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ABSTRAKT 

Měnící se tvář průmyslu stále více nahrává automatizaci. Čtvrtá průmyslová revoluce je 

označením pro současný trend modernizace a automatizace jednotlivých pracovišť a zařízení. 

V rámci modernizace blokového zařízení plynulého odlévání Třineckých železáren, a.s., (TŽ) 

byl v nedávné době nahrazen elektromechanický oscilační mechanismus za moderní 

hydraulický oscilační mechanismus od firmy Danieli. V důsledku realizovaných 

modernizačních zásahů však bylo nezbytné vyřešit i další důležité aspekty spojené s řízením 

technologie plynulého odlévání, jako je např. funkčnost antiprůvalového systému (tzv. DGS), 

který byl od roku 2000 založen (mimo jiné) na analýze digitálního signálu z kardanu motoru 

oscilačního mechanismu v závislosti na změně časových posunů frekvence oscilací. Tento 

signál přechodem na novou technologii pohonu hydraulickým válcem již nebyl dále k dispozici, 

a proto bylo nezbytné vyvinout nový způsob vyhodnocení alarmu nebezpečí průvalu. Současně 

se však objevily i nové možnosti, jak proces řízení plynulého odlévání dále rozvíjet, aby plnil 

moderní požadavky konceptu Průmyslu 4.0. V rámci realizovaných výzkumů tak byl např. 

i odzkoušen také nový digitální tříosý akcelerometr, primárně určený pro diagnostiku 

oscilačního mechanismu. V současné době se pracuje na využití získaných poznatků pro další 

rozvoj nového, již plně funkčního antiprůvalového systému, který je aktuálně založen na 

analýze změn signálu koeficientu tření hydraulického válce v průběhu odlévání. Koeficient 

tření je vypočten v řídicím systému Simatic S7 z jednotlivých analogových signálů čtených 

měničem oscilace. Kritéria detekce rizikových stavů nastavená technology TŽ jsou automaticky 

načítána podle odlévané značky oceli. Systém bude schopen plně automaticky generovat 

adekvátní zásahy do procesu plynulého odlévání na základě zjištěných dějů v krystalizátoru.  

 

 

 

Klíčová slova: antiprůvalový systém; plynulé odlévání; krystalizátor 
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ABSTRACT 

Automation increasingly benefits from the changing face of the industry. The fourth 

industrial revolution denotes a typical trend of modernization and automation of individual 

workplaces and equipment. As part of the modernization of the bloom continuous casting 

machine at the Třinecké železárny, a.s., (TŽ), the electromechanical oscillating mechanism has 

been recently replaced by a modern hydraulic oscillating mechanism from the company Danieli. 

However, due to the implemented modernization interventions, it was necessary to solve other 

important aspects associated with the control of continuous casting technology, such as the 

functionality of the anti-breakout system (so-called DGS), the exploitation of which from 

started in 2000 based on the analysis of a digital signal from the cardan shaft. This signal, by 

switching to the new hydraulic cylinder drive technology, was no longer available for 

calculation in the breakout prediction system, and therefore it was necessary to develop a new 

way of evaluating the breakout alarm. The new anti-breakout system is called. However, this 

change provided also new challenges on how to improve the existing control system of the 

continuous casting process to meet the requirements required by the industry 4.0 concept. As 

part of the research, a new digital 3-axis accelerometer for diagnostics of the oscillating 

mechanism was also tested. It is supposed that the newly developed accelerometer will be also 

greatly beneficial in the future to realize further progress of the existing prediction system, 

which is currently based on friction force change during continuous casting of steel. The system 

is able to fully automatically generate adequate interventions in the process of continuous 

casting based on the detected events in the crystallizer. 

 

 

Key words: antibreak-out system; continuous casting; mould 
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SEZNAM POUŽITÝCH TERMÍNŮ (ZKRATEK) 

Termín Význam termínu (zkratky) 

ZPO Provoz kontinuálního odlévaní oceli 

TŽ Třinecké železárny a.s. 

PLC Programovatelný logický automat 

IT Informační technologie 

DGS Diagnostika oscilačního mechanismu a tření v krystalizátoru 

IBA Program pro získávaní procesních dat a analýzu trendu 

CX Kondenzátor akcelerometru osa X 

CY Kondenzátor akcelerometru osa Y 

XOUT Výstup kondenzátor akcelerometru osa X 

YOUT Výstup kondenzátor akcelerometru osa Y 

KKO Kyslíková konvertorová ocelárna 

MPV Mezipánvové zpracování oceli 

OLS Otočný licí stojan 

VIS Informační systém 

AF Active Factory – Wonderware 

ANN Artificial Neural Network – Umělá neuronová síť 

DB Databáze 

KTKiss Software pro vyhodnocení přenosných akcelerometrů 

L1 Level 1- základní úroveň řídicího systému 

L2 Level 2 – nadřazená úroveň řídicího systému 

PC Osobní počítač 

DTP Označení značky oceli 
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1 ÚVOD 

Plynulé odlévání se stalo za posledních pár desítek let vývoje metalurgického průmyslu 

dominující technologií zpracování tekutého kovu, které převládá nad klasickým výrobním 

procesem odlévání oceli do kokil. Současně je takto odléváno 95 % celosvětové produkce oceli. 

Tento moderní přístup k plynulému odlévání přispěl ke snížení předváhy a spotřeby energie 

v ocelárnách, což má kladný dopad na ekologii a ekonomické ukazatele.  

Blokové zařízení plynulého odlévání oceli je nedílnou součástí hutního podniku. Jeho 

hlavním úkolem je tekutou ocel zpracovat na tuhý polotovar, tzv. předlitek. Tyto polotovary 

jsou určeny k dalšímu hutnickému zpracování na finální výrobky. Nejdůležitější zařízení 

provozu plynulého odlévání je krystalizátor, který musí být schopen řešit zásadní problém 

vzniklý při plynulém odlévání, jakým je prvotní odvod tepla, který způsobuje chladnutí oceli, 

v důsledku čehož vzniká ztuhlá licí kůra. Ta musí být schopna na výstupu z krystalizátoru čelit, 

jak ferostatickému tlaku tekuté oceli, tak atmosférickému tlaku okolí. Ve vrchní části 

krystalizátoru je vytvořena tenká licí kůra, která směrem k dolní části krystalizátoru zesiluje. 

Po vyjetí předlitku z měděného pláště krystalizátoru, již tato kůra musí čelit mechanickému 

namáhání bez vzniku trhliny nebo jejího protržení. 

Cílem disertační práce bude vyvinout antiprůvalový systém pro zařízení plynulého 

odlévání oceli jako robustní systém obsahující predikci nebezpečí průvalu, diagnostiku 

oscilačního mechanismu, automatické zpomalení licí rychlosti v případě nebezpečí průvalu, 

vizualizaci a online trendy všech veličin tohoto systému v prostředí informačního systému.  

Zvláště nebezpečné a nežádoucí jsou trhliny v licí kůře, způsobené nadměrným 

mechanickým a tepelným namáháním. Riziko vzniku trhlin může mít za následek přetržení licí 

kůry anebo povrchové vady předlitku. Mechanické namáhání licí kůry souvisí s třecími silami 

v krystalizátoru nebo rovnáním předlitku, vliv může mít i nadměrná intenzita chlazení. 

Každá výrobní firma v souladu s konceptem Průmysl 4.0 aktuálně hledá progresivní 

přístupy ke zvýšení efektivity výroby a optimalizaci výrobních ztrát na minimum, a dodržení 

výrobního plánu. Takovýto krok každému výrobnímu podniku dodá na trhu nejen významnou 

stabilitu, ale navíc tak automaticky dosáhne úspor. Jedním z přístupů je vývoj nových 

algoritmů, které využijí signály nových technologií k optimalizaci technologických postupů, 

tak aby byly směřovány především na zefektivnění výroby, ať již z pohledu prediktivní údržby, 

anebo zlepšení metod optimalizace nastavení technologických parametrů.  
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Nové technologie nabízí inovativní možnosti přístupu k diagnostickým nástrojům pro 

přesnější a přednější informaci o možném vzniku poruchy. Tlak na diagnostické prostředky, 

které napomohou předcházet poruchám, jsou trendem nasazování moderních technických 

prostředků v konceptu Průmyslu 4.0. Toto pravidlo platí hlavně pro kontinuální provozy, kde 

je případná porucha doprovázena odstavením daného licího proudu a následným prostojem ve 

výrobě. Nový algoritmus napomůže provozu plynulého odlévání k zefektivnění výroby, 

předcházení poruchových stavů a dodržení výrobního plánu. 

V úvodní části disertační práce budou vysvětlena teoretická východiska a cíle této práce, 

dále bude popsána problematika údržby a její cíle. Následně v teoretické části bude popsána 

funkce krystalizátoru, problematika plynulého odlévání a popis současného stavu 

antiprůvalového systému. V závěru teoretické části bude rešerše zahraničních odborných 

příspěvků nejrozšířenějších metod antiprůvalových systémů, kde budou popsány dva základní 

metodiky těchto systému. 

V praktické části disertační práce budou popsány metodické přístupy nového systému, 

přínosy vývoje nového algoritmu predikce nebezpečí průvalu pro praxi a vědní obor. Následně 

bude popsán model pro výpočet koeficientu tření jako základního vstupního signálu do nového 

algoritmu predikce nebezpečí průvalu. Jako přidaná hodnota nového systému bude popsaná 

nová diagnostika oscilačního mechanismu pomoci digitálních akcelerometrů, které nahradí 

stávající analogové akcelerometry. V závěru práce bude porovnán starý a nový systém, bude 

popsáno vyhodnocení přínosu této práce pro vědní obor a praxi. Vyhodnocena bude také 

funkčnost nového antiprůvalového systému během provozu plynulého odlévání oceli v TŽ. 

 Zavedení antiprůvalového systému přinese následující efekty 

- Snížení prostojů na provoze plynulého odlévání oceli z důvodu průvalu na licím 

proudu, 

- Snížení vzniklých trhlin během odlévání oceli, snížení povrchových vad.  

 Jednotlivé funkce systémy zajistí 

- Přínosy v oblasti kvality polotovaru předlitku pro další zpracování na koncový 

výrobek, 

- Přínosy v oblasti produktivity (maximalizace produkce, maximalizace kvality 

výsledného materiálu), 
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- Přínosy v oblasti ekonomických úspor (snížení počtu provozních omezení, 

prostojů, plnění výrobního plánu).  

 

 Monitorování provozních veličin – systém bude provádět 

- Monitoring stavu zařízení a zjišťování odchylek od optimálních pracovních 

parametrů, 

- Návrhy opatření k návratu do optimálního stavu technologie, 

- Volba provozního režimu (uzavřená smyčka nebo poloautomat) pro každou 

individuální korekci.  

 Pokročilá správa dat 

Ze širokého spektra základních datových zdrojů jsou sbírána provozní data. Tato 

databáze má klíčový význam pro pokročilou optimalizaci procesů. V novém systému se budou 

následující údaje shromažďovat v rámci procesu odlévání (včetně dat ze souvisejících 

systémů): 

- Průběžně měřené procesní údaje ze systému úrovně L1, 

- Stav oscilačního mechanismu, 

- Údaje o stavu zařízení (běh, vypnutí, mimořádné provozní situace atd.), 

- Stav hydraulické soustavy oscilačního válce, 

- Predikce poruchových stavů jednotlivých hydraulických komponent. 

 Dále mohou být k dispozici aplikace pro vizualizaci shromážděných dat, například:  

- Tag-vizualizační program pro grafické znázornění jakéhokoliv druhu časově 

ukládaných dat v databázi. 

- Aplikace pro vizualizaci a vyhodnocení materiálových analýz. 

- Systém umožňující generování cyklických (například denních) hlášení. 

Systém může sloužit jako spojení mezi různými úrovněmi automatizace ve společnosti 

zákazníka. Bude připojen k automatizaci úrovně L1 a může být připojen k celé technologické 

síti.  

 Zvyšování know-how operátora  

Nový systém bude generovat textové vysvětlení pro své diagnózy a návrhy. 

V kombinaci s grafickými informacemi poskytovanými systémem může provozovatel detailně 
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porozumět skutečnému stavu zařízení. Pomocí těchto nástrojů se operátor může postupně 

seznámit s celým procesem (včetně jeho návazností na další procesy). V důsledku toho systém 

dojde ke zlepšení dovednosti provozního personálu. 

 Dosažení plynulého provozu zařízení 

Nový systém zkontroluje v daném časovém cyklu (například pěti minut) řadu indikátorů 

stavu procesu:  

- Několik set měřicích bodů na úrovní řídicího systému L1, 

- Související výpočty modelů pro interní procesní stavy, které nelze přímo měřit. 

Odchylky od optimálních podmínek procesu mohou být, proto brzy detekovány. Malé 

kontrolní zásahy jsou dostatečné k tomu, aby stabilizovaly podmínky procesu v této rané fázi. 

Dokonce i zkušení operátoři nejsou schopni zvládnout tuto záplavu informací a odhalí takové 

odchylky později než nový systém.  

V důsledku toho bude hlavní rozdíl mezi manuálním ovládáním a řízením s využitím 

nového systému charakterizován častějšími, ale menšími zásahy.  

 Jednotná provozní filozofie  

Konkrétní technologické předpisy budou implementovány přímo v novém systému. 

Během uvedení systému do provozu jsou pravidla konzultována společně se zákazníkem. Tento 

přístup má následující výhody:  

- Snadné přijetí systému ze strany uživatelů, protože je obrazem vnitřní provozní 

filozofie a potřeb praxe, 

- Pracovní filozofie je sledována 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.  

V další kapitole bude popsáno technologické řešení stávajícího stavu, dále bude popsán 

provoz plynulého odlévání oceli a detailně bude popsán krystalizátor a děje probíhající během 

tuhnutí oceli v krystalizátoru. V dalších bodech bude popsána stará diagnostika oscilačního 

mechanismu a její nevýhody. V závěru bude popsána údržba technických objektů v průmyslu 

a význam prediktivní údržby na provozech v průmyslovém prostředí. Popis současného stavu 

technického řešení je nezbytné pro pochopení praktické části této disertační práce.  
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2 SOUČASNÝ STAV TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ 

Během výměny technologie dochází k obměně řízení, nové řídící systémy mají četné 

vstupy a výstupy pro sběr dat z daného zařízení. Signály jsou zaznamenány a ukládány do 

datových souborů různých diagnostických softwarů. Z tohoto pohledu každá společnost sbírá 

každou minutu do svých databází ohromné množství dat, která však nejsou dále 

vyhodnocována. V provozních datech lze pomocí nejrůznějších pokročilých metod analyzovat 

korelaci různých technologických signálů a případy vzniklé poruchy. Z kapacitních, časových, 

a především finančních důvodů, si obvykle ani velké výrobní podniky nemohou dovolit 

zaměstnávat tým odborníků, který by vhodnými dataminingovými metodami dokázal 

z nasbíraných dat „dolovat“ ty správné závislosti (informace), a následně zjištěné změny 

prosadit, a aplikovat v praxi. Pokud by se běžný výrobní podnik rozhodnul pro analyzování 

nasbíraných dat, znamenalo by to pro něj najmout tým odborníků znalých problematiku 

v daném odvětví. To by však znamenalo pro podnik vynaložení velmi vysokých finančních 

prostředků a v danou chvíli nepředvídatelné výsledky. Toto je právě velmi výraznou bariérou 

pokročilého vyhodnocování dat a hledání zdánlivě nesouvisejících zákonitostí ve výrobním 

procesu u většiny podniků. Další bariérou v řadě podniků je strach z úniku jakýchkoliv dat. 

Podniky vyvíjí snahu zabránit stále častějším kybernetickým útokům, a proto poskytnutí dat 

třetím stranám není často připustitelné. V současné době se většina výrobních společností 

usiluje držet své databáze i nadále pouze v kompetenci svých IT oddělení. Tím se zcela logicky 

distancují od získání praktických znalostí a informací, z dlouhodobě nasbíraných dat, v souladu 

s požadovanými trendy v průmyslu. [1, 2]  

2.1 Popis problematiky 

Oblast zkoumání představuje využití dat z technologie oscilačního mechanismu 

krystalizátoru plynulého odlévání oceli k vývoji nového algoritmu pro predikci průvalu na 

provoze plynulého odlévání. Cílem bude vytvořit model pro výpočet koeficientu tření a model 

pro rozdělení značek oceli do skupin podle požadovaných nastavení algoritmu pro určení 

predikce nebezpečí průvalu. Přidanou hodnotou výzkumu bude zkouška nahrazení stávajících 

analogových akcelerometrů moderním digitálním provedením, které by mělo být o řád přesnější 

v měření pohybu krystalizátoru ve třech osách bez šumu. 

Technologie plynulého lití zahrnuje složité procesy v jednotlivých částech zařízení pro 

plynulé odlévání oceli ZPO, jejichž dokonalá znalost je předpokladem kvalitní a bezporuchové 

výroby. Složitost ZPO a zejména současné působení mnoha faktorů na proces lití, ztěžuje 
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výzkum závislostí, a pokusy o modelové řešení. Pro optimální řízení procesu odlévání 

a dosažení požadované kvality výrobku je nezbytné nejen zvládnutí technologie plynulého lití, 

ale také nepřetržité sledování pracovních podmínek odlévání na vizualizaci v kabině 

pracovníka provozu.  

V posledních letech se klade důraz na prediktivní údržbu v rámci optimalizace 

efektivity výroby a snížení prostojů ve výrobě. Přesnou a včasnou informací o možném vzniku 

poruchového stavu je možno zabránit ekonomickým ztrátám a nedodržení výrobního plánu. 

V minulosti byl častou příčinou ztrát ve výrobě na provoze blokového kontinuálního odlévání 

oceli v Třineckých železárnách, a.s. (TŽ) průval na licím proudu. Tento jev v důsledku přetržení 

licí kůry způsobuje odstavení daného licího proudu, a to po dobu dolití momentálně odlévané 

sekvence. Má rovněž významný vliv na zvýšení prostojů ve výrobě spojených s odstraněním 

rozstřiku oceli v licím oblouku a s výměnou poškozených licích jednotek. [1, 2]  

V roce 2000 byl pro dané zařízení plynulého odlévání vyvinut a instalován 

antiprůvalový systém (tzv. DGS) pro predikci nebezpečí průvalu. Tento diagnostický systém 

pracoval na základě analýzy dat dostupných z akcelerometru instalovaného na ramenu 

oscilačního mechanismu a digitálního signálu z kardanu motoru starého oscilačního 

mechanismu. Byly navrženy speciální algoritmy, které vypočetly na základě změny frekvence 

jednotlivých signálů upozornění indikující nebezpečí tvorby významných trhlin (znázorněné na 

Obr. 1, které by mohly vést k iniciaci průvalu. [15] 

 

Obr. 1.: Příklad povrchové trhliny s potenciálem způsobit průval licího proudu [16]  

Další přidanou hodnotou systému DGS byl diagnostický systém vyhodnocující stav 

oscilačního mechanismu a odchylky způsobené špatně usazenou licí jednotkou. Přestože byl 



15 

 

původní antiprůvalový systém plně funkční a zcela vyhovující pro dané zařízení plynulého 

odlévání, bylo nezbytné začít s vývojem jeho nové koncepce, neboť původní 

elektromechanická oscilace byla nahrazena moderním hydraulickým pohonem, čímž došlo ke 

ztrátě signálu z kardanu elektromechanického pohybového ústrojí, který byl pro plnou 

funkčnost starého systému DGS naprosto klíčový.  

Rozhodnutí o náhradě stávajícího oscilačního mechanismu, mechanismem novým, 

vycházely ze skutečností, že hydraulická oscilace zajišťuje daleko širší a flexibilnější možnosti 

optimalizace dějů v oblasti menisku. Na rozdíl od elektromechanické oscilace umožňuje kromě 

frekvence oscilací měnit v jakémkoliv období odlévání i zdvih krystalizátoru, čímž lze pro 

danou ocel nastavit ideální podmínky pro tvorbu oscilačních vrásek, kompresi licí kůrky 

a mazání při jakékoliv odlévací rychlosti, a optimalizovat tak děje probíhající v oblasti 

menisku. Správné nastavení hydraulické oscilace umožňuje také minimalizovat nebezpečí 

průvalu, nicméně takové nastavení obvykle jde proti kvalitativním požadavkům. Proto je 

nezbytné vždy hledat určitý kompromis zohledňující kvalitativní a bezpečností rizika, 

v závislosti na odlévané jakosti a formátu. Hydraulická oscilace je blokově znázorněna na Obr. 

2. 

 

Obr. 2.: Blokové schéma hydraulické oscilace [16]  

Další výhodou hydraulické oscilace bude také výrazně přesnější vedení krystalizátoru 

v průběhu oscilačního cyklu. Díky tomu nedochází na pohybovém ústrojí k žádným časovým 
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zpožděním, jejichž analýza byla podstatná pro určení rizikových stavů na původním 

antiprůvalovým systému DGS, který vykazoval prvky nespolehlivosti, docházelo k častým 

vznikům trhlin a protržení licí kůry.  Bylo tak nezbytné vyvinout jednak způsoby, jak rizikové 

stavy nově detekovat, ale také diagnostikovat stav celého oscilačního mechanismu. Tato výzva 

poskytla potenciál dále posunout dosavadní praktiky řízení procesu plynulého odlévání do 

koncepce kompatibilní s požadavky Průmyslu 4.0. Po přechodu na hydraulickou oscilaci 

nebyly k dispozici stěžejní signály, které byly nedílnou součásti výpočtu starého algoritmu. 

