and practical knowledge and skills has been verified at individual technology 

nodes of continuous casting machine. The efforts resulted in reducing the quantity of defects 

originating in continuously cast steel slab blanks. The thesis describes the applied designs of 

tundish internal layout, impacts of steel flowing from tundish to mould through submerged entry 

nozzle, and new possibilities of mould powders use. In the area of the casting arc it focuses on the 

options of primary cooling alterations and optimization of secondary cooling setting at the 

continuous casting machine. As the feedback for checking the tested and implemented changes in 

the entire slab continuous casting technology   served the optimization of surface defects evaluation 

system and settings of the quality prediction for continuously cast steel slabs. 

Keywords: continuously cast steel slab, tundish, submerged entry nozzle, mould powder, 

secondary cooling, quality prediction  
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SEZNAM POUŽITÝCH VELIČIN, SYMBOLŮ A JEDNOTEK 

Značka Název Jednotka 

Q Teplo [J] 

F Síla [N] 

f Frekvence [1·min-1]  

S Plocha [mm2] 

Q Hustota tepelného toku [W·m-2] 

𝛼  Součinitel přestupu tepla [W·m-2·K-1] 

t Teplota [°C] 

𝜆  Součinitel tepelné vodivosti [W·m-1·K-1] 

C Měrná tepelná kapacita [J·kg-1·K-1] 

𝜂 Dynamická viskozita [N·mm-2·s-1]; [Pa·s] 

𝜌 Měrná hmotnost [kg·m-3] 

Re Mez kluzu [MPa] 

Rm Mez pevnosti [MPa] 

v Licí rychlost [m·min-1] 

Q Průtok [l·min-1] 

P Tlak [MPa] 

L Délka [m] 

m Hmotnost [kg] 

 

 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

Zkratka Název    

PLP Plynule litý předlitek 

ZPO Zařízení pro plynulé odlévání oceli 

LF Ladle Furnace (Pánvová pec) 

LP Licí pánev 

MP Mezipánev 

Turbostop Betonový výrobek v MP zabraňující rozstřiku oceli z LP do MP 

S355 Skupina jakostí oceli podle ČSN EN 10025-2 

ISSM Integrovaný systém sekundární metalurgie 

DTP Detailně technologický předpis 

HTC Heat Transfer Coefficient (Součinitel přestupu tepla) 

FLS  Informační systém ocelárny 

MDH Firma Mannesmann Demag 

LITIOS Informační systém predikce jakosti 

SŘHV Systém řízení hutní výroby ve válcovnách VÍTKOVICE STEEL, a.s. 

 

VUT v Brně VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 

FMMI VŠB-TU v Ostravě   Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství Vysoké školy 

báňské - Technické Univerzity Ostrava 
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1. ÚVOD  

Proces zpracování taveniny je výrobní proces probíhající na jednotlivých výrobních 

agregátech v ocelárnách, který zahrnuje zpracování oceli v tavicím agregátu, dále zpracování 

ocelové taveniny na zařízeních sekundární metalurgie, například na pánvové peci (LF) a vakuovém 

kesonu, odlévání oceli do kokil nebo na zařízeních plynulého lití oceli. Jednotlivé procesy postupně 

směřují k zajištění požadovaného chemického složení a čistotě oceli.  

Současné požadavky na zvyšování kvality výroby oceli a jakosti odlévaných ocelových 

bramových plynule litých předlitků není možné zajistit bez trvalého vývoje a zvyšování úrovně 

metalurgických a technologických výrobních parametrů.  

Rozvoj výpočetní techniky umožnil sledování všech důležitých parametrů ovlivňujících 

kvalitu ocelových bramových plynule litých předlitků (PLP) s cílem minimalizování výskytu 

ocelárenských vad. Běžně jsou používány systémy numerických modelů teplotních polí PLP, 

monitoring jednotlivých parametrů s následnou nastavenou predikcí pro minimalizaci vad PLP. 

V případě výskytu vad na ocelových PLP a následně na plechách jsou data zpětně využívána 

k  analýzám příčin jejich vzniku. 

 

2. CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE  

Práce je zaměřená na specifické podmínky výroby oceli s odléváním na jednoproudém 

bramovém kontilití.  

Na základě provedeného rozboru literárních údajů a dostupnosti soudobých informací 

o technologických postupech výroby oceli, zpracování a odlévání na zařízeních plynulého odlévání, 

které jsou v souladu s aktuálními požadavky na vyráběné jakosti oceli, byly formulovány základní 

cíle disertační práce: 

A. Komplexní optimalizace metalurgicko-technologických možností v oblasti úprav 

mezipánve.  

 ověření možnosti úprav vnitřní části mezipánve, 

 ověření možnosti úpravy nového tvaru ponorné výlevky, 

 ověření vhodnosti použitých licích prášků.  

B. Optimalizace systému primárního a sekundárního vodovzdušného chlazení PLP tloušťky 

250 mm pro vybrané jakosti oceli S355.  

 experimentální stanovení sekundárního chlazení dle jednotlivých okruhů s využitím 

off-line teplotního modelu  

C. Možnosti hodnocení nejakostní výroby plynule litých bramových ocelových předlitků 

 optimalizace systému hodnocení povrchových vad PLP, 

 další vývoj funkcí systému predikce jakosti vad při výrobě PLP. 

 

3. PODMÍNKY PRO ODLÉVÁNÍ OCELI NA ZAŘÍZENÍ 

PLYNULÉHO ODLÉVÁNÍ BRAMOVÝCH PŘEDLITKŮ 

Jednou ze základních podmínek odlévání oceli na zařízeních pro plynulé odlévání (ZPO) je 

nutno zajistit ocel s potřebnou chemickou analýzou a teplotou. Tyto podmínky musí být zajištěné 

nejpozději na předchozím výrobním agregátu sekundární metalurgie. Jedním z faktorů, který 

významně ovlivňuje vlastnosti ocelí, je jejich struktura [1]. 
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3.1 Proces proudění oceli v licí pánvi a mezipánvi 

Ocel zpracovaná v licí pánvi na předchozím výrobním agregátu sekundární metalurgie 

v požadované teplotě a kvalitě dle požadavku výrobní normy je připravená k odlévání na ZPO. 

Otevřením šoupátka licí pánve (LP) na ZPO začíná proces vyprazdňování oceli do mezipánve (MP). 

Při tomto procesu je nutno, aby byla licí pánev přikrytá víkem a hladina kovu a strusky zasypaná 

krycím práškem již na posledním agregátu sekundárního zpracování. Jednou z možnosti, která 

ovlivní čistotu oceli, je foukání inertního plynu, nejčastěji argonu přes porézní tvárnici licí pánve 

ještě v průběhu lití [2], [4]. Důležitou součástí proudění oceli v licí pánvi je uspořádání vyzdívky na 

dně licí pánve. Ocel, vytékající z licí pánve je regulována šoupátkem licí pánve. Řízení a uzavření 

výtoku oceli z licí pánve probíhá v automatickém nebo v ručním režimu na základě snímání 

hmotnosti oceli mezipánve [5]. V některých ocelárnách je zavírání licích pánví nahrazeno 

systémem snímacích prvků zabudovanými ve spodní části licích pánví u výtoku oceli, které na 

základě nastavení rozdílných změn elektromagnetického pole vytvářeného oceli a strusky 

ve snímacích cívkách rozpoznají strusku a kov [6]. Mezipánev umožňuje regulaci hmotnostního 

toku tekuté oceli do krystalizátoru, snižuje ferostatický tlak tekutého kovu, zrovnoměrňuje rychlost 

licího proudu, minimalizuje rozstřik oceli, zrovnoměrňuje teplotu odlévané oceli, odstraňuje 

turbulenci licího proudu oceli, separuje části nekovových vměstků [1], [6 - 8]. Optimální licí teplota 

může být například 15-20 °C nad teplotou likvidu. K výpočtu ztrát tepla do okolí je třeba znát 

vnější povrchové teploty mezipánve [1]. Modelování toku oceli v mezipánvi pro zjištění možností 

minimalizace teplotních ztrát je prováděno buď výpočtem teplotních trajektorií, nebo například na 

modelu mezipánve s prouděním vody [7], [9]. 
 

3.2 Proces proudění oceli a přestup tepla v krystalizátoru při primárním 

chlazení oceli 

Tok oceli z mezipánve do krystalizátoru je regulován zátkovou tyčí nebo šoupátkovým 

uzávěrem přes ponornou výlevku [10]. Ponorné odlévání zabraňuje oxidaci a tím vzniku vměstků 

v oceli [3], [11], [12], [13]. Hladina oceli v krystalizátoru je zakrytá licím práškem. Systém lití 

z mezipánve do krystalizátoru je znázorněn na obr. 3.1 [14]. Optimalizovat odlévání oceli není 

možné bez znalosti průběhu tuhnutí a chladnutí PLP. Primární oblast chlazení představuje 

především krystalizátor, který je intenzivně chlazen vodou, což umožňuje odvod 10 až 30 % 

veškerého tepla ze vznikajících PLP [1],  [15 - 17]. Při nedostatečném natavení licího prášku může 

docházet k nepravidelné tvorbě oscilačních vrásek a k nerovnoměrnému růstu licí kůry s následkem 

průvalu pod krystalizátorem [3], [13], [18], [19].  

 

Obr. 3.1 Zobrazení proudění oceli z mezipánve do krystalizátoru 
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Snímání výšky hladiny v krystalizátoru se provádí na bázi elektromagnetického anebo 

systémem s radioaktivním zářičem, který je pro bezpečnostní rizika stále méně využíván [20].  

3.2.1 Základní parametry krystalizátorů 

Základní materiál pro výrobu krystalizátorů je měď a to pro její vysokou tepelnou vodivost. 

Ještě lépe než čistá měď vyhovují slitiny mědi, například Cu-Ag, Cu-Cr, Cu-Ni [20]. Byly 

testovány například keramické povlaky na bázi Ni-Co-P. Vzhledem k nestabilitě keramického 

povlaku a k odlupování popraskaných částí, bylo od těchto zkoušek upuštěno [21].  

