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ABSTRAKT 

Následující práce se zabývá posouzením vlivu rekonstrukce ohřívací krokové pece 

na spotřebu zemního plynu. Hodnotí vliv jednotlivých zásahů – výměnu stropní izolace, 

izolace krokovacího mechanismu, výměnu stropních sálavých hořáků a vyčištění 

rekuperátoru. V experimentální části jsou pak uvedena složení spalin v různých výkonových 

režimech.  

Klíčová slova : ohřev, kroková pec, spotřeba zemního plynu, izolace, hořáky 

 

Subsequent work evaluates the influence of reconstruction walking beam furnace 

for heating in natural gas consumption. It evaluates the impact of different interventions –

 the exchange of roof insulation, insulation of walking beam, replacing roof radiant burners 

and heat exchanger cleaning. In the experimental part are given the composition 

of the combustion gases in different power modes. 

Keywords : heating, walking beam furnace, natural gas consumption, insulation, 

burners 
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1   ÚVOD 

Oheň byl zřejmě prvním přírodním živlem, který byl lidstvem objeven a ovládnut. 

Lesní požáry či vulkány demonstrovaly tuto sílu. Ta byla pak použita k vytápění v zimě 

a na vaření. Člověk byl ohněm natolik ohromen, že dřívější civilizace oheň a slunce 

považovaly za božstva.  

V průběhu milionů let, které pak následovaly, jsme se naučili mnoho o výrobě 

a využití tepla. V posledních několika stoletích byly formulovány zákony termodynamiky, 

výroby, přenosu a absorbce tepla, které se staly se základem moderního průmyslového 

rozvoje. Téměř všechny průmyslové a domácí procesy závisí na výrobě a využití tepla [4]. 

Hutní průmysl patří mezi energeticky nejnáročnější výrobní odvětví. Modernizace 

hutních závodů je charakterizována zvyšováním technicko-ekonomické úrovně jednotlivých 

technologických zařízení. Zvyšující se úroveň se projevuje příznivě v úsporách materiálu, 

zvyšování výtěžku kovu a ve snižování energetické náročnosti výroby [11]. 

Poměrně značná část paliv a energií se spotřebuje v hutnických pecích. Moderní 

hutnické pece jsou složitá mechanizovaná a automatizovaná zařízení a stejně komplikované 

jsou i pochody, které v nich probíhají [2]. 

Předložená bakalářská práce se zabývá posouzením přínosů provedené rekonstrukce 

krokové pece, která slouží k ohřevu plynule litých bram před jejich dalším zpracováním na 

válcovací trati P 1500 ve společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s.  

Uvedená rekonstrukce spočívala v několika dílčích úpravách. Jednalo se 

o rekonstrukci stropu, výměnu izolace trámců krokovacího mechanismu a výměnu stropních 

sálavých hořáků. Svůj podíl na snížení měrné spotřeby mělo v daném čase i vyčištění 

rekuperátoru pro ohřev spalovacího vzduchu. Cílem práce je tedy posoudit podíl těchto 

jednotlivých zásahů a především výměny hořáků na celkově dosažené úspoře energie. 
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2    OHŘÍVACÍ PECE 

Zařízení, ve kterém se uskutečňuje ohřev oceli před tvářením za tepla, nazýváme 

ohřívací pec. S rostoucí teplotou ohřevu se kov stává plastičtějším, deformační odpor se 

snižuje. Teplota ohřevu je o něco vyšší než válcovací či kovací teplota, neboť během dopravy 

od pece ke tvářecímu stroji nastávají ztráty tepla do okolní atmosféry, do válečkového 

dopravníku, v hydraulickém odokujovači apod. Teplota ohřevu je dána především chemickým 

složením oceli, vliv však má i řada dalších činitelů, jako např. vzdálenost pec – tvářecí stroj, 

doba a intenzita tváření, použití chladicí vody, odvod tepla do válců a další [2]. 

Soustavné zvyšování výkonu tratí má za následek pochopitelně i vzestup nároků na 

ohřívací pece. Tyto trendy spočívají například v intenzifikaci ohřevu, snaze o maximální 

možnou mechanizaci, nasazení IT technologií a dalších opatřeních, vedoucích k omezení 

lidského faktoru. Zmíněné zásahy se setkávají s větším úspěchem u pecí pracujících v režimu 

stacionárního ohřevu, tedy u kontinuálního ohřívacího módu, kdy materiál pecí prochází. 

Jedná se o pece strkací, krokové, karuselové a článkové. Kontinuální pece nabízejí větší 

možnosti pro úspory energie a minimalizují tepelné ztráty při odstavení pece [3]. Pracuje-li se 

s rozměrnými polotovary s velkou hmotností, jako jsou např. ingoty, je nutno použít 

nestacionární ohřev, který je aplikován u pecí hlubinných a u velkých pecí komorových. 

2.1 Hlubinné pece 

Hlubinné pece slouží k ohřevu ingotů, které jsou následně válcovány na blokovně. 

Podle druhu použitého paliva se dělí na plamenné a elektrické. Plamenné hlubinné pece lze 

dále s ohledem na předehřev spalovacích médií rozdělit na rekuperativní, regenerativní a bez 

výměníku. Naprosto majoritní podíl představují hlubinné pece vybavené rekuperátory. 

Hlubinné pece s ohledem na skutečnost, že se v nich ohřívaný materiál v průběhu ohřevu 

nepohybuje, musí pracovat v nestacionárním tepelném a teplotním režimu. Ten je možno 

rozdělit do dvou fází. V první z nich, ohřívací, pracuje pec s maximálním výkonem a teplota 

v ní roste. Ve druhé, vyrovnávací fázi, je pak příkon postupně snižován tak, aby se udržela 

teplota dosažená v první fázi. Na konci celého ohřevu již příkon dosahuje pouhých 

10 až 20 % maxima a dochází pouze ke kompenzaci tepelných ztrát. Při ohřevu studených 

ingotů z vysokouhlíkové nebo legované oceli se využívá třífázový režim ohřevu. V první fázi 

je příkon do pece snížen tak, aby rychlost nárůstu teploty neohrozila ohřívaný materiál 

pnutím. Tímto způsobem probíhá ohřev do cca 500 až 600 °C. Pak je již ocel v dostatečně 

plastickém stavu a zbylá část ohřevu probíhá klasickým způsobem. 

Hlavní technickohospodářské ukazatele hlubinných pecí shrnuje Tabulka 1. 
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Tabulka 1.  Technickohospodářské ukazatele práce palivových hlubinných pecí [1] 

Hmotnost ingotu  t 4 ÷ 15 (u VeHP až 25)
**

 

Hmotnost vsázky t 40 ÷ 90 (u VeHP až 120) 

Zatížení nístěje kg·m
-2

 4 000 ÷ 5 500 

Nístějová měrná 

výkonnost 

studená vsázka kg·m
-2

·h
-1

 300 ÷ 500 

teplá vsázka kg·m
-2

·h
-1

 cca 2500 

smíšená vsázka kg·m
-2

·h
-1

 400 ÷ 900 

Měrná spotřeba 

tepla (platí pro 

VP plyn)
* 

studená vsázka MJ·kg
-1

 1,50 ÷ 1,75 

teplá vsázka (povrch 800 °C) MJ·kg
-1

 0,63 ÷ 0,85 

smíšená vsázka MJ·kg
-1

 0,85 ÷ 1,35 

Tepelné zatížení pecního prostoru kW·m
-3

 60 ÷ 80 (u VeHP až 115) 

*
 Při použití koksárenského plynu je spotřeba o 10 až 20 % nižší 

**
 VeHP – Velkoprostorové hlubinné pece 

Hlubinné pece rozdělujeme na jednocestné a dvojcestné. 