Pokus nahradit tyto staré digitální signály indukčním signálem umístěným na ramenu 

oscilačního mechanismu byl neúspěšný. Bylo proto potřeba vyvinout nový algoritmus 

antiprůvalu, který by vycházel z nových signálů dostupných v řídicím systému technologie 

plynulého odlévání. [16]  

Problémem starého antirpůvalu byla nespolehlivost a četné průvaly během sekvence 

odlévání, které sebou nesly významné ztráty ve výrobním plánu a narušovaly efektivity výroby. 

Počty průvalu jsou zobrazeny na Obr. 3, jednotlivé počty jsou relativní z důvodu citlivých 

technologických dat společnosti TŽ. Tento prostoj ve výrobě nelze již dohnat, proto se klade 

důraz na predikci výskytu průvalu a predikci tvorby trhliny na předlitku během odlévání.  

Hlavní důvody nespokojenosti provozu se stávajícím antiprůvalovým systémem 

a diagnostikou oscilačního mechanismu jdou shrnout do těchto bodů: 

- Vysoký počet průvalů, 

- Stěžejní signál není k dispozici, 

- Časté výpadky vizualizace současného systému, 

- Časté výpadky počítače serveru současného systému, 

- Nepřesná diagnostika oscilačního mechanismu, 

- Morálně zastaralé PC jednotlivých stanic DGS, 

- Časté poruchy analogových akcelerometrů, 

- Elektrický šum proudové smyčky akcelerometrů, 

- Nemožnost nastavení zdvihu oscilace, 

- Nemožnost nastavení frekvence oscilace, 

- Nedostatečná vizualizace systému DGS. 
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Obr. 3. Relativní počty průvalu [16] 

V dalších bodech bude popsán současný stav techniky DGS od firmy Dasfos, která byla 

v provozu od roku 2000. DGS zahrnoval jak antiprůvalový systém, tak diagnostiku oscilačního 

mechanismu. [16]  

2.2 Diagnostika oscilačního mechanismu DGS 

Stávající systém DGS pro diagnostiku oscilačního mechanismu využíval dva dvouosé 

analogové akcelerometry umístěné v chlazeném pouzdru. Signály jednotlivých akcelerometrů 

byly připojeny na analogovou kartu elektroniky DGS, která pomocí mikropočítačové karty 

NUCLEO odfiltrovala a vyhodnotila signál, a následně jej pomoci aplikace DGS na serveru 

ukládala v datových souborech. [16]  

Základním technickým prostředkem antiprůvalového systému DGS na provoze 

plynulého odlévání oceli jsou akcelerometry umístěné na ramenu oscilačního stolu. Toto 

rameno je nosnou části krystalizátoru. Pomoci oscilačního mechanismu se rameno pohybuje 

v rozsahu nastavené oscilace. Hlavním úkolem oscilace je pohybem zabránit přilepení licí kůry 

ke měděné vložce krystalizátoru. Akcelerometry jsou uloženy v rozích oscilačního ramene, jak 

je barevně naznačeno na Obr. 4. Problematika stávajícího starého systému není ve funkčnosti 

zařízení, ale v morálně zastaralém systému. V častých výpadcích komunikace mezi serverem 

DGS a informačním systému VIS, a častých poruchách samotných akcelerometrů vlivem 

průmyslově náročného prostředí. [16]  
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Obr. 4.: Umístění akcelerometru [16]  

Samotný akcelerometr je čip ADXL203 E umístěn ve vodou chlazeném pouzdru. Tento 

čip je schopen současně vyhodnotit pouze dvě osy. Požadavkem provozu pro přesnou 

diagnostiku oscilačního mechanismu a indikaci přetržení licí kůry je ale vyhodnocení ve třech 

osách. Z tohoto důvodu jsou v akcelerometru DGS uloženy dva čipy ADXL203 E. Schéma 

tohoto čipu je zobrazeno na Obr. 5. [16]  

 

Obr. 5.: Schéma čipu ADXL203 [16, 32] 

Čipy ADXL203 jsou vysoce přesné, nízkoenergetické, kompletní jedno a dvouosé 

akcelerometry s kondicionovaným signálem napěťových výstupů, vše na jednom, 

monolitickém integrovaném čipu. ADXL203 je schopen změřit zrychlení s plným rozsahem ± 

1,7 g, ± 5 g nebo ± 18 g. ADXL203 může měřit obojí jak dynamické zrychlení (například 



19 

 

vibrace), tak i statické zrychlení (například gravitace). Typická hladina šumu je 110 μg / √Hz, 

což umožňuje signály pod 1 mg (0,06 ° sklon), který je třeba vyřešit v aplikacích snímání 

náklonu používající úzké šířky pásma (<60 Hz). Jednotlivé osy jsou zobrazeny na Obr. 6. [16, 

32] 

Uživatel vybere šířku pásma akcelerometru pomocí kondenzátoru CX a kondenzátoru 

CY na vývodech XOUT a YOUT. Šířky pásma od 0,5 Hz do 2,5 kHz lze zvolit tak, aby 

vyhovovaly aplikaci. ADXL203 jsou k dispozici v rozměrech 5 mm × 5 mm × 2 mm. [16, 32]

  

 Akcelerometr vyhodnocuje tyto osy: 

 

Osa X – Vertikální osa  

Osa Y – Vertikální osa  

Osa Z – Horizontální osa  

          Obr. 6.: Popis os akcelerometru [16]    

2.3 Antiprůvalový systém DGS 

Jak již bylo zmíněno v předchozích kapitolách antiprůvalový systém od firmy Dasfos 

s.r.o. pracoval na základě algoritmu vyhodnocujícího změny signálu měřeného buďto 

analogovými snímači na ramenu oscilačního stolu, anebo digitálními snímači na jednotlivých 

kardanech motorů, jednotlivých oscilačních mechanismů. Tyto signály vyhodnocoval a ukládal 

na serveru DGS systému. Vizualizace online signálu byla vytvořena v informačním systému 

VIS, dostupnost této aplikace byla na všech technologických počítačích. Není proto přístupná 

pouze pracovníkům obsluhy licího stroje, ale taky všem technologům a technikům, kteří mají 

přístup k informačnímu systému VIS. [17, 30] 

Jednotlivé signály z technologie byly přivedeny na analogovou kartu průmyslového 

počítače, který měl za úkol vyhodnotit a odfiltrovat signál, a předat jej jako vstup do algoritmu 

vyhodnocení nebezpečí průvalu. Samotný program pro vyhodnocení nebezpečí průvalu je 

duševním vlastnictvím firmy Dasfos s.r.o. a nebude v této práci podrobně popsán. Systém DGS 

na provoze ZPO tvořilo pět průmyslových počítačů, jeden pro každý licí proud.  Jednotlivá data 

sbíral jeden společný server DGS, což si můžeme představit jako šestý počítač, který měl 

vytvořené speciální aplikace pro sběr datových souborů, ukládání do datových souborech 
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a jednoduchou vizualizaci přímo na serveru. Nedílnou součásti byla aplikace nastavení 

technologických parametrů aplikace na serveru. [17, 30] 

Antiprůvalový systém na provoze ZPO v Třineckých Železárnách byl vyvinut již v roce 

1993. Firma Dasfos Ostrava ve spolupráci s VŠB – TU Ostrava fakultou tepelné techniky 

pracovali na výzkumném úkolu vyhodnocení experimentálních měření, teoretických výpočtů 

a modelováním dějů, probíhajících v krystalizátoru ZPO při tvorbě licí kůry. Všímá si 

souvislosti tření v krystalizátoru s tepelně-technickými veličinami a zabývá se problematikou 

výzkumu metod technické diagnostiky pracovních podmínek v krystalizátoru. Firma Dasfos 

Ostrava využila poznatků tohoto výzkumného úkolu pro tvorbu algoritmu predikce průvalu. 

Metody predikce jsou zobrazeny na Obr. 7. [7, 8] 

 

Obr. 7.: Metody antiprůvalového systému DGS [7, 8] 

Tento diagnostický systém pracoval na základě analýzy dat dostupných z akcelerometru 

instalovaného na rameni oscilačního mechanismu a digitálního signálu z kardanu motoru. Byly 

navrženy speciální algoritmy, které na základě změny frekvence jednotlivých signálů 

stanovovaly signalizaci alarmu indikujícího nebezpečí tvorby významných trhlin, které by 

mohly vést k iniciaci průvalu. Tření v krystalizátoru a náznak výpočtu je zobrazen na  

Obr. 8. [7, 8]. Detailní výpočty Fourierových rovnic v algoritmu společnosti Dasfos nelze v této 

práci podrobně popsat z důvodu duševního vlastnictví společnosti Dasfos. Na Obr. 8, Obr. 8 je 

v podobě metodiky a měřících míst v okolí krystalizátoru přiblížen princip antiprůvalového 

systému DGS. Základními signály, s kterýma DGS pracoval bylo mazání, tření, frekvence 

oscilace, rychlost lití a signály analogových akcelerometrů. Jednotlivé signály byly přivedeny 

na analogovou kartu stanice DGS, následně po složitých výpočtech jsou posílány na server 

DGS pro další zpracování a ukládání do datových souborů které využívají aplikace 

informačního systému VIS pro zobrazení historických trendů.  
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Obr. 8.: Systém DGS – tření v krystalizátoru [7]             Obr. 9.: Systém DGS [8] 

Tento antiprůvalový systém byl do roku 2017 plně funkční a bezproblémový. Problém 

nastal po přechodu na hydraulickou oscilaci, kdy došlo ke změně pohonu samotného 

oscilačního stolu. Elektromotor, na kterém měla firma Dasfos stěžejní indukční snímač pro svůj 

algoritmus již nebyl k dispozici. Blokové znázornění systému DGS je zobrazen na Obr. 8.  

Touto změnou byla zapříčiněna nemožnost nadále provozovat systém DGS.  [21, 22, 23] 

Nová hydraulická oscilace používá jako pohon oscilačního stolu hydraulický válec. 

Cílem této disertační práce bude vyvinout nový algoritmus pomoci dostupných signálu tohoto 

hydraulického válce.  [21, 22, 23] 

2.4 Krystalizátor 

Technologie plynulého odlévání oceli je založena na tuhnutí tekuté oceli do 

seminekonečného sochoru, bloku anebo bramy pro válcování konečných polotovarů. Plynulé 

odlévání přineslo zvýšení rychlosti, produktivity a efektivnost výroby. Koncepce zařízení 

plynulého odlévání se vyvíjela různými směry, rozdíl byl zejména v konstrukčním uspořádaní. 

Můžeme rozlišit vertikální licí stroj s ohybem předlitku, horizontální stroj, radiální stroj 

s rovným anebo zakřiveným krystalizátorem. 

Surové železo vyrobené ve vysoké peci putuje na provoz KKO, kde projde procesem 

odsíření a následně je použito jako vsázka do konvertoru. Samotným úkolem konvertoru 

je proces redukce uhlíku pomoci chemické reakce, při zahřívání surového železa kyslíkovou 

tryskou a přidáváním legovacích přísad podle požadavku chemického složení tavby. Samotný 

proces redukce uhlíku probíhá během foukání, což je hlavní technologický děj na provozu 

KKO. Kyslíková tryska sjede do konvertoru, začíná hlavní foukání čistého kyslíku, zahřívání 

surového železa a vsázky v podobě kovového šrotu. Během foukání operátor přidává legovací 

materiál. Po tomto technologickém ději následuje odpich, ocel je přelívána pomoci 
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odpichového otvoru do licí pánve, která již putuje na mimo pecní zpracování oceli. Na stanicích 

pánvové pece, vakuové stanice či argonové stanice je dále zušlechťována a zahřívána. 

Po dosažení požadovaného chemického složení a teploty putuje na provoz plynulého odlévání 

ZPO. Mimo pecní zpracování oceli je vybaveno technologickým zařízením pánvové pece, 

vakuové stanice a argonová stanice. Některé ocelárny jsou vybaveny taky chemickým ohřevem. 

Nejčastější děj probíhající na mimo pecním zpracováním oceli je promíchávání oceli v licí 

pánvi pomoci argonu foukaného spodem do licí pánve, zahříváním oceli pomoci elektrod 

a legování oceli pomoci profilů různého chemického složení. Ocel je tak zušlechťována podle 

požadavku technologie. Na zařízeních mimo pecního zpracování jsou měřený základní 

technologická data, a to teplota oceli a aktivita oceli. Během technologického procesu je brána 

chemická zkouška a odesílaná do laboratoře na rozbor. Operátor dle chemické zkoušky dostává 

zpětnou vazbu o legování oceli a je schopen regulovat další úpravu oceli před předáním tavby 

na provoz plynulého odlévání. [11, 12] 

Další důležitou technologickou veličinou při výrobě oceli je teplota oceli. Teplota 

je podstatný faktor, který může ovlivnit technologický chod na zařízení plynulého odlévání. 

Pokud výjezdová teplota oceli na mimo pecním zařízení nesplňuje předepsanou toleranci, 

je velká pravděpodobnost, že na provoze plynulého odlévání dojde k zamrznutí licího proudu. 

Takzvané zamrznutí je chápáno jako ztuhnutí oceli buďto v místě otvoru z licí pánve, čímž 

dojde k zamezení průtoku oceli do mezipánve. Anebo ztuhnutí oceli v mezipánvi, a zamezení 

průtoku oceli do krystalizátoru přes výlevky. Během zpracování oceli na provoze mimopecního 

zpracování oceli je teplota měřena pomoci ručního a automatického měření, ruční měření 

je prováděno pomoci měřící tyče zakončené termočlánkem na kterou se nasadí měřící sonda 

firmy Heraus Elektro-Nite GmbH. Následně je teplota vyhodnocena v zařízení Multilab. 

Automatické měření je identické, rozdíl je v automatickém zavedení termočlánku do lázně 

oceli, tento způsob není plně automatizován z důvodu nutnosti nasazení měřící sondy před 

samotným měřením, pracovník obsluhy daného zařízení během každého měření nasazuje sondy 

jak na ruční, tak automatické měření. Na provoze plynulého odlévání je teplota měřena 

kontinuálně pomoci teplotní sondy contilance od společnosti Heraus Elektro-Nite GmbH, 

tentýž výrobce je využíván i pro měření ruční v mezipánvi, vyhodnocení teploty je obdobné jak 

na provoze mimopecního zpracování pomoci Multilabu. V dalších částech provozu plynulého 

odlévání je teplota měřena pouze v oblouku pomoci pyrometrů. Jednotlivé teploty jsou 

ukládány na serverech pro trendování technologických signálů a využití ve vizualizacích 
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řídících systému ABB 800xA na kabinách pracovníků obsluhy licího stroje plynulého odlévání. 

[11, 12, 45] 

Licí jeřáb pomoci háku převeze licí pánev na otočný licí stojan – OLS. Operátor pomocí 

šoupátkového uzávěru otevře licí pánev. Ocel začne proudit do mezipánve přes stínicí trubici. 

Mezipánev je umístěna pod otočným licím stojanem, roztavená ocel proudí do mezipánve a dále 

do jednotlivých ponorných trubic. Krystalizátor je zařízení umístěno pod mezipánvi, jejím 

hlavním úkolem je odvod tepla z taveniny a vytvoření ztuhlé slupky na předlitku. Na Obr. 10. 

je blokově zobrazen krystalizátor s popisem dějů v něm probíhajících. Tuhá slupka musí mít za 

krystalizátorem takovou tloušťku a pevnost, aby nedošlo k přetržení a následnému průvalu. [4, 

26, 27]  

 

Obr. 10.: Blokový popis probíhajících dějů v krystalizátoru 

V mezipánvi dochází k regulaci hladiny oceli pomocí vážních čidel na mezipánvovém 

voze – MPV, licí oblouk je blokově znázorněn na Obr. 11. Regulace výšky hladiny 

v krystalizátoru je v TŽ na ZPO 1 řešena pomoci elektromagnetických rámečků. Tyto rámečky 
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vyhodnocují reálnou hladinu v krystalizátoru a následně pomoci řídicího systému Simatic S7 

řídí měnič a servomotor, který ovládá kuželku dávkování oceli z mezipánve do krystalizátoru. 

[35] 

 

Obr. 11.: Blokové schéma licího oblouku plynulého odlévání 

Operátor v kabině odlévače je schopen plynule přejít k lití nové licí pánve. Tato možnost 

letmé výměny pánve je možná jen proto, že je licí plošina vybavena dvěma mezipánvovými 

vozy, které se přemisťují na kruhové koleji. Ramena otočného licího stojanu se pohybují 

nezávisle na sobě. [6, 11, 12, 27] 

Primárním chlazením oceli je měděné chlazené zařízení, které se nazývá krystalizátor. 

Krystalizátor je ve tvaru požadovaného rozměru, který provoz aktuálně odlévá. Zde dojde 

k vytvoření licí kůry. Sekundární chlazení se nachází v oblouku hned pod krystalizátorem. 

Segmenty složené z chlazených válečků ostřikují a chladí strukturu oceli, dochází tak k tuhnutí 

předlitku. V prostoru za sekundárním chlazením se nachází tažné a přítlačné stolice, které mají 

za úkol předlitek táhnout žádanou rychlostí po směru licího proudu. Tato rychlost lití je 

nastavena v řídicím systému podle přehřátí oceli v mezipánvi. Čím je větší přehřátí oceli, tím 

se nastaví pomalejší rychlost lití. Teplota je měřena v mezipánvi kontinuálně pomoci 

termočlánku. Tato teplota je vyhodnocena v řídicím systému a následně ovlivňuje rychlost lití 
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podle předem nastavených hodnot hlavním technologem ocelárny. Hlavním zařízením terciální 

části plynulého odlévání je dělicí stroj, popřípadě razicí stroj pro snadnou identifikaci předlitků. 

Sekundární část plynulého odlévání je zachycena na Obr. 12. Jak již bylo zmíněno 

v předchozích kapitolách krystalizátor je hlavním technologickým zařízením celého provozu 

plynulého odlévání oceli. Krystalizátor provádí nejdůležitější část odvádění tepla tekuté oceli, 

kde vzniká tuhá kůra, která bude v dalších částech oblouku čelit jak tlaku tekuté oceli uvnitř 

předlitku, tak tlaku atmosférickému. Problematika krystalizátoru je vzniklé tření během oscilací 

oscilačního mechanismu. Oscilace je nezbytně nutný pohyb ramene krystalizátoru, který 

zabrání nalepení oceli na stěny měděného pláště krystalizátoru. Další nedílnou součásti 

technologie krystalizátoru je licí prášek, který uklidňuje hladinu oceli v krystalizátoru a plní 

v něm funkci snížení tření. Cílem této práce je vyvinout systém, který je schopen změřit vzniklé 

tření a zasáhnout adekvátní reakci na děje v krystalizátoru. Samotné zpomalení licí rychlosti při 

zvýšeném tření v krystalizátoru, může vést k předcházení průvalu, který vznikne přetržením licí 

kůry a následnému rozstřiku oceli v prostorech sekundárního chlazení. Tato porucha zapříčiní 

odstavení odlévání na daném proudu a následně při přerušení vznikne mnohahodinový prostoj, 

který je nutný pro odstranění následku průvalu. [5, 26, 27]  

 

Obr. 12.: Oblouk plynulého odlévání oceli 
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V dalším bodě bude popsána podstata problematiky údržby technických objektů 

v průmyslovém prostředí. Budou popsány cíle údržby, základní pojmy a změnu možností 

údržby v prostředí moderních diagnostických systému přicházející obnovou průmyslového 

prostředí v duchu Průmyslu 4.0. Trend průmyslové revoluce zavádí možnost využití prvky 

umělé inteligence pro predikci poruchového stavu. Inovativní algoritmy nových diagnostických 

systému napomáhá podnikům efektivně dosahovat optimalizace výrobního plánu na maximum. 

 

2.5 Údržba technických objektů 

Údržba je nedílnou součásti každého podniku, který provozuje technické objekty 

a využívá technické zařízení pro výrobu svého výrobku, efektivita stavu technického objektu je 

ukazatel ekonomické efektivity podniků, a tak je nemalý finanční obnos investován do údržby 

technických objektů, součástí údržby je i inovace zařízení, a to hlavně o nové diagnostické 

systémy které pomáhají k predikci poruchových stavů a zefektivňují dodržení výrobního plánu 

což je hlavním cílem každého provozu v průmyslu.  

Zavádění strategie Průmyslu 4.0 v průmyslovém prostředí s sebou nese požadavek na 

inovativní přístupy údržby technologických zařízení, ruku v ruce s tržní nabídkou nových 

moderních diagnostických prostředků. Velká část podniků se dostává na trhu do popředí 

konkurenčního boje právě díky propracovanějším strategiím údržby, především pomocí 

aplikování moderních diagnostických prostředků a propracovaných plánů preventivní údržby. 

Cíl údržby můžeme rozumět jako zachování funkčnosti zařízení ve stavu, který zcela 

dovoluje plnit funkci, na kterou je zařízení určeno. Údržba má za úkol uchovávat zařízení 

v takovém stavu, aby funkčnost tohoto zařízení byla co nejvyšší, a prostoje z důvodu poruchy 

co nejmenší. Moderním trendem údržby v konceptu Průmyslu 4.0 se stala kombinace 

prediktivní a preventivní údržby.  

Prediktivní údržba se opírá o plánování údržby technických objektů na základě 

aktuálního sledování stavu zařízení v reálném čase. Výhodou prediktivní údržby je včasně 

zachytit ukazatele spolehlivosti pro eliminaci případné poruchy. Samotná porucha v průmyslu 

může vést k prostojům a ztrátám ve výrobě a nesplnění výrobního plánu. Prediktivní údržba 

napomáhá podnikům optimalizovat chod výrobních celků a náklady údržby. Přidanou hodnotou 

prediktivní a preventivní údržby je optimalizace času odstávek a prostojů na minimum. [37] 
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 Cíle údržby 

V současné době většina průmyslových společností při údržbě řídí údržbu technických 

zařízení podle programu preventivní údržby. V takovém případě bývá přesně stanoven interval 

a rozsah prací na technickém zařízení. [28, 31,] 

Program preventivní údržby: 

- Prohlídka, 

- Běžná údržba, 

- Revizní prohlídka, 

- Generální údržba, 

- Prevence. 