3.2.2 Deskové krystalizátory 

Deskové krystalizátory sestávají ze čtyř kovových desek spojených v ocelovém rámu 

krystalizátoru. U deskových krystalizátorů je výsledným produktem brama. Z pohledu 

konstrukčního rozdělení dělíme deskové krystalizátory na rovné a zakřivené [1]. Při určování délky 

krystalizátoru se vychází obvykle z množství tepla, které je třeba odvést k zajištění požadované 

tloušťky vnější licí kůry odlitku, zabraňující vzniku trhlin v důsledku působení ferostatického 

a atmosférického tlaku [15]. Krátké strany mají úkos v hodnotách mezi 0,9 až 1,3 % podle 

sortimentu oceli, který dovoluje kompenzovat smrštění oceli [15], [22].  

3.2.3 Přestup tepla a chlazení krystalizátoru 

Teoreticky by mohla být úloha chlazení krystalizátoru splněna v okamžiku, kdy je vytvořena 

dostatečně pevná kůra, která odolává tlaku tekutého jádra [15]. Z hlediska způsobu sdílení tepla 

mezi tuhnoucím kovem a krystalizátorem můžeme krystalizátor rozdělit na tři části - Horní část, 

ve které se nachází nejintenzivnější odvádění tepla vedením, prostřední část, kde dochází k tvorbě 

kůry předlitku, je vzhledem k teplotním poměrům a intenzivnímu proudění tekuté oceli mezera 

nestabilní a spodní oblast, kde dochází ke vzniku mezery mezi předlitkem a deskou krystalizátoru. 

Toto rozdělení prostupu tepla a tvorba licí kůry bramy je znázorněna na obr. 3.2 [15].  

  

 

Obr. 3.2 Schéma proudění oceli v krystalizátoru [3] 

 

Hustota tepelného toku q z tuhnoucího předlitku do krystalizátoru je po výšce krystalizátoru 

rozdílná. Velikost hustoty tepelného toku q zejména závisí na době setrvání předlitku 

v krystalizátoru [23].  
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3.3 Modelování toku oceli v krystalizátoru 

Modelování toku oceli v krystalizátoru se provádí numerickými metodami výpočtu tvaru 

výtokového otvoru ponorné výlevky s následným odzkoušením v laboratořích a ověřováním 

v reálných podmínkách na jednotlivých zařízeních pro kontinuální lití oceli [4], [24], [25]. Jestliže se 

zanedbá přenos hmoty a ze tří základních druhů přenosu tepla se v soustavě považuje za rozhodující 

vedení, pak se problém redukuje na řešení Fourier-Kirchhoffovy rovnice [27]. Rychlostní vektory 

zobrazují v teplotním poli u 3D modelování numerickou metodou možné způsoby proudění oceli 

v krystalizátoru. Touto metodou výpočtu se potvrzují výsledky z vodního modelu [11], [24], [26 - 30]. 

Znalost teplotního pole tuhnoucího a chladnoucího předlitku umožňuje optimalizovat chlazení 

v krystalizátoru a typy ponorných výlevek [24], [27], [31].  

3.4 Využívání rafinačních strusek, krycích prášků a licích prášků  

Rafinační strusky se používají v licích pánvích a mezipánvích. Očekávaný účinek těchto 

strusek je rafinace oceli, tepelná izolace a izolace proti reoxidaci oceli [32], [6], [33]. V licích 

pánvích se používají hlavně rafinační strusky, které po rychlém natavení jsou schopné absorbovat 

nežádoucí vměstky z oceli. Oddělením kovu od atmosféry zpomalí přechod plynů do kovu a omezí 

jeho oxidaci. Krycí prášky se požívají v mezipánvích a jejich úkolem je izolovat hladinu oceli proti 

reoxidaci a tepelně izolovat. Licí prášky jsou materiálem, který se podílí na tvorbě licí kůry. 

Po nasypání licího prášku na hladinu roztavené oceli v krystalizátoru se vytváří třívrstvý systém. 

Spodní vrstva prášku, která je v přímém dotyku s ocelí, se natavuje a vytváří tekutou strusku. 

Střední vrstva se nachází v přechodovém plastickém stavu a v horní vrstvě je prášek v původním 

tuhém stavu. Tloušťka jednotlivých vrstev a rozdělení teplot po výšce těchto vrstev je 

u jednotlivých prášků rozdílná [34], [35]. Licí prášek musí být suchý, tepelně izolující, jemnozrnný 

materiál, který je složen z kysličníků, minerálů a materiálů obsahujících přísady uhlíku: CaO, MgO, 

SiO2, Na2O a Al2O3 [36]. Jednotlivé typy licích prášků se s ohledem na chemické složení oceli 

odlišují rychlostí tavení, viskozitou a bazicitou, tedy vlastnostmi působícími na tření mezi 

předlitkem a krystalizátorem, tepelným tokem v krystalizátoru [37], [38].  

3.5 Princip tuhnutí ocelových bramových předlitků, výpočet teplotního modelu 

Znalost procesu tuhnutí a krystalizace umožňuje zkoumání podstaty přeměn skupenství 

a z toho plynoucí heterogenity oceli [15], [39 - 41]. Zdrojem tepla při ochlazování PLP je fázová 

proměna doprovázená v případě ochlazování uvolněním latentního tepla. Protože v případě oceli je 

množství latentního tepla Lf fázové proměny konstantní a zlomek podílu tuhé fáze fs je pouze 

funkci teploty. V případě výpočtu teplotního pole předlitku procházejícího zónou primárního, 

sekundárního a terciálního chlazení může být toto teplotní pole popsáno pomocí Fourier – 

Kirchhoffovy rovnice redukované do podélného směru vektoru rychlosti: 

c v· (
𝜕𝑇

𝜕𝑡
 + wz  

𝜕𝑇

𝜕𝑧
) = 

𝜕

𝜕𝑥
 (λ ·  

𝜕𝑇

𝜕𝑥
)   + 

𝜕

𝜕𝑦
 (λ ·  

𝜕𝑇

𝜕𝑦
 )  + 

𝜕

𝜕𝑧
 (λ ·  

𝜕𝑇

𝜕𝑧
) + Qzdroj (3.1) 

Rovnice 3.1 popisuje teplotní pole předlitku ve všech třech jeho stádiích - nad teplotou 

likvidu v tavenině, v intervalu teplot likvidu a solidu, v mushy zóně a pod teplotou solidu v pevné 

fázi [27]. Výpočet 3-D modelu je založen na explicitní numerické metodě konečných diferencí [39]. 

Do modelu je nutno vložit termofyzikální materiálové vlastnosti včetně jejich teplotních závislostí, 

zejména: tepelnou vodivost, specifickou tepelnou kapacitu a měrnou hmotnost odlévané oceli. 

Z měrné tepelné kapacity se stanoví průběh měrné entalpie [J·kg-1] v závislosti na teplotě. Praktické 

využití teplotního modelu je při návrhu nových jakostí ocelí, kdy při zadání nových vstupních 

parametrů může off-line model vypočítat a zakreslit, jak by měl vypadat bramový ocelový předlitek 

po odlití [30], [39 - 44]. Teplotním modelem můžeme provádět kontroly při úpravách chladících 

křivek sekundárního chlazení a předejít tak vzniku průvalu na předlitku. Teplotní model je možné 

také použít v on-line výrobním procesu pro sledování výskytu možných vad [45].  
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3.6 Možnosti nastavení sekundárního chlazení a model teplotního pole 

Ke stanovení koeficientů přenosu tepla na povrchu bramového předlitku po jejím výstupu 

z krystalizátoru v zóně sekundárního chlazení je nutné experimentální měření v laboratořích. 

Intenzita chlazení je pak matematickým modelem přepočítaná na průběh součinitele přestupu tepla 

[39]. Oblast sekundárního chlazení předlitku můžeme posuzovat ze dvou hledisek - podle 

rovnoměrné distribuce chladicí vody, stanovením ostřikových charakteristik a stanovením rozložení 

součinitele přestupu tepla v jednotlivých místech ostřikového obrazce - 3D graf. Obě hlediska jsou 

stanovována experimentálně na laboratorním studeném i teplém modelu v sekundární oblasti 

chlazení ZPO pro konkrétní typy trysek, tlaky chladicí vody i vzduchu, rychlosti odlévání, teploty 

povrchu předlitku, vzdálenosti trysek od ochlazovaného povrchu, včetně rozteče mezi jednotlivými 

tryskami. Z výsledků laboratorních experimentů je hledaná případná souvislost mezi intenzitou 

odvodu tepla a ostřikovou charakteristikou daného typu chladicí trysky [39], [46]. V sekundární 

oblasti chlazení ZPO se používají dva typy chladicích systémů, a sice jednosložkové anebo 

dvousložkové. Optimální sekundární chlazení musí splňovat rovnoměrné chlazení povrchu předlitku 

po šířce a výšce sekundární oblasti chlazení, zvýšenou intenzitu chlazení v důsledku vysokého 

podílu odpařené chladicí vody, krátkou dobu kontaktu neodpařené vody s předlitkem, široký rozsah 

regulovatelnosti intenzity ostřiku podle vyráběných druhů oceli, stabilní charakteristiku ostřiku 

a minimální údržbu chladicího systému [15], [46]. U dvousložkových systémů používaných 

k ostřiku se jako chladicí médium používá voda míchaná se vzduchem, který uděluje vodním 

kapkám značnou kinetickou energii, odstraňuje z povrchu předlitku vznikající páru a zjemňuje 

stupeň rozprášení. Laboratorní model sekundární oblasti chlazení umožňuje měření ostřikových 

charakteristik trysek i místních hodnot součinitele přestupu tepla ostřikem [31], [39], [46 - 48]. 

Součinitel přestupu tepla zahrnuje takzvaně snížený konvekční koeficient odpovídající přenosu 

tepla radiací. Jediný, ale nejdůležitější koeficient po opuštění předlitku z krystalizátoru je součinitel 

přestupu tepla na povrchu kontislitku, především závislý na teplotě povrchu změnou rychlosti 

a intenzitou sekundárního chlazení [49]. V závislosti měření teplot na čase jsou vypočteny 

součinitele přestupu tepla s inverzními úlohami, které jsou dále zpracovávané v následujících 

numerických a identifikačních modelech, převedené ke koeficientům funkce součinitele přestupu 

tepla (T, y, z) [49]. Model počítá teplotní pole na povrchu předlitku a rozložení teplot v licí kůře 

a v plastické zóně, kde je použit pro inverzní výpočet součinitele přestupu tepla z měřených 

povrchových teplot [50]. Na základě teplotního off-line modelu je možné zkoušet výrobu nových 

typů jakostí oceli, provádět on-line výpočty, měnit nastavení sekundárního chlazení v případě vad 

na PLP a porovnávat jejich výsledek.  