2.1.1 Jednocestné hlubinné pece 

Pro tyto hlubinné pece je charakteristické použití jednoho až dvou hořáků v čelní stěně 

a umístění odtahu pod hořákem. Vyznačují se obdélníkovým tvarem s délkou do 10 m 

a šířkou cca 2,5 m. Výhodou tohoto typu hlubinné pece je především kompaktní konstrukce, 

jednoduché řešení odtahu spalin a přívodu spalovacích médií, a z toho samozřejmě plynoucí 

menší provozní a servisní nároky. 

Naopak problém představuje dodržení homogenity ohřevu vzhledem k délce nístěje. 

2.1.2 Dvojcestné hlubinné pece 

Dvojcestné hlubinné pece mají dva odtahy v protilehlých stěnách, přičemž hořáky jsou 

umístěny nad nimi. Tvar nístěje je čtvercový o hraně 4 – 6 m. Mohou být buď dvojsmyčkové 

se dvěma hořáky, či čtyřsmyčkové se čtyřmi hořáky. Oproti jednocestným hlubinným pecím 

se vyznačují větší měrnou výkonností a dosahují i lepší teplotní rovnoměrnosti. 

Na obr. 1 je znázorněno schéma dvojice dvojcestných hlubinných pecí typu AMCO. 

Každá z nich je vybavena čtyřmi krátkoplamennými hořáky. 



  6 

 

Obr. 1.  Dvojcestná hlubinná pec AMCO [9] 

2.2 Komorové pece 

Komorové pece jsou nejčastěji využívány při ohřevu tvarově různorodé vsázky. 

Nacházejí tedy své uplatnění v provozech jako jsou kovárny či lisovny. Nejčastěji se můžeme 

setkat s jejich dělením podle typu nístěje, tedy: 

 s pevnou nístějí, 

 s pohyblivou nístějí, tj. vozové. 

U vozové pece se nístěj pohybuje po kolejnicích až zcela mimo pecní komoru, takže 

umožňuje  sázení i tažení pomocí jeřábu a tedy lze ohřívat i velice rozměrné polotovary. Proto 

mohou mít tyto pece větší rozměry nístěje, až 20 x 6 m.  

S ohledem na velkou různorodost ohřívaného sortimentu, ať už se jedná o tvar, jakost 

či hmotnost, dosahují komorové pece relativně vysoké měrné spotřeby tepla na úrovni 

3 až 7 MJ·kg
-1

. Měrná výkonnost nepřekračuje 250 kg·m
-2

·h
-1

. S tím souvisí i nedostatečná 

možnost využití entalpie spalin, které mají v celém objemu pece přibližně stejnou teplotu. 

Proto je jejich výstupní teplota vysoká a tepelná účinnost komorových pecí nízká, cca 

10 až  30 %. Proto je velice vhodné vybavovat tyto pece rekuperátory. 
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Další kritérium, podle něhož je možno dělit komorové pece, je jejich tepelný režim. 

Pece pak dělíme na stacionárně a nestacionárně pracující. Stacionárně pracující pece se 

používají k ohřevu většího množství drobného materiálu. Tažení vsázky probíhá po 

jednotlivých kusech, které jsou bezprostředně nahrazovány, takže provoz je kontinuální. 

Obvykle se jedná o pece s pevnou nístějí. U nestacionárně pracujících komorových pecí se 

naopak veškerá vsázka nasazuje, resp. vytahuje ve stejném čase. 

S ohledem na skutečnost, že materiál během ohřevu zůstává trvale ve stejné poloze, je 

třeba volit typ a rozmístění hořáků tak, aby nedocházelo k místnímu přehřátí vsázky a teplotní 

pole bylo rovnoměrné. Je tedy vhodné volit větší počet hořáků o malém výkonu. Obvykle se 

umisťují do bočních stěn pece těsně nad nístějí, při větší výšce pracovního prostoru pece i 

výše s nasměrováním nad ohřívaný materiál. 

Materiál neleží přímo na nístěji, ale umisťuje se na podložky, což umožní přístup 

spalin i k jeho spodní straně. Pro lepší proudění spalin a zrovnoměrnění ohřevu se 

ponechávají mezery mezi materiálem a stěnami pece i mezi jednotlivými kusy materiálu. 

2.3 Strkací pece 

Strkací pece (někdy nazývané narážecí) nacházejí své použití v provozech válcoven, 

kde slouží k ohřevu sochorů a bram, zřídka i ingotů o malé tloušťce. Většinou se jedná 

o studenou vsázku. Schéma strkací pece klasické konstrukce je uvedeno na obr. 2. 

 

Obr. 2.  Strkací pec [9] 

Předvalky jsou po valníku dopravovány před sázecí vrata pece a následně pomocí 

tlačky nasazovány, přičemž zároveň před sebou tlačí již dříve nasazenou vsázku. Hořáky, 

umístěné ve stropu a dně pece, jsou směrovány proti pohybu vsázky. Odtahový kanál začíná 

poblíž prostoru sázecích vrat, takže pec pracuje jako protiproudý výměník tepla. Z toho plyne 

vysoká účinnost ohřevu 40 až 60 %. Strkací pece pracují s konstantním tepelným i teplotním 
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režimem, teplota po délce pece je však různá. Ohřev probíhá zpravidla třífázově, tzn. že je 

rozdělen na fázi předehřevu, ohřevu a vyrovnání. Podle toho se v peci rozlišují i tři zóny – 

předehřívací, ohřívací a vyrovnávací. 

Teplota spalin v předehřívací zóně se ve směru od sázecích vrat postupně zvyšuje. Na 

počátku ohřevu je zapotřebí zhruba do dosažení teploty 500 °C ohřívat materiál jen takovou 

rychlostí, aby nedošlo k příliš velkému teplotnímu spádu mezi povrchem a středem 

polotovaru. Předehřívací zóna slouží rovněž k hospodárnějšímu využití tepla obsaženého ve 

spalinách. Spaliny vstupují do předehřívací zóny s teplotou okolo 1300 ÷ 1400 °C, ale během 

průchodu zónou předají ohřívanému materiálu takové kvantum tepla, že ji opouštějí s teplotou 

pouhých 800 ÷ 1100 °C. Charakter přenosu tepla se po délce zóny mění z převládajícího 

konvekčního na začátku na radiační na konci. 

Velkou důležitost má volba optimální teploty odpadních spalin. Příliš nízká teplota 

způsobuje nižší přestup tepla na vsázku, prodloužení pobytu materiálu v peci a celkově nižší 

ohřívací výkon, který je pak nutno kompenzovat větší konstrukční délkou pece. Ovšem na 

druhé straně znamená nízká teplota odcházejících spalin i nízkou „komínovou ztrátu“ 

a vysokou efektivitu procesu ohřevu. 

Po průchodu předehřívací zónou vstupuje ohřívaná vsázka do zóny ohřívací. Zde se 

polotovary rychle ohřívají na požadovanou teplotu. Teplota spalin v této zóně převyšuje 

teplotu materiálu o 150 ÷ 250 K. Běžně se teplota pece v ohřívací zóně pohybuje okolo 

1300 ÷ 1400 °C. 

Nerovnoměrně prohřáté předvalky postupují z ohřívací zóny do zóny vyrovnávací, kde 

se vyrovnává teplotní rozdíl mezi povrchem a středem ohřívaného tělesa. Rozdíl mezi 

teplotou spalin a požadovanou teplotou ohřevu materiálu se zde volí mezi 50 a 70 K. 

Vyrovnávací zóna se využívá i při ohřevu tenkých těles jako pojistka proti přehřátí a spálení 

vsázky.  

Původně stavěné pece s pouze horním ohřevem byly postupně nahrazovány 

vícepásmovými agregáty s ohřevem z obou stran. Ohřev i spodní strany provalku umožňuje 

pohyb materiálu pecí po kluznicích. Na tyto podélné nosníky jsou kladeny značné nároky. 