Intervaly jednotlivých preventivních prohlídek určuje výrobce, popřípadě technik 

zodpovědný za dané zařízení. V praxi je zvykem na základě dlouhodobých zkušeností plánovat 

preventivní údržbu individuálně podle poruchovosti daného technického zařízení. Nedílnou 

součástí legislativy jsou požadavky na kontroly zařízení, které ovlivňují plánování odstavení 

zařízení.  [3, 4, 13] 

 Základní pojmy v údržbě podle normy ČSN EN 13306   

Základními pojmy v oblasti údržby podle normy ČSN EN 13306 jsou:   

- Údržba – cílem je obnovit stav, ve kterém zařízení plnilo funkci, na kterou je 

určeno. 

- Strategie údržby – plán, jak dosáhnout cílů údržby pomoci metod managmentu. 

- Udržovatelnost – cílem je schopnost objektu používáním setrvat v stavu plnění 

funkce nebo se do tohoto stavu vrátit.  

- Údržbářský proces – cílem je proces činnosti, který je zaměřen na navrácení 

zařízení do provozuschopného stavu.  

- Zajištěnost údržby – cílem je zajistit dostupnost údržby pro odstranění poruchy.  

- Zajištění údržby – cílem je zajistit managment, zdroje a služby k provádění 

údržby. 

Efektivita údržby jde ruku v ruce s kvalitou výrobků, má vliv na výrobní náklady a tržby 

podniku. Podhodnocené náklady na preventivní údržbu májí za následek zvýšené náklady na 

opravy zařízení a následné možné prostoje ve výrobě. Hlavním cílem technických pracovníků 

podniků je určit optimální náklady na údržbu. Strategie systému údržby se mění s vývojem 
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nových technologií a propracovanějším managmentem údržby. V dnešní době je podstatné 

zajistit podnikovou údržbou na jedné straně udržení užitné hodnoty aktiv, a na druhé straně 

nezatížit provoz vysokými náklady. [3, 4, 25] 

Současný stav údržby diagnostiky oscilačního stavu a antiprůvalový systém neodpovídá 

modernímu trendu čtvrté průmyslové revoluce,, Průmysl 4.0“. Tato práce je zaměřena na 

využití a integraci nových moderních metod pro predikci nebezpečí průvalu a diagnostiku 

oscilačního mechanismu.   

2.6 Průmysl 4.0 

Čtvrtá průmyslová revoluce představuje novou filozofii využití propojení a integrace 

nejrůznějších technologií. Základní vizí průmyslové revoluce je myšlenka vzniku chytrých 

továren, které čelí výzvám nedostatku pracovní síly s využitím kyberneticko-fyzikálních 

systémů. Cílem je převzetí jednoduchých a opakujících se činností, které do té doby vykonával 

pracovník. Tato revoluce bude souviset se změnou pracovního trhu, která by mohla ohrozit 

zaměstnanost osob s nízkou kvalifikací. [29]  

Hlavní charakteristikou koncepce Průmyslu 4.0 je přeměna výroby ze samotných 

automatizovaných jednotek na plně automatizovaná optimalizovaná výrobní prostředí. V České 

republice byl koncept Průmyslu 4.0 poprvé zveřejněn v roce 2015 na mezinárodním 

strojírenském veletrhu. Velká část české ekonomiky je tvořena průmyslem, a tak je inovace 

dosavadních průmyslových oborů velmi důležitá jak z hlediska konkurenceschopnosti 

v tuzemsku, tak na světovém trhu. [29]  

Hlavní cíle jsou: 

- Pomoc českým organizacím a podnikům v zapojení do globálního řetězce tvorby 

hodnot, 

- Zefektivnit a zlevnit proces výroby v prostředí českého průmyslu, 

- Podpora konkurenceschopnosti českého výzkumu,  

- Umožnit exportovat řešení Průmyslu 4.0., 

- Hodnocení procesů z hlediska rychlosti a flexibility reakce na změny, 

optimalizace zdrojů, ochrana životního prostředí. 

Technologické předpoklady Průmyslu 4.0. jsou velmi náročné, hlavní doménou je 

rychlé a přesné získávání velkého množství informací a následné zpracování, uložení 

v bezpečných uložištích. Vytvoření této technologie u nových továren je dnes již 
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samozřejmosti, ale obnova starších průmyslových prostředí je finančně náročná. Přesto mnoho 

českých podniků se touto výzvou řídí u každé investiční akce obnovy stávající technologie. [29, 

33] 

V další části disertační práce budou popsány cíle vědecké a technické inovace, kapitola 

bude shrnutí požadavku na nový antiprůvalový systém, který zastoupí starý systém DGS 

a plnohodnotně převezme nelehký úkol zabránit průvalu během plynulého odlévání oceli. Dále 

budou popsány cíle nové diagnostiky oscilačního mechanismu, hlavním požadavkem v obou 

případech je využití nových signálů, které jsou k dispozici postupnou obnovou technických 

zařízení pro vývoj inovativních algoritmů diagnostických metod. Vývoj bude zaměřen na 

analýzu korelace signálu a následný vývoj výpočtů různých koeficientů, které budou spolehlivě 

vyjadřovat svou změnou negativní změny v technologii na které je potřeba zareagovat změnou 

technologických parametrů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

 

3 CÍLE VĚDECKÉ A TECHNICKÉ INOVACE 

Vize technického řešení nového antiprůvalového systému bude rozvedena v této 

kapitole. Oblast technického řešení bude soustředěna na oblast analýzy dějů v krystalizátoru 

a analýzy signálu, které jsou k dispozici v řídicím systému technických zařízení v oblasti 

krystalizátoru na provoze plynulého odlévání oceli. Cílem nového antiprůvalového systému je 

dojít ke korelaci mezi změnou signálu a vznikem poruchy což je v případě této práce průval. 

Pro vyhodnocení těchto signálu bude vyvinut algoritmus pro predikci průvalu, který můžeme 

nazvat antiprůvalovým systémem. Tento systém nahradí starý DGS systém, který již není 

funkční, jak bylo zmíněno v kapitole 2. Nový antiprůvalový systém musí být plnohodnotnou 

náhradou starého systému, musí přinést přidanou hodnotu pro obsluhu provozu a musí v teplých 

zkouškách obstát požadavkům provozu.  

Cílem inovace je vytvořit robustní systém, základní stavební jednotkou bude algoritmus 

v řídicím systému oscilačního mechanismu, v tomto programovatelném automatu se nachází 

analogové signály z hydraulických válců, a tak bude jednodušší provést jednotlivé výpočty pro 

podporu algoritmu nebezpečí průvalu. Vize je odzkoušení digitálních akcelerometrů pro 

přesnější diagnostiku oscilačního mechanismu a hledání korelace mezi změnou signálů 

akcelerometrů a vzniklou anomálii na daném proudu.  

Hlavní cíl disertační práce je vytvořit model pro výpočet koeficientu tření a vyvinout 

nový algoritmus pro predikci nebezpečí průvalu.  Měnící se tvář průmyslu stále více nahrává 

automatizaci.  Čtvrtá průmyslová revoluce je označením pro současný trend modernizace 

a automatizace jednotlivých pracovišť a zařízení. V rámci modernizace blokového zařízení 

plynulého odlévání oceli Třineckých železáren, a. s., byl v nedávné době nahrazen 

elektromechanický oscilační mechanismus za moderní hydraulický oscilační mechanismus od 

firmy Danieli. V důsledku realizovaných modernizačních zásahů však bylo nezbytné vyřešit 

i další důležité aspekty spojené s řízením technologie plynulého odlévání, jako je např. funkčnost 

antiprůvalového systému (tzv. DGS), který byl od roku 2000 založen (mimo jiné) na analýze 

digitálního signálu z kardanu motoru oscilačního mechanismu v závislosti na změně časových 

posunů frekvence oscilací. Tento signál přechodem na novou technologii pohonu hydraulickým 

válcem již nebyl k dispozici pro výpočet v algoritmu antiprůvalu, a proto je nezbytné vyvinout 

nový způsob vyhodnocení alarmu nebezpečí průvalu. Současně se však objevily i nové možnosti, 

jak proces řízení plynulého odlévání dále rozvíjet, aby plnil požadavky konceptu Průmyslu 4.0. 

V rámci realizovaných výzkumů tak bude odzkoušen také nový digitální tříosý akcelerometr pro 
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diagnostiku oscilačního mechanismu. Cílem disertační práce je vytvořit robustní systém, který 

bude automaticky řídit, vyhodnocovat, vizualizovat a ukládat na server data spojena 

s antiprůvalovým systémem, vyhodnocením průvalu a diagnostikou oscilačního mechanismu.  

Dílčími cíli této práce jsou: 

- Analýza provozních dat, 

- Optimalizace licí rychlosti na maximum, 

- Predikce průvalu, 

- Vizualizace technologického procesu, 

- Zamezení zásahu člověka v průběhu řízení – pokud jsou zapotřebí pouze drobné 

řídicí zásahy, změna licí rychlosti, 

- Zamezení kritických provozních situací – čím dříve systém reaguje na kritické 

situace, tím více jsou minimalizovány případné ztráty ve výrobě, 

- Přehledné nastavení a vizualizace provozních parametrů. 

3.1 Požadované funkce systému 

Hlavním požadavkem byla funkčnost antiprůvalového systému, který je založený pouze 

na signálech z hydraulické oscilace a akcelerometru. Dalším požadavkem byl minimální zásah 

operátora, který má plnit pouze funkci dohledu v rámci konceptu Průmyslu 4.0. Připojení 

systému na moduly IBA diagnostického systému je nutné pro analýzu jednotlivých signálů. 

Diagnostický software IBA pracuje na taktu PLC, takže dosahuje vysokých rychlostí při 

vzorkování a je ideální variantou při analýze rychlých dějů v průmyslu, kdy je potřeba se dostat 

vzorkováním pod jednu sekundu.  

Nedílnou součásti nového systému musí být diagnostika oscilačního systému a přístup 

k těmto informacím v informačním systému. Tak aby k němu měli přistup i technologové 

provozu, a ne jenom pracovníci poruchové údržby. Diagnostika bude probíhat kdykoliv během 

provozu zmáčknutím tlačítka test oscilace v této aplikaci. Systém po dobu 3 minut vyhodnotí 

signály akcelerometrů a vykreslí křivky odchylky oscilačního mechanismu. Křivky následně 

jsou uloženy pod datumem a časem testu v archívu aplikace. 

Požadované včasné upozornění na nestandartní děj v systému bude navázán na řídící 

systém řízení licího oblouku. Na základě alarmu nebezpečí průvalu řídící systém zpomalí lící 

rychlost na danou hodnotu po dobu daného času. Následně se rychlost vrátí na původní žádanou 

hodnotu. Tento děj bude určen technology a nastaven u každého formátu odlišně. Takový 
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systém odpovídá požadovaným funkcím antiprůvalového systému pro provoz plynulého 

odlévání oceli.  

3.2 Odzkoušení nové diagnostiky oscilačního mechanismu 

Hlavním cílem odzkoušení nové diagnostiky oscilačního mechanismu bude spočívat ve 

výměně stávajících analogových akcelerometrů za modernější digitální akcelerometry, 

výhodou bude minimální šum proudové smyčky akcelerometru, nové digitální čipy jsou již pro 

vyhodnocení tří os, staré analogové čipy byly schopny vyhodnocovat dvě osy, a tak bylo 

potřeba použití dvou čipů což bylo nákladné během případné opravy akcelerometrů, na Obr. 13 

je znázorněna blokově vize nového systému diagnostiky oscilačního mechanismu. 

 

Obr. 13.: Návrh nového systému diagnostiky oscilačního mechanismu 

Současná diagnostika oscilačního mechanismu je založena na dvou dvouosých čipech, 

které vyhodnocují odchylku zařízení, na kterém je akcelerometr umístěn. Samotné rameno 

krystalizátoru je namáháno během provozu neustálým pohybem, během přestavby na jiný 

rozměr je v okolí ramen manipulováno z těžkými segmenty, které se mění za segmenty 

žádaného rozměru. Tyto operace mohou způsobit vychýlení ramene, které způsobí nepřesné 

usazení krystalizátoru a možný vznik průvalu během plynulého odlévání oceli. 
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Další kapitola této práce je nejdůležitějším bodem každé disertační práce, rešerše je pro 

každého výzkumného pracovníka alfa i omega pro orientaci v prostředí zahraničních odborných 

článku v dané problematice. Podstatou bude nalézt v prostředí odborných příspěvků WoS 

a Scopus podobné řešení antiprůvalových systému pro plynulé odlévání oceli. Největší 

koncentrace zahraničních příspěvku na téma této práce bylo od výzkumných pracovníků 

v Asijských ocelárnách. V závěru další kapitoly bude vyjádřeno vymezení této disertační práce 

vůči podobným metodám řešení problematiky disertační práce.  
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4 REŠERŠE SOUČASNÉHO STAVU POZNÁNÍ 

Antiprůvalové systémy na provozech výroby oceli byly v začátcích zavádění plynulého 

odlévání výzvou pro inženýry metalurgie i automatizace. Jednotliví odborníci tvořili týmy pro 

tento nelehký úkol, ve kterém se kloubí vědní obor diagnostiky procesu plynulého odlévání a 

chemických procesů uvnitř krystalizátoru s vědním oborem automatizace, a dalším 

vyhodnocováním jednotlivých tření, mazání a změny teploty nebo oscilace. Nelehkým úkolem 

pro vývoj antiprůvalových systému je přístup ke zkouškám přímo na provozech v hutním 

prostředí. Většina vedoucích provozu nejsou přístupní k jakýmkoliv zkouškám, které může 

ovlivnit výrobní plán a ohrozit plynulost výroby. Nedílnou součástí vývoje nových systému je 

výzkum v prostředí simulačních softwaru jako je Matlab v kombinaci s reálnými daty 

z provozu plynulého odlévání. V další teoretické části disertační práce bude rešerše výběru 

zástupců antiprůvalových systému, kteří využívají prvky umělé inteligence anebo 

matematických výpočtu fyzických dějů. V rámci průzkumu současného stavu poznání byla 

provedena rešerše zahrnující databázi WoS a Scopus. V následujících bodech budou citovány 

publikace, které mají největší vazbu na problematiku této disertační  práce. 

V publikaci Detection during Continuous Casting [46] autor popisuje problematiku 

protržení licí kůry, která je nejčastěji zapříčiněná nalepením oceli na měděnou vložku 

krystalizátoru. Autor se soustředí na vývoj HD mold kyber-fyzikální systém pro detekci těchto 

přilepení oceli, systém využívá k monitorování a analýze teplotních dat v reálném čase 

z optických senzorů umístěných v krystalizátoru, nalepení oceli je znázorněno na Obr. 14. Tato 

metoda generuje velký počet falešných upozornění, autor se soustředí na snížení počtu 

falešných hlášek pomoci návrhu konvulační neuronové sítě (CNN), která rozpozná vor 

přilepení oceli v tepelné mapě krystalizátoru. Tato metoda je vylepšení původního algoritmu 

HD mold od společnosti SMS group GmbH (Německo). [46] 

Obr. 14.: Nalepení oceli na měděnou vložku krystalizátoru [46] 
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V minulosti byly na provoze plynulého odlévání v TŽ zkoušeny instalace teplotních 

snímačů uvnitř měděného pláště krystalizátoru, bohužel došlo k ucpání chlazení krystalizátoru 

a riziku výbuchu v místě krystalizátoru vlivem nedostatečného chlazení oceli v krystalizátoru. 

Od tohoto směru řešení antiprůvalového systému pomoci teplotních snímačů se upustilo a 

vznikl požadavek na řešení antiprůvalového systému jiným způsobem tak aby nebylo 

zasahováno do konstrukce krystalizátoru.  

V publikaci Ironmaking & Steelmaking [47, 48] popisuje autor vývoj aplikace predikce 

průvalu s online tepelnou mapou pro plynulé odlévání. Autor použil nový model logického 

úsudku. Propracovaný model má čtyři důležité vlastnosti.   

- Víceřadé uspořádání termočlánku ve vysoké hustotě rozmístění, 

- Logika rychlosti změny teploty a časové zpoždění sousedních termočlánků, 

- Vertikální a horizontální detekce pro přesné rozpoznání šíření přilepení oceli. 

Vysokým počtem termočlánku a inovativním přístupem k vyhodnocení změny teploty 

autor dosáhl udržet počet falešných alarmů na minimum, a tak dosáhnout lepších výsledků 

predikce průvalů. Systém MBPS vyvinut autorem příspěvku využívá online sledování 

a vizualizaci teploty, která napomáhá operátorům předpověď průvalu. 

Bohužel tato metoda byla odzkoušena pouze na brámovém plynulém odlévání, jak již 

bylo zmíněno rozložení termočlánku u tohoto krystalizátoru nabízí větší možnosti a prostor pro 

uložení snímačů teploty. Na provoze plynulého odlévání v TŽ byly zkoušky instalace 

termočlánku do krystalizátoru zamítnuto z důvodu negativních zkušenosti výzkumu 

v minulých letech, kdy došlo k uvolnění termočlánku a omezení průtoku chladící vody 

krystalizátoru což může mít za příčinu explozi na daném proudu. [47, 48] 

V publikaci Journal of Process Control [50] autoři se soustředí na vývoj aktivní a přesné 

technologie pro předvídání průvalu. V článku autoři popisují nový model logického úsudku pro 

predikci přilepení oceli na měděnou vložku krystalizátoru, model pracuje na základě změny 

teploty použitím více řad termočlánku s vysokou hustotou a využívá rychlost změny teploty 

a schopnosti vertikální a horizontální detekce k dobrému rozpoznání šíření trhliny na předlitku. 

Výsledky simulace ukazují, že nový model dokáže přesně a včas detekovat všechny trhliny. 

Systém po vyhlášení alarmu nebezpečí průvalu mý nastavené strategie reakce dynamického 

řízení rychlosti lití. Tato změna vede k zacelení trhliny a plynulé odlévání pokračuje bez vzniku 

průvalu. Na Obr. 15 je znázorněno roztrhnutí licí kůry na začátku kladné periody a když se 

krystalizátor pohybuje nahoru trhlina se rozšiřuje a nově vzniklá kůra rychle tuhne v důsledku 
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vodou chlazeného měděného pláště. Vibracemi krystalizátoru vniklým zvýšeným třením při 

pohybu směrem dolů se licí kůra znovu a znovu roztrhne a znovu ztuhne a trhlina se pohybuje 

směrem dolů. Když se trhlina přiblíží k výstupu z krystalizátoru dojde k průvalu. Takže přímou 

příčinou prasknutí licí kůry je trhlina počáteční ztuhlé kůry v menisku. Zde je typický vzhled 

trhliny licí kůry ve tvaru písmena V.  

Obr. 15.: Vznik nalepení oceli na měď krystalizátoru [50] 

Autoři v článku podotýkají že mezi faktory ovlivňující vznik trhliny patří jakost oceli, 

stupeň přehřátí oceli, rychlosti lití, kolísání hladiny v krystalizátoru, použitý licí prášek 

a tepelný tok. Další přínosný poznatek autoru v odborném článku podotýká že bylo vyvinuto 

mnoha technologií predikce průvalu, které lze rozdělit do dvou typů: 

- Metody logického úsudku. 

- Metody umělé inteligence. 

Inteligentní metody mají lepší přesnost predikce a jsou odolnější proti chybě pro řešení 

skutečných nelineárních problémů, ale nadměrně závisí na učících datech a postrádá 

technologická data a v praxi je zřídkakdy aplikována. Metoda logického úsudku byla široce 

používána pro predikci průvalu, ale logické algoritmy a uspořádaní termočlánků (jako jedna 

řada, dvě řady, tři řady nebo více řad) se liší. Logické algoritmy hrají důležitou roli při snižování 

počtu trhlin. V praxi však mají stále vysokou četnost falešných alarmů a špatnou robustnost 

v důsledku selhání termočlánků nebo nerovnoměrného růstu pláště krystalizátoru. Vysoká 

četnost falešných alarmů také ovlivňuje kvalitu výrobku a efektivitu výroby a narušuje výrobní 

plán. Po alarmu nebezpečí průvalu je snížení licí rychlosti hlavní metodou regenerace trhliny 

a zamezení vzniku praskliny na předlitku. Umístění termočlánku je znázorněno na Obr. 16. 
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Obr. 16.: Umístění termočlánku na krystalizátoru [50] 

V publikacích zahrnujících databázi WoS a Scopus byla provedena rešerše odborných 

článku a příspěvku věnující se problematice disertační práce. Většina autorů zvolila metodu pro 

výzkum antiprůvalového systému použitím termočlánku anebo optických snímačů teploty. 

Autoři dále rozšiřovali antiprůvalový systém změny teploty během přilepení oceli na měděnou 

vložku krystalizátoru o umělou inteligenci využívající neuronové sítě pro minimalizaci 

falešných upozornění na nebezpečí průvalu. Většina příspěvku se týká brámového provozu 

plynulého odlévání. Tuto metodu je potřeba zahrnout do rešerše, protože je rozšířená ve světě 

ale v případě této práce nebylo možné metody založené na měření teplotní změny pláště 

krystalizártoru použit z důvodu negativních zkušeností výzkumu v minulosti na provoze 

plynulého odlévání v TŽ.  