3.7 Výskyt vad na bramových předlitcích 

Vlastní proces výroby ocelových bramových předlitků vyžaduje znalost jejich 

termomechanických a termofyzikálních vlastností. Jedná se především o hodnoty pevnostních 

a plastických vlastností v teplotním rozsahu od likvidu vyráběné jakosti oceli až ke křivce solidu. 

To zahrnuje teplotní rozsah vzniku pevné vrstvy až do ztuhnutí celého profilu bramového předlitku 

a následného smršťování chladnutím. Stanovení hodnot pevnosti v tahu a stanovení pružně 

plastických vlastností slouží k určení velikosti odporu materiálu proti vzniku poruch a to trhlin 

a prasklin [15], [51]. Základní identifikaci vad na zařízení plynulého odlévání lze rozdělit na 

povrchové vady, vnitřní vady a rozměrové vady [1], [3], [53 - 60]. Technologické uzly ZPO 

s vlivem na vznik vad u předlitků lze rozdělit na technologické parametry odlévání, primární 

chlazení předlitků, sekundární chlazení předlitků, stav licího stroje a chemické složení oceli [1], 

[52], [53], [61]. Stanovit přesnou příčinu vady není v praxi vždy jednoduché, protože některé vady 

mohou mít i několik možných příčin. Mnohdy je pro spolehlivé stanovení příčiny nezbytné se opřít 

o výsledky rozborů bramových PLP nebo válcovaných produktů provedených v metalografické 

laboratoři.  
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3.7.1 Povrchové vady 

V předlitku okamžitě spojením vzniklých dendritů a vytvořením souvislé kůry na jeho 

povrchu vznikají napětí. Tato napětí jsou větší u ocelových PLP s rychlým ochlazováním, protože 

ztuhlá vrstva se rychleji lineárně smršťuje, přičemž je v oblasti nízkých pevností [15]. Některé 

typické povrchové trhliny jsou schematicky znázorněné na obr. 3.3 [1], [3]. Rozdělit tyto 

povrchové vady bramových předlitků je možné na: podélné trhliny na ploše a blízko středu (1), 

podélné trhliny na hraně (2), příčné trhliny na ploše (3), příčné trhliny na hranách (4), hvězdicovité 

trhliny (5) a příčné deprese (6).  

 

Obr. 3.3 Povrchové trhliny na bramových PLP [3] 

V rozboru povrchových vad nejsou zahrnuty podpovrchové vady, které souvisejí 

s povrchovými vadami svým následným zpracováním a kde se následně také mohou projevit [3], 

[62]. Vznik povrchových vad je tvořen hlavně stavem krystalizátoru a jeho chlazením v primární 

oblasti, licí teplotou, licí rychlosti, chemickým složením oceli, sekundárním chlazením a stavem 

segmentů [63]. Za základní příčinu podélných a příčných trhlin lze považovat různá napětí, která 

vznikají při nerovnoměrném ochlazování PLP v licím stroji [64]. 

3.7.2 Vnitřní vady 

Výskyt vnitřních trhlin je způsoben mechanickým a tepelným pnutím vyvolaným fázovými 

přeměnami v oceli. Nejčastěji vyskytující se vnitřní vady jsou podpovrchové vnitřní trhliny, 

hvězdicovité trhliny, diagonální trhliny, trhliny v polovině průřezu a trhliny způsobené tažnými válci 

[65], [66], [67], [68]. Vnitřní vady vznikající v oblasti středu PLP tvoří středová porozita, bubliny, 

středová segregace, trhliny středové linie, nekovové vměstky a shluky Al2O3 [1].  

3.7.3 Rozměrové vady 

Při odlévání předlitku obdélníkového tvaru může být toto porušení způsobeno především 

přílišným ferostatickým tlakem, nedostatečným nebo nerovnoměrným druhotným chlazením 

a nedodržením souosostí opěrných válců. Literatura uvádí řadu rozměrových vad. Nejčastěji 

vyskytující jsou deformace tvaru lichoběžníku, vyboulení a vydutí [53]. 

3.8 Metody predikce jakosti 

Predikce jakosti představuje hledání závislosti výskytu vad na dosažených metalurgických 

a technologických parametrech při odlévání s následnou možnou korekcí parametrů, u kterých byly 

závislosti prokázány. Datovým základem modelu predikce jsou databáze modelu kvality a modelu 

parametrů [69]. Pro hledání vztahů mezi vadou a parametry odlévání lze využít pouze PLP, které 

prošly úpravnou a mohly být na nich zjištěny a popsány vady, případně konstatována jejich 

nezávadnost [70], [71]. Pro zpracování velkého množství dat je nutno vytvořit datový sklad 

a rozdělit data dle souborů a atributů [72], [73]. Dle jednotlivých uzlů je možné k těmto uzlům 

přiřadit odchylky, které mohou nastat a meze, které je možné dosáhnout. Výsledky postupu analýzy 

průběhu taveb jsou promítnuty do nastavení limitů mezních hodnot, jejichž překročení, 

či podkročení upozorňují na porušení optimálního průběhu odlévání [71], [74], [75]. 



 

11 

3.9  Souhrn teoretické části 

V teoretické části disertační práce byla provedena analýza vývoje metalurgických 

a technologických parametrů pro minimalizaci vznikajících vad plynule litých bramových 

ocelových předlitků. Teoretická část disertační práce byla soustředěná na oblasti: 

 Procesu proudění oceli v mezipánvi. Tato oblast je významná pro zachycení částí nekovových 

vměstků. Optimalizací úprav vnitřní dispozice v oblasti mezipánve je možné dosáhnout 

snížení teplotních ztrát, snížení rozstřiků oceli a snížení rozkmitu hladiny, při kterém dochází 

k odkrytí hladiny a následné oxidaci. 

 Zkoumání proudění oceli v krystalizátoru a následné modelování proudění výtoku oceli 

z ponorné výlevky. Tato oblast může výrazným způsobem ovlivnit vznik licí kůry. Samotný 

výtok oceli z ponorné výlevky ovlivňuje také měřenou výšku hladiny oceli v krystalizátoru, 

výšku a hloubku oscilačních vrásek.  

 Vznik licí kůry. V této oblasti technologie vzniká významný prvek přestupu tepla mezi licí 

kůrou a deskami krystalizátoru. Součinitel přestupu tepla je ovlivňován množstvím 

nataveného licího prášku, který vytváří prostředek ke snížení tření mezi krystalizátorem 

a PLP. Nízká vrstva zvyšuje tření, vysoká snižuje tření mezi krystalizátorem a PLP. 

Důležitým prvkem je jeho vyváženost, protože v extrémním případě může dojít k roztržení 

vzniklé tenké licí kůry – průvalu. Rychlost natavení licího prášku závisí na minerálním 

složení licího prášku. Důležitou úlohu má množství chladící vody v krystalizátoru, které musí 

být optimální, tak aby nedocházelo k prvotním povrchovým vadám, praskání z přechlazení, 

vlivem nízkého povrchového napětí. 

 Výpočet teplotního pole licího stroje, které simuluje proces tuhnutí a krystalizace nejenom 

v krystalizátoru, ale následně v PLP. Tímto výpočtem je možné řešit optimální způsob 

proudění oceli v krystalizátoru a tvorbu povrchu PLP. 

 Sledování výskytu vad na PLP a hledání závislostí technologických hodnot. Výrobní 

technologie je složitým procesem závislým na řadě parametrů licího stroje. Vady můžeme 

rozdělit na několik skupin. Studium literatury bylo zaměřené v souvislosti s cíli práce 

na povrchové vady. Důležitou úlohou při hledání závislosti vad je správné nastavení vady 

k technologické příčině vady. 

 Pro omezení množství nejenom povrchových vad je nutné optimalizovat nastavení predikce 

jakosti. Překročené hodnoty standardů sledovaných parametrů potom signalizují 

pravděpodobnost vzniku vad PLP. 

 

4. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST  

Vzhledem k rozsahu teoretických poznatků byly experimentální práce zaměřeny na praktická 

řešení, která jsou možné provést v ocelárnách na zařízeních plynulého odlévání. Vady vznikající na 

ZPO jsou v hutnické praxi standardně rozlišovány na vady povrchové a vnitřní. Další následné vady 

vznikají na válcovně plechů. Vady na válcovně plechů jsou rozděleny na vady původem z ocelárny 

a z válcovny. Vzhledem k rozsáhlému výrobnímu sortimentu jakostních skupin oceli byla vybrána 

skupina jakostí oceli S 355. Základní chemické složení je uvedeno v tab. 4.1 a v tab. 4.2 jsou 

uvedeny vybrané mechanické hodnoty podle ČSN EN 10025-2. 

 

Tab. 4.1 Chemické složení skupin jakostí oceli S 355 
 

Analýza hm. [%] C Mn Si P S Alcelk. 

S 355 max. 0,16 max. 1,60 0,15 - 0,55 max. 0,025 max. 0,015 max. 0,060 
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Tab. 4.2 Vybrané mechanické vlastnosti jakosti oceli S 355 

 

V experimentální části byly uplatněny praktické poznatky z ocelárny VÍTKOVICE STEEL, 

a.s., které lze použít také v jiných hutních provozech.  

 

4.1 Vývoj vlivu provedení mezipánve 

Výrobní technologie mezipánve řeší tok oceli z licí pánve do krystalizátoru přes ponornou 

výlevku. Kapacita mezipánve (MP) musí být dimenzována na takové množství oceli, aby bylo 

možné provést výměnu licí pánve v průběhu odlévání. Ocel v mezipánvi nesmí poklesnout 

pod minimální hmotnost, aby nebyly vytvořeny podmínky k vířivým proudům oceli a následné 

vtahování strusky z mezipánve do krystalizátoru. Průtok oceli z licí pánve (LP) do mezipánve je 

veden přes stínicí trubici, která chrání ocel před oxidací. Po otevření licí pánve s prvním výtokem 

oceli do mezipánve dochází k velkému rozstřiku oceli. Hladina lázně v MP musí být ustálená bez 

vířivých proudů, aby nedocházelo k vlnění, odkrývání hladiny a tím k oxidaci oceli. Po naplnění 

MP ocelí je hladina ošetřována pokrytím rafinační struskou a krycím práškem. Chemické složení 

a bazicita strusky v licí pánvi a mezipánvi je odlišná. Bazicita strusky licí pánve a mezipánve 

u kontrolovaných taveb je zobrazená na obr. 4.1. Tento stav vyplývá především z používání 

izolačního krycího prášku hladiny oceli v MP, který obsahuje až 99 % SiO2. Možnosti absorpce 

vměstků byly testovány a nedosahovaly většího významu než u prvních 3-4 taveb v průběhu lití 

sekvence. Byly prováděné také zkoušky zaměřené na odsíření oceli v mezipánvi, které prokázaly 

minimální odsiřovací schopnost u maximálně prvních 1 – 2 taveb v sekvenci.  