Musí snášet vysoké teplotní zatížení včetně prudkých změn, mechanické namáhání i abrazi, 

musí odolávat chemickému působení pecní atmosféry i okují. Důraz je kladen rovněž na co 

nejmenší ovlivnění teplotního pole, povrchu ohřívaného materiálu a ztráty tepla.  

Kluznice se vyrábějí z kovu nebo z keramických materiálů. Výhodou keramických 

kluznic je skutečnost, že nevyžadují vodní chlazení, což v praxi uspoří 10 – 20 % tepelného 

příkonu pece a také výrazně méně ovlivňují homogenitu teplotního pole na spodní straně 

předvalku. Jejich nevýhodu ovšem představuje větší náchylnost k poškození vlivem dilatací 

při změnách teplot. Rozšířenější kovové kluznice mají za základ zpravidla ocelovou trubku 

kruhového, čtvercového, obdélníkového či jiného tvaru. Jsou chlazeny vodou. Odolnost proti 

abrazi zajišťuje nahoře přivařená kluzná tyč z manganové oceli. Aby se omezily tepelné ztráty 

chladicí vodou, jsou kluznice tepelně izolovány. Bez izolace se ztráta pohybuje až kolem 

30 % příkonu pece, vhodnou izolací lze dosáhnout jejího snížení na 10 %. Dalších úspor tepla 
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je možno dosáhnout zmenšením počtu sloupů a příčných nosníků, které tvoří nosnou 

konstrukci pro uložení kluznic. 

Snaha o omezení ztrát chladicí vodou a zlepšení teplotní homogenity předvalku vedla 

k postupnému zvětšování výšky kluzných tyčí. Tyto tendence vedly ke vzniku kluznic 

s jezdci, vyrobenými z vysoce žárovzdorného materiálu.  

Rozdělení příkonu do jednotlivých zón pece je dáno několika faktory, především 

vlastní konstrukcí pece a samotnou vsázkou. Obecně nejvíce se otápí spodní zóna, aby došlo 

ke kompenzaci odvodu tepla kluznicemi. Hořáky bývají umístěny převážně v čelních stěnách 

a v klenbě, občas i v bočních stěnách. 

Nevýhodou hořáků umístěných nad výstupními vraty pece je přisávání falešného 

vzduchu, což má za následek ochlazení vsázky těsně před vytažením a také nárůst obsahu 

kyslíku v pecní atmosféře. Tento nežádoucí jev řeší umístění hořáků na začátku vyrovnávací 

zóny. 

Zvyšování výrobních kapacit si vyžádalo vývoj pecí s výkonností nad 250 t·h
-1

, což 

vedlo k používání stropních hořáků s radiálním šířením plamene. Hořáky zahřívají stropní 

klenbu a ta sálá na ohřívaný materiál. Tento způsob ohřevu zvyšuje výkonnost pecí o 20 –

 40 %. Spodní ohřev je nadále řešen konvenčními čelními nebo bočními hořáky. 

K tažení materiálu je užíváno čelních nebo bočních vrat. Dříve stavěné pece s čelním 

tažením užívaly skluzu. Při zatlačení další studené bramy do pece vypadla poslední ohřátá 

přes skluz na dopravní valník. Tento způsob nebyl příliš výhodný. Úroveň vytahovacích dveří 

byla pod rovinou vyrovnávací nístěje a do pece se nasával studený vzduch. Rovněž údery 

těžkých bram, padajících shora na valník, způsobovaly otřesy a tím poškozovaly vyzdívku 

pece. Proto se dnes u moderních pecí užívá vytahovacích strojů [2]. Pece s bočním tažením 

materiálu se užívají k ohřevu sochorů. Umožňuje tažení přesného počtu předvalků s malou 

šířkou, ale jsou náročnější na rozměry zastavěné plochy. 

U strkacích pecí se množství opalu pohybuje v rozmezí 1 ÷ 2 %. Dochází tím ke ztrátě 

kovu a může dojít i k poruše pece vznikem nánosů na nístěji. K odstranění nánosů se užívá 

speciálně tvarovaných bram. V případě vzniku většího nárůstu půdy je ale nutná odstávka 

pece a pracné manuální čištění. 

Další technickohospodářské ukazatele strkacích pecí jsou uvedeny v tabulce 2. 
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Tabulka 2.  Technickohospodářské ukazatele strkacích pecí [1] 

Vsázka: předvalky obdélníkového a čtvercového 

průřezu nebo menší ingoty o tloušťce 
mm 50 ÷ 400 

Výkonnost pece 
obvyklá t·h

-1
 40 ÷ 80 

maximální t·h
-1

 250 

Měrná výkonnost 

nístěje 

pec bez spodního ohřevu kg·m
-2

·h
-1

 150 ÷ 300 

pec se spodním ohřevem kg·m
-2

·h
-1

 250 ÷ 650 

moderní mnohopásmové 

pece 
kg·m

-2
·h

-1
 až 1 000 

Měrná spotřeba tepla MJ·kg
-1

 
1,25 ÷ 2,5 

nejčastěji kolem 2 

Tepelné zatížení nístěje kW·m
-2

 100 ÷ 200 

Rozdělení tepelného 

příkonu na jednotlivá 

pásma pece 

vyrovnávací pásmo % 10 ÷ 25 

ohřívací pásmo horní % 25 ÷ 40 

ohřívací pásmo spodní % 40 ÷ 60 

 

2.4 Krokové pece 

Kroková pec je v současné době největším typem ohřívací pece s hodinovou ohřívací 

výkonností až 450 t·h
-1

. S přihlédnutím k technologickým možnostem ohřevu a míry 

automatizace ji lze označit za moderní pecní agregát. Složení vsázky je stejné jako u pecí 

strkacích, ale lze ohřívat polotovary s větší tloušťkou díky přístupu tepla k materiálu ze všech 

stran. Maximální tloušťka ohřívaného materiálu dosahuje až 0,5 m. 

Základním rozdílem oproti peci strkací je pohyb ohřívaného materiálu pecí. Je 

realizován prostřednictvím krokovacího zařízení, které je složeno z pohyblivých a 

nepohyblivých trámců, někdy označovaných jako „podélníky“. Tento krokovací mechanismus 

je zpravidla poháněn hydraulickými válci, ojediněle se lze setkat s elektromotory. 

Technologie oboustranného ohřevu vyžaduje takovou konstrukci krokovacího 

mechanismu, aby zakrýval spodní stranu ohřívaných polotovarů co možná nejméně. Je tedy 

složen z úzkých ocelových trámců na vodou chlazených podpěrách. Tyto podpěry procházejí 

dnem pece, nepohyblivé jsou uchyceny k nosnému rámu pece, pohyblivé ke krokovacímu 

mechanismu. Pro omezení tepelných ztrát chladicí vodou je nutno trámce i podpěry izolovat 

keramickými tvarovkami, případně v kombinaci s vláknitým žárovzdorným materiálem [5]. 

Proti vnikání atmosférického vzduchu se prostor pece těsní pomocí vodních žlabů. Ve 

srovnání se strkacími pecemi dosahují krokové pece nižšího propalu vlivem rychlejšího 

ohřevu a rovněž absence otěru o kluznice při pohybu pecním prostorem. Udává se hodnota 

opalu 1,2 ÷ 1,5 % v případě horního ohřevu, při použití ohřevu z obou stran lze dosáhnout 

hodnoty pouhých 0,6 ÷ 0,8 %. 
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Používané hořáky jsou obdobného typu jako u již popisovaných pecí strkacích, tedy 

sálavých hořáků zabudovaných v klenbě pro horní ohřev a klasických pro dolní ohřev. 

Materiál lze stejně jako u pecí strkacích sázet čelně nebo bočně.  

Ve srovnání se strkacími pecemi možno u pecí krokových zaznamenat mnoho pozitiv, 

ale i některá negativa. 