V další části práce bude popsán model predikce průvalů pomoci neuronové sítě, který 

byl testována v laboratorních podmínkách pomoci simulace v programu Matlab. Tato disertační 

práce se soustředí na zcela inovativní přístup řešení antiprůvalového systému, zkoušky 

proběhly v průběhu provozu plynulého odlévání a nový systém byl odladěn přímo v průběhů 

teplých zkoušek. [49, 50] 
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 Model predikce průvalu pomoci neuronové sítě 

Další zajímavou metodou predikce nebezpečí průvalu na provozech plynulého odlévání, 

je metoda pomocí umělé neuronové sítě, kterou zveřejnil autor ve své práci ˏˏKombinace 

numerické matematiky a neuronové sítě pro model predikce průvaluˊˊ. [9] Nevýhodou této 

metody je nutnost kvalitně natrénovat neuronovou sít a nutná instalace termočlánku do 

krystalizátoru.  

Natrénovaná neuronová síť, která je testována na velkém množství dodaných reálných 

dat (trénovací množina), vykazuje vysokou spolehlivost rozpoznávání. Z toho je možné 

usuzovat, že by samotný antiprůvalový systém postavený na umělé neuronové síti byl úspěšný 

i v reálném procesu. Protože je ale samotný proces plynulého odlévání oceli značně komplexní, 

je otázkou, zda nemohou nastat netypické případy průvalu, které neuronová sít nezachytí. 

V takovém případě by však výhodou neuronové sítě byla možnost přidat tento netypický případ 

do trénovací množiny sítě, a sít by se tak v podstatě mohla stále učit z historie procesu 

a zdokonalovat se. Monitorování teploty krystalizátoru je zobrazeno na Obr. 17. [9] 

 

Obr. 17.: Monitorování teploty [9] 

Metody využívající umělou inteligenci dokážou predikovat průval díky algoritmům pro 

rozpoznávání vzorů. Průběh teplot v horní rovině termočlánku je zobrazen na Obr. 18. 

Příkladem takové metody je neuronová síť nebo metoda podpůrných vektorů (angl. support 

vektor machine). Výhodou těchto metod je vysoká adaptivita, robustnost a schopnost učit se z 

historie. Nevýhodou těchto metod ovšem je, že fungují bez hlubší znalosti celého procesu, a 
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jejich úspěšnost predikce je proto závislá na datech. Například pro natrénování neuronové sítě 

je třeba mít k dispozici velké množství vhodných vzorků. [9]  

 

 

Obr. 18.: Naznačení průběhu teploty v horní rovině termočlánku. [9] 

Tento výzkum využívá reálných dat ze ZPO, kde byly pro predikci průvalu využívány 

termočlánky, které byly umístěny ve dvou řadách nad sebou. Antiprůvalový systém vyvinutý 

v této práci byl proto založen na naměřených průbězích teplot z těchto termočlánků, přičemž 

k vyhodnocování teplotních průběhů bude využita neuronová umělá síť. Množství reálných dat, 

která jsou k dispozici pro natrénování neuronové sítě, zobrazeno na Obr. 19, je z kvantitativního 

hlediska dostatečné, ovšem pro kvalitní natrénování sítě v reálných datech chybí dostatek 

případů, které zachycují průval nebo šíření hot spotu. Ovšem reálná data obsahují množství 

naměřených parametrů (např. teplota chladicí vody, teplota solidu, geometrie krystalizátoru 

atd.), díky kterým lze pomocí numerických modelů vedení tepla věrohodně simulovat průběh 

hot spotu. [9, 18] 
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Obr. 19.: Ukázka typických vzorů v trénovací množině. [9] 

Natrénovaná síť správně klasifikovala všechny vzory z trénovací množiny s jednou 

výjimkou: vzor, který příslušel situaci bez hot spotu, byl klasifikován jako vzor s hot spotem. 

Protože bylo k dispozici velké množství reálných dat, ze kterých bylo možno vytvořit vzory 

patřící do skupiny bez hot spotu, byla síť dále testována pro 500 000 těchto vzorů. Úspěšnost 

sítě při této klasifikaci byla 99,9 % z uvedených 500 000 vzorů, síť klasifikovala chybně 44. 

Síť tedy s vysokou spolehlivostí rozeznává všechny drobné teplotní výkyvy a nuance od 

skutečného hot spotu. [18] 

Tato metoda je ovšem pouze simulace v MATLABU, nasazení této umělé neuronové 

sítě do teplého provozu je velice riskantní, protože každá minuta prostoje na ZPO se rovná 

finanční ztrátě cca 1 000,- Kč, dále dochází rovněž k narušení výrobního plánu provozu. 
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 Vymezení disertační práce 

V rámci rešerše byly nalezeny obdoby těchto dvou základních způsobu vyhodnocení 

nebezpečí průvalu v krystalizátoru. Nejčastější výpočty byly pomoci evolučních algoritmů 

anebo pomoci signálu z termočlánků, a jiných snímačů pomoci kterých algoritmus provádí 

diagnostiku fyzikálních a metalurgických dějů během tuhnutí oceli v krystalizátoru. 

Nový algoritmus podrobně popsán v praktické části disertační práce se odlišuje od 

dosavadně vyvinutých systému predikce průvalu v způsobu výpočtu tření v krystalizátoru. 

Doposud výpočty koeficientu tření v krystalizátoru byly založeny na změně frekvence 

digitálního snímače umístěného na kardanu motoru oscilačního mechanismu nebo na základě 

změny zdvihu z akcelerometru uloženém na ramenu oscilačního stolu. Další metody byly na 

základě změny teploty v krystalizátoru. Nebyly nalezeny metody pomoci výpočtu tlakových 

změn ve válci oscilačního mechanismu anebo jiných signálu kromě teploty. 

Pomoci matematických výpočtů fyzikálních signálů z hydraulické oscilace bude 

vypočten koeficient tření, který představuje nárust tlaku ve válci oscilačního mechanismu, tento 

tlak naznačuje působící sílu, kterou musí válec překonat, aby dosáhl požadovaného zdvihu. 

V disertační práci bude zvolena tvorbu modelu vyhodnocení koeficientu tření v krystalizátoru 

pro vyhlášení alarmu nebezpečí průvalu. 

Cílem disertační práce je vyvinout dostatečně spolehlivý algoritmus pro predikci 

průvalu a diagnostiky oscilačního mechanismu, tak aby se předešlo v maximální míře vzniku 

protržení licí kůry, popřípadě automatickým snížením licí rychlosti zacelení trhliny na povrchu 

předlitku. Dostatečně přesná diagnostika oscilačního mechanismu upozorní na nepřesnosti 

v uložení krystalizátoru a případné odchylky při samotné oscilaci, tato informace je nezbytná 

pro rychlou reakci strojní údržby, tak aby nedošlo k šrotování vadných předlitků a nedodržení 

výrobního plánu ocelárny. 

V další kapitole bude popsána metodika přístupu řešení antiprůvalového systému, bude 

zobrazeno schéma vize metodiky a představa, jak by měl nový systém pracovat a plnit své 

hlavní a dílčí cíle. Tato kapitola bude prvotní zamyšlení nad konceptem nového 

antiprůvalového systému, bude zachycovat vizi auto jaký zvolit přistup metodiky a postup při 

vývoji nového systému. Bohužel rešerše v oblasti odborných článku nebyla pro tuto práci 

inspiraci v pomoci zvolení metodiky nového antiprůvalového systému. Autoři použili metody, 

které nejsou reálné pro nasazení na provozu TŽ. Bylo potřeba najít nové metody, které byly 

inspirovány starým antiprůvalovým systémem DGS. Hlavní výzvou bude vymyslet a vyvinout, 
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jak nahradit signály které již nejsou k dispozici a vyvinout nový inovativní algoritmus, protože 

stávající algoritmus DGS není uživatelsky přístupny z důvodu know-how společnosti Dasfos 

Ostrava s.r.o. Autor vycházel z teoretického východiska funkčnosti stávajícího antiprůvalového 

systému a postupně bude vyvinut nový antiprůvalový systém, který bude podrobně popsán 

v každém bodě svého vývoje.  
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5 METODICKÉ PŘÍSTUPY 

Metodika se zabývá podrobnou definicí konkrétního postupu řešení určitého problému. 

Přesně vymezuje dílčí kroky postupu a aplikované metody. Může jít o určitý návod, jak dojít 

do výzkumného cíle, ať už s využitím vývojového diagramu nebo formalizovaného zápisu. Pro 

analýzu, návrh a ověření metodiky budou kromě uplatnění pokročilého využití algoritmu pro 

predikci nebezpečí průvalu použity obecné metody vědeckého zkoumání.  

Podstatou disertační práce je především provedení analýzy dat, návrh metodiky výpočtu 

jednotlivých vstupů do algoritmu a jejího ověření v praxi na provoze ZPO. Tvorba metodického 

přístupu je soustředěna na výstupní data hydraulického válce oscilačního mechanismu 

a rozdělení značek oceli do jednotlivých skupin podle chemického složení a vlastností oceli. 

Každá skupina bude mít odlišné nastavení kritérii pro vyhodnocení algoritmu. Samotný 

algoritmus pro vyhodnocení nebezpečí průvalu používá jako hlavní vstup koeficient tření, který 

bude vypočten pomoci matematických výpočtu v PLC Simatic hydraulické oscilace.  

Základem prediktivní údržby je provádění diagnostických testů před, anebo během 

provozu bez nutností odstávky zařízení. Jejím cílem je co nejpřesněji předpovědět vznik 

poruchy na technickém zařízení a provést upozornění operátora, anebo automatickou změnu 

parametrů, které zabrání případné poruše během provozu. Následkem takovéto poruchy by byly 

hodinové prostoje ve výrobě z důvodu kontinuální provozu.  

Pro řešení stanovení prediktivního upozornění nebezpečí průvalu bude sloužit model 

stanovení velikosti změny tlaků a sil působících na hydraulický válec oscilačního mechanismu 

krystalizátoru. Vize metody vývoje algoritmu pro vyhodnocení nebezpečí průvalu lze 

schematicky znázornit, viz Obr. 20. Samotný algoritmus v reálném čase vyhodnotí změnu 

nárustu koeficient tření podle nastavených kritérii rozdílných pro jednotlivé skupiny značek 

oceli. Vyhodnocené nebezpečí průvalu algoritmem bude považováno za poruchový stav a dojde 

k odeslání alarmové hlášky na vizualizaci pracovníka obsluhy v kabině odlévače. Operátor 

buďto zareaguje na alarm změnou licí rychlosti, anebo řídicí systém automaticky upraví 

rychlost lití a zamezí přetržení licí kůry předlitku. Vize metodiky bude popsána v závěru této 

kapitoly v bodech jako takový návod postupu jednotlivých celků řešení nového 

antiprůvalového systému, tato metodika je vize této disertační práce a takový cíl nového 

systému a jeho funkce v teplém provozu plynulého odlévání. [34] 
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Obr. 20.: Schématické znázornění struktury modelu pro podporu řízení prediktivní údržby 
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V první fázi vývoje je zapotřebí vyvinout model pro podporu řízení prediktivní údržby, 

což můžeme pochopit jako strukturu systému a jeho funkce, a posloupné návaznosti mezi 

vstupy do antiprůvalového systému, algoritmu pro výpočet a nastavení parametrů kritérii až po 

výstup ze systému. Vstup antiprůvalového sytému je v podobě technologických signálů 

hydraulické oscilace, jednotlivé skupiny podle chemického složení oceli a signály oscilačního 

mechanismu. Pomoci technologických signálů řídicí systém vypočte koeficient tření, který 

následně vyhodnocuje v reálném čase a hlídá skokovou změnu koeficientu tření v časovém 

okně. Kritéria nastavení můžeme rozumět jako číslo nárustu koeficientu tření u kterého systém 

vyhodnotí nebezpečí průvalu a časové okno v kterém tuto změnu vyhodnocuje. Tyto kritéria 

jsou automaticky nastaveny podle skupiny značky oceli. Následně řídící systém v časovém 

okně vyhodnocuje nárust koeficientu tření, po dosažení nárustu podle nastaveného kritéria  

změny koeficientu tření v časovém okně dojde k vyhlášení alarmu a následně ke změně 

rychlosti lití což můžeme rozumět jako zpomalení licího proudu. Po uplynutí nutného času pro 

zacelení trhliny licí kůry se opět rychlost lití nastaví zpět na požadovanou hodnotu.  

Současný informační a řídicí systém zahrnuje cca 600 vstupních, výstupních a vnitřních 

proměnných. V rámci nového systému bude navržen způsob modelování vzájemných závislostí 

jednotlivých proměnných a budou navrženy vhodné nástroje pro zpracování těchto informací.  

 Obtížnost výběru a návrhu jádra systému spočívá zejména v následujících 

 okolnostech. 

- Struktury jednotlivých modulů nového systému, 

- Historických trendů, 

- Výstupů ve vizuální podobě. 

5.1 Metodika nového antiprůvalového systému 

Na základě provedené rešerše nebyla nalezena vhodná metoda algoritmu nebezpečí 

průvalu, byla zvolena metoda analýzy signálu v řídicích systémech technologie plynulého 

odlévání a byla nalezena korelace změny signálu s vzniklou vadou na povrchu předlitku. Na 

základě vytypovaných analogových a fyzikálních signálů byl vytvořen výpočet koeficientu 

tření, tento postup je podrobně popsán v další kapitole. V další části výzkumu nového 

antiprůvalového systému bylo výzvou vytvořit a implementovat algoritmus, který by na základě 

koeficientu tření a jeho změny byl schopen vyhodnotit nebezpečí průvalu. Během vývoje 

algoritmu bylo zjištěno že nebude dostačující jednotné nastavení kritérii nastavení limitních 

hodnot algoritmu, v průběhu zkoušek byly kritéria průběžně měněny a vyhodnocovány 
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podrobnou analýzou trendů a povrchových vad na provoze plynulého odlévání. Tato fáze 

výzkumu byla obzvláště náročná jak časově, tak v samotném kontrolování povrchových vad na 

předlitcích.  

Nový algoritmus bude odladěn a implementován do výrobního procesu jako systém 

včasné výstrahy na vzniklou anomálii a adekvátní zásah v automatickém režimu plynulého 

odlévání. Navržena vize metodiky je znázorněna na Obr. 20. Podrobné nastavení jednotlivých 

hodnot algoritmu bude popsán v dalších kapitolách disertační práce.  

5.2 Rozdělení metodiky podle postupů vývoje nového systému 

1. Zpracování provozních dat, předpříprava dat. 

2. Rozdělení značek oceli do jednotlivých skupin podle chemického složení. 

3. Vývoj metodiky pro výpočet koeficientu tření. 

4. Vývoj metodiky pro nastavení kritérii pro jednotlivé skupiny oceli. 

5. Vývoj metodiky pro algoritmus vyhodnocení nebezpečí průvalu. 

6. Vytvoření zobrazení alarmu nebezpečí průvalu. 

7. Vytvoření automatického zásahu v podobě změny licí rychlosti. 

8. Vizualizace nového tření do staré aplikace VIS. 

9. Přidání nových signálu do softwaru pro analýzu technologie. 

10. Vytvoření rozhraní pro uživatelské nastavení kritérii jednotlivých skupin. 

Jednotlivé body jsou vizi postupu vývoje nového antiprůvalového systému od 

zpracování provozních dat po vytvoření rozhraní pro uživatelské nástavní kritérii jednotlivých 

skupin. Tyto body budou použity jako pomůcku pro vývoj nového systému. 

V následující kapitole začne praktická část disertační práce, bude podrobně popsán 

matematický výpočet koeficientu tření jako nejpodstatnější výpočet koeficientu, který byl 

vyvinut jako náhrada za digitální signál indukčního snímače na kardanu motoru starého 

systému. Koeficient byl vypočten po analýze signálu hydraulické oscilace, který nahradila 

klasický motor s kardanem starého oscilačního mechanismu. Myšlenka, která byla na počátku 

vývoje nového systému byla najít a vyvinout číslo, které bude vyjadřovat co se děje 

v krystalizátoru tak jak to naplňoval digitální signál z kardanu motoru v starým systému DGS. 

Dále bude popsán vývoj nového algoritmu pro vyhodnocení nebezpečí průvalu a bude popsán 

vývoj nastavení kritérii pro vyhodnocení průvalu, tento vývoj byl nejnáročnější, protože 

obnášel zdlouhavé zkoušky během provozu a analýzu chování algoritmu při jednotlivé 

kombinaci nastavení. Průběh vývoje je podrobně popsán v další kapitole. Je také popsána 
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zkouška nasazení nově vyvinutých digitálních akcelerometrů, které mohou přinést detailnější 

diagnostiku oscilačního mechanismu a přispět k zdokonalení diagnostických prostředku 

technických zařízení na provoze plynulého odlévání oceli.  
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6 NOVÝ ALGORITMUS PRO VYHODNOCENÍ PRŮVALŮ 

V praktické části disertační práce bude popsán vývoj algoritmu pro predikci nebezpečí 

průvalu na provozech plynulého odlévání. V předchozí kapitole byla popsána metodika nového 

antiprůvalového systému. V první fázi vývoje nového antiprůvalového systému byla provedena 

rešerše odborné literatury jak českých autorů, tak zahraničních autorů v databází WoS a Scopus. 

Byla zjištěna nejčastější metoda antiprůvalového systému, a to pomoci změny teploty 

krystalizátoru licího stroje. Tyto antiprůvalové systému jsou nejčastěji použity na brámovém 

provozu plynulého odlévání. Brámový krystalizátor má výhodu velké plochy pro instalaci 

termočlánku a umožnuje vytvořit početnou síť termočlánku po celé délce a ploše krystalizátoru. 

V dalším kroku byly shromážděné všechny možné způsoby vyhodnocení změny dějů 

plynulého odlévání a byla zvolena metoda analýzy všech signálů, které jsou během odlévání 

k dispozici. Po provedené analýze všech technologických signálů, bylo zapotřebí najít korelaci 

mezi změnou signálu a vznikem anomálie, což je v tomto případě trhlina, anebo přetržení lící 

kůry předlitku neboli průval. Po dokončení této analýzy byly nalezeny signály, na základě, 

kterých byla v řídicím systému vyvinuta logika výpočtu koeficientu tření, podrobné vzorečky 

pro výpočet jsou detailně popsány v následujícím bodě. Tento koeficient hodnot sil a tlaků 

vypočtených z hydraulického válce oscilace je hodnota, která znázorňuje míru tření předlitku 

v krystalizátoru neboli míru zvýšení potřebné síly, kterou musí hydraulický píst vykonat, aby 

dodržel žádaný zdvih ramen krystalizátoru. Nárust koeficientu tření můžeme taky vyjádřit jako 

zhoršující se tření mezi kůrou předlitku a měděným pláštěm krystalizátoru. Vlivem tohoto tření 

je namáhána kůra předlitku, která nemá takovou tloušťku, aby čelila ferostatickému tlaku 

a atmosférickému tlaku, a vysokému fyzikálnímu tření. Vznikne nebo může vzniknout trhlina 

na předlitku, anebo dojde k přetržení kůry předlitku nazývané průvalem. [14] 

6.1 Výpočet koeficientu tření 

Analýzou signálů v řídicím systému Simatic S7, který řídí pohyb hydraulického válce 

oscilačního mechanismu, byly nalezeny vhodné analogové signály, které jde použit pro výpočet 

koeficientu tření, tento koeficient byl vyhodnocen jako vhodný signál pro vývoj nového 

algoritmu predikce průvalu. Koeficient tření vyjadřuje jakou sílou působí ocel na stěny 

krystalizátoru a jaký odpor vzniká vlivem tření během pohybu předlitku v krystalizátoru, 

myšlenka vývoje metody tohoto koeficientu byl podstatný první krok pro vývoj nového 

antiprůvalového systému, signál vyjadřuje co se děje s plynulostí oscilačního mechanismu, 

ačkoliv hydraulický válec má podstatně větší sílu nežli starý motor pohybující ramenem a byla 
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obava že koeficient tření bude mít konstantní hodnotu a nebude možné jeho změnu analyzovat 

v algoritmu pro predikci nebezpečí průvalu. Během dlouhých testů bylo prokázáno že změna 

koeficientu tření koreluje s vznikem nevhodného průběhu během plynulého odlévání což bylo 

pozitivní zjištění. Tlak na vývoj nového algoritmu byl motivací pro četné hodiny zkoušek a 

analýzu signálu pro vývoj algoritmu a způsob, jak signál koeficientu tření vyhodnocovat.  

Koeficient tření je dán jako rozdíl mezi zatížením hydraulického válce při oscilaci 

krystalizátoru naprázdno a při zatížení během reálného odlévání. Výpočty se provádějí 

nezávisle pro každý válec. Jednotlivé analogové signály pro výpočet jsou snímány 

z frekvenčního měniče Sinamics S120 oscilačního mechanismu, který řídí motor hydraulického 

válce. [9] 

Pro výpočet koeficientu tření bylo nezbytné nejprve stanovit práci hydraulického válce 

během reálného odlévání a během činnosti naprázdno. Práce hydraulického válce oscilačního 

mechanismu krystalizátoru během odlévání je dána následující rovnicí 

 

𝑊ℎ𝑜𝑡 = ∮ (𝐹 · 𝑑𝑦)
𝑐𝑖𝑐𝑙𝑒

. (1) 

 

kde Whot je práce při zatížení [kN·m], dy je konečný zdvih oscilací krystalizátoru [m], F 

je naměřená hodnota síly působící na válec [kN]. 