 

 

Obr. 4.1 Bazicita konečné strusky z LF, ISSM a MP 

Pro zlepšení toku oceli v mezipánvi byla navržena a provedena instalace přepážky, následně 

byla provedená inovace s otvory pro lepší proudění oceli, kdy docházelo k vytvoření „mrtvé zóny“. 

Uspořádání mezipánve bylo navíc doplněno o argonový trámec s regulováním průtoku argonu. 

Ve spolupráci bylo provedeno odzkoušení navrženého zařízení turbostopu na základě matematické 

simulace vodního modelování v laboratořích. Vzhledem k optimalizaci zbytků oceli v mezipánvi 

byla navržena a provedena zkouška upravené mezipánve s kaskádovou úpravou půdy mezipánve. 

Na obr. 4.2 je znázorněno konečné uspořádání zařízení v MP.  
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Obr. 4.2 Zobrazení zařízení v MP 

Navrhované řešení uspořádání mezipánve předpokládá především zlepšení podmínek 

technologie odlévání, aby nedocházelo ke strhávání strusky do krystalizátoru. Přímý vliv úprav 

zařízení v MP na vznik povrchových vad nebylo možné z rozborů nejakostní výroby PLP 

a konečných produktů plechů jednoznačně prokázat. 

4.2 Vývoj vlivu provedení ponorných výlevek 

Proudění oceli z mezipánve do krystalizátoru je důležité pro ustálení hladiny v krystalizátoru 

a tlaku proudu oceli na stěny vznikajícího PLP, které ovlivňuje rozkolísání hladiny lázně. Výtok 

oceli z ponorné výlevky do krystalizátoru je možné ovlivnit regulací zátky v mezipánvi. Rychlost 

a tlak proudu oceli proudící z mezipánve do krystalizátoru je možné ovlivnit úpravou tvaru 

výtokové soustavy ponorné výlevky. V ocelárně ve VÍTKOVICE STEEL, a.s. byly odlévané tři 

tloušťky bramových formátů – 145, 180 a 250 mm. Pro každou tloušťku bramy bylo nutné stanovit 

a určit doporučenou licí rychlost a typ ponorné výlevky. Podle trendu výskytu povrchových vad 

hvězdicovitého tvaru na různých formátech PLP mohla být příčina jejich vzniku v prvotní tvorbě 

licí kůry. Ověření vhodnosti tvaru výtokových otvorů stávající ponorné výlevky bylo provedeno 

na základě matematického modelování a následné matematické simulace. Stávající typ ponorné 

výlevky k lití PLP tloušťky 250 mm měl úhel dopadu oceli v ponorné výlevce 0°. Matematickou 

simulací stávající ponorné výlevky pro PLP 250 mm bylo zjištěno, že proud oceli z ponorné 

výlevky je příliš silný a způsobuje oslabování vznikající kůry PLP v krystalizátoru, vytváří 

turbulence a rozkmit oceli v krystalizátoru a u rozkmitané hladiny může docházet k vtahování 

neroztaveného licího prášku. Při větším rozkmitu hladiny oceli v krystalizátoru dochází ke změně 

tvorby výšky oscilačních vrásek, které můžou být zdrojem následného vzniku trhlin hlavně 

na malém rádiusu PLP, kdy v místě rovnání dochází k jeho narovnávání. Na základě výsledků 

matematické simulace byl navržen nový typ ponorné výlevky s novým tvarem výtokových otvorů. 

Místo dvou výstupních otvorů byly navrženy 4 otvory pro snížení výstupního tlaku proudu oceli 

z ponorné výlevky. Z dosažených výsledků vyplynulo stabilnější proudění toku oceli z ponorné 

výlevky i u vyšších licích rychlostí, které je znázorněno na obr. 4.3. 

  

Obr. 4.3 Zobrazení matematické simulace proudění toku oceli  

nové ponorné výlevky 
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Nový typ ponorné výlevky pro PLP tloušťky 250 mm je zobrazen na obr. 4.4. Porovnáním 

stávajícího a nově navrženého typu ponorné výlevky pro lití formátů tloušťky PLP 250 mm 

vyplývají rozdíly, kde u nově navrženého typu ponorné výlevky se změnil dopadový úhel u dna 

ponorné výlevky z původních 0° na 20°, počet výstupních otvorů vzrostl z původních 2 otvorů na 

4 otvory a zvětšil se vnitřní průměr 70 mm na 77 mm, vnější průměr spodní části ponorné výlevky 

se zvětšil ze 115 mm na 118 mm. 

 

Obr. 4.4 Zobrazení nové ponorné výlevky pro PLP 250 mm 

Pro ověření proudění oceli v krystalizátoru byla také provedena modelová simulace 

ponorných výlevek ve vodním modelu. Na obr 4.5 je znázorněná modelová simulace stávající 

ponorné výlevky a na obr. 4.6 je znázorněná modelová simulace nově navržené ponorné výlevky 

pro lití PLP tloušťky 250 mm ve stejném čase výtoku barevné tekutiny. U stávající ponorné výlevky 

na obr 4.5 je možné pozorovat nestabilní výtok barevné tekutiny. 

  

Obr. 4.5 Vodní modelování stávající ponorné 

výlevky 

Obr. 4.6 Vodní modelování nově navržené 

ponorné výlevky 
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Na nově navrženém typu ponorné výlevky byly provedeny první provozní zkoušky u rozměru 

PLP 250 x 1530 mm, kde byly hodnoceny tavby se stávajícím typem ponorné výlevky, u kterých se 

vyskytly povrchové vady hvězdicového tvaru. V případě, že by docházelo k většímu rozkmitu 

hladiny oceli v krystalizátoru a nepravidelným oscilacím, mělo by to násobný negatívní vliv 

na vznik povrchových vad. Výsledky z lití tavby 21566 se stávajícím typem ponorné výlevky, 

u kterých byly na plechách nalezeny povrchové vady hvězdicovitého tvaru, jsou zobrazeny 

v pohledu rozkmitu hladiny oceli stávajícího typu ponorné výlevky na obr. 4.7 a v pohledu 

histogramu četnosti rozkmitu hladiny oceli na obr. 4.8.  

 

  

Obr. 4.7 Rozkmit hladiny oceli u stávajícího 

typu ponorné výlevky 

Obr. 4.8 Histogram četnosti rozkmitu 

hladiny oceli u stávajícího typu ponorné 

výlevky 

 

Pro zhodnocení byly zkoumány dosažené hodnoty taveb s novým typem ponorných výlevek. 

Výsledky jsou z průběhu lití tavby č. 27603, kde již nebyly na plechách nalezeny vady 

hvězdicovitého tvaru, jsou zobrazeny v pohledu rozkmitu hladiny oceli na obr. 4.9 a v pohledu 

histogramu na obr. 4.10.  

  

Obr. 4.9 Rozkmit hladiny oceli u nového 

typu ponorné výlevky 

Obr. 4.10 Histogram četnosti rozkmitu hladiny 

oceli u nového typu ponorné výlevky 

 

Zhodnocením výsledků jednotlivých taveb se stávajícím typem a novým typem ponorné 

výlevky byl zjištěn menší rozkmit hladiny oceli u nového typu ponorné výlevky, což má příznivější 

vliv na potlačení vzniku oscilačních vrásek a následnou menší tvorbu trhlin v místě rovnání 

bramového předlitku. Příklad statistického vyhodnocení rozkmitu hladiny souboru taveb je 

zobrazen v tab. 4.3 pro stávající typ ponorné výlevky a vyhodnocení rozkmitu hladiny jednotlivých 

taveb u nového typu ponorné výlevky je zobrazen v tab. 4.4 [76].  
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Tab. 4.3 Statistické vyhodnocení rozkmitu 

hladiny oceli (mm) stávajícího typu 

ponorné výlevky 

Tab. 4.4  Statistické vyhodnocení rozkmitu 

hladiny oceli (mm) nového typu 

ponorné výlevky 

  

 

Z jednotlivých hodnot uvedených v tab 4.3 a tab. 4.4 vyplývají rozdíly v rozptylu 

a směrodatných odchylkách. Důležitým faktorem u měření hladiny oceli v krystalizátoru je její 

prvotní nastavení na začátku lití sekvence. Hodnota prvotního nastavení na začátku lití sekvence je 

udržována v průběhu celé sekvence. Touto hodnotou je ve statistickém hodnocení hodnota modusu. 

Variační rozpětí u jednotlivých taveb ukazuje extrémní hodnoty, které mohou mít negatívní vliv na 

oscilační vrásky a následnou tvorbu trhlin v místě rovnání. Pokud změna rozkmitu hladiny oceli 

v krystalizátoru probíhá v maximálních hodnotách jdoucích po sobě, dochází k tvorbě hrubých 

oscilačních vrásek a poruchám odvodu tepla. U PLP s hrubými nepravidelnými oscilačními 

vráskami v místě rovnání dochází k otevírání oscilačních vrásek a tvorbě příčných prasklin na horní 

straně povrchu PLP. Z provozního vyhodnocení snímání výšky hladiny v krystalizátoru bylo 

prokázáno, že hladina oceli v krystalizátoru při lití s novým typem ponorné výlevky je stabilnější. 

Zavedením nového typu ponorných výlevek do provozních podmínek byly vytvořeny podmínky, 

které by měly zlepšovat povrchovou kvalitu brámového předlitku a tím snižovat množství 

povrchových vad hvězdicového typu. 

4.3 Možnosti využívání nových licích prášků 

Licí prášky v krystalizátoru mají zajišťovat mazání krystalizátoru, snižování tření mezi 

deskami krystalizátoru a prvotní ztuhlou ocelovou kůrou PLP a také ochranu oceli proti oxidaci. 