Z výhod je nutno uvést zejména [2]: 

1. Vyšší měrná výkonnost – až 950 kg·m
-2

·h
-1

. 

2. Možnost ohřevu rozměrově různorodého sortimentu bezprostředně za sebou. 

3. Snadné odlišování různých jakostí oceli – ponechá se mezera. 

4. Nedochází k vrstvení a slepování vsázky. 

5. Povrch ohřívaného materiálu není mechanicky poškozován, nedochází též k otěru 

nístěje. 

6. Menší teplotní rozdíl po průřezu materiálu. 

7. Nízký opal a oduhličení vsázky, možnost realizace dvoustupňového ohřevu. 

8. Snadné vyprazdňování pece při poruchách a opravách, možný též zpětný chod. 

Je samozřejmě třeba zmínit i nevýhody [2]: 

1. Vyšší měrná spotřeba tepla o 10 ÷ 20 %. 

2. Vyšší investiční náklady o 15 ÷ 20 %. 

3. Náročnější údržba. 

4. Větší spotřeba chladicí vody o 20 %. 

5. Problémy spojené s čištěním vodních žlabů.  

2.5 Karuselové pece 

Karuselové pece nacházejí své uplatnění ve válcovnách trub, neboť jejich konstrukce 

je ideální pro ohřev vsázky s kruhovým průřezem. Ohřívané předlitky jsou uloženy na 

otáčející se nístěji, která má tvar mezikruží, a tak postupně procházejí pecními zónami. 

Jelikož je vstup spalinového kanálu umístěn na straně sázecího otvoru, dochází 

k protiproudému pohybu vsázky a spalin.  

Z principu konstrukce vyplývá, že sázecí a vytahovací otvor se nacházejí vedle sebe a 

jsou od sebe odděleny přepážkou. Na obr. 3 je znázorněno schéma a řez karuselovou pecí. 
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Obr. 3.  Karuselová pec [9] 

K manipulaci s materiálem se používají sázecí a vytahovací zařízení, která jsou 

zpravidla klešťová, sázecí stroj může využívat i magnetické rameno. Předvalky jsou v peci 

uloženy s mezerami, takže se ohřívají ze všech stran. 

Jelikož poloha vsázky se vůči nístěji během ohřevu nemění, nemusí být po obvodu 

pece žádné otvory pro manipulaci. Materiál není vystaven otřesům, takže původní okuje 

neuvolňují místo okujím novým a propal se tak pohybuje i pod úrovní 1 %. Konstrukcí pece 

s těsnícími vodními žlaby se dosahuje velmi dobře utěsněného pecního prostoru, což vytváří 

ideální předpoklad pro plně automatické řízení ohřevu. 

K vytápění karuselových pecí se užívá plynné nebo kapalné palivo. Nejběžnější je 

použití plynových vířivých krátkoplamenných hořáků, které se umisťují v bočních stěnách. 

Při šířce nístěje do 4 m postačí jejich umístění jen ve vnější stěně, při širší nístěji se pak 

umisťují i do stěny vnitřní. Při zvýšených požadavcích na intenzitu ohřevu a homogenitu 
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tepelného toku se u karuselových pecí používají i vysokorychlostní hořáky, případně hořáky 

s radiálním šířením plamene. Pro vytvoření sálavé klenby se užívají i u jiných typů pecí 

obvyklé hořáky s plochým plamenem. Pro zefektivnění energetické bilance jsou karuselové 

pece vybavovány konvekčními trubkovými rekuperátory. Některé technickohospodářské 

ukazatele karuselových pecí uvádí tabulka 3. 

Tabulka 3.  Technickohospodářské ukazatele karuselových pecí [1] 

Měrná výrobnost kg·m
-2

·h
-1

 180 ÷ 400 

Měrná spotřeba tepla MJ·kg
-1

 1,65 ÷ 2,5 

Tepelné zatížení nístěje kW·m
-2

 115 ÷ 230 

Rozdělení tepelného 

příkonu na jednotlivá 

pásma pece 

vyrovnávací pásmo % 15 ÷ 30 

ohřívací pásmo horní % 55 ÷ 70 

ohřívací pásmo spodní % 15 ÷ 25 

 

Přednosti a nedostatky karuselových pecí lze shrnout takto [2]: 

Výhody: 

1. Rovnoměrný ohřev. 

2. Vsázka se vzhledem k nístěji nepohybuje, nízký opal. 

3. Dobrá regulace tlaku v pecním prostoru. 

4. Malá spotřeba chladicí vody. 

5. Malé nároky na údržbu, vysoká životnost. 

Nevýhody: 

1. Potřeba větší půdorysné plochy v hale (cca třikrát větší než u strkací pece). 

2. Ohraničená délka ohřívaných kusů. 

3. Blízkost sázecích a vytahovacích dveří někdy komplikuje tok materiálu 

v technologické lince. 

4. Vyšší pořizovací náklady sázecích a vytahovacích strojů. 

2.6 Článkové pece 

Článkové pece se nejčastěji uplatňují při ohřevu kruhových předvalků o maximálním 

průměru do 200 mm. Umožňují tzv. rychloohřev zvýšením teplotního spádu mezi pecí 

a vsázkou. Diference mezi teplotou materiálu a pece při tažení se zde pohybuje okolo 

250 ÷ 300 K, zatímco u průběžných pecí je tento rozdíl jen 50 ÷ 100 K. 

Výhody správně vedeného rychloohřevu jsou následující [2]: 

 Menší zokujení o 20 až 50 %. 

 Nízký stupeň oduhličení. 

 Zvýšení výkonu až o 80 %. 

 Snížení měrné spotřeby tepla o 20 %. 

 Snížení investičních nákladů. 
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Článková pec je tvořena 20 ÷ 45 články, z nichž každý bývá dlouhý 0,8 ÷ 1,7 m. Mezi 

jednotlivými články jsou umístěny transportní segmenty ve formě válečku či dvojkolí. Tento 

segment je umístěn ke směru pohybu provalku pod úhlem 82 ÷ 84 °. Je tak zajištěno kromě 

posunu vsázky i její otáčení kolem vlastní osy a rovnoměrný ohřev. Posun materiálu dosahuje 

rychlosti 0,1 ÷ 0,6 m·s
-1

. Část článkové pece včetně šikmého válečku znázorňuje obr. 4. 

 

Obr. 4.  Část článkové pece [2] 

Každý článek má 2 až 8 hořáků. V minulosti se používaly krátkoplamenné vířivé 

hořáky, umístěné tangenciálně nad a pod ohřívaný polotovar s cílem zabránit lokálnímu 

přehřátí. Současným trendem je použití sálavých hořáků s plochým plamenem, které se 

umisťují v bočních stěnách ve výši osy předvalku. 

Odvod spalin je realizován v horní či spodní části každého článku. Výstupní teplota 

spalin je vysoká, takže použití rekuperace tepla je nutností. Bez použití rekuperace by byla 

účinnost pece jen asi 15 %. K předehřevu vzduchu se používají radiační rekuperátory. Pokud 

je odtah spalin veden z horní části pece, je každý článek vybaven vlastním válcovým 

rekuperátorem, což značně komplikuje výměnu či opravu článku. Vhodnější je spodní odtah 

umožňující použití společného odděleného rekuperátoru. Zpravidla se instaluje jeden 

rekuperátor pro každou ohřívací zónu. 

Jistým rizikem použití článkových pecí je možnost přehřátí vsázky v případě poruchy 

posunu. Je to způsobeno velkou tepelnou setrvačností vyzdívky o větší tloušťce, která je nutná 

k eliminaci tepelných ztrát. 
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2.7 Zlepšení práce ohřívací pece pomocí technologie Digit@l Furnace
®
 

Jako ve všech technických oblastech, i u ohřívacích pecí, dochází k neustálému vývoji. 