Práce hydraulického válce oscilačního mechanismu krystalizátoru naprázdno mimo 

odlévání určuje analogicky rovnice 

 

𝑊𝑐𝑜𝑙𝑑 = ∮ (𝐹 · 𝑑𝑦).
𝑐𝑖𝑐𝑙𝑒

  (2) 

 

V další fázi bylo nezbytné z vypočítaných hodnot práce stanovit, tzv. pracovní křivky 

v závislosti na celkovém zdvihu hydraulického válce s [mm] a frekvencí oscilací f [s-1], tedy 

pro případ provozu mimo zatížení  

 

𝑊𝑐𝑜𝑙𝑑 = 𝑊𝑐𝑜𝑙𝑑 (𝑠, 𝑓). (3) 
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Bylo nutno mít vykreslené různé pracovní křivky pro všechny (sinusoidní) asymetrické 

podmínky, z nichž se při analýze tření následně vychází. Při reálném odlévání je práce 

hydraulického válce zásadně ovlivňována ději v krystalizátoru, což způsobuje výraznou 

deformaci pracovních křivek běžných pro režim naprázdno. Právě charakter detekovaných 

změn je klíčem k odhadu tření v krystalizátoru. Během odlévání totiž dochází k smršťování 

předlitku, přičemž účinkem lubrikantu (licího prášku) se zhoršuje přenos tepla a dochází 

dokonce k ohřevu licí kůry. Kůra se vlivem ferostatického tlaku prohýbá zpět k desce 

krystalizátoru. Do vzniklých trhlin ve vrstvě již ztuhlých dendritických krystalů znovu vniká 

tekutá ocel. Až ve spodní části krystalizátoru je licí kůra natolik pevná, že je schopna čelit 

ferostatickému tlaku a mezera mezi kůrou a deskou krystalizátoru, kterou vypadnul natuhly licí 

prášek, se vyplní plynem. Veškeré uvedené děje pak podstatně mění tření v krystalizátoru, 

a tedy i pracovní křivky válcem během odlévání. [9, 24] 

Na základě znalosti pracovních křivek válce hydraulické oscilace bylo možno stanovit 

třecí sílu τfric, která je vypočtena jako pracovní průměrná síla dělená povrchovou plochou 

krystalizátoru [kNˑm-2], tedy je dána rovnicí 

 

𝝉𝒇𝒓𝒊𝒄 = 𝑾𝒉𝒐𝒕−𝑾𝒄𝒐𝒍𝒅
𝟐·𝒔·(𝑴𝒘𝒊𝒅𝒕𝒉−𝑴𝒕𝒉𝒊𝒄𝒌𝒏𝒆𝒔𝒔)

 · 𝑳𝒂𝒄𝒕  (4) 

 

 kde: Mwidth   je šířka vnitřní měděné vložky krystalizátoru [m], 

   Mthickness  je tloušťka vnitřní měděné vložky krystalizátoru [m],  

    Lact   je délka měděné vložky krystalizátoru [m].  

Koeficient tření µfric je pak definován jako poměr třecí síly k ferostatické síle 

v krystalizátoru, je tedy dán rovnicí: 

 

𝝁𝒇𝒓𝒊𝒄 =
𝟐·𝝉𝒇𝒓𝒊𝒄

𝝆·𝒈·𝑳𝒂𝒄𝒕
  (5) 

 

kde ρ je hustota kapalné oceli = 7850 kg·m-3, g je gravitační zrychlení = 9,81 m·s-2.  

Pro analýzu se neustále zaznamenávají všechny výše uvedené proměnné 

ve vizualizačním softwaru In Touch od firmy Siemens v kabině obsluhy zařízení. Jednotlivé 
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signály jsou ukládány v diagnostickém softwaru IBA. Diagnostický software IBA je použit ke 

sběru a analýze procesních dat sestavených z dokonale upravených hardwarových 

a softwarových komponent určených pro zpracování naměřených dat. Výhodou softwaru IBA 

je zpětná analýza průběhu jednotlivých křivek a případná diagnostika poruchy. V neposlední 

řadě je velkou výhodou možnost analýzy závislosti jednotlivých signálů na sobě a případná 

pomoc v predikci poruchového stavu zařízení. [10] 

6.2 Algoritmus pro stanovení alarmu o predikci průvalu 

Při návrhu hodnotícího algoritmu byl potřeba v prvním kroku systematický sběru dat a 

jejich konfrontace se záznamy výstupní vizuální kontroly jednotlivých plynule odlévaných 

předlitků. Analýzou bylo zjištěno, že koeficient tření µfric představuje velice efektivní indikátor 

nestandardních dějů v krystalizátorů, které mohou vést až k průvalu. Na Obr. 21 je zobrazen 

názorný příklad rizikového nárůstu koeficientu tření během plynulého odlévání při prvotním 

vzniku trhliny v menisku. Pro správnou činnost nového antiprůvalového systému však bylo 

nezbytné stanovit nastavení kritérií kritického nárustu koeficientu tření, které se pro různé 

druhy oceli a rozměry mohou zásadně lišit. Každá značka oceli se totiž během odlévání proje-

vuje jinými typickými charakteristikami. Například u nízkouhlíkových (zejména 

peritektických) ocelí na jednu stranu dochází k velice prudkému a mnohdy nepravidelnému 

smrštění licí kůry, na druhou stranu jejich meniskus je velice pevný a nehrozí zde velké riziko 

jeho přilepení ke stěně krystalizátoru. Postup určení nastavení kritérií začal nastavením stejných 

parametrů pro všechny značky oceli, jak lze vidět v tabulce č. 1. Podrobnou analýzou počtu 

průvalových hlášek a kontroly povrchových vad předlitku byly postupně hodnoty měněny, 

četnost falešných alarmů a trhlin v průběhu testování nového antiprůvalového systému byla 

důvodem k vývoji jiného způsobu přístupu k nastavení kritérii pro vyhodnocení nebezpečí 

průvalu. Postupem analýzy bylo zjištěno, že zvýšený počet anomálii se opakuje u jistých značek 

oceli a jistých rozměru předlitku. Bylo přistoupeno k vývoji jednotlivých skupin oceli podle 

chemického složení a rozměru podle náchylnosti k trhlinám. Postupným vývojem byly 

vytvořeny čtyři skupiny značek oceli, jednotlivé nastavení bude popsáno v dalších kapitolách.  

Další výzvou bylo vytvoření programu, který podle načteného DTP (označení značky 

oceli) bude schopen rozpoznat, do které skupiny tato značka patří a pošle toto číslo skupiny do 

řídicího systému, kde dochází k vyhodnocení algoritmu pro nebezpečí průvalu. Zdrojový kód 

tohoto programu je v příloze č. 3. 

 



52 

 

Tab. 1.: Návrh mezního růstu koeficientu tření 

Formát Začátek [s] 

Minimální 

rychlost 

[cm/min] 

Změna rychlosti 

pro blokování 

[cm/min] 

Doba 

blokace 

[s] 

Maximální přípustný 

skok koeficientu 

tření [kNm/m] 

D320 420 50 4 90 8 

D410 420 30 4 90 8 

D470 420 30 4 90 8 

D550 420 15 4 90 6 

D600 420 15 4 90 6 

 

 Prvotní návrh antiprůvalového systému 

 Následně bude popsán prvotní návrh antiprůvalového systému, který byl výsledkem 

vývoje na počátku, kde bylo nastaveno kritérium na všech rozměrech stejně tak jak lze vidět 

v Tab. 1. 

Začátek [s] – po startu lití je nutno vyhlášení alarmů blokovat kvůli neustálenému stavu veličin 

Minimální rychlost [cm/min] – pod tuto hodnotu licí rychlosti je antiprůvalový systém 

nefunkční 

Změna rychlosti pro blokování [cm/min] – při změně licí rychlosti dojde ke skokové změně 

hodnoty veličin, antiprůvalový algoritmus by měl být blokován od určité změny po předem 

zadaný časový úsek – Doba blokace [s] 

Maximální přípustný skok koeficientu tření [kNm/m] – pokud koeficient tření přesáhne tuto 

hodnotu (oproti průměru), bude vyhlášen alarm, je to základní algoritmus pro první testování. 

Pro ocele s vyšším obsahem uhlíku je naopak typická vysoká náchylnost k přilepení 

menisku ke stěně krystalizátoru. Tím tak během odlévání různých skupin ocelí dochází 

k odlišnému průběhu koeficientu tření, přičemž jeho jednotlivé nárůsty mohou představovat 

buď běžné projevy dané charakteristickým chováním oceli během tuhnutí, nebo naopak riziko 

průvalu. Je proto na místě vždy pečlivě zvážit, co jednotlivé vrcholy v průběhu koeficientu tření 

znamenají a správně je při analýze interpretovat. [45] 
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Během zkoušek, kde bylo nastavení kritérií podle Tab. 1 docházelo k četným falešným 

alarmům, byl zahájen vývoj rozdělení značek do 4 skupin v závislosti na chemickém složení a 

vlastnostech oceli. Tento krok dalšího vývoje algoritmu bude popsán v dalších kapitolách.  

V první fázi vývoje antiprůvalového systému byla na blokovém zařízení plynulého 

odlévání v TŽ definovány úrovně kritických nárůstů koeficientu tření podle rozměru předlitku, 

které jsou navíc sledovány pro různé značky oceli v několika časových oknech, jednotlivé 

nastavení kritérií je zobrazeno v tabulce Tab. 1. Toto nastavení se neosvědčilo a bylo potřeba 

posunout nastavení podle skupin oceli, jak již bylo zmíněno výše. Vývoj nastavení probíhal 

podobně jako u nastavení kritérii podle rozměru odlévaného předlitku. V první fázi byly 

nastaveny všechny hodnoty pro všechny skupiny stejně, postupem analýzy a sledování 

průvalových hlášek byly kritérii zpřísněny pro vybrané skupiny oceli.  

Následně bylo zapotřebí nastavit v řídicím systému L1 automatické nastavení kritérií 

podle skupiny odlévané oceli. Nastavená kritéria jsou v řídicím systému pro jednotlivé značky 

oceli automaticky načítána z úrovně L2 a nový antiprůvalový systém konfrontuje s reálným 

průběhy koeficientu tření během plynulého odlévání. Při překročení limitních stavů, jak je 

znázorněno na Obr. 21 (modrá šipka), antiprůvalový systém generuje adekvátní zásahy do 

procesu odlévání efektivně zamezující vznik průvalu, aniž by byla nutná asistence osádky. 

Jak lze vidět na Obr. 21, signál koeficientu tření začal prudce narůstat o více než 8 kNm/m. 

Tento nárust předpovídá změnu tření v krystalizátoru, která může mít za následek vznik trhliny 

na předlitku. Včasná reakce systému zpomalením licí rychlostí zacelí tuto trhlinu. Dále po 

nárustu koeficientu tření lze vidět uklidnění tohoto koeficientu, který je způsoben automatickou 

změnou rychlostí lití. 

Následně bylo zapotřebí určit časové okno ve kterém bude algoritmus vyhodnocovat 

změnu koeficientu tření. Obdobně jak odladění nastavení kritérií nárustu koeficientu tření bylo 

postupováno stejnou strategií. Bylo nastaveno časové okno 120 sekund a následně analýzou 

trendů koeficientu tření a počtem průvalových hlášek a kontrolou povrchových vad byly určený 

časová okna pro vyhodnocení nového algoritmu pro jednotlivé skupiny oceli. [36] 
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Obr. 21.: Trend změny koeficientu tření v průběhu odlévání s rizikovým nárustem jeho hodnot 

Na Obr. 21 byl zachycen rizikový nárust koeficientu tření v průběhu plynulého 

odlévání, na vodorovné ose je znázorněn čas a na horizontální ose je koeficient tření [kNm/m], 

který jak je patrné z obrázku skokově dosáhne svého maxima v bodě, na který poukazují modrá 

šipka, v této chvíli je vyhlášen alarm nebezpečí průvalu a rychlost lití je automaticky upravena 

po určitou dobu tak aby došlo ke zklidnění tření v krystalizátoru a zacelení případné vzniklé 

trhliny na předlitku. [19, 20] 

Vytvoření nového antiprůvalového systému pro provoz plynulého odlévání. 

Postup vývoje nového systému: 

- Nahrazení signálu z kardanu elektromechanické oscilace. Jak již bylo výše 

uvedené, pro plnou funkčnost antiprůvalového systému DGS byla nezbytná 

informace o časových zpožděních v signálu z kardanu motoru elektromechanické 
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oscilace. Bylo tak nezbytné experimentálně ověřit, zda by bylo možné ztracený 

signál nahradit něčím jiným. Jednou z variant bylo odladění nového systému 

snímání pohybu hydraulického válce, který by byl pro nový typ pohonu vhodný 

(jiný pohyb mechanismu, použití nižších zdvihů apod.) a bezporuchově fungoval 

v náročných podmínkách plynulého odlévání. Další možnost nabízely i výstupy 

měřené v hydraulickém válci, jako jsou informace o tlacích oleje, zatížení válce 

apod.  

- Nastavení algoritmu pro indikaci nebezpečí průvalu. Původní algoritmy byly 

duševním vlastnictvím společnosti Dasfos. Pro odladění systému tak bylo 

nezbytné vytvořit zcela nové algoritmy hodnocení vhodných dat vytypovaných 

v rámci předešlého prvku nejistoty. Přesné postupy bylo možno definovat až 

v návaznosti na výsledky řešení předešlého prvku nejistoty. 

 

Nahrazení signálu z kardanu elektromechanické oscilace 

- Antiprůvalový systém DGS počítal na základě měřených údajů následující 

parametry: 

• mazání – výpočet byl založen na analýze „rozvlnění“ krystalizátoru do 

bočních stran, takže pro výpočet mazání byly rozhodující především 

údaje z jednoosého akcelerometru instalovaného na krystalizátoru, 

• tření – rozhodujícím kritériem pro určení úrovně tření byla informace 

o časových zpožděních v kmitech elektromechanického oscilačního 

mechanismu. 

Výše uvedený popis výpočtového starého systému DGS je sice velice hrubý (přesný 

algoritmus je duševním vlastnictvím fa Dasfos), nicméně ze základního popisu je však celkem 

zřejmé, že zatímco výpočet mazání byl po nahrazení elektromechanické oscilace oscilací 

hydraulickou zřejmě stále aktuální, zatímco hodnocení tření muselo být zásadně narušeno. 

A právě chybný výpočet tření se začal v průběhu testování hydraulické oscilace zásadně 

projevovat zvýšeným počtem průvalových hlášek, což se odrazilo na podstatně vyšších 

výmětech na VZ-Kladno (především u nízkouhlíkových ocelí válcovaných z předlitků 

525 mm). Naopak výpočet mazání se ukázal i později jako důvěryhodný a byl využíván i jako 

pomocný parametr během provozních experimentů s hydraulickou oscilací.  
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Pro řešení problému byly navrženy následující postupy: 

- využití signálu z hydraulického válce o jeho pohybu, 

- nahrazení snímače z kardanu indukčním snímačem na oscilačním stole, 

- analýza dat měřených v hydraulickém válci (tlaky oleje, zatížení válce apod.) pro 

nestandardní stavy, 

- analýza korelace signálu během zvýšeného tření v krystalizátoru, 

- roztřídění značek oceli do tří základních skupin, 

- přiřazení nastavení kritérií podle skupiny oceli, 

- automatické nastavení algoritmu podle dané skupiny oceli, 

- vytvoření automatické reakce na alarm nebezpečí průvalu, 

- vytvoření vizualizace pro diagnostiku oscilací a tření v krystalizátoru, 

- přidání trendu do softwaru IBA pro analýzu dějů. 

 

Sinamics S120 

 Frekvenční měnič Sinamics S120 je modulární systém pro vysoce výkonné aplikace 

řízení pohybu v průmyslových závodech. Přizpůsobený řešení mohou být implementována na 

základě široké skály komponent a funkcí, které jsou vzájemně optimálně sladěny. Aplikace 

hydraulické oscilace využívá frekvenční měnič k změně frekvence oscilace hydraulického 

válce a změnu zdvihu oscilace hydraulického válce. Frekvenční měnič je řízený 

programovatelným automatem Simatic S300, který je pod frekvenčním měničem na Obr. 22. 

PLC řídí pomoci frekvenčního měniče hydraulický válec, který je vybaven měřením tlaku 

a lineárním měřením délky vysunutí válce. Tyto signály jsou klíčové pro přesnou diagnostiku 

hydraulické oscilace. Frekvenční měnič má dva digitální výstupy, které jsou pomoci optických 

relátek vyvedeny na svorky v rozvaděči hydraulické oscilace. Tento digitální signál byl použit 

jako nahrazení signálu z kardanu motoru starého systému DGS. Tento pokus byl mylný, 

podrobně bude pokus popsán níže. Frekvenční měnič byl velkým posunem v nových 

technologických možnostech oproti starého systému DGS. Nasazení hydraulické oscilace 

přinesly nové možnosti v technologických zkouškách změn různých parametrů a následnou 

studii odezvy v kvalitě plynule odlévaného materiálu na provoze ZPO. Možnost změny zdvihu 

oscilace během plynulého odlévání přineslo nové možnosti odlévání nových značek oceli, 

rozšíření sortimentu pro zákazníka a v neposlední řadě změna frekvence oscilace, která probíhá 
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automaticky podle DPT odlévané značky oceli. Nová hydraulická oscilace vyřešila některé 

problémy povrchních vad a přinesla pozitivní přínosy pro provoz plynulého odlévání. 

 

Obr. 22.: Frekvenční měnič Sinamics S120 

Využití signálu o pohybu hydraulického válce se velice brzy ukázalo jako slepá cesta, 

neboť uvedený signál z frekvenčního měniče Sinamics S120 (Obr. 22), který prioritně 

zpracovává signály důležité pro správnou funkci hydraulické oscilace, a naopak posouvá 

signály nepodstatné, jako právě informaci o jeho pohybu. Výsledkem bylo cyklické kmitání 

tření (viz Obr. 23), což pochopitelně sebou přinášelo také falešné průvalové hlášky. Řešením 

by bylo vyvedení signálu mimo daný měnič, k čemuž by byl nezbytný zásah dodavatele 

zařízení, tedy fa Danieli. Od tohoto pokusu bylo upuštěno a vznikla myšlenka vývoje nového 

algoritmu na základě koeficientu tření. Snaha použití digitálního signálu z frekvenčního měniče 

byl pokus, jak zdokonalit algoritmus vyhodnocení nebezpečí tření, který by souběžně 

vyhodnocoval signál koeficientu tření a digitální signál z frekvenčního měniče, další 
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myšlenkou bylo využíti signálu zdvihu z nových digitálních akcelerometrů, kde bude možné 

zachytit přesnější změnu během zvýšeného tření v krystalizátoru. 

 

Obr. 23.: Kmitání tření při využití signálu o pohybu válce vytaženého z měniče 

Paralelně s uvedenými zkouškami však bylo provedeno testování indukčních snímačů 

instalovaných na hydraulickém válci. Hlavním problémem indukčních snímačů však byla jejich 

instalace, která musela být provedena velice precizně. Bohužel se nepodařilo problém 

s vhodným uchycením indukčních snímačů vyřešit a při nízkých zdvizích se signál ztrácel.        

Další analýzou pomocí diagnostických systémů Danieli a KTKiss pak navíc bylo zjištěno, že 

válec hydraulické oscilace kmitá s naprosto přesnou frekvencí a nedochází zde (na rozdíl od 

elektromechanické oscilace) k formování časových posunů. Pokus náhrady digitálního snímače 

na kardanu motoru za indukční snímač na oscilačním stole byl neúspěšný, ale překlenul dobu 

mezi střední opravou, během které byly nainstalovány hydraulické oscilace a mezi dobou 

odladění nového antiprůvalového systému. V průběhu tohoto čas byl starý antiprůvalový 

systém provizorně funkční, jeho nevýhodou byly časté průvalové hlášky, které měly za 

následek zbytečné brždění jednotlivého proudu. Nedošlo ale k průvalu, který by zapříčinil delší 

prostoj ve výrobě a nesplnění výrobního plánu. 

Poslední možností tak bylo analyzovat nestandardní děje, jako jsou průvaly či zachycení 

velkých trhlin, a hledat jejich odezvu v parametrech měřených v hydraulickém válci. Jednalo 

se o přibližně dvanáct různých parametrů, které musely být vždy pečlivě pro každý případ 

analyzovány. Po analýze dostatečného množství případů bylo možno konstatovat, že veškeré 

nestandartní jevy jsou velice dobře patrné na parametru zvaném koeficient tření, který je 

systémem Danieli počítán na základě práce vykonané válcem během odlévání a během činnosti 

naprázdno. Situace je velice dobře patrná například z Obr. 24. 
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Obr. 24.: Nárůst koeficientu tření během formování podélné trhliny u předlitku 525 mm 

Pro koeficient tření tak bylo nezbytné hledat vhodná kritéria, která by indikovala 

nebezpečné stavy jako přetržení licí kůrky, nebo jejímu přilepení ke stěně krystalizátoru. 

6.3 Úprava parametrů nastavení algoritmu 

V tomto bodě bude detailněji popsán další postup nastavení kritérii pro algoritmus 

predikce nebezpečí průvalu. V předchozím bodě 6.2 bylo popsáno prvotní nastavení pro 

všechny rozměry a značky což se neosvědčilo velkým počtem falešných průvalových hlášek 

během plynulého odlévání což vedlo k zpomalování lití a neplnění výrobního plánu ocelárny. 

Další krok vývoje nového algoritmu byl vytvořit několik skupin oceli, zařadit do skupin 

jednotlivé značky DTP oceli a následně každé skupině nastavit individuální hodnoty pro 

vyhodnocení nebezpečí průvalu.  