Vhodnost použitých licích prášků má významný vliv na tvorbu trhlin a tím i povrchových vad. 

Nevhodně použitý licí prášek může způsobit jednak trhliny na PLP, nebo přetržení licí kůry 

a následný průval pod krystalizátorem. Pro výskyt povrchových vad – šupin u prvních PLP byly 

zkoumány možnosti jiných a vhodnějších licích prášků, které by byly použity pouze u startu 

sekvence. Byly provedeny zkoušky nových licích prášků s použitím pouze u startu sekvence s větší 

pozorností na viskozitu a bod tavení startovacího prášku. U startovacích licích prášků je obdobné 

chemické složení jako u běžně používaných licích prášků, jen s nižší viskozitou a nižším bodem 

tavení. Viskozita startovacího licího prášku je u teploty 1400 °C rovná 0,09 Pa·s a u běžně 

používaného licího prášku 0,14 Pa·s. Z dosažených výsledků u souboru taveb, z rozborů primárních 

PLP, chemických rozborů původního licího prášku, nového startovacího licího prášku a tavící 

charakteristiky obou licích prášků, při odstranění tohoto druhu vady vyplynul závěr, že 

nejvýznamnější pozitivní změnou v kvalitě licího prášku byla významně přesnější licí 

charakteristika.  

4.4 Možnosti vývoje změn v nastavení primárního chlazení plynule litých 

předlitků 

Vlastní nastavení krystalizátoru probíhá vždy v servisních dílnách jednotlivých ZPO. Podle 

detailních technologických předpisů (DTP) musí být přesně nastavená konicita širokých desek 

krystalizátoru, tloušťka jednotlivých desek, kontrola poniklování Cu desek, stavu funkčnosti 

jednotlivých termočlánků protiprůvalového systému a nastavení válečků vzhledem k jednotlivým 
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deskám krystalizátoru. Při průchodu vzniklého PLP krystalizátorem a po jeho opuštění musí být licí 

kůra dostatečně pevná, aby vydržela teplotní šoky při rozdílné intenzitě jednotlivých chlazení. Jednu 

z možných příčin špatného stavu krystalizátoru je možné uvést na příkladu sekvence, kde byly 

zjištěné vady na rozích plechů po odválcování plechů. V sekvenci A rozměru bram 145x1000 mm 

bylo odlito 10 taveb jakosti oceli S355. Na krajích levé strany plechů byly nalezeny trhliny. 

Po zjištění vad na plechách bylo zastaveno další válcování a byla provedena kontrola zápalů na PLP. 

Tato zkouška potvrdila výskyt vad typu příčných rohových trhlin. U PLP s výskytem trhlin na krajích 

bylo provedeno pro konečnou analýzu stavu povrchu hlubší skarfování. Výskyt příčných trhlin byl 

do značné hloubky s max. 10 mm. Byl proveden komplexní rozbor technologických postupů přípravy 

krystalizátoru podle DTP, revize stavu krystalizátoru, revize stavu trysek sekundárního chlazení 

a zpětná analýza sledovaných veličin z celého průběhu technologie lití. Průběh chlazení úzké strany 

krystalizátoru primárního chlazení nevykazoval významnější odchylky, jak vyplynulo z průběhu 

trendu primárního chlazení úzkých stran krystalizátoru. Výsledkem revize funkce celého 

technologického procesu lití byl nález mírného opotřebení desek krystalizátoru ve spodní části a také 

mírného zvýšení průtoku chlazení úzké strany chladící desky krystalizátoru, což bylo potvrzeno 

průběhy jednotlivých trendů z průběhu lití PLP. Oblast opotřebení desky krystalizátoru souhlasila 

s nálezy všech trhlin na PLP. Z průběžného hodnocení parametrů průtoku vody uzavřeným systémem 

primárního chlazení krystalizátoru vyplynulo, že nedochází k výrazným výkyvům průtoku v průběhu 

lití PLP. Rozborem statistického hodnocení sledovaných souborů taveb, kde byl výskyt trhlin 

hvězdicového tvaru na okraji PLP, nebyla nalezená významná změna průtoku primárního chlazení. 

Z toho lze vyvodit závěr, že příčinou vzniku povrchových vad příčných trhlin PLP bylo opotřebení 

desek krystalizátoru a nastavení konicity na bočních stranách krystalizátoru. 

4.5 Vývoj optimalizace nastavení sekundárního chlazení plynule litých předlitků 

V souvislosti s výskytem povrchových vad na PLP se provádí komplexní rozbor příčin 

způsobujících daný typ vady, zda byly dodrženy detailní technologické postupy a nastavení licího 

stroje. Vady na bramových ocelových předlitcích mohou být způsobeny nedostatečnou kontrolou, 

nebo servisem přívodního vedení, preventivní výměnou samotných trysek a úpravou nastavení vody 

sekundárního chlazení. U povrchových vad, které se vyskytovaly ve sledovaném období na 

plechách, byl zaznamenán výraznější trend vyřazení plechů na válcovně. Rozborem celkového 

množství vad na plechách jakostí S355 byly zjištěny povrchové typy vad s označením 310 - vady 

šupiny, 330 – vady hluboké trhliny a 480- trhliny hvězdicovitého tvaru. Z pohledu výskytu 

povrchových vad s možností ovlivnění nastavením sekundárního chlazení je významný podíl trhlin 

hvězdicovitého tvaru. Rozbor nejakostní výroby zahrnuje celkový počet 210 taveb, který 

představuje 15 201 t plynule litých předlitků. Z pohledu konečných produktů činil celkový objem 

nejakostní výroby s hvězdicovitou trhlinou 539,1 t vadných plechů. Vzhledem k výraznému podílu 

povrchových vad typu 480 - trhliny hvězdicovitého tvaru byla v dalším sledovaném období 

provedena celková analýza stavu DTP a licího stroje. Trhliny hvězdicovitého tvaru, které 

charakterizujeme jako možnou příčinu vzniku v oblasti sekundárního chlazení PLP, nelze běžně 

identifikovat za studena na povrchu PLP, protože jsou ukryté pod povrchem okují, jak je zobrazeno 

na příkladu obr. 4.11. 

Rozbor příčin vzniku vad hvězdicovitého 

typu byl zaměřen do oblastí veličin tlaků 

a průtoků vody na jednotlivých okruzích 

sekundárního chlazení v závislosti na licí 

rychlosti a na povrchové teplotě PLP. 

Optimalizaci nastavení sekundárního chlazení 

můžeme dosáhnout na základě zkušeností na 

daném ZPO, což není přesné. Nejlepší metodou 

je optimalizace na základě matematických 

simulací s přesným určením charakteristik 

průtoku a tlaku použitých trysek. 

 

Obr. 4.11 Zobrazení typu hvězdicovité trhliny 
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4.5.1 Možnosti vývoje v nastavení sekundárního chlazení plynule litých předlitků 

Možnosti vývoje v nastavení sekundárního chlazení jsou závislé na jednotlivých chladících 

okruzích na daném ZPO. Sekundární sekce chlazení PLP na ZPO ve VÍTKOVICE STEEL, a.s. je 

složená ze segmentu „0“, který je pod krystalizátorem a následných segmentů „1 až 11“, celkem 

z 12 segmentů. Systém sekundárního chlazení je vodovzdušný a je rozdělen do celkem 13 okruhů, 

tak jak je zobrazeno v tab. 4.5.  

 

Tab. 4.5 Typy stávajících trysek na ZPO 

Regulační 

okruh č. 

Pořadí 

válečků 

Umístění sekundárního chlazení na ZPO Typ 

trysky 

Počet 

trysek 

(ks) 

1 1 – 2 Patní válečky krystalizátoru - široká str. krystalizátoru 148.638 18 

2  Patní válečky krystalizátoru - úzká strana kryst. tl. 145 mm 660.763 10 

2  Patní válečky krystalizátoru - úzká strana kryst. tl. 180 mm 660.764 10 

2  Patní válečky krystalizátoru - úzká strana kryst. tl. 250 mm 660.766 10 

3 3 – 6 Segment " 0 " - horní část 148.638 32 

4 7 – 9 Segment " 0 " - dolní část 148.638 24 

5 10 – 15 Segment " 1 " - horní a spodní strana 100.728 12 

6 16 – 27 Segment " 2 + 3 " horní strana 100.638 12 

7 16 - 27 Segment " 2 + 3 " spodní strana 100.638 12 

8 28 – 39 Segment " 4 + 5 " horní strana 100.638 12 

9 28 – 39 Segment " 4 + 5 " spodní strana 100.638 12 

10 40 – 49 Segment " 6 + 7 " horní strana 100.638 10 

11 40 – 49 Segment " 6 + 7 " spodní strana 100.638 10 

12 50 – 73 Segment " 8 - 11 " horní strana 148.528 24 

13 50 – 73 Segment " 8 - 11 " spodní strana 148.528 24 
 

 

Pokud dochází k úpravám v nastavení sekundárního chlazení, musí tyto úpravy navazovat na 

primární chlazení v krystalizátoru, aby nedošlo k prudkým teplotním změnám teplot povrchu PLP. 

Nastavení sekundárního chlazení se musí provádět uváženě, protože jakákoliv náhlá změna může 

způsobit zvýšení vad na bramě, nebo přetržení předlitku a průval.  

V oblasti změny povrchového chlazení a reohřevu PLP dochází ke změně napěťového 

povrchového stavu. Tato změna vyvolává tvarové deformace, povrchové a vnitřní defekty. Stávající 

typ licího oblouku je s rádiusem 8 m a velkou tloušťkou odlévaného licího formátu PLP, proto 

vznikají povrchové vady převážně na horním povrchu bramy v místě rovnání. Většinou je tento 

zvýšený výskyt povrchových vad odhalen až na plechách. U povrchových vad, které se vyskytovaly 

na ZPO, byla teplota v místě rovnání PLP nestabilní kolem 900 – 920 °C. Úpravy sekundárního 

chlazení byly doposud provedeny změnou množství vody na jednotlivých okruzích tak, aby bylo 

zajištěno rovnoměrné chlazení po celé délce chlazeného PLP od krystalizátoru až po výstup z licí 

komory. Na obr. 4.12 jsou zobrazeny průběhy provedených změn sekundárního chlazení dle 

jednotlivých segmentů a okruhů na trysky mezi válečky pro horní část PLP.  