Jedním z mnoha takových případů je i invence firmy Five Stein. Výsledkem je zlepšení 

homogenity teplotního pole a snížení měrné spotřeby paliva o 8 %. Systém Digit@l Furnace
®

 

využívá kombinaci hořáků s plochým profilem plamene, rovného stropu a střídavého 

uspořádání trámců spolu s vylepšenou řídicí úrovní 2, zahrnující fuzzy logiku. 

Jakost válcování je přímo závislá na kvalitě ohřevu. Soustavný tlak na zvyšování 

kvality a snižování nákladů, rozšiřující se sortiment  a snaha o zvyšování tempa výroby 

zvyšuje i nároky na kvalitu provozu ohřívací pece, tj.  zajištění  homogenního teplotního pole 

ohřívaného materiálu při co nejnižší spotřebě paliva. K dosažení tohoto cíle byla společností 

Fives Stein vytvořena nová koncepce ohřívací pece nazvaná Digit@l Furnace
®
. Základní 

koncept technologie Digit@l Furnace
®
 byl vytvořen na konci devadesátých let, včetně 

implementace sekvenčně řízeného provozu a hořáků s plochým plamenem. Tyto inovace byly 

zkombinovány s již dříve koncipovanými střídavě uspořádanými trámci, optimalizovaným 

systémem řízení úrovně 2 a kontrolou systému na bázi fuzzy logic. Navíc bylo simulacemi 

v prostředí Computational Fluid Dynamics (CFD) detailně studováno proudění spalin uvnitř 

pece, což vedlo k vytvoření plochého profilu stropu a potvrdilo výhodnost použití bočních 

hořáků. Digit@l Furnace
® 

je výsledkem kombinace všech těchto faktorů. Celkově se 

koncepce skládá z následujících částí: 

 Samostatné zapalování a zhášení každého hořáku. 

 Použití hořáků umístěných v bočních stěnách pece. 

 Široký profil plamene, který lze případně modulovat. 

 Optimalizované uspořádání trámců. 

 Systém optimalizace řízení úrovně 2. 

 Použití fuzzy logic. 

 Plochý strop. 

2.7.1 Řízení hořáků „zapnuto/vypnuto“ 

Jádrem Digit@l Furnace
®
 je kontrola zapalování a vypínání hořáků. Ve srovnání 

s obvyklým způsobem řízení, kdy se průtok plynu a vzduchu řídí podle požadavku příslušné 

pecní zóny, v systému Digit@l Furnace
®
 je dle potřeby zón řízena délka doby, kdy jsou 

hořáky v provozu, ale hoří vždy na 100 % výkonu. Takže pokud je požadavek zóny roven 

100 %, jsou hořáky provozovány 100 % času. Je-li např. požadavek pouze 30 % příkonu, jsou 

hořáky provozovány 30 % času. Výsledkem tedy je, že hořáky hoří či nehoří pod nebo nad 

určenou prahovou hodnotou buď na plný výkon, nebo jsou naopak zcela vypnuty, což vede 

k utlumení pece.  

Skutečnost, že hořáky hoří vždy na 100 % své kapacity, přináší řadu výhod, včetně 

konzistentního chování hořáků při každém výkonu pece, zlepšeného řízení spalovacího 

poměru vzduch/plyn především při nízké hodinové výrobě, eliminaci nadměrně zvýšeného 

přebytku vzduchu při nízkém výkonu či zvýšení výkonového poměru až na přibližných 1 : 15, 

oproti 1 : 5, obvyklému u konvenčních hořáků [10]. 
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2.7.2 Boční hořáky 

Jak již bylo uvedeno, pracuje systém Digit@l Furnace
®

 s hořáky umístěnými 

v bočních stěnách pece. Každá ohřívací zóna je tvořena jedním párem protilehlých hořáků. 

Schéma na obr. 5 přibližuje rozdíl mezi pecí s běžným proporcionálním řízením příkonu, 

která má klasické uspořádání hořáků do zón a systémem Digit@l Furnace
®

, kde jednu zónu 

vytváří pár protilehlých hořáků. Dle publikace [10] je obvyklý počet zón, tedy hořákových 

párů, v běžné peci asi 18. 

 

Obr. 5.  Schématické znázornění rozdílu mezi konvenčně řízenou pecí a pecí se systémem 

Digit@l Furnace
®
 [10]. 

2.7.3 Široký profil plamene s možností modulace 

Tyto hořáky byly vyvinuty speciálně k instalaci do bočních stěn pece. Jejich plochý a 

široký tvar plamene je přímo spojen s technologií Digit@l Furnace
®
. Na obr. 6 lze vidět 

hořákový kámen a počítačem vytvořenou simulaci tvaru plamene při pohledu shora. Tvar 

plamene je pro tyto hořáky charakteristický, připomíná rybí ocas. 

 

Obr. 6.  Hořákový kámen a simulace plamene [10] 
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2.7.4 Optimalizované uspořádání trámců 

V peci se střídavě uspořádanými krokovacími trámci se položení ohřívaného 

polotovaru průběžně mění s jeho pohybem pecí. Místa na spodní straně bramy, dosud stíněná, 

se střídavě odkrývají a jsou vystavena působení pecní atmosféry. Tím je redukován výskyt 

hůře prohřátých ploch na předvalku. Konstrukční práce v této oblasti jsou prováděny 

s maximální pečlivostí, aby přínos této technologie nebyl zbytečně degradován. Proměnlivé 

uspořádání trámců ilustruje obr. 7. 

 

Obr. 7.  Systém krokovacích trámců [10]. 

2.7.5 Optimalizace 2. úrovně řízení 

Optimalizované řízení 2. úrovně (HOS) je trvalým komunikačním kanálem mezi 

ostatními částmi systému. Trvale řídí a sleduje každý faktor, ovlivňující stav ohřívaného 

polotovaru, přičemž se při stanovení optimálního nastavení pro každou zónu řídí podle 

aktuálně vyráběného sortimentu, požadavků na kvalitu ohřevu, predikci prostojů ve výrobě 

atd.  

2.7.6 Fuzzy logika 

K ideálnímu nastavení regulátorů, které v širokém rozsahu objemu produkce zajišťují 

efektivní řízení jednotlivých zón, je využita fuzzy logika. Po implementaci do řídicí úrovně 2, 

dokáže systém fuzzy logiky nastavit PID regulátory pro každou dílčí operaci pecního 

provozu.  

2.7.7 Rovný strop 

Moderní CFD software umožnil detailně studovat proudění spalin v prostoru pece. 

Výsledný profil stropu je výsledkem rozsáhlého výzkumu v této oblasti. Kombinace použití 

bočních hořáků, plochého stropu a plochého dna pece umožnila dosáhnout lepší teplotní 

homogenity, což je dobře patrné ze simulace teplotního profilu na obr. 8. 
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Obr. 8.  Simulace distribuce tepla v konvenční peci (vlevo) a v peci s plochým stropem 

a plochým dnem (vpravo) [10] 

2.7.8 Případová studie 

Výhody systému Digit@l Furnace
®
 lze demonstrovat na krokové peci o výkonnosti 

300 t·h
-1

 společnosti Ruukki v Rahe ve Finsku. 

V Ruukki byla systémem Digit@l Furnace
®
 vybavena pec stojící v sousedství 

identické konvenční pece z roku 1997, u které je použito obvyklé proporcionální řízení. Tyto 

pece pracují za stejných podmínek a ohřívají stejný typ materiálu, jsou tedy ideální pro 

vzájemné porovnání. Podle aktuálních výsledků je spotřeba paliva v peci využívající 

technologii Digit@l Furnace
®
 o 18% nižší než u druhé konvenční pece. Tabulka 4 sumarizuje 

parametry konvenčně ovládané pece č. 4 a pece č. 5 se systémem Digit@l Furnace® a rovněž 

ohřívané vsázky. Tabulka 5 shrnuje výsledky výkonových testů na obou pecích v průběhu 

běžného provozu. 