Pro správné navržení algoritmů indikujících nebezpečí průvalu bylo klíčové určit: 

- kritické nárůsty tření, 

- časová okna, ve kterých by nárůsty byly sledovány, 

- metodiku hodnocení nárůstů koeficientu tření. 
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Bylo také očekáváno, že rozhodující kritéria se budou značně měnit v závislosti na 

odlévané značce a rozměru předlitku. Každá ocel se totiž během tuhnutí projevuje výrazně 

odlišně, kdy některé značky vykazují velice pevný meniskus a vysokou míru smrštění 

(především peritektických oceli), zatímco jiné mají meniskus velice měkký (typicky středně 

uhlíkové oceli), díky čemuž se velice snadno přilepí ke stěně krystalizátoru. Různá tendence 

jednotlivých ocelí k lepení ke stěně krystalizátoru pak pochopitelně vyvolává odlišnou 

proměnlivost tření v krystalizátoru, což může být znatelné rovněž na pohybech koeficientu 

tření. [42, 43] 

V prvním kroku tak byla provedena série simulací pomocí tabulkového procesu Excel 

u zaznamenaných případů s výskytem povrchových trhlin na předlitcích ZPO. Z výsledků 

vyplynulo, že by bylo vhodné zvážit nárůsty koeficientu tření v rozpětí 6-8 KNm/m v časových 

oknech 30 až 120 s, což znamená překročení koeficientu tření o 6-8 KNm/m v časovém úseku 

30 až 120 s (pokud signál koeficientu tření překročí svým nárustem mezi nastaveného kritéria 

algoritmus vyhodnotí nebezpečí průvalu). Byla proto provedena série provozních experimentů 

s následujícím nastavením: 

- 6 KNm/m–30 s, 60 s, a 120 s, 

- 8 KNm/m–30 s, 60 s, a 120 s. 

Uvedené režimy byly následně nasazovány na kampaně jednotlivých formátů 

odlévaných na ZPO. Jako optimální byla určena následující kritéria: 

- formát 300x350 mm: nevyhlašují se průvalové hlášky, 

- kruhový formát 320 mm: 8 kNm/m za 30 s, 

- u kruhových formátů 410, 470, 525 a 600 mm budou oceli rozděleny do 4 

skupin: 

- 1. skupina: 5 kNm/m za 120 s – obsah C do 0,2 % 

- 2. skupina: 6 kNm/m za 120 s – zbylé značky 

- 3. skupina: 8 kNm/m za 30 s – ložiskové značky 

- 4. skupina: 4 kNm/m za 30 s – vysoký obsah C 

Rozdělením značek oceli do čtyř skupin značně posunulo antiprůvalový systém 

a postupným odladěním docházelo k snižování falešných hlášek a snižováním zachycených 

trhlin na předlitku. Tento krok byl zásadní ve vývoji nového antiprůvalového systému, 

individuální nastavení kritérii vyhodnocení nebezpečí průvalu pro různé skupiny značek oceli 

podle DTP bylo zásadní ve funkčnosti antiprůvalového systému, posledním krokem bylo 
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vytvořit automatické nastavení skupiny vyhodnocení podle aktuálně odlévané značky, která je 

načtena z nadřazené úrovni L2.  

6.4 Metodika algoritmu  

 V tomto bodě bude popsán nový algoritmus pro predikci nebezpečí průvalu, jednotlivé 

celky již byly popsány v předchozích kapitolách. Na Obr. 25 je znázorněn vývojový diagram 

pro predikci nebezpečí průvalu. Jak lze vidět na obrázku v prvním kroku je nezbytné získat data 

z provozu a předzpracovat je pro další využití v algoritmu, dalším vstupem je číslo skupiny 

oceli (skupina oceli 1 až 4), která je pomoci programu ͵͵roztřídění oceli podle chemického 

složeníʹʹ v L2 (příloha č. 3) roztříděna do jednotlivých skupin a posílána jako vstup do 

algoritmu. Následně jak je vidět ve vývojovým algoritmu je vypočten koeficient tření a použit 

jako další vstup do algoritmu. Následně samotný algoritmus pomoci vstupních signálu a dat 

vyhodnocuje nebezpečí průvalu, pokud dojde v nastaveném časovém okně k nárustu 

koeficientu tření přes nastavenou mez dojde k vyhodnocení nebezpečí průvalu a systém pošle 

alarm nebezpečí průvalu do vizualizace řídicího systému a provede automatickou úpravu licí 

rychlosti po dobu nastaveného času během kterého dojde k zotavení vzniklé trhliny a systém 

vrátí licí rychlost zpět podle nastavené žádané hodnotě. [38, 41] 

 Nejpodstatnějším vývojem bylo určit nastavení kritérii pro jednotlivé DTP značek oceli, 

provoz plynulého odlévání TŽ disponuje cca 700 DTP podle chemického složení oceli. 

Je obtížné takový počet odlévaných značek oceli rozdělit do skupin tak aby každá značka 

odlévaná v různých rozměrech byla bezpečně odlévána, aniž by došlo k vzniku trhliny anebo 

průvalu. Tento zdlouhavý vývoj byl složitější než samotné vytvoření algoritmu pro predikci 

nebezpečí průvalu. Složitost je ve zdlouhavé analýze chování algoritmu během jednotlivých 

značek oceli, které jsou odlévány podle výrobního plánu. V časovém horizontu 6 měsíců byly 

odladěny všechny značky oceli a byly nastaveny trvalá kritéria hodnot, které se následně 

automaticky nastavuje podle DTP v informačním systému.  

 Antiprůvalový systém, který pomoci nového algoritmu v řídicím systému Simatic 

oscilačního mechanismu vyhodnocuje koeficient tření neustále vyčítá hodnotu skupiny pro 

nastavení kritérii. Toto číslo skupiny vyčítá z aplikace nadřazené úrovně L2, kde se tato skupina 

automaticky ukládá, jak lze vidět v programu pro nastavení kritérii v příloze č. 3. PLC Simatic 

v novém algoritmu již má uložené nastavení kritérii pro vyhodnocení nebezpečí průvalu podle 

jednotlivých skupin. Skupiny oceli lze přidávat jak na straně nadřazené úrovně, tak v PLC 
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oscilačního mechanismu. Nový systém je uživatelský přístupny pro další rozšíření jak skupin 

oceli, tak skupin kritérii, tak pro změnu stávajících skupin a kritérii.  

 Poslední fází vyvinutého systému byla automatická reakce řídicího systému na vzniklou 

anomálii neboli neobvyklý stav v průběhu plynulého odlévání. V souladu s koncepcí Průmyslu 

4.0 bylo před vývojem nového antiprůvalového systému určeno dosáhnout plně automatického 

systému, který bude schopen zasáhnout do provozních hodnot a následně je vrátit bezpečně 

zpět. Složitost tohoto kroku automatického zásahu byla problematika tří různých systému, které 

se prolínají během provozu plynulého odlévání. Samotný nový algoritmus pracuje v řídicím 

systému PLC Simatic, nadřazená úroveň informačního systému VIS je programováno 

v prostředí C Sharp, ovládání rychlosti plynulého odlévání řídí pomoci frekvenčních měničů 

řídicí systém ABB AC 450. Samotný aktivní člen řízení rychlosti odlévání je tažná stolice což 

je motor a váleček, který v oblouku provozu plynulého odlévání působí tlakem o žádané 

hodnotě přítlaku na předlitek a podle nastavené rychlosti v řídicím systému měnič táhne 

předlitek pomoci motoru.  

 Automatický zásah na základě alarmu nebezpečí průvalu bylo zapotřebí propojit 

všechny celky řídicích systému do společné technologické sítě tak aby bylo možné 

komunikovat mezi jednotlivými programy aplikací. Samotný automatický zásah můžeme 

chápat jako spolupráce třech řídicích systému. V první fázi PLC ABB vyčítá z nadřazené 

úrovně L2 žádanou licí rychlost, která je uložena podle odlévaného DTP značky oceli. Tato 

rychlost je nastavena řídicím systémem ABB v měniči tažné stolice. V případě alarmu pro 

nebezpečí průvalu algoritmus řídicího systému oscilačního mechanismu pošle alarm do PLC 

ABB, který tento alarm zobrazí v kabině obsluhy licího stroje a následně sníží licí rychlost. Po 

uplynutí nastaveného času řídicí systém ABB nastaví původní žádanou rychlost, která byla 

nastavena z nadřazené úrovně L2. V kterémkoliv kroku operátor může zasáhnout do procesu, 

v případě že se tření v krystalizátoru během snížené rychlosti nesníží operátor zastaví daný licí 

proud a znova jej rozjede. Zastavení licího proudu nazýváme technologický stop.  

 Technologický stop se provádí tlačítkem na ovládacím pultu daného licího proudu. 

Tlačítko je připojeno na digitální vstupní kartu řídicího systému ABB, systém zastaví pohon 

stolic a zavře zátkový mechanismus tak aby zamezil přísunu oceli do krystalizátoru. Oscilace 

neustále pohybuje s krystalizátorem tak aby nedošlo k nalepení licí kůry na měděný plášť 

krystalizátoru. Následným stisknutím tlačítka Start, které je připojeno na digitální vstupní kartu 
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řídicího systému ABB systém znovu tažné stolice spustí a obnoví plynulé odlévání oceli. Pokud 

nepomůže zpomalení ani technologický stop trhlina je tak hluboká že nejspíše dojde k průvalu. 

Pomoci softwaru IBA Analyzér byly detailně analyzovány situace, během kterých 

v starým systému přišel alarm nebezpečí průvalu. Výsledkem analýzy bylo zjištění že 

pracovník obsluhy licího stroje ve většině případu zareagoval na alarm jinak, vždy byl licí proud 

zpomalen na jinou dobu anebo jednou byl licí proud zastaven technologickým stopem a jindy 

nebyl zastaven pouze byla snížena rychlost. Tyto nepravidelné zásahy nový systém eliminuje. 

V případě nového systému bude algoritmus odladěn tak aby zásah byl vždy optimalizován na 

minimum zpomalení licího proudu potřebné k zotavení trhliny a minimální zásah do výrobního 

plánu. 

 Základní myšlenkou je automatický antiprůvalový systém, který bude schopen 

autonomně fungovat bez zásahu lidského faktoru. Pracovník obsluhy by měl pouze dohlížet na 

proces plynulého odlévání a reagovat na příchozí alarmy vizualizace řídicího systému. Starý 

systém DGS pouze upozornil pracovníka obsluhy na nebezpečí průvalu, ale samotný zásah do 

plynulého odlévání byl na obsluze licího stroje. Pracovník zareaguje vždy jinak což je 

nežádoucí, ideální je automatický zásah podle předem stanovených kritérii a optimálně na 

nejkratší možnou dobu omezit rychlost odlévání tak aby nevznikaly výpadky ve výrobním 

plánu ocelárny.  

 Vývojový diagram znázorňuje graficky jednotlivé kroky algoritmu, pracovní postup 

nebo nějaký proces, který algoritmus provádí. Vývojový diagram je poskládán z jednotlivých 

obrazců různých tvaru navzájem propojených pomoci šipek. Ve vývojovým diagramu není 

zobrazen tok dat, pro tyto potřeby je používán data flow diagram. Vývojový diagram je základ 

pro analýzu, návrh programování algoritmu. Programátor by měl podle diagramu pochopit, jak 

má program fungovat, jak mají jednotlivé kroky v algoritmu navazovat a je to taková 

dokumentace pro vývoj nového programu. Mnohdy je to způsob, jak technik znázorní program 

grafickým způsobem a programátor jej následně zpracuje v programovacím jazyce. Vývojový 

diagram může být součásti technické dokumentace projektu anebo součástí technického popisu 

nového zařízení, popřípadě popisu metodiky nového programu pro lepší pochopení funkčnosti 

a orientaci v algoritmu. 
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Obr. 25.: Vývojový diagram antiprůvalového systému 

V dalším bodě bude popsán vývoj nových akcelerometrů pro diagnostiku oscilačního 

mechanismu. Staré akcelerometry byly dodávány společností Dasfos v rámci starého 
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antiprůvalového systému DGS. Nové akcelerometry jsou inspirovány starými v kovovém 

pouzdře, ale byl vyvinutý nový plošný spoj s digitálním tři-osým čipem. Tento čip byl usazen 

v kovovém pouzdře a pomoci konektoru vyveden signál do řídicího systému Simatic, který byl 

pro tuto aplikaci sestaven a naprogramován. Bude popsána zkouška v teplém provoze 

a porovnání starého a nového akcelerometru.  

 

6.5 Výzkumné a technické prvky nové diagnostiky oscilačního mechanismu 

Pro stanovení požadovaných a dostatečných vlastností nového diagnostického systému 

bylo nejprve provedeno měření parametrů původního akcelerometru (rozsah, citlivost, šum) 

v mechanické laboratoři.  

Vybraný nový digitální akcelerometr byl napojen na výpočetní jednotku, do které byl 

nahrán předběžný program pro zpracování dat a na zařízení byl proveden záznam akcelerometru 

v mechanické laboratoři. Po ověření HW parametrů z provedených záznamů se přistoupilo 

k optimalizaci výpočetních filtrů a ověření odezvy akcelerometru. Nejprve pouze numericky, 

posléze i fyzicky v mechanické laboratoři. Pro možnost napojení na PLC byl otypován 

převodník ethernet (UDP)/RS232 a ten napojen na výpočetní jednotku. Po otestování 

převodníku se provedla poslední modifikace výpočetního bloku s ohledem na nutné 

prodloužení periody odesílání datových paketů. 

Celá sestava byla následně napojena na PLC, se kterým vznikne celek, který by mohl 

případně obsloužit až 5 akcelerometrů. Takto nastavený systém byl následně otestován na 

provoze plynulého odlévání, byla provedena montáž na rameno krystalizátoru, provedením 

záznamu pohybu (aktuální polohy vypočtené akcelerometrem) a se zobrazením v grafech XY, 

XZ, YZ na PC. 

Přenos dat do nadřazeného řídicího systému PLC je vyřešen pomoci komunikace 

ethernet, převodník na ethernet je integrován v elektronice diagnostického systému. Jako 

nadstavba vyvinutého antiprůvalového systému byl otestován digitální tříosý akcelerometr pro 

vyhodnocení stavu oscilačního mechanismu. V současné době jsou na blokovém zařízení 

plynulého odlévání TŽ využívány staré analogové akcelerometry. Během testu na jednom licím 

proudu se potvrdilo, že digitální akcelerometr je přesnější a lze využít jeho signál jako další 

vstup do algoritmu vyhodnocení nebezpečí tření. Digitální akcelerometr je zobrazen na Obr. 

26. Na Obr. 26 je taky zobrazena deska tištěného spoje akcelerometru a zapojení v kovovém 
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pouzdru akcelerometru. Samotný akcelerometr se skládá ze tří destiček, které jsou umístěny 

mezi elektrodami, destičky se vlivem pohybu zařízení, na kterém jsou umístěny ohýbají buďto 

k jedné nebo druhé elektrodě a mění kapacitu elektrod. Kapacita se následně převádí na napětí 

pomoci převodníku. Akcelerometr primárně má za úkol změřit zrychlení což je druhou integrací 

děleno časem. Pomoci hornopropustného filtru je signál filtrován a zpracován pro vyčítání 

hodnoty řídicím systémem Simatic.  

Zapojení nového digitálního akcelerometru je řešeno pomoci ethernetového kabelu 

FTP, tento kabel je natažen mezi rozvaděčem, kde je umístěn řídící systém a rozvaděčem MX 

na provozu. Vlivem tepelně náročného provozu je zapotřebí chladit kovový box ve kterém je 

umístěný akcelerometr. Jelikož na provozech plynulého odlévání jsou dnes běžně odlévané 

formáty 525 cm dokonce i 600 cm což je tepelně náročné pro okolí krystalizátoru. Během 

zkušebního provozu se osvědčilo chlazení průtokem vody.  

 

Obr. 26.: Digitální akcelerometr 

Dřívější systém DGS využíval dva dvouosé analogové akcelerometry umístěné 

v chlazeném pouzdru. Signály jednotlivých akcelerometrů byly připojeny na analogovou kartu 

elektroniky DGS, která pomoci mikropočítačové karty NUCLEO odfiltroval a byl vyhodnocen 
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signál. Následně jej aplikací DGS na serveru uložila v datových souborech. Vizualizace starého 

systému byla vytvořena v prostředí C# informačního systému VIS. Nový systém diagnostiky 

oscilačního mechanismu je založen na jednom tříosém digitálním akcelerometru, umístění 

akcelerometru je zobrazeno na Obr. 27. [39] 

Samotný akcelerometr v pouzdře byl během testů uložen na místě stávajícího 

akcelerometru. Při testování napojení diagnostiky pohybu krystalizátoru na informační systém 

TŽ, se měřily parametry stávajícího analogového řešení, a také digitální náhrady. Elektronika 

a řídicí systém je znázorněn na Obr. 28.  

  

Obr. 27.: Umístění digitálního akcelerometru na oscilačním stole 

 Ideální provedení kovového pouzdra akcelerometrů je vodou chlazené pouzdro. Během 

testu nového akcelerometru nebylo zvoleno chlazené pouzdro z důvodu složitosti výstavby 

potrubí k ramenu oscilačního mechanismu. Pro trvalé používání nových akcelerometrů je 

doporučeno zvolit výrobu vodě chlazeného pouzdra vybaveného teplotním čidlem a hlídáním 

průtoku chladícího média. Umístění akcelerometru na ramenu oscilačního mechanismu je 

teplotně náročné, pouzdro musí být vodě odolné z důvodu vzniklé páry z chlazení předlitku, 

která se pod víkem zkapalňuje a stéká do oblouku licího stroje. Většina poruch u starého 

akcelerometru byla způsobena kondenzací vody v netěsném kovovém pouzdru akcelerometru. 

Dalším krokem bude odzkoušení čtyř akcelerometrů na jednom ramenu tak aby každý roh byl 

vyhodnocen a bylo dosaženo přesné diagnostiky oscilačního mechanismu. 
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Obr. 28.: Řídicí systém Simatic, elektronika vyhodnocení akcelerometrů 

Šum snímače zrychlení lze přepočítat z mV, resp. LSB, na mm. Lze tedy stanovit, jakou 

výchylku by akcelerometr zobrazil, pokud by nebyl vystaven dynamickému zrychlení (pokud 

by nedocházelo k žádnému pohybu oscilačního stolu). Během teplých zkoušek v provozu byly 

zjištěny výhody digitálního akcelerometru, které spočívají hlavně v menším provedení boxu 

snímače, možnosti uchycení na oscilačním stole a delší výdrži snímače v tepelně náročném 

prostředí pod víkem krystalizátoru. Digitální akcelerometr byl zkoušen na jednom licím proudu 

a byl provozován současně s analogovým akcelerometrem, aby byla porovnána jak 

technologická data, tak fyzikální odolnost. 

Jako A/D převodník pro test byl použit velmi kvalitní 24bitový B&K analyzátor. Měření 

bylo prováděno v laboratorních podmínkách, výsledné měření je zobrazeno na Obr. 29. 

V průmyslovém prostředí plném rušivých signálů se bude navíc u analogové verze přidávat 

šum indukovaný do kabelu a tento šum bude růst s délkou kabelu. Z toho vyplývá, že signál 

analogového akcelerometru bude v průmyslovém prostředí vykazovat ještě horší parametry, 

než byly zjištěny při srovnávacích testech.  
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Obr. 29.: Porovnání měření digitálního akcelerometru a analogového akcelerometru.  

 

Jelikož digitální verze akcelerátoru vykazovala výrazně lepší šumové parametry, jak lze 

vidět na Obr. 30, upustilo se od napojení analogového akcelerometru. S použitím navrhnutého 

digitálního akcelerometru lze předpokládat maximální chybu v řádu 10–20 µm, zatímco 

u analogového akcelerometru do 100 µm.  

 

Obr. 30.: Srovnání šumů – analogové (červené) vs. digitální (modré). 

Tato skutečnost vedla k nahrazení starých analogových akcelerometrů za nové digitální 

akcelerometry. Dalším krokem k vývoji diagnostiky oscilačního mechanismu je umístění čtyř 

kusů digitálních akcelerometrů do každého rohu oscilačního stolu a studie jednotlivých signálů 
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tří os akcelerometru, a změny v průběhu plynulého odlévání. Tento vývoj má za úkol vyvinout 

digitální dvojče oscilačního mechanismu a vykreslí přesnou deformaci v určitých bodech, které 

během odlévání zobrazí nedokonalosti usazení oscilačního ramene anebo nepřesné usazení 

krystalizátoru.  

K akcelerometru bylo navrženo zařízení, které má za úkol sbírat z něho data. Následně 

zařízení provádělo filtraci signálů. Data z akcelerometru se vzorkovací frekvencí 1 kHz byla 

decimována, filtrována a integrována na výstupní signál 40 Hz. Na Obr. 31 a Obr. 32 je 

vykreslen výsledek testu digitálního akcelerometru ve třech osách. Tyto křivky budou 

vykresleny ve vizualizaci In Touch v kabině obsluhy zařízení. Obsluha provádí po každé 

přestavbě licí jednotky na jiný formát odlévání test oscilačního mechanismu. Samotný test 

spočívá v zapnutí oscilačního mechanismu v definovaném časovém intervalu. Po dobu testu 

oscilačního mechanismu akcelerometr jednotlivé osy vyhodnotí a zobrazí je v informačním 

systému. Pokud výsledný graf ukáže odchylku osy X, Y nebo Z větší než 0,5 mm, je tato 

anomálie považována za poruchový stav. 

Z naměřených dat lze usuzovat, že po doplnění vizualizace jednotlivých os 

v informačním systému, bude možno plně nahradit stávající analogový systém. Následně bude 

možno propojit tento systém s antiprůvalovým systémem a dosáhnout tímto přesnější 

a včasnější predikce vzniklých rizikových stavů. Další výhodou je spolehlivost nových 

digitálních čipů a lepší cena, než je tomu u starých analogových čipů, které musely být použity 

dva. [39] 

 

Obr. 31. Vypočtená poloha, fs = 40 Hz, oscilační pohyb krystalizátoru 
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Obr. 32.: Vypočtená poloha X, Y, Z, oscilační pohyb krystalizátoru 

Cílem bylo vytvoření nadstavby nového antiprůvalového systému, který by umožňoval 

diagnostiku oscilačního stolu, přes který je veden oscilační pohyb válce na krystalizátor 

a správnosti usazení licích jednotek. Zhoršený stav oscilačního stolu a špatné usazení licích 

jednotek totiž způsobují, např. vedení krystalizátoru mimo předepsanou dráhu, což se může 

v konečném důsledku projevit formováním povrchových vad, či průvalů.   

Nasazením nového systému diagnostiky oscilačního mechanismu byl cíl splněn a byla 

ověřena lepší funkčnost nového systému jak v přínosu přesnějších dat, tak v odolnosti nového 

boxu pro digitální akcelerometry. Porucha během ročního sledování provozu nevznikla, na 

vedlejších proudech byly zachyceny tři poruchy během sledovaného roku. Další výhodou bylo 

zprovoznění testu oscilačního mechanismu což můžeme chápat jako test licí jednotky před 

samotným odléváním. Oscilační mechanismus je spuštěn na žádanou frekvenci a daný časový 

úsek během kterého řídicí systém vyhodnocuje signály z akcelerometrů a následně je zobrazí 

ve vizualizaci a uloží do archívu informačního systému. Tyto data jednoznačně poukážou na 

případné odchylky oscilačního mechanismu po přestavbě.  [40] 

V další kapitole disertační práce budou vyhodnoceny výsledky této práce. Bude 

popsáno porovnání starého a nového systému, bude podrobně popsána problematika vývoje 

nového systému, který obtížně pod časovým tlakem ze strany provozu byl odladěn v těžkých 

podmínkách průmyslového prostředí. Ne vždy byl provoz vstřícný v nasazení daného formátu 

a daného DTP oceli, který byl zapotřebí déle testovat a odladit. Provozy výroby oceli, pod níž 

spadá plynulé odlévání, mají daný výrobní plán a není snadné prosadit změnu z důvodu úzkého 

místa v návaznosti na další provozy. Vše je řízeno odborem plánování výroby a navazuje na 

další výrobní celky.  
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7 VYHODNOCENÍ NOVÉHO ANTIPRŮVALOVÉHO SYSTÉMU 

Hlavním cílem disertační práce byl návrh, realizace a ověření metodiky antiprůvalového 

systému pro provoz plynulého odlévání oceli. Během plynulého odlévání oceli je požadavkem 

provozu minimalizovat veškerá technologická rizika vzniku povrchových vad na předlitku 

anebo případný průval, což je přetržení licí kůry předlitku. Nově vyvinutý antiprůvalový systém 

plnohodnotně nahradil starý systém DGS. Nahrazením došlo k rapidnímu snížení vzniklých 

trhlin během plynulého odlévání a nevznikl průval během lití pouze vznikly průvaly po startu, 

které jsou přičítány lidskému faktoru.  

Nasazení hydraulické oscilace byl velký pokrok v získání nových technologických 

možností nastavení různých technologických parametrů během plynulého odlévání. 

Technologové začali pracovat na zkouškách různých frekvencí oscilace a nastavení zdvihu 

oscilačního mechanismu. Tyto technologické zkoušky byly rizikem pro případný průval během 

teplého provozu. Spolehlivost antiprůvalového systému byla podmínkou pro technologické 

zkoušky. Nový systém bezpečně predikoval průval a časem se technologové mohli spolehnout 

na nový systém a průběh zkoušek byl úspěšný. 

V prvním kroku bylo odzkoušeno nahrazení digitálního snímače na kardanu motoru, 

digitálním snímačem na ramenu oscilačního stolu, tento indukční snímač měl za úkol zachytit 

pohyb oscilačního stolu. Tento pokus byl ale neúspěšný, z důvodu tepelně náročného prostředí 

umístění indukčního snímače. Oscilační stůl se nachází hned pod víkem krystalizátoru, kde se 

koncentruje vysoký obsah páry a sálavého tepla z krystalizátoru. Další nevýhodou byla 

nespolehlivost indukčního snímače během snížení zdvihu oscilací, snímač již nebyl schopen 

zachytit pohyb a byl trvale v logické jedničce.  

Na základě původních tezí bylo logickým krokem ve vývoji antiprůvalového systému 

nahrazení indukčního snímače na kardanu motoru starého systému za digitální výstup měniče 

nového hydraulického oscilačního mechanismu. Tento digitální signál byl posílán do 

původního antiprůvalového systému pomoci optočlenu, bohužel ani tato myšlenka se 

neosvědčila jako úspěšný pokus. Digitální signál vzhledem k umístění nebyl spolehlivý 

indikátor změny v hydraulické soustavě oscilačního mechanismu, navíc docházelo k častým 

poruchám během plynulého odlévání oceli což znemožnilo zásah poruchové skupiny údržby. 

Odzkoušení možností záchrany starého antiprůvalového systému se neosvědčily a bylo 

rozhodnuto začít navrhovat nový antiprůvalový algoritmus bez návaznosti na starý DGS 

systém. 
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Vyvinut byl proto nový algoritmus predikce průvalu, který se úspěšně osvědčil během 

teplých zkoušek na jednom licím proudu, následně byl tento systém zprovozněn na všech licích 

proudech a spuštěn do ostrého provozu. Dále bylo potřeba odzkoušet různá nastavení kritérií 

hodnot pro vyhodnocení průvalu. Během vývoje nastaly problémy s četností průvalových 

hlášek, systém byl citlivý na každou změnu, a bylo tak potřeba u některých DTP snižovat 

citlivost kritérii pro vyhodnocení průvalu, a naopak u některých DTP zvyšovat citlivost kritérii. 

 Po uplynutí šesti měsíců byl systém odladěn podle optimálního nastavení parametrů ve 

čtyřech skupinách oceli podle obsahu uhlíku v oceli. Hlavní změnou bylo u některých značek 

zpřísnění kritérii vyhodnocení nebezpečí průvalu, v případě některých značek, kde docházelo 

k častým falešným hláškám nebezpečí průvalu bylo zapotřebí zvolit mírnější nastavení kritérii.  

Následovaly teplé zkoušky, během kterých nedošlo ani k průvalu ani nebyly zjištěny falešné 

alarmy nebezpečí průvalu. Antiprůvalový systém byl přebrán provozem plynulého odlévání TŽ 

do plného provozu. Během tohoto provozu bylo dále analyzováno chování algoritmu, byly 

analyzovány trendy průběhu koeficientu tření během provozu. Algoritmus je spolehlivý a 

splňuje všechny očekávání provozu ZPO.  

7.1 Diagnostika oscilačního mechanismu 

Jako přidaná hodnota nového systému byla vyvinuta nová metoda diagnostiky 

oscilačního mechanismu pomoci digitálních akcelerometrů, který je schopen předněji zachytit 

změny během odlévání a upozornit operátora na vznikající anomálii během provozu plynulého 

odlévání. Na Obr. 33 je zobrazen trend všech tří os digitálního akcelerometru. Tyto signály 

můžeme porovnat se signály ze starého systému DGS, který je zobrazen na Nový systém již 

nepotřebuje pro svou funkci tuto aplikaci, protože funguje autonomně. Pro potřeby údržby je 

dostupný záznam signálu v softwaru IBA. Výhodou připojení PLC na IBU je bezesporu 

vzorkování rychlosti taktu PLC což je cca 50 milisekund. Tato rychlost vzorkování je 

dostačující pro analýzu vzniklých poruch, protože v systému nejsou rychlé děje.  

Na Chyba! Chybný odkaz na záložku. jsou zobrazeny signály analogového 

akcelerometru (Amplituda X, Y, Z). Jak je vidět, změna v trendu není patrná a je těžce 

zachytitelná pro případný záznam změny a predikce poruchového stavu. Nový systém (Obr. 

33) je citlivější a přesnější v měření amplitud oscilačního mechanismu i v zobrazení koeficientu 

tření.  
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Obr. 34. V starém systému DGS nebyly zřejmé změny jednotlivých os, natož v novém 

systému lze jasně analyzovat jednotlivé změny, které dopomohou technologům k lepší zpětné 

analýze případně vzniklým technologickým anomáliím během plynulého odlévání oceli.  

Starý systém DGS měl ve svém algoritmu zahrnut zdvih oscilačního mechanismu, 

reagoval na jeho změnu a využíval tento signál z analogového akcelerometru pro vyhodnocení 

nebezpečí průvalu. Šum v proudové smyčce zkresloval tento signál, přechodem na digitální čip 

v akcelerometru tento signál zpřesnil a lze jeho změnu využít pro podpůrnou funkci v algoritmu 

nového systému. Změna tohoto signálu není hlavním členem nového antiprůvalového systému, 

ale je podpůrnou funkcí pro analýzu korelace mezi jednotlivými změnami signálu a nežádoucí 

trhlinou anebo průvalem na předlitku licího proudu.  Starý systém oproti novému měl rozdílný 

akční člen oscilačního mechanismu, motor s kardanem se chove během oscilace odlišně nežli 

hydraulický válec. Po přechodu na nový systém je zřejmé že vzniklé tření v krystalizátoru se 

více projevil na pohybu motoru než na pohybu hydraulického válce, který má podstatně větší 

sílu. Výhodou nového systému je snímání tlaku v hydraulickém válci nad pístem a pod pístem 

podle kterého jde vypočítat koeficient tření který jasně zobrazuje změnu zatížení válce během 

vzniklého tření v krystalizátoru. 

Obr. 33.: Trend digitálního akcelerometru osy X, Y, Z 
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Samotná aplikace systému DGS je již zastaralá a změny signálu nejsou v aplikaci 

zřetelné. Tato skutečnost stěžovala práci obsluze licího stroje, která po vzniku alarmu nebezpečí 

průvalu svou pozornost směřovala aplikaci DGS, kde sledovali další vývoj signálu tření a 

zdvihu ramena oscilačního mechanismu. Nový systém již nepotřebuje pro svou funkci tuto 

aplikaci, protože funguje autonomně. Pro potřeby údržby je dostupný záznam signálu 

v softwaru IBA. Výhodou připojení PLC na IBU je bezesporu vzorkování rychlosti taktu PLC 

což je cca 50 milisekund. Tato rychlost vzorkování je dostačující pro analýzu vzniklých poruch, 

protože v systému nejsou rychlé děje.  

Na Chyba! Chybný odkaz na záložku. jsou zobrazeny signály analogového 

akcelerometru (Amplituda X, Y, Z). Jak je vidět, změna v trendu není patrná a je těžce 

zachytitelná pro případný záznam změny a predikce poruchového stavu. Nový systém (Obr. 

33) je citlivější a přesnější v měření amplitud oscilačního mechanismu i v zobrazení koeficientu 

tření.  

Obr. 34.: Trend starého systému DGS 

7.2 Koeficient tření 

Koeficient tření zobrazuje vypočtené teoretické tření ze signálu tlaku a sil oscilačního 

válce, tento signál se ověřil jako nejspolehlivější určení probíhajícího děje v krystalizátoru 

a jeho změna koreluje se vznikem trhliny nebo průvalu. Koeficient tření je základním vstupem 

pro algoritmus nového antiprůvalového systému. Tento signál je jednoznačně schopen svým 
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nárustem v daném časovém okně predikovat případnou poruchu během lití, tak aby byl systém 

schopen automaticky zareagovat a nedošlo k poruše během plynulého odlévání.  

V další části bude zobrazen v trendu signál koeficientu tření a jeho nárust během vzniku 

trhlin, jak lze vidět na  

 došlo k prudkému nárustu koeficientu tření (červená osa), na který nový antiprůvalový 

systém zareagoval vyhlášením alarmu nebezpečí průvalu a následným zpomalením licí 

rychlosti. Na Obr. 33 je zobrazen trend starého systému během vzniku trhliny. Starý systém 

nezaznamenal velkou změnu signálů a nevyhlásil alarm v reakci na změnu signálů.  

Výhodou nového antiprůvalového systému je uživatelsky přístupný systém pro změny 

a případné technologické testy během plynulého odlévání. Starý systém byl pro provoz „černá 

skříňka“, jednotlivé bloky algoritmu byly skryté z důvodů firemního tajemství a duševního 

vlastnictví firmy Dasfos s.r.o. V případě vzniklé poruchy nastával problém, ve spolupráci 

s údržbou, rozklíčovat poruchu. Problémem byl i zdlouhavý dovoz externího pracovníka firmy, 

který antiprůvalový systém dodává, tato skutečnost měla leckdy za následek mnohahodinový 

prostoj v provozu. Nový antiprůvalový systém je uživatelský jednoduchý, samotné nastavení 

hodnot je možné provést v aplikaci informačního systému. 

7.3 Porovnání starého systému DGS a nového systému  

Na blokovém zařízení plynulého odlévání (ZPO) v TŽ, a.s., byl od roku 2000 pro 

predikci nebezpečí průvalu využíván, tzv. DGS antiprůvalový systém. Systém DGS byl založen 

na snímání výstupů z jednoosého akcelerometru instalovaného na ramenu oscilačního 

mechanismu krystalizátoru. Analýza časových posunů signálu kardanu motoru 

elektromechanické oscilace byla hlavní funkcí algoritmu starého systému DGS. Změna tohoto 

časového posunu znamenala pro starý systém signál změny tření v krystalizátoru. Pro tyto 

signály byly společností Dasfos navrženy hodnotící algoritmy, které v případě nebezpečí 

průvalu upozornily osádku pracovníku licího stroje provozu plynulého odlévání na vznikající 

změny a možnou technologickou poruchu, jak můžeme nazvat vznik trhliny anebo průval. Díky 

nahrazení elektromechanické oscilace, oscilací hydraulickou však došlo ke ztrátě klíčového 

signálu z kardanu, čímž se původní antiprůvalový systém DGS stal nefunkční, a bylo proto 

nezbytné hledat cesty jeho nahrazení. Jak lze vidět na Obr. 35 je evidentní, jak signál 

koeficientu tření zareagoval na vzniklou trhlinu, jelikož se jedná o citlivá data nejsou osy 

podrobně popsány. Kdežto na Obr. 36 je zachycena křivka starého systému během vzniku 

trhliny, nárust tření starého systému DGS není tak markantní jako tomu je u nového systému. 
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 Další situace, kdy došlo k nárustu koeficientu tření byly přidány do příloh 4 až 7 této 

disertační práce. Na obrázku je koeficient tření znázorněn červenou křivkou. Ve většině případu 

po vzniku nárustu koeficientu tření dojde k vzniku trhliny v menisku. Okamžitý technologický 

stop anebo zpomalení rychlosti tuto trhlinu zotaví ale může se stát, že tření se nadále neuklidní 

a je potřeba delší zásah do rychlosti lití. Další výhodou nového systému je přístupnost nového 

algoritmu pro pracovníky řídicích systému TŽ a.s. Systém je uživatelský přístupný a může 

pověřený programátor úseku řídicích systému libovolně nastavovat a upravovat jak samotná 

kritéria, tak veškeré hodnoty podle požadavku technologů ocelárny. Vše bylo vyvinuto tak aby 

byl algoritmus bezpečný a nebyl černou skříňkou pro podnik, jak tomu bylo u starého systému 

DGS, kde pro jakoukoliv úpravu bylo potřeba volat externí firmu, která držela ͵͵know howʹʹ 

duševní vlastnictví algoritmu což byl problém obzvlášť časově během kontinuálního provozu, 

kde bez antiprůvalového systému je provoz plynulého odlévání zakázán provozovatelem. 

 

Obr. 35.: Zachycení trhliny novým antiprůvalovým systémem 

 Na Obr. 36 je zachycen starý DGS systém, lze vidět signál mazání, který je znázorněn 

modrou křivkou, následně amplituda zdvihu (zelená křivka), hladina oceli v krystalizátoru (šedá 

křivka), tření (červená křivka), rychlost lití (růžová křivka), alarm nebezpečí průvalu (oranžová 

křivka). Starý systém zaznamenal změnu tření, ale tato změna nebyla tak markantní, aby 

vyvolala alarm nebezpečí průvalu, kdežto u nového systému byl vyhlášen alarm a následně 
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došlo k automatickému zpomalení rychlosti lití. Zkoušky probíhaly během plynulého odlévání 

kruhových rozměrů, provoz u pravoúhlých rozměru předlitku nevyžaduje antiprůvalový systém 

z důvodu podstatně menšího rizika vzniku trhliny u menších rozměrů. Kruhové rozměry jsou 

odlévány o průměru 320 cm, 410 cm, 525 cm, 600 cm. Největší riziko průvalu je u největších 

rozměrů, následky průvalu jsou pak značné z důvodu velkého množství vylité oceli do prostor 

oblouků licího stroje, kde se nacházejí segmenty s vodicími válečky. Vypalování jednotlivých 

segmentů po průvalu může vytvořit prostoj ve výrobě řádově dvě až čtyři hodiny, tento prostoj 

je společný pro všechny licí proudy z důvodu přístupu k danému zalitému proudu. Prostoj ve 

výrobě provozu ZPO je velká ekonomická ztráta pro ocelárnu, proto je vysoká priorita pro 

vývoj různých podpůrných systému pro predikci nebezpečných stavů, které mohou způsobit 

prostoj na licím proudu anebo prostoj na celém ZPO což je úzké místo ve výrobě oceli, protože 

zablokuje jak provozy mimopecního zpracování oceli a konvertorovou kyslíkovou ocelárnu tak 

provoz vysoké pece, který je obtížné utlumit z technologických důvodu. 

 

Obr. 36.: Zachycení trhliny starým antiprůvalovým systémem 

Po dokončení zkoušek nového antiprůvalového systému v teplém provozu byla 

zprovozněna automatická úprava licí rychlosti v závislosti na upozornění nebezpečí průvalu. 

Operátor v tuto chvíli již pouze plní funkci dohledu na automatické snížení rychlosti a křivky 

jednotlivých os v průběhu nebezpečí průvalu, a na vývoj trendu koeficient tření. V průběhu 

zkoušek občas došlo k zacelení trhliny a uklidnění koeficientu tření po jednom zpomalení licí 

rychlosti, avšak byly případy kdy systém dvakrát zareagoval v intervalu 5 minut.  
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Nový systém byl po zkouškách spuštěn do plného provozu a je průběžně sledován, 

a vyhodnocován technology, a pracovníky údržby. Každá anomálie je analyzována, 

vyhodnocována a porovnávána se starým systémem. Během posledního roku, kdy je nový 

systém plně ve funkci nedošlo během lití k průvalu, došlo pouze ke vzniku trhliny. Další výzvou 

bylo nastavení kritérii pro vyhodnocení antiprůvalového systému podle roztříděných značek 

oceli do čtyř skupin. Postupnou analýzou a nastavením kritérii bylo dosaženo zlepšení 

vyhodnocení antiprůvalového systému. Významným přínosem pro rozvoj vědního oboru je 

návrh, ověření a realizace metodiky predikce průvalu v podobě nového algoritmu pro 

vyhodnocení nebezpečí průvalu.  

Nové digitální akcelerometry mají výhodu přesnější diagnostiky oscilačního 

mechanismu. Operátor včasně upozorní na anomálie spojené s přestavbou odlévaného formátu 

a výměnou jednotlivých licích jednotek, a krystalizátoru strojní údržbu o stavu oscilačního 

mechanismu. Rychlým zásahem strojní údržby se předejde následnému průvalu a prostoji na 

daném proudu, který zapříčiní nedodržení výrobního plánu. 

Online zobrazení jednotlivých signálů z akcelerometru, koeficientu tření a rychlosti lití 

usnadňuje operátorovi rychle zareagovat na vznikající poruchu. Nedílnou součásti výzkumného 

úkolu je automatická regulace licí rychlosti a samozřejmě automatické zpomalení licí rychlosti 

při alarmu nebezpečí průvalu. Přínosem pro praxi je rovněž připojení technologie do 

diagnostického softwaru IBA. Pomoci tohoto diagnostického softwaru je schopný technik 

údržby rychle a efektivně diagnostikovat poruchu a určit příslušné opatření pro zamezení 

opakování poruchy. 

Na základě provedené rešerše v kapitole 4 bylo zjištěno, že v současné době se pro 

predikci průvalu používají teplotní snímače na povrchu krystalizátoru v nepřístupném místě pro 

údržbu během provozu. Tyto metody predikce průvalu pomoci termočlánku jsou zastaralé, 

příchodem Průmyslu 4.0 do průmyslového odvětví máme k dispozici nové signály, které 

můžeme analyzovat a hledat souvislost mezi změnou signálu a dějem v krystalizátoru. Tato 

moderní diagnostika procesu plynulého odlévání oceli napomáhá většímu přehledu operátora 

na děje tuhnutí oceli v primární části a eliminaci veškerých nežádoucích dějů včasným zásahem 

řídicího systému. Navržený algoritmus pro predikci průvalu posunul vědní obor diagnostiky 

plynulého odlévání oceli.  

V podmínkách blokového zařízení plynulého odlévání TŽ byl vyvinut nový 

antiprůvalový systém pracující na základě analýzy zatížení válců hydraulické oscilace. Jako 
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vhodný indikátor rizikových stavů v průběhu plynulého odlévání se osvědčil koeficient tření, 

který je počítán na základě analýzy pracovních křivek válce ve stavu bez zatížení a během 

odlévání. Bylo také prokázáno, že pro správnou funkci navrženého antiprůvalového systému je 

nezbytné používat různé kritické nárůsty koeficientu tření a sledovat je v různých časových 

oknech. Nutnost používat pro různé jakosti (a také formáty) odlišné přípustné nárůsty 

koeficientu tření v různých časových oknech. Toto vyplývá z rozdílného projevu jednotlivých 

ocelí během tuhnutí, kdy některé značky vykazují vysokou a nepravidelnou smrštivost, jiné 

zase náchylnost k lepení ke stěně krystalizátoru. Tyto děje mohou být vyvolány změnou 

koeficientu tření v průběhu odlévání, které přímo nesouvisí s rostoucím nebezpečím průvalu, 

ale jsou přirozeným projevem dané oceli během tuhnutí. Aktuálně se na daném zařízení 

plynulého odlévání používají celkově čtyři úrovně kritických nárůstů koeficientu tření, které 

jsou navíc sledovány pro jednotlivé značky v různých časových oknech. Vyvinutý 

antiprůvalový systém navíc umožňuje automaticky generovat adekvátní zásahy do procesu 

odlévání a efektivně tak zamezit vzniku průvalu bez nutné asistence osádky, což koresponduje 

s moderními požadavky na dodržení zásad Průmyslu 4.0. Aktuálně se taky pracuje na dalším 

rozvoji již vyvinutého a plně funkčního systému, kdy se podařilo odzkoušet nový tříosý 

digitální akcelerometr, jehož implementací bude možné dále zpřesňovat detekci rizikových 

stavů a provádět diagnostiku celého oscilačního mechanismu.  

Podstatným krokem ve vývoji nového antiprůvalového systému byla myšlenka 

nastavení individuálních kritérii pro nastavení rizikového nárustu koeficientu tření a nastavení 

kritérii časového okna pro vyhodnocení změny nárustu koeficientu tření. Dalším podstatným 

krokem bylo tyto kritéria rozdělit do čtyř skupin a postupné nastavení zpřísnění vyhodnocení 

anebo nastavení mírnějších kritérii u značek, které nejsou náchylné na vznik trhlin. Tato 

operace vedla k podstatnému zlepšení funkce antiprůvalového systému. Po dokončení 

roztřídění značek oceli do čtyř skupin a nastavení kritérii pro každou skupinu nebyl zachycen 

průval během provozu. Průval vzniknul pouze během počátku lití, kde tato porucha je 

přisouzena lidskému faktoru. 

Po zhodnocení výsledků práce lze konstatovat, že antiprůvalový systém je plnohodnotná 

náhrada starého systému, jako přidaná hodnota jsou lepší výsledky sledovány během ročního 

vývoje nového systému. Přesnější výsledky predikce různých anomálii v technologickém 

postupu plynulého odlévání dopomohlo k zefektivnění výroby, optimalizace licí rychlosti na 

maximum a spokojenosti vedoucích pracovníku provozu ocelárny. 
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8 ZÁVĚR 

V souladu s rostoucím trendem zavádění konceptu Průmyslu 4.0, digitalizace výrobních 

podniků, a technologických celků byl vyvinut systém podle vytyčených cílů a požadavku.  

Nový antiprůvalový systém naplnil požadavky provozu na robustní systém, který spolehlivě 

plní svou funkci antiprůvalového systému a plnohodnotně nahradil původní systém DGS. 

Samotné nebezpečí průvalu během plynulého odlévání zkušebního provozu bylo zachyceno a 

změnou rychlosti lití nedošlo k protržení licí kůry ale k zacelení trhliny na předlitku. Očekávání 

úplné funkčnosti nového systému byla splněna, navíc byly zachyceny trhliny, které starý systém 

DGS nebyl schopen vyhodnotit a upozornit na tuto technologickou anomálii. Antiprůvalový 

systém byl spuštěn do trvalého provozu a bude dále rozšiřován o další zdokonalení v predikci 

povrchových vad na povrchu předlitku. Během ročního provozu nového antiprůvalového 

systému nedošlo k průvalu během lití, vznik trhlin bez zachycení antiprůvalovým systémem se 

snížil na polovinu. Rozhraní nového systému je uživatelsky přístupné pro úpravy kritérii, a tak 

umožňuje v budoucnu změnu nastavení hodnot pro vyhodnocení algoritmu v případě 

požadavku technologů na různé testy. Díky tomuto rozhraní není nový systém tzv. černá skříňka 

ale je uživatelsky přístupný pro další rozšíření. 

V úvodní části disertační práce byla popsána teoretická východiska starého systému 

DGS, byl popsán starý systém diagnostiky oscilačního mechanismu a charakterizovaná 

prediktivní údržba. Technický prostředek, který byl řešen v disertační práci byl krystalizátor, 

diagnostika oscilačního stolu a algoritmus pro vyhodnocení změny tření v krystalizátoru. 

V teoretické části byly popsány technologické děje v krystalizátoru a problematika přetržení 

licí kůry během plynulého odlévání. Dále byla provedena rešerše v oblasti odborných 

zahraničních publikací, která prokázala novost provedeného řešení v této disertační práci. 

Hlavní pozornost byla věnována navrhovanému modelu pro výpočet koeficientu tření  

a vývoj nového algoritmu pro podporu antiprůvalového systému. Dále zavedení do provozu 

nových digitálních akcelerometrů pro přesnější diagnostiku oscilačního mechanismu. V rámci 

řešení byla navržena struktura algoritmu nového antiprůvalového systému. 

 Významnou roli ve struktuře modelu zaujímá roztřídění značek oceli. K řešení 

roztřídění značek oceli bylo použito chemického složení jednotlivých značek. Vytvořeny byly 

čtyři skupiny, pro které byly navrženy kritéria nastavení algoritmu. Vstupy do fáze třídění 

značek oceli byly chemické parametry, a to zejména obsah uhlíku v oceli. Druhým hlavním 

vstupem algoritmu byl výpočet koeficientu tření, který byl popsán podrobně v disertační práci. 
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V praktické části byl popsán vývoj nového algoritmu, implementace vyvinutého 

systému do provozu, zkoušky během plného provozu, odladění nastavení hodnot kritérii 

a paralelně byly odzkoušeny nové digitální akcelerometry, které posunuly diagnostiku 

oscilačního mechanismu o řád výše v přesnosti měření odchylek uložení licí jednotky. Následně 

byl zhodnocen a porovnán starý antiprůvalový systém s nový systémem. Zjištěné byly 

jednoznačné pozitivní výsledky nového systému, které mají vliv na efektivitu výroby a plnění 

výrobního plánu. Hlavní posun je v nulovém počtu průvalu během dosavadního provozu 

nového antiprůvalového systému a ve včasném upozornění o vzniklém nestandartním ději 

v krystalizátoru a automatický včasný zásah systému na vzniklou technologickou poruchu.  

 Významným vědeckým přínosem pro rozvoj vědního oboru je návrh, realizace a ověření 

metodiky antiprůvalového systému pro provoz plynulého odlévání oceli. Mezi další přínosy 

patří metodika výpočtu koeficientu tření, která je hlavním vstupem pro nový antiprůvalový 

systém. Antiprůvalový systém představuje pro firemní praxi zcela nový a inovativní přístup, 

kdy technologický úsek podniku bude mít nové možnosti, které mohou využít pro nové 

technologické postupy, optimalizaci výroby a další rozvoj podniku. 
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Příloha 1 

Zdrojový kód pro vyhodnocení koeficientu tření 

 

Fric= (FrcI hot - FrcI- cold)/(2*Stroke*(mould width+mould thickness)* Mould hot length 
Symbolic representation: 
     A     "EHA_DB".OSC_STA 

      =     L     28.0 

      A     L     28.0 

      JNB   _003 

      L     "EHA_DB_CTRL~1".Integration.Cyl_Force_Integr 

      L     "EHA_DB_EmptyAcq".ActNullFrcI1 

      -R     

      T     #TMP_AUX_REAL 

 

_003: NOP   0 

      A     L     28.0 

      JNB   _004 

      CALL  "SYC_FC_LOW_PASS_FILTER" 

       IN_Value         :=#TMP_AUX_REAL 

       IN_Time_Constant :=5.000000e+000 

       IN_Clock         :=MD32 

       OUT_value        :=#TMP_FILT_NOT_USED 

       IN_OUT_value_real:="EHA_DB_CTRL~1".Integration.Cyl_Force_Integr_Filter 

_004: NOP   0 

      A(     

      A     L     28.0 

      A(     

      L     "EHA_STRAND_Data".FROM_STR.MLD_TK 

      L     0.000000e+000 

      <>R    

      )      

      JNB   _005 

      L     "EHA_STRAND_Data".FROM_STR.MLD_WD 

      L     "EHA_STRAND_Data".FROM_STR.MLD_TK 

      +R     

      T     #TMP_AUX_REAL1 

      AN    OV 

      SAVE   

      CLR    

_005: A     BR 

      )      

      JNB   _006 

      L     2.000000e+000 

      L     #TMP_AUX_REAL1 

      *R     

      T     #TMP_AUX_REAL1 

_006: NOP   0 

      A     L     28.0 

 

      A(     

      L     "EHA_STRAND_Data".FROM_STR.MLD_TK 

      L     0.000000e+000 

      ==R    

      )      

      JNB   _007 

      L     "EHA_STRAND_Data".FROM_STR.MLD_WD 
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      L     3.141593e+000 

      *R     

      T     #TMP_AUX_REAL1 

_007: NOP   0 

      A     L     28.0 

      JNB   _008 

      L     #TMP_AUX_REAL1 

      L     1.000000e+003 

      /R     

      T     #TMP_AUX_REAL1 

_008: NOP   0 

      A     L     28.0 

      JNB   _009 

      L     "EHA_DB_CTRL~1".Process_Data.Actual_Stroke 

      L     1.000000e+003 

      /R     

      T     #TMP_AUX_REAL2 

 

_009: NOP   0 

      A(     

      A     L     28.0 

      JNB   _00a 

      L     #TMP_AUX_REAL2 

      L     #TMP_AUX_REAL1 

      *R     

      T     #TMP_AUX_REAL1 

      AN    OV 

      SAVE   

      CLR    

_00a: A     BR 

      )      

      JNB   _00b 

      L     #TMP_AUX_REAL1 

      L     "EHA_DB".Constants.Mld_Len 

      *R     

      T     #TMP_AUX_REAL1 

 

_00b: NOP   0 

      A(     

      A     L     28.0 

      JNB   _00c 

      L     "EHA_DB_CTRL~1".Integration.Cyl_Force_Integr_Filter 

      L     #TMP_AUX_REAL1 

      /R     

      T     #TMP_AUX_REAL 

      AN    OV 

      SAVE   

      CLR    

 

_00c: A     BR 

      )      

      JNB   _00d 

      L     #TMP_AUX_REAL 

      L     1.000000e+003 

      /R     

      T     "HMI_PVars".EHA_WS_FRIC_COEF 

_00d: NOP   0 

 

      A     L     28.0 

      NOT    
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      JNB   _00e 

      L     0.000000e+000 

      T     "HMI_PVars".EHA_WS_FRIC_COEF 

_00e: NOP   0 

 

absolut: 

      A     DB600.DBX    0.1 

      =     L     28.0 

      A     L     28.0 

      JNB   _003 

      L     DB620.DBD  574 

      L     DB670.DBD   14 

      -R     

      T     #TMP_AUX_REAL 

_003: NOP   0 

      A     L     28.0 

      JNB   _004 

      CALL  FC   111 

 

       IN_Value         :=#TMP_AUX_REAL 

       IN_Time_Constant :=5.000000e+000 

       IN_Clock         :=MD32 

       OUT_value        :=#TMP_FILT_NOT_USED 

       IN_OUT_value_real:=DB620.DBD586 

_004: NOP   0 

 

      A(     

      A     L     28.0 

      A(     

      L     DB181.DBD  132 

      L     0.000000e+000 

      <>R    

      )      

      JNB   _005 

      L     DB181.DBD  128 

      L     DB181.DBD  132 

      +R     

      T     #TMP_AUX_REAL1 

      AN    OV 

      SAVE   

      CLR    

_005: A     BR 

      )      

      JNB   _006 

      L     2.000000e+000 

      L     #TMP_AUX_REAL1 

      *R     

 

      T     #TMP_AUX_REAL1 

_006: NOP   0 

      A     L     28.0 

      A(     

      L     DB181.DBD  132 

      L     0.000000e+000 

      ==R    

 

      )      

      JNB   _007 

      L     DB181.DBD  128 

      L     3.141593e+000 
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      *R     

      T     #TMP_AUX_REAL1 

_007: NOP   0 

 

      A     L     28.0 

      JNB   _008 

      L     #TMP_AUX_REAL1 

      L     1.000000e+003 

      /R     

      T     #TMP_AUX_REAL1 

_008: NOP   0 

      A     L     28.0 

      JNB   _009 

      L     DB620.DBD  500 

      L     1.000000e+003 

      /R     

      T     #TMP_AUX_REAL2 

_009: NOP   0 

      A(     

      A     L     28.0 

      JNB   _00a 

      L     #TMP_AUX_REAL2 

      L     #TMP_AUX_REAL1 

      *R     

      T     #TMP_AUX_REAL1 

      AN    OV 

      SAVE   

      CLR    

_00a: A     BR 

      )      

 

      JNB   _00b 

      L     #TMP_AUX_REAL1 

      L     DB600.DBD  532 

      *R     

 

      T     #TMP_AUX_REAL1 

_00b: NOP   0 

      A(     

      A     L     28.0 

      JNB   _00c 

      L     DB620.DBD  586 

      L     #TMP_AUX_REAL1 

      /R     

      T     #TMP_AUX_REAL 

      AN    OV 

      SAVE   

      CLR    

_00c: A     BR 

      )      

 

      JNB   _00d 

      L     #TMP_AUX_REAL 

      L     1.000000e+003 

      /R     

      T     DB220.DBD  150 

_00d: NOP   0 

      A     L     28.0 

      NOT    

      JNB   _00e 



95 

 

 

      L     0.000000e+000 

      T     DB220.DBD  150 

_00e: NOP   0 
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Příloha 2 

Zdrojový kód pro vyhodnocení nebezpečí průvalu 

FUNCTION_BLOCK FB190 

TITLE = 'Blok pro vyhodnocování tření' 

// Sledujeme změnu friction coefficientu. 

// Friction coefficient se lineárně interpoluje 

// v simatiku oscilací s periodou 600 ms. 

// Komunikace se spouští co 400 ms. 

// Vzorkování je tedy zvoleno co 500 ms. 

VERSION: '1.0' 

AUTHOR: MIPL 

NAME: Name 

FAMILY: Family 

VAR_INPUT 

    Treni_Akt: REAL; 

    TreniRozdil_Limit: REAL; 

    PocetVzorku: INT; 

    Inicializace: BOOL; 

    END_VAR 

VAR_OUTPUT 

    Treni_Max: REAL; 

    Treni_Min: REAL; 

    Treni_Alarm: BOOL; 

    END_VAR 

VAR 

    Ukazovatko: INT; 

    Index: INT; 

    PocetVzorku_VRozsahu: INT; 
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    PocetVzorku_Minuly: INT; 

    TreniAkt_VRozsahu: REAL; 

    TreniRozdil: REAL; 

    ZmenaPoctuVzorku: BOOL; 

    Vzorky: ARRAY [1..150] OF REAL; 

END_VAR 

CONST 

    Hodnota_DR := 0.0; 

    Hodnota_HR := 100.0; 

    PocetVzorku_Max := 120; 

    PocetVzorku_Min := 60; 

END_CONST 

//Kontrola parametrů 

    IF PocetVzorku > PocetVzorku_Max THEN PocetVzorku_VRozsahu := PocetVzorku_Max; 

    ELSIF PocetVzorku < PocetVzorku_Min THEN PocetVzorku_VRozsahu := PocetVzorku_Min; 

        ELSE PocetVzorku_VRozsahu := PocetVzorku ; END_IF; 

    IF Treni_Akt > Hodnota_HR THEN TreniAkt_VRozsahu := Hodnota_HR; 

    ELSIF Treni_Akt < Hodnota_DR THEN TreniAkt_VRozsahu := Hodnota_DR; 

        ELSE TreniAkt_VRozsahu := Treni_Akt; END_IF; 

//Po změně počtu vzorků musíme inicializovat:     

    IF PocetVzorku_VRozsahu = PocetVzorku_Minuly THEN ZmenaPoctuVzorku := false; 

    ELSE ZmenaPoctuVzorku := true; END_IF; 

    PocetVzorku_Minuly := PocetVzorku_VRozsahu; 

     

//Uložení vzorků do pole hodnot: 

    IF (Inicializace = True OR ZmenaPoctuVzorku = true) THEN 

        FOR Index := 1 TO PocetVzorku_VRozsahu BY 1 DO 

            Vzorky[Index] := TreniAkt_VRozsahu; 
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        END_FOR; 

        Ukazovatko := 1; 

        ELSe 

            Vzorky[Ukazovatko] := TreniAkt_VRozsahu; 

            Ukazovatko := Ukazovatko + 1; 

            IF Ukazovatko > PocetVzorku_VRozsahu THEN 

                Ukazovatko := 1; 

            END_IF; 

        END_IF; 

        //Vyhodnocení:     

    Treni_Min := Hodnota_HR; 

    Treni_Max := Hodnota_DR; 

    FOR Index := 1 TO PocetVzorku_VRozsahu BY 1 DO 

        IF Treni_Min > Vzorky[Index] THEN Treni_Min := Vzorky[Index]; END_IF; 

        IF Treni_Max < Vzorky[Index] THEN Treni_Max := Vzorky[Index]; END_IF; 

    END_FOR; 

    TreniRozdil := Treni_Max - Treni_Min; 

    IF TreniRozdil > TreniRozdil_Limit THEN Treni_Alarm := true; 

        ELSE Treni_Alarm := false; END_IF; 

 

END_FUNCTION_BLOCK 
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Příloha 3 

Zdrojový kód roztřídění oceli podle chemického složení 

#ifndef __FrictKoefMgr_LOADED 

#define __FrictKoefMgr_LOADED 1 

 

// #include "TV:Drivers.h" 

// #include "TV:Ladeni.h" 

// #include "TV:TimeProc.h" 

// #include "TV:smgunit.h" 

 

typedef struct 

{ 

 long dtp; 

 short skupina; 

} TDtpFrictKoef; 

 

class TFrictKoefClass 

{ 

  private: 

 TDtpFrictKoef buffer[10000]; //vice nez deset tisic DTP nikdy nebude 

 long poslDtp; 

 short poslSkupina; 

 int indexPlneni; 

 void Napln(long dtp, short skupina); 

 

  public: 

 TFrictKoefClass(); 
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 short SkupinaDleDtp(long dtp); 

}; 

 

extern TFrictKoefClass FrictKoefMgr; 

 

#endif 

 

#include <stdlib.h> 

#include <stdio.h> 

#include <string.h> 

#include "FrictKoefMgr.h" 

//#include "TV:Drivers.h" 

//#include "TV:Ladeni.h" 

//#include "TV:ProcUnit.h" 

 

 

/* 

12.10.2021  

Vytvoren modul FrictKoefMgr.cxx, na zaklade DTP poskytne skupinu frikcniho koeficientu,  

kterou pak SimatMgr zasle do 5 simatiku regulace hladin, DB183, offset 2. 

Pokud nove DTP nebude zavedeno v tomto seznamu, tak automaticky spada do skupiny 2. 

*/ 

TFrictKoefClass FrictKoefMgr; 

TFrictKoefClass::TFrictKoefClass() 

{ 

 //vynulovat  

 indexPlneni = 0; 

 for (int i = 0; i < 100; i++) 
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 { 

  buffer[i].dtp = 0; 

  buffer[i].skupina = 0; 

 } 

 

 //naplnit 

 //data z Excelu DTP (pro disertační páci neuvedeny DTP TŽ ale použitý fiktivní DTP 1-15) 

 

 Napln(1, 2); 

 Napln(2, 1); 

 Napln(3, 1); 

 Napln(4, 3); 

 Napln(5, 2); 

 Napln(6, 2); 

 Napln(7, 3); 

 Napln(8, 2); 

 Napln(9, 1); 

 Napln(10, 1); 

 Napln(11, 3); 

 Napln(12, 2); 

 Napln(13, 2); 

 Napln(14, 3); 

 Napln(15, 2); 

 

 } 

short TFrictKoefClass::SkupinaDleDtp(long dtp) 

{ 

 if (dtp == poslDtp) 
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  return poslSkupina; 

  

 short retSkupina = 0; 

  

 for (int i = 0; i < 15; i++) 

 { 

  if (buffer[i].dtp == dtp) 

  { 

   retSkupina = buffer[i].skupina; 

   break; 

  } 

  if (buffer[i].dtp == 0) // 

  { 

   retSkupina = 20; //vychozi hodnota je 2, pozadavek technologu, posilam 20, 

abych to v SimatMgr zalogoval 

   break; 

  } 

  retSkupina = 20;  

 } 

 poslDtp = dtp; 

 poslSkupina = retSkupina; 

 return retSkupina; 

 

} 

 

void TFrictKoefClass::Napln(long dtp, short skupina) 

{ 

 buffer[indexPlneni].dtp = dtp; 



103 

 

 buffer[indexPlneni].skupina = skupina; 

 indexPlneni++; 

} 
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Příloha 4 

Příklad změny koeficientu tření během detekce nebezpečí průvalu. 
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Příloha 5 

Koeficient tření, oscilační síla. 
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Příloha 6 

Koeficient tření, moment motoru 
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Příloha 7 

Koeficient tření, EHA_WS_CAST_SP#4 

 

 

 

 

 

 

 