 

19 

 

Obr. 4.12 Nastavení sekundárního chlazení horního povrchu PLP 

U výchozího nastavení sekundárního chlazení byla provedená poslední změna u tloušťky PLP 

250 mm. Průtok vody v jednotlivých tryskách v průběhu procesu lití byl na úrovni Q = 1,3 až 3,3 

l·min-1 na jednu trysku v obloukové části licího oblouku segmentů 2 až 7. Vzhledem k tomu, že 

provedená stávající změna sekundárního chlazení pro zvýšení teploty horního povrchu PLP 

nepřinesla požadované navýšení teploty, bylo přistoupeno ve spolupráci s VUT v Brně 

k matematické simulaci současného nastavení v teplotním modelu se stávajícími novými tryskami 

modelové řady 100.638 u segmentů 2 až 7. Přiřazení jednotlivých trysek k daným segmentům licího 

oblouku je zobrazeno na obr. 4.13, kde jsou červenou barvou zvýrazněné horní částí segmentů 

okruhů 6, 8 a 10. 

 

Obr. 4.13 Zobrazení segmentů u výměny trysek sekundárního chlazení 

Po provedení matematické simulace s novými stávajícími tryskami typu 100.638 můžeme 

výsledky zobrazit v grafické podobě. Z dosažených výsledků matematické simulace vyplývá, že 

další úpravou sekundárního chlazení, jejím snížením, se dosáhne pod spodní předepsané limity 
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hodnot daných pro používané stávající nové typy trysek 100.638, jak je zobrazeno v tab. 4.6. Zde je 

zobrazen tlak vody u jednotlivých typů trysek pro daný konstantní tlak vzduchu při nastaveném 

průtoku vody. Ve VÍTKOVICE STEEL, a.s. je na ZPO na všech okruzích sekundárního chlazení 

nastaven požadovaný tlak vzduchu P = 0,2 MPa.  

Tab. 4.6 Tabulka technických parametrů jednotlivých typů nových trysek 

Typ trysky 

Tlak vzduchu (MPa) 

0,15 0,2 0,25 

Tlak vody 

(MPa) 

Průtok vody 

(l·min-1) 

Tlak vody 

(MPa) 

Průtok vody 

(l·min-1) 

Tlak vody 

(MPa) 

Průtok vody 

(l·min-1) 

Nový optimalizovaný 

typ 100.528 

0,07 1,0 0,11 1,5 0,12 0,9 

0,20 6,7 0,20 5,4 0,20 4,2 

0,30 10,0 0,30 8,8 0,30 7,6 

    0,40 11,5 0,40 10,2 

    0,50 13,6 0,50 12,6 

    0,60 15,0 0,60 14,2 

    0,70 16,3 0,70 16,0 

Stávající nový  

typ 100.638 

0,10 2,7 0,12 1,7 0,15 1,3 

0,20 11,0 0,20 8,0 0,20 5,5 

0,30 17,0 0,30 15,0 0,30 12,5 

0,40 22,1 0,40 20,1 0,40 18,0 

0,50 26,0 0,50 25,0 0,50 23,2 

0,60 30,0 0,60 29,0 0,60 28,0 

0,70 33,0 0,70 33,0 0,70 32,0 

 

V tab. 4.6 je u stávajícího typu trysky 100.638 nejnižší průtok vody Q = 1,7 l·min-1 

při nastaveném tlaku vzduchu P = 0,2 MPa, který je schopen dosáhnout rovnoměrného rozstřiku 

vody na plochu chlazeného PLP mezi válečky segmentu. Podle analýzy technického stavu 

chladících trysek bylo možné vyvodit závěr, že pro optimalizaci bude vhodné použít jiný typ v nižší 

řadě trysek. Důležitá je také skutečnost, že zabudované trysky musí být vzhledem ke stávající 

konstrukci ZPO v rozsahu použitelnosti i pro rozměry lití PLP v tloušťkách PLP 145 a 180 mm, kde 

jsou průtoky až Q = 10 l·min-1 na danou trysku. Pro dosažení optimálního rozstřiku a požadovaných 

rovnoměrných teplot nad 900 °C v místě rovnání PLP, byla provedená matematická simulace nové 

optimalizované řady trysek typu 100.528. Z dosažených výsledků matematické simulace 

optimalizované řady trysek typu 100.528 s novým nastavením sekundárního chlazení PLP vyplývá 

vypočtená teplota 974 °C. Proti matematické simulaci se stávajícím novým typem trysek 100.638 je 

tato vypočtená teplota vyšší o 18 °C. Na základě dosažení těchto výsledků bylo doporučeno provést 

výměnu trysek stávající typové řady 100.638 za nově optimalizovaný typ 100.528. 

4.5.2 Vlivy výměny trysek sekundárního chlazení a jejich kalibrace 

Výměnou stávajících opotřebených trysek se předpokládalo zvýšení povrchové teploty PLP 

a následný snížený výskyt vadných plechů s povrchovou vadou hvězdicovitého typu. 

Pro matematickou simulaci teplotního modelu bylo nutné stanovit koeficienty přestupů tepla. 

Pro stanovení těchto koeficientů přestupů tepla nových optimalizovaných trysek typu 100.528 a pro 

různě nastavené hodnoty průtoků, bylo nutné navrhnout hodnoty průtoků vyskytující se v běžném 

provozním stavu v průběhu lití. Pro stanovení koeficientů přestupu tepla se používá inverzní 

metoda, kdy je v laboratoři pomocí termočlánků měřená teplota na povrchu zkušební desky. Pomocí 

inverzní metody měření teploty povrchu zkušební desky se stanovuje intenzita chlazení, kterou 

může daná tryska za daného průtoku chladící vody snížit na požadovanou teplotu povrchu PLP. 

Před výměnou trysek byl průtok na jednotlivých tryskách v průběhu procesu lití na úrovni Q = 1,75 

až 3,3 l·min-1 při tlaku vzduchu P = 0,20 MPa na 2 až 7. segmentu, což je na hranici celého rozsahu 
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těchto trysek. Jejich výměnou na nový optimalizovaný typ chladící trysky100.528 je možné 

dosáhnout průtoku 0,9 l·min-1 u tlaku vzduchu P = 0,25 MPa. Po stanovení koeficientů přestupů 

tepla bylo nutno přistoupit k výpočtům matematickou simulací. Na základě souměrnosti chlazení 

PLP v průběhu lití byl výpočet matematické simulace proveden na polovině PLP. Pro matematickou 

simulaci a výpočet součinitelů přestupů tepla bylo uvažováno s vektorovým zobrazením dle 

obr. 4.14.  

 
Obr. 4.14 Vektorové zobrazení přestupů PLP licím obloukem 

 

Porovnáním součinitelů přestupů tepla (HTC) u jednotlivých typů trysek bylo zjištěno, že 

nová stávající tryska typu 100.638 chladí o 10 % méně než stávající opotřebovaná tryska 100.638, 

stávající opotřebovaná tryska 100.638 chladí o 10 % více než nová stávající tryska typu 100.638 

a nová optimalizovaná tryska 100.528 chladí o 10 % méně při stejném průtoku vody než nová 

stávající a až o 20 % méně než stávající opotřebovaná. U obou typů trysek byly zadány průtoky 

vody Q = 2,2 l·min-1 a tlak vzduchu P = 0,20 MPa. Z výpočtu přestupů tepla a jeho grafického 

vykreslení nové stávající trysky na obr. 4.15 vyplývá nerovnoměrnost chlazení od středu PLP 

směrem ke krajní části. Chlazení této trysky je lokální mimo střed, kde se tato část PLP přechladí. 

Nerovnoměrné chlazení může způsobovat povrchové podélné trhliny, nebo trhliny hvězdicovitého 

tvaru. 

 

Obr. 4.15 Výpočet HTC u stávající nové trysky 100.638 

 

Na obr. 4.16 je graficky zobrazen výpočet součinitele přestupu tepla stávající opotřebované 

trysky typu 100.638. Tato stávající opotřebovaná tryska chladí více než nová stávající tryska 

100.638, zejména lokálně u středu PLP. Tím vzniká podélně přechlazený studený pruh, který může 

způsobovat povrchové podélné trhliny.  
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Obr. 4.16 Výpočet HTC u stávající opotřebované trysky 100.638 

Výpočtem a zobrazením součinitele přestupu tepla optimalizované trysky typu 100.528, která 

je zobrazená na obr. 4.17, je možné posoudit významně rovnoměrnější chlazení mezi tažnými 

a vodícími válečky licího oblouku.  

  

Obr. 4.17 Výpočet HTC u nové optimalizované trysky 100.528 

Z hodnocení jednotlivých trendů vypočteného součinitele tepla u nové stávající trysky 

100.638, stávající opotřebené trysky 100.638 a nové optimalizované trysky 100.528 vyplývá 

doporučená výměna stávající opotřebené trysky 100.638 za novou optimalizovanou. Předpokládá 

se, že tímto bude dosaženo požadovaných teplot povrchů PLP a tím zlepšení jakosti finálních 

produktů plechů. 

4.5.3 Možnosti optimalizace a ověření nastavení chlazení a kontroly povrchu plynule litých 

předlitků 

Na základě matematické simulace bylo přistoupeno k výměně trysek sekundárního chlazení 

u okruhů 6, 8 a 10. Instalace nových optimalizovaných trysek 100.528 za stávající opotřebené 

trysky 100.638 byla provedená v horní části segmentů 2 až 7. Pro vlastní vyhodnocení rozboru 

trendů se stávajícími tryskami 100.638 a nově optimalizovanými tryskami 100.528 byly zpracovány 

hodnoty z 236 taveb ve 45 sekvencích. Tyto hodnoty byly ukládané v intervalech 1 metru primární 

délky PLP pro následné vyhodnocení. Celkem bylo hodnoceno L = 3137 m PLP. U těchto trendů 

jednotlivých chladících okruhů sekundárního chlazení se sleduje hodnota okamžitého poměru 

průtoku vody a tlaku vzduchu k poměru průtoku vody a tlaku vzduchu určeného charakteristikou 

trysky. Po instalaci nových optimalizovaných trysek 100.528 můžeme pozorovat změny na trendech 



 

23 

zobrazení poměru průtoku a tlaku vody. Trend chlazení okruhu 6 po instalaci nových 

optimalizovaných trysek je posunutý výše než trend stávajících opotřebovaných trysek. Tento trend 

je vizuálně stabilnější s menším rozptylem. Z trendu vyplývá, že sekundární chlazení u stávajících 

opotřebovaných trysek bylo nastaveno u spodní hranice regulovatelnosti a bylo nestabilní – 

pohybovalo se v rozmezí 1,4 až 36,28 %, s průměrnou hodnotou 9,1 %. Tato regulace byla více 

pulzující, což mohlo mít negativnější vliv na povrchové pnutí PLP. Hodnoty trendu jsou na 

obr. 4.18 zobrazeny modrou barvou. Trend hodnot průtoku u nových optimalizovaných trysek 

ukazuje menší rozptyl a hodnoty se pohybují v rozmezí 19,53 % až 32,44 %. Z trendu můžeme 

pozorovat stabilnější výstup hodnot. Tyto hodnoty jsou zobrazeny na obr. 4.18 červenou barvou. 