Tabulka 4.  Parametry pecí v Ruukki [10]. 

Délka pece m 40,5 

Šířka pece m 
12,90 (pec č. 4) 

12,97 (pec č. 5) 

Jakost ohřívané oceli - nízkouhlíkatá ocel 

Jmenovitá výkonnost t·h
-1

 331  

Teplota sázení °C 20 

Teplota tažení °C 1250 

Palivo - koksárenský plyn a propan 

Rozměry bram m 2,13 x 0,092 x 12 
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Tabulka 5.  Srovnání výsledků výkonnostních testů [10] 

Parametr  

Garantované 

hodnoty 
Měřené/kalkulované průměrné hodnoty 

 Konvenční pec Digit@l Furnace 

Ohřívací výkonnost t·h
-1

 ≥ 209 226 226 

Přesnost ohřevu °C ± 15 ± 6,7 ± 8,4 °C 

Rozdíl teplot po 

tloušťce bramy 
°C ≤ 10 7,8 7,6 

Teplotní rozdíl 

vlivem trámců  
°C 12 8,5 °C 8,4 °C 

Teplotní špička 

konce bramy 
°C 17,5 10,7 10,4 

Teplotní rozdíl 

po délce bramy 
°C 35 °C ≤ 26 °C ≤ 30 

Měrná spotřeba 

paliva 
MJ·t

-1
 1329,3

 
1329,3

 
1086,7 
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3   POPIS KROKOVÉ PECE STEIN HEURTEY 

Kroková ohřívací pec, vytápěná zemním plynem, slouží k ohřevu bram na předepsanou 

teplotu dle požadavků následné technologie, tj. válcování na kvarto stolici. Je umístěna 

v prostoru výběhové části bramového kontilití a sestává z vlastní pece, rekuperátoru, 

ventilátoru, komína, hydrauliky, vodního hospodářství, bramového úseku a úseku před pecí. 

Bramy jsou dopravovány po přiváděcím valníku před pec. Sázecím strojem jsou vsazeny do 

pece, postupují pecí a zároveň jsou ohřívány na válcovací teplotu a následně vytahovacím 

strojem položeny na odváděcí valník k trati. 

Sázecí zařízení s motorickým pohonem zajišťuje srovnání bramy na válečkovém 

dopravníku před pecí, pak provede nadzvednutí a přesun z válečkového dopravníku do pece a 

uložení na pevné trámce krokovacího mechanismu. Po uložení bramy na krokový 

mechanismus se ramena sázecího zařízení vrátí do výchozí polohy. Zdvih ramen zajišťují 

čtyři hydraulické válce, které jsou napojeny na hydraulickou stanici.  

Sázecí zařízení umožňuje sázení ve dvou řadách po devíti metrech. Stroj lze 

provozovat ve dvou sekcích po čtyřech ramenech. Mezera mezi sázenými bramami je 

125 mm. 

Vlastní pec je dodávkou francouzské firmy Stein Heurtey. Jedná se o pec s čelním 

vstupem i výstupem. Ohřívací výkonnost činí 250 t·h
-1

 při teplé vsázce (tj. 800 °C a více) 

a 160 t·h
-1

 při vsázce studené. Materiál je běžně ohříván na teplotu cca 1270 °C. Maximální 

teplota v ohřívacím prostoru dosahuje 1350 °C. Vlastní rozměry pece uvádí tabulka 6. 

Tabulka 6.  Základní rozměry krokové pece Stein Heurtey [8]. 

Délka pece mm 22000 

Efektivní délka skluznic mm 21150 

Maximální možná délka sázeného materiálu mm 18200 

Vnitřní šířka pece mm 19100 

Celková výška  mm 8000 

Úroveň základů mm - 7000 

Úroveň průchodových 

rovin 

sázecí valník mm + 1200 

valník za pecí mm + 900 

kluznice pece mm + 2200 

Detailnější přehled rozměrů pece pak zobrazuje schéma na obr. 9. 
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Obr. 9.  Rozměrové schéma krokové pece Stein Heurtey [7]. 

Pec je vybavena dvěma polovinami symetrických vrat, které se ovládají společně, 

nebo každá zvlášť. Vytahovací vrata disponují chlazeným trámcem, sázecí nikoliv. 

Krokovací mechanismus pece má čtyři cykly – nahoru, dopředu, dolů a dozadu. Je 

rozdělen do dvou sekcí. Synchronizace je zajištěna pomocí soustavy kyvných elementů a 

spojovacích tyčí. Zařízení poskytuje možnost zpětného vykrokování pece. 

Hořáky jsou rozděleny do šesti ohřívacích zón, které jsou otápěny zemním plynem o 

výhřevnosti 35,9 MJ·m
-3

. Parametry těchto zón shrnuje tabulka 7.  

Tabulka 7.  Parametry otápěných zón krokové pece Stein Heurtey 

Zóna Typ hořáku 
Počet 

hořáků 

Maximální 

průtok plynu 

Maximální 

instalovaný 

výkon 

m
3
·h

-1
 kW 

1 - Předehřívací RH 200 2 x 9 1 600 16 020 

2 - Ohřívací RH 150 2 x 9 1 750 17 460 

3 - Horní levá vyrovnávací RH 150 9 600 6 030 

5 - Horní pravá vyrovnávací RH 150 9 600 6 030 

4 - Dolní levá vyrovnávací BLF.G.4 8 1 712 16 873 

6 - Dolní pravá vyrovnávací BLF.G.4 8 1 712 16 873 

Celkem - 70 7 974 79 286 
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Na peci jsou dva okruhy chladicích vod: 

 voda nepřímého chlazení - uzavřený okruh s vlastní čerpací stanici, upravenou vodou, 

s cirkulačním množstvím vody asi 500 m
3
·h. Slouží k chlazení nosných trámců pece, 

laserů, kamer, optických pyrometrů a dalšího příslušenství pece. V případě výpadku 

elektrického proudu je cirkulace vody zajištěna automaticky dieselagregátem. 

 voda přímého chlazení - slouží k naplnění a udržování hladiny ve žlabech.  

Odtahový kanál spalin je vybaven konvekčním trubkovým rekuperátorem pro 

předehřev spalovacího vzduchu. Je složen ze dvou sekcí, z nichž každá má dva trubkové 

svazky (jeden rovný a jeden vlnitý). Parametry rekuperátoru shrnuje tabulka 8. 

Tabulka 8.  Parametry rekuperátoru [8] 

Teplosměnná plocha m
2 
 458 

Celková hmotnost kg  13 400 

Výstupní teplota spalin z pece °C  1 018 

Vstupní teplota spalin do rekuperátoru °C  850 

Výstupní teplota spalin za rekuperátorem °C  525 

Objem spalin na vstupu do rekuperátoru m
3
·h

-1 
 66 022 

Teplota spalovacího vzduchu na vstupu do rekuperátoru °C  20 

Objem spalovacího vzduchu na vstupu do rekuperátoru m
3
·h

-1 
 60 100 

Teplota spalovacího vzduchu za rekuperátorem °C  370 

 

Rekuperátor je vybaven zřeďovacím ventilátorem, aby se zabránilo jeho případnému 

zničení přehřátím materiálu. Pracuje s obtokem horkého vzduchu.  

Spaliny jsou odtahovány kouřovým kanálem, který je ocelové konstrukce a je vyzděn 

žáruvzdornou vyzdívkou. Komínové hradítko je umístěno za rekuperátory a je spojeno 

s řídicím systémem pece. Je ovládáno pneumaticky. Tah do komína je regulován tak, aby 

v peci byl nepatrný přetlak 5 -10 Pa. Je uměle zvyšován pomoci ejekčního účinku Venturiho 

trubice, do které je vháněn atmosférický vzduch dodávaný ventilátorem. Tento vzduchový 

ventilátor musí být během chodu pece trvale v provozu, jelikož zchlazuje spaliny v komíně na 

povolenou mez. Komín je ocelový, uvnitř izolovaný, o výšce 50 m. 
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4   POSOUZENÍ VLIVU ÚPRAV PECE  

4.1 Postup řešení  

Spotřeba tepelné energie, potřebné pro ohřev materiálu v pecích, se s ohledem na 

prakticky matematicky nepopsatelné provozní vlivy, určuje statistickým vyhodnocením 

provozních dat. Obvykle se zpracovává ve formě měrné spotřeby vstupní energie paliva 

v závislosti na ohřívací výkonnosti pece. Přínos racionalizačních opatření pak plyne 

z porovnání křivek měrných spotřeb před a po modernizaci. Stejným způsobem bylo 

postupováno i při stanovení úspor zemního plynu při rekonstrukci stropních sálavých hořáků 

a opravě krokové pece tratě P 1500. Celkovou dosaženou úsporu plynu bylo pak samozřejmě 

nutno rozdělit mezi jednotlivá realizovaná opatření.  

Stanovení úspor tepelné energie, plynoucí výhradně z výměny hořáků, nebylo možno 

provést exaktním výpočtem, protože zároveň s vlastní změnou hořáků došlo i ke změně 

rozdělení tepelného příkonu mezi první a druhou zónou. V rámci opravy pece byla současně 

s modernizací topného systému krokových pecí tratě P 1500 provedena i další opatření, která 

mají vliv na spotřebu tepla při ohřevu bram. Jednalo se zejména o tyto zásahy: 

 Nová izolace pevných a pohyblivých trámců, včetně nových styčných komponentů s nižší 

tepelnou vodivostí. 

 Nové řešení konstrukce stropu s vyšší izolační schopností v oblasti sálavých hořáků. 

 Efektivnější využití tepla spalin v peci změnou rozdělení příkonu do 1. a 2. zóny, které ve 

svém důsledku přináší snížení teploty odpadních spalin i předehřevu vzduchu. 

Tepelný přínos, respektive snížení přínosu těchto tří opatření, lze kvantifikovat 

z průběžně měřených a zaznamenávaných fyzikálních veličin systémem měření a regulace 

pece a následně z celkového přínosu rekonstrukce a opravy krokové pece stanovit tepelný 

přínos nových sálavých hořáků. 

Způsob stanovení úspory tepla, plynoucí z rekonstrukce topného systému, vychází 

z následující úvahy – vytvořit obdobné závislosti měrných ztrát a přínosů tepla, které byly 

rekonstrukcí pece ovlivněny a lze je vypočítat z měřených fyzikálních veličin. Proto bylo 

nutno zpracovat následující závislosti: 

 Z provozních dat denní spotřeby zemního plynu a ohřívacích výkonů před a po 

rekonstrukci a opravě pece byly statistickým zpracováním vytvořeny základní závislosti 

měrné spotřeby tepla v závislosti na ohřívacím výkonu před a po opravě a rekonstrukci.  

 Z průtoku a teplot chladící vody na vstupu a výstupu z chladicího systému pece před a po 

rekonstrukci byly vypočteny ztráty tepla chladící vodou a byl stanoven průběh měrných 

tepelných ztrát původní a nové izolace pevných a pohyblivých trámců v závislosti na 

ohřívací výkonnosti pece. 

 Z tepelných parametrů původní a nové konstrukce stropu pece byl stanoven průběh 

měrných tepelných ztrát původním a novým stropem v závislosti na ohřívací výkonnosti 

pece. 
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 Z průtoku a teplot vzduchu na vstupu a výstupu z rekuperátoru před a po rekonstrukci byl 

vypočten tepelný přínos tepla spalovacím vzduchem a byl stanoven průběh měrného 

tepelného přínosu rekuperace v závislosti na ohřívací výkonnosti pece. 

Všechny ztráty i přínosy tepla byly počítány v denním intervalu a pro každý den byly 

z výše uvedených veličin vypočteny měrné ztráty a přínosy.  

4.2 Ztráty tepla chladicí vodou   

Ztrátový výkon chladící vodou se teoreticky počítá z rovnice 

 ttQcP ,mp
 vv,vzt,      (kW) (1) 

kde cp,v je  měrná tepelná kapacita vody  (kJ·kg
-1

·K
-1

), 

 Qm,v - hmotnostní tok vody  (kg·s
-1

),  

 t‘ - teplota vody na vstupu do chlazení  (°C), 

 t“ - teplota vody na výstupu z chlazení  (°C). 

Pro výpočet byla zvolena hodnota měrné tepelné kapacity vody cp,v = 4,178 kJ·kg
-1

·K
-1 

platící pro teplotu vody v rozmezí 30 ÷ 40 °C [6]. Ostatní parametry potřebné k výpočtu jsou 

systémem MaR pece měřeny a zaznamenávány. 

Ztráta tepla chladící vodou za den je pak počítána ze vzorce 

 
86400

0

vzt,dv,zt, PP      (MJ·den
-1

) (2) 

kde τ je časový úsek  (s). 

Pro výpočet úspor pak byla pro každý den provozu pece vypočtena měrná ztráta 

chladící vodou z rovnice  

b

dv,zt,

vzt,
M

P
i       (MJ·t

-1
) (3) 

kde Mb je  hmotnost ohřátých bram za den  (t·den
-1

). 

Z takto vypočtených hodnot pak byla zpracována závislost měrné ztráty chladicí 

vodou na výkonnosti pece (M) před a po rekonstrukci  izt,v = f(M). Z průběhu obou křivek, 

které mají mocninný průběh, lze následně vypočítat měrnou úsporu tepla (uv) novou izolací 

pevných a pohyblivých trámců a zpracovat její závislost na výkonnosti pece (M) –uv = f(M). 

Průběh měrných ztrát chladicí vodou na výkonnosti pece (M) před a po rekonstrukci a 

měrné úspory tepla (uv) novou izolací pevných a pohyblivých trámců je uveden v grafu na 

obr. 10. 
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Obr. 10.  Průběh měrných ztrát a měrné úspory tepla chladicí vodou na výkonnosti pece 

před a po rekonstrukci  

4.3 Ztráty tepla stropem pece 

V rámci rekonstrukce topného systému pece tratě P 500 byla provedena i výměna 

stropu v hořákové oblasti, přičemž byl původní žáruvzdorný materiál nahrazen novým, s nižší 

tepelnou vodivostí. Pro vyhodnocení přínosu realizovaných opatření bylo proto nutno 

vypočítat i ztráty stropem a vzájemně je porovnat. Obecně pro výpočet ztrátového výkonu 

prostupem tepla platí rovnice 

SttkP  )( okpeczt,st      (W) (4) 

kde k  je součinitel prostupu tepla  (W·m
-2

·K
-1

), 

 tpec - teplota v peci  (°C), 

 tok - teplota okolí pece  (°C), 

 S - plocha stropu pece  (m
2
). 

Hodnotu k je možno stanovit ze vztahu 

vzdn

n

2

2

1

1

sp

1
...

11




bbb

k
     (m2

·K
1
· W

-1
) (5) 

kde αsp je součinitel přestupu tepla ze spalin do vyzdívky  (W·m
-2

·K
-1

), 

y = 8,5157x-0,777 

R² = 0,9764 

y = 7,0286x-0,822 

R² = 0,9745 
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 b1 - tloušťka vrstvy 1  (m), 

 λ1 - součinitel tepelné vodivosti vrstvy 1  (W·m
-1

·K
-1

), 

 b2 - tloušťka vrstvy 2  (m), 

 λ2 - součinitel tepelné vodivosti vrstvy 2  (W·m
-1

·K
-1

), 

 bn - tloušťka vrstvy n  (m), 

 λn - součinitel tepelné vodivosti vrstvy n  (W·m
-1

·K
-1

), 

 αvzd - součinitel přestupu tepla z vyzdívky do okolního prostředí  (W·m
-2

·K
-1

). 

Výpočet srovnání ztrát tepla stropem pece vychází z následujících předpokladů: 

 Strop pece byl vyzděn z nových materiálů pouze v hořákové oblasti – od šikminy 

k výstupním vratům. Proto byla do vyhodnocení úspor tepla zahrnuta pouze tato nová část 

stropu. 

 S ohledem na součinitel přestupu tepla na straně spalin a prostup tepla lze při ohřevu 

materiálu v hořákové části stropu zanedbat změny teplot spalin. 

 S ohledem na závislost součinitele přestupu tepla na straně vzduchu na teplotě okolí pece, 

lze považovat teplotu okolí konstantní. 

4.3.1 Ztráty tepla původním stropem  

Původní strop se v hořákové části skládal ze tří vrstev a v oblasti kotev pouze ze dvou 

vrstev. Výpočet ztrát tepla byl proveden pro obě oblasti s následujícími tepelně technickými 

parametry: 

V základní části: 

Teplota okolního vzduchu v hale: tok = 20 °C 

Teplota spalin v peci: tsp = 1280 °C 

Součinitel přestupu tepla vzduchu: αvzd = 11,9 W·m
-2

·K
-1

 

Součinitel přestupu tepla spalin: αsp = 150 W·m
-2

·K
-1

 

Teplota vnitřního povrchu stropu:   1270 °C 

Teplota vnějšího povrchu stropu:   139 °C 

Tepelné vodivosti a tloušťky vrstev stropu: λ1 = 1,026 W·m
-1

·K
-1

, b1 = 200 mm 

 λ2 = 0,27 W·m
-1

·K
-1

, b2 = 200 mm 

 λ3 = 0,114 W·m
-1

·K
-1

, b3 = 50 mm 

Plocha základního stropu: Sz = 221 m
2
 

Po dosazení hodnot vychází hustota ztrátového tepelného toku základní částí 

původního stropu qzt,z,1 = 1496 W·m
2
, ztráta tepla základní části původního stropu pak 

Pzt,z,1 = 331 kW. 

V místě kotev: 

Teplota okolního vzduchu v hale: tok = 20 °C 

Teplota spalin v peci: tsp = 1280 °C 

Součinitel přestupu tepla vzduchu: αvzd = 14,4 W·m
-2

·K
-1
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Součinitel přestupu tepla spalin: αsp = 150 W·m
-2

·K
-1

 

Teplota vnitřního povrchu stropu:   1270 °C 

Teplota vnějšího povrchu stropu:   220 °C 

Tepelné vodivosti a tloušťky vrstev stropu: λ1 = 0,988 W·m
-1

·K
-1

, b1 = 200 mm 

 λ2 = 0,227 W·m
-1

·K
-1

, b2 = 35 mm 

Plocha stropu v oblasti kotev: Sk = 25 m
2
 

Po dosazení hodnot vychází ztrátový tepelný tok původního stropu v oblasti kotev 

qzt,k,1 = 2916 W·m
-2

, ztráta tepla v oblasti kotev původního stropu pak Pzt,k,1 = 73 kW. 

V době, kdy byla pec v provozu a ohřívala materiál, byl celkový ztrátový výkon 

stropem pece v hořákové části Pzt,st,1 = 404 kW. Celková ztráta tepla původním stropem 

v hořákové části za hodinu pak byla Pzt,st,1,h = 1,455 GJ·h
-1

, celková ztráta tepla původním 

stropem v hořákové části za den pak byla Pzt,st,1,d = 34,91 GJ·den
-1

. 

4.3.2 Ztráty tepla novým stropem 

Nový strop se v hořákové části skládá ze čtyř vrstev. Výpočet ztrát tepla byl proveden 

pro následující tepelně technické parametry: 

V základní části: 

Teplota okolního vzduchu v hale: tok = 20 °C 

Teplota spalin v peci: tsp = 1280 °C 

Součinitel přestupu tepla vzduchu: αvzd = 14,5 W·m
-2

·K
-1

 

Součinitel přestupu tepla spalin: αsp = 150 W·m
-2

·K
-1

 

Teplota vnitřního povrchu stropu:   1270 °C 

Teplota vnějšího povrchu stropu:   107 °C 

Tepelné vodivosti a tloušťky vrstev stropu:  λ1 = 1,779 W·m
-1

·K
-1

, b1 = 180 mm 

 λ2 = 0,306 W·m
-1

·K
-1

, b2 = 20 mm 

 λ3 = 0,253 W·m
-1

·K
-1

, b3 = 20 mm 

 λ4 = 0,144 W·m
-1

·K
-1

, b4 = 90 mm 

Plocha základního stropu: S = 246 m
2
 

Vypočtený ztrátový tepelný tok nového stropu qzt,st,2 = 1342 W·m
2
. 

V době, kdy je pec v provozu a ohřívá materiál, je celkový ztrátový výkon stropem 

pece v hořákové části Pzt,st,2 = 330 kW. Celková ztráta tepla novým stropem v hořákové části 

za hodinu pak je Pzt,st,2,h = 1,188 GJ·h
-1

, celková ztráta tepla novým stropem v hořákové části 

za den pak činí Pzt,st,2,d = 28,51 GJ·den
-1

, 

4.3.3 Vyhodnocení úspor tepla novou konstrukcí stropu 

Pro výpočet úspor byla pro každý den provozu pece vypočtena měrná ztráta stropem 

pro původní i novou konstrukci stropu v hořákové části z rovnice 
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b

zt,st

z,st
M

P
i       (MJ·t

-1
) (6) 

kde Mb je hmotnost ohřátých bram za den  (t·den
-1

). 

Z takto vypočtených hodnot pak byla zpracována závislost měrné ztráty stropem na 

výkonnosti pece (M) před a po rekonstrukci  iz,st = f(M). Z průběhu obou křivek, které mají 

opět mocninný průběh, lze následně vypočítat měrnou úsporu tepla (ust) novou izolací stropu 

a zpracovat její závislost na výkonnosti pece (M) ust = f(M). 

Průběh měrných ztrát stropem na ohřívacím výkonu (M) před a po rekonstrukci a 

měrné úspory tepla (ust) novou izolací stropu je uveden v grafu na obr. 11. 

 

 

Obr. 11.  Průběh měrných ztrát a měrné úspory tepla stropem na výkonnosti pece 

před a po rekonstrukci  

4.4 Energetický přínos rekuperace tepla 

Změnou tepelného režimu v první a druhé ohřívací zóně došlo ke změně teplot 

odpadních spalin a rovněž byly očištěny teplosměnné plochy vlastního výměníku, čímž došlo 

ke změně teploty předehřátí vzduchu. I když tato změna není významná, byl vyhodnocen vliv 

i tohoto parametru na celkovou tepelnou bilanci pece. 

Tepelný příkon pece ohřátým vzduchem je počítán z rovnice 
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kde Pr,vzd je tepelný příkon pece ohřátým vzduchem  (kW), 

 cp,vzd - měrná tepelná kapacita vzduchu (kJ·m
-3

·K
-1

),  

 Vvzd - objemový průtok vzduchu rekuperátorem  (m
3
·s

-1
), 

 t“ - teplota vzduchu za rekuperátorem (°C), 

 t‘ - teplota vzduchu před rekuperátorem  (°C). 

Pro cp,vzd byla použita hodnota 1,326 kJ·m
-3

·K
-1

, která s dostatečnou přesností platí 

v rozmezí teplot 260 až 360 °C. 

Celková tepelná energie vstupující do pece ohřátým vzduchem za hodinu byla 

stanovena pomocