
 

 

Realizováno s programy Dlubal… 

Dlubal Software s.r.o.   Software pro statické a dynamické výpočty  

Rozšíření zařízení na konti-
nuální lití oceli, Indie 

Zařízení na kontinuální lití v ocelárně 
JSW ISPAT v Indii se rozšíří o novou 
plošinu a další komponenty včetně 
schodiště. 
Zároveň dojde k vyztužení dosavad-
ní konstrukce kvůli zatížení novými 
komponenty a zvýšení její odolnosti 
proti zemětřesení. 
 
Projekt a realizace 

Rozměry zařízení v půdorysu činí asi 
33 m x 35 m a výška 15 m. 

Nová horní plošina zařízení na kon-
tinuální lití oceli se nazývá odlévací 
plošina a je navržena pro zatížení 
3 t/m². 

Na odlévací plošině se nachází kon-
trolní místa, takzvaná nouzová věd-
ra, která v případě havárie zachytí 
tekutou ocel, a dále jeřábové dráhy 
a jiná transportní zařízení. Nosnou 
konstrukci tvoří ocelové nosníky 
s rozpětím až 14 m. Největší z hlav-
ních nosníků má rozměry 
1200 x 600 mm (výška x šířka) 
a tloušťku plechu až 60 mm.  

Vyztužení konstrukce proti seizmic-
kému zatížení tvoří diagonály. 
Za účelem rychlého a efektivního 
projektování nové konstrukce se už 
od začátku využila možnost digitali-
zace a výměny dat mezi různými 
programy pro 3D projektování 
a výpočty.  

3D laserový skener digitalizoval 
dosavadní konstrukci a zobrazil 
ji jako trojrozměrný bodový oblak. 

Ten se dále převedl do konstrukční-
ho programu a poté do souboru 
RFEM pomocí funkcí pro import 
a export. Tímto způsobem vznikl 
základní model pro další analýzy. 

Statický výpočet podle Eurokódu 3 
proběhl v přídavném modulu RF-
STEEL EC3 programu RFEM. 

 

Grafické nástroje programu RFEM 
umožnily přehledné zobrazení vý-
sledků, například rozčlenění vyztu-
žení do různých kategorií a jejich 
barevné zobrazení v 3D grafikách. 

 

Na stavbě se podílely následující 
firmy: 

Zadavatel  

Jindal South West (JSW) Steel Ltd, 
Indie 

www.jsw.in 
 

Hlavní dodavatel 

SMS SIEMAG AG, Düsseldorf, Ně-
mecko  

www.sms-siemag.com 
 

Stavební práce a konstrukce 

Oehmichen & Bürgers, Düsseldorf, 
Německo 

www.oub.de 
 

Statický výpočet  

Inženýrská kancelář Mauss 

Düsseldorf, Německo 

www.ibmauss.de 
 

Software 

Dlubal Software s.r.o. 

Praha, Česká Republika 

www.dlubal.cz 

 

Model zařízení na kontinuální lití včetně rozšíření v programu RFEM (Foto: Dlubal Software) 

Zařízení na kontinuální lití v ocelárně JSW ISPAT, Indie (Foto: SMS SIEMAG) 