 

Obr. 4.18 Trend chlazení okruhu 6 před a po instalaci trysek 

Statistickým vyhodnocením hodnot provozních trendů u chladícího okruhu 6 u stávajících 

opotřebovaných trysek typu 100.638 a nových optimalizovaných trysek typu 100.528 můžeme 

pozorovat výrazné změny hodnot. Statistické vyhodnocení nám umocňuje zobrazení formou 

krabicového grafu na obr. 4.19, kde je možné pozorovat výrazné snížení variačního rozpětí 

sledovaných hodnot a dat rozptýlených kolem střední hodnoty. Hodnota mediánu u hodnot v trendu 

optimalizovaných trysek se rovná hodnotě dolního kvartilu a tím dochází k překrytí jednotlivých 

čar. Tato skutečnost ukazuje na odchylku směrem k hodnotám vyskytujících se v horní části trendu 

a představuje nerovnoměrnější chlazení.  

 

Obr. 4.19 Statistické vyhodnocení trendů chladících trysek před a po instalaci nových trysek 

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40

1 200 399 598 797 996 1195139415931792199121902389258827872986

H
o

d
n

o
ta

 p
o

m
ě

ru
 p

rů
to

ku
 a

 t
la

ku
 v

zd
u

ch
u

 u
 

ch
la

d
íc

íh
o

 o
kr

u
h

u
 6

(%
)

Počet měření
Chladící okruh 6 - stávající opotřebované trysky



 

24 

Na obr. 4.20 je zobrazen trend hodnot poměru průtoku a tlaku vody u chladícího okruhu 8, 

který chladí horní část PLP mezi válečky segmentů 4 a 5. V trendu je možné pozorovat nahodilé 

výkmity hodnot z ustáleného stavu. Tyto výkmity můžeme přiřadit nestabilitě měření. Z detailního 

rozboru jsou tyto výkmity sledovány u PLP, které se nachází u začátků a konců sekvencí, kdy 

dochází k prudkým změnám snížení licí rychlosti. Vzhledem k tomu, že jsou mezikvartilové 

odchylky nulové, není možné je vykreslit do krabicového grafu. 

 

Obr. 4.20 Trend chlazení okruhu 8 před a po instalaci chladících trysek 

Trend měření provozních hodnot poměru průtoku a tlaku vody stávajících opotřebovaných 

trysek a nových optimalizovaných trysek u chladícího okruhu 10 je zobrazen na obr. 4.21. Tento 

okruh chladí horní stranu PLP mezi válečky segmentů 6 a 7. Z trendu stávajících opotřebovaných 

trysek typu 100.638 a nově instalovaných optimalizovaných trysek typu 100.528 je možné 

pozorovat malý rozptyl hodnot, který se pohybuje v rozsahu 4,83 % až 7,11 %. Tyto výkmity se 

vyskytují před i po výměně trysek ve stejném rozsahu.  

 
Obr. 4.21 Trend chlazení okruhu 10 před a po instalaci chladících trysek 

U měřených hodnot po instalaci nových optimalizovaných trysek 100.528 je variační 

odchylka stejná. Ze sledovaných trendů a jejich ustálených rozkmitů je možné předpokládat, že 
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tento rozkmit hodnot je dán přesností snímání průtokoměru nebo snímače tlaku. Hodnocení do 

krabicového grafu by nebylo názorné. Vzhledem k tomu, že hodnoty průtoku a tlaku vody se 

pohybují v nízkém rozsahu regulace, bylo by vhodné pro okruh 10 volit jiný vhodnější typ trysky 

s nižším rozsahem. Změnou instalace stávajících opotřebovaných trysek 100.638 za nové 

optimalizované trysky 100.528 byly zkoumány povrchové teploty PLP. Měření povrchové teploty 

PLP probíhá mezi segmentem 7 a 8. Zabudováním nových optimalizovaných trysek nebyla 

zaznamenána výrazná změna ve sledované povrchové teplotě PLP, tak jak můžeme pozorovat 

z trendů na obr. 4.22.  

 

Obr. 4.22 Trend teploty horního povrchu PLP před a po výměně chladících trysek 

 

Ve statistickém hodnocení naměřených teplot horního povrchu PLP můžeme pozorovat 

posunutí spodních hodnot teplot ve spodním pásmu k vyšším teplotám po instalaci nových 

optimalizovaných trysek 100.528. V krabicovém grafu na obr. 4.23 můžeme názorně pozorovat 

variační rozpětí charakterizující rozdíl maximálních a minimálních naměřených teplot. I když je 

variační rozpětí menší u nové optimalizované trysky než u stávající opotřebované, mezikvartilové 

rozpětí je u nové optimalizované trysky vyšší na úrovni 17 °C. 

 

Obr. 4.23 Statistické vyhodnocení trendů měření povrchové teploty PLP 
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Výkyvy teplot na jednotlivých trendech byly v rozmezí 821 °C až 946 °C a jsou dány 

konstrukcí snímače teploty - pyrometru.   

Hodnocením vadných plechů na povrchovou trhlinu hvězdicovitého tvaru značenou kódem 480 

u jakostí oceli S355 bylo vyřazeno před demontáží stávajících opotřebovaných trysek celkem m = 621 

800 kg plechů. Po vyhodnocení vadných plechů po instalaci nových optimalizovaných trysek typu 

100.528 bylo vyřazeno m = 90 200 kg plechů na povrchovou vadu hvězdicovitého tvaru. Nové 

optimalizované trysky typu 100.528 byly ověřené v provozních podmínkách a z jednotlivých hodnot 

vztahujících se k hornímu povrchu byly vytvořené trendy. Změny, které se projevily po výměně 

stávajících trysek, ukazují stabilnější trendy. Změna teploty horního povrchu, u které jsme 

předpokládali, že se zvýší, však nenastala. Vyšší teplota je důležitá v místě rovnání PLP, ale pokud je 

trend chlazení stabilnější s rovnoměrným chlazením, nedochází k pnutím a praskání na jejím povrchu. 

Plynulé chlazení se může příznivěji projevit na sníženém množství vyřazených plechů na válcovně.   

4.6 Způsoby hodnocení nejakostní výroby  

4.6.1 Optimalizace systému hodnocení povrchových vad plynule litých předlitků 

Základním předpokladem optimalizovat a tím zdokonalovat systém hodnocení vad PLP, je 

přesné zařazení vad ke zdroji, který danou vadu u PLP způsobil. Povrchové vady na bramových 

ocelových PLP můžeme rozdělit na vady, které je možné identifikovat po vychladnutí PLP přímo 

v ocelárně, a na vady vzniklé až po odválcování PLP na plechách. Vady na plechách jsou rozděleny 

na vady ocelárenské, které vznikly z PLP, a vady válcovenské, které vznikly při samotném procesu 

válcování. Ocelárenským vadám na plechách lze přiřazovat interní identifikací vad a zpětnou 

vazbou znalostí výskytu těchto vad tyto vady přiřazovat k jednotlivým tavbám a sekvencím. 

Původní systém nastavený dodavatelem sbíral a zobrazoval data ze 40 okruhů jednotlivých 

technologických celků. Na základě databázových souborů jednotlivých taveb z postupně 

vytvořeného programu LITIOS je možné provádět statistické hodnocení a zkoumání závislosti 

vzájemných vlivů možných technologických změn, které nastaly v průběhu lití tavby. Rozbor 

vzájemných závislostí je možné provádět u jednotlivých taveb například podle odlévaných jakostí, 

licí rychlosti, povrchové teploty bramy, výšku hladiny v krystalizátoru z celkem 450 hodnot. 

Pro takovéto sledování hodnot z průběhu lití tavby je nutno data ukládat a archivovat v datovém 

skladu. Data musí být dostupná i v delším časovém horizontu, tak aby bylo možné zkoumat 

závislosti u možných později odválcovaných PLP nebo z plechů reklamovaných odběratelem. 

Schéma datového skladu, který je zobrazen na obr. 4.24, znázorňuje stávající způsob ukládání dat 

z nadřazeného informačního systému ocelárny z FLS a jednotlivých technologických celků do 

databáze LITIOS. Pro vyhodnocování jednotlivých odchylek na PLP musí mít uživatelé přístup 

z PC.  

 

Obr. 4.24 Schéma datového skladu a aplikací pro uživatele. 

Na ZPO byly tak vytvořeny podmínky u PLP, vyhodnocovat až 450 hodnot v on - line 

průběhu při lití dané tavby každých 20 sekund a následně přepočtem ukládat ke každému odlitému 

metru PLP. Novým softwarem byl proveden update a data je možné ukládat každých 10 sekund. 

Vzniká tak možnost lepšího využití u teplotního modelu pro vykreslení jednotlivých trendů 



 

27 

v průběhu lití tavby. Data se sbírají jednak z jednotlivých technologií a jednak z informačního 

systému ocelárny z FLS. Data zobrazená na obr. 4.25 jsou data uvedená v databázi LITIOS ve 20 

sekundových intervalech, z kterých je možné zobrazit trendy, například trend lití sekvence 14955 - 

licí rychlosti, poměru průtok/tlak vody chladícího okruhu č. 6 a teplota povrchu PLP. 

Z rozevíracího menu pro výběr požadovaných údajů si můžeme vybrat sledované údaje.  

 

Obr. 4.25 Trendy sledovaných parametrů z databáze LITIOS 

Postupným vývojem byl systém LITIOS rozšířen z původní predikce nastavené dodavatelem 

zařízení MDH o další predikční hodnoty, které bylo nutné nastavit. U nastavení predikce, zobrazené 

na obr. 4.26, jsou ke každému technologickému uzlu přiřazené kanály, neboli měřená 

technologická data s typem kontroly, sledovaných mezních intervalů. Ke každému sledovanému 

uzlu a překročené mezi jsou zobrazené možné vady, které dané překročení může způsobit na PLP 

anebo na plechu. U překročení maximální rychlosti lití to jsou vady, které jsou zobrazeny v levé 

části obr. 4.26 rozdělené na vady PLP – krátké podélné trhliny, příčné povrchové trhliny, středové 

lunkry, výrazné vnitřní trhliny, a na vady na plechu – trhliny vnější podélné, dvojitost 

a nevyhovující kontrola vnitřních vad ultrazvukem. 

 
Obr. 4.26 On-line predikce možných vad 
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Systém predikce je systém statický a veškerá data je možné vyhodnocovat až po odlití taveb 

v sekvenci. Pokud dojde v průběhu lití k překročení nastavených mezí, vzniká předpoklad výskytu 

vad. Každé překročení nastavených mezí je signalizováno v protokolu o tavbě a na jeho základě je 

rozhodnuto o dalším postupu, aby byla predikovaná vada na bramě odstraněna. Doplňováním 

nových predikčních hodnot se celý systém predikce zpřesňuje a tím optimalizuje. 

4.6.2 Vývoj dalších funkcí systému predikce jakosti při výrobě plynule litých předlitků 

Na základě výskytu vad jsou se zpětnou vazbou nastaveny meze technologických parametrů, 

kdy při jejich nedodržení může vzniknout vada na PLP. Potom systém predikce jakosti umožňuje 

v průběhu lití PLP přeřazení na jinou jakost anebo na skarfovací stroj. Změnou tohoto 

technologického toku dochází k přesměrování daného PLP na jinou zakázku, nebo ponechání na 

původní zakázce s důslednou výstupní kontrolou na expediční lince. Přeřazení PLP, u kterých nebyly 

dodrženy technologické postupy, na skarfování horního povrchu bývá až poslední možností. 

Pro spolehlivou funkci predikce jakosti PLP je nutné spolehlivě evidovat vznik vad na základě 

překročení nastavených mezí u jednotlivých uzlů ZPO. Na základě takto získaných dat je potom 

možné dalším vývojem funkcí systému LITIOS dosáhnout minimalizace vznikajících vad plynule 

litých bramových ocelových předlitků. Pro vývoj a další zlepšení systému predikce jakosti na PLP je 

možné takto rozvíjet v on-line teplotním modelu části LITIOS u predikování vzniku možných vad 

na válcovně plechů. Zde jsou k dispozici technologické data pro shromažďování k detailnějšímu 

sledování jednotlivých uzlů průběhu válcování PLP, u kterých může dojít k vadě. Takto ucelený 

systém by upozorňoval na predikované vady v průběhu lití PLP a možnosti následného válcování 

plechů na válcovnách. Návrh predikčního systému rozšířený o sledování dat na válcovně je 

zobrazen na obr. 4.27. Zde by byly například data z ohřívací pece, válcovací stolice, žíhací pece, 

testing centra, výstupní kontroly a jiné.  

 

Obr. 4.27 Návrh predikčního systému pro ocelárnu a válcovnu 

 

Vzhledem k tomu, že současný systém predikce jakosti je složen se statického modelu, je 

možné tento model dále rozšířit o sběr dat a nastavení z válcovny. Data z válcovny by byly potom 

archivovaná ze systému řízení hutní výroby s následně nastavenými mezemi v predikci vad. Sběrem 

dat o vadách PLP na ocelárně, rozvalků a plechů na válcovně by mělo docházet k automatické 

korekci při nastavování mezních hodnot měřených veličin. K tomu je možné využít systém 

využívající například neuronové sítě.  
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5. ZÁVĚR 

 

Práce byla zaměřená na specifické podmínky výroby oceli, zpracování na zařízení sekundární 

metalurgie s následným odléváním v jednoproudém bramovém kontilití s tloušťkou bramy 250 mm, 

kde bylo nutné řešit průběžně metalurgické a technologické příčiny zhoršení kvality PLP v průběhu 

celého výrobního procesu lití. 

 Bylo provedeno několik zkoušek různých typů a uspořádání dopadových kamenů – turbostopů, 

přepážek a argonových trámců. Pro optimalizaci zbytků oceli v mezipánvi byla navržena 

a upravená mezipánev s kaskádovou úpravou půdy mezipánve. U takto provedené úpravy MP 

byl proveden rozbor dat z taveb, které by mohly mít vliv na vznik povrchových vad PLP. 

Rozborem výsledků hodnot z nejakostní výroby PLP a konečných produktů plechů 

u jednotlivých taveb nebyl prokázán přímý vliv úprav zařízení v MP na vznik povrchových 

vad.  

 Rozborem dat pohybu výšky hladiny oceli u souboru taveb byl zjištěn vyšší rozkmit hladiny 

oceli v krystalizátoru u stávajícího typu ponorné výlevky. Byl vyvinutý nový typ ponorné 

výlevky a provozně odzkoušen při lití. Bylo prokázáno, že snížení rozkmitu hladiny oceli 

vytváří podmínky pro snižování množství povrchových vad hvězdicového typu.  

 Kvalita a způsob používání licích prášků má nezanedbatelný význam na povrchovou kvalitu 

povrchu PLP. Zvláště citlivou oblastí je vznik povrchových vad na plechách z prvních PLP 

v sekvenci, označovaných jako šupiny. Řešením tohoto problému bylo použití vhodného 

startovacího licího prášku. Z dosažených výsledků souboru taveb primárních PLP, chemických 

rozborů původních a nových startovacích licích prášků a tavících charakteristik vyplynul závěr, 

že nejvýznamnější pozitivní změnou v kvalitě licího prášku byla významně přesnější licí 

charakteristika.  

 Rozborem několika taveb s výskytem příčných rohových trhlin nebyla zaznamenána výrazná 

změna průtoků chladící vody v primárním chlazení. Příčiny rohových vad na PLP, které byly 

přiřazené primárnímu chlazení, bylo nutné vyloučit. Bylo zjištěno, že příčinou vzniku 

povrchových vad příčných rohových trhlin PLP bylo opotřebení desek krystalizátoru a špatné 

nastavení konicity na bočních stranách krystalizátoru. 

 Postupné zvyšování výskytu povrchových vad, vyvolalo nutnost provedení změn v nastavení 

parametrů sekundárního chlazení PLP. Provedené výchozí nastavení pro zvýšení teploty 

horního povrchu PLP nepřineslo požadované zlepšení. Bylo přistoupeno ve spolupráci s VUT 

v Brně k matematické simulaci současného nastavení v teplotním modelu se stávajícími 

novými tryskami modelové řady 100.638. Matematickou simulací byl zjištěn nevyhovující typ 

používaných trysek typu 100.638 a byl navržen nový optimalizovaný typ trysky 100.528. 

Pro možnou výměnu musela být provedená kalibrace optimalizovaných trysek 100.528 včetně 

výpočtu koeficientu přestupu tepla. Bylo zjištěno, že hodnoty u jednotlivých trendů jsou 

stabilnější, což se projevilo nižším množstvím vyřazených plechů na povrchové trhliny 

hvězdicovitého typu.  

 Sledování výrobního procesu odlévání na ZPO bylo zajišťováno teplotním modelem 

a predikčním systémem LITIOS, který zaznamenával technologické odchylky v průběhu lití. 

Na základě výskytu vad v ocelárně byly se zpětnou vazbou nastaveny meze technologických 

parametrů, při jejichž nedodržení byl signalizován možný vznik vady na PLP. Systém predikce 

jakosti potom umožnil v průběhu lití jejich přeřazení na jinou jakost anebo skarfovací stroj. 

Postupným výzkumem a vývojem byl systém LITIOS rozšířen z původní predikce jakosti PLP 

nastavené dodavatelem zařízení MDH, která obsahovala nastavení základních 40 mezních 

hodnot u měřených veličin na více než 400 sledovaných parametrů. Vzhledem k tomu, že 

současný systém predikce jakosti byl složen ze statického modelu, je možné tento model dále 

rozšířit o sběr dat a nastavení měřených veličin z datových údajů výrobní technologie 
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navazující válcovny plechů. Bylo prokázáno, že rozšířením stávajícího základního systému 

predikce jakosti sledovaných veličin v ocelárně a sledovaných veličin válcovny, bude možné 

systém predikce jakosti rozvíjet komplexně. 

 

Dosažené cíle disertační práce přispěly k získání nových metod, které najdou uplatnění 

v ocelářské praxi při minimalizaci vad vznikajících na plynule litých bramových ocelových 

předlitcích.  

 

 

6. PŘÍNOS DISERTAČNÍ PRÁCE PRO ROZVOJ VĚDNÍHO 

OBORU A TECHNICKOU PRAXI 

Přínosem disertační práce pro rozvoj vědního oboru je sběr, zpracování a vyhodnocení 

velkého a statisticky významného počtu dat získaných z průběhu lití v jednotlivých sekvencích 

a tavbách odlévaných na ZPO ve VÍTKOVICE STEEL, a.s. Získané poznatky z řešených 

a realizovaných změn provedených u jednotlivých technologických celků pro optimalizaci 

technologických parametrů, vedoucí k minimalizaci vznikajících vad plynule litých bramových 

ocelových předlitků, je možné využívat obecně na jiných zařízeních ZPO. 

Velmi cenné jsou pro ocelářskou praxi provozní data z jednotlivých taveb a technologických 

uzlů při lití různých jakostí oceli. Tato data mohou sloužit k výpočtům teplotního modelu 

a nastavení predikce jakosti. Výsledky doplňují a rozšiřují stávající úroveň informací v oblasti 

optimalizace odlévání a predikce plynule litých bramových ocelových předlitků. Doplněním těchto 

hodnot do predikce jakosti je možné zpřesňovat identifikaci vad. 

Dosažené výsledky disertační práce přispěly k poznání nových informací v oblasti 

optimalizace metalurgických a technologických parametrů na zařízení plynulého odlévání oceli, 

vedoucích k minimalizaci vznikajících vad plynule litých ocelových bramových předlitků.  
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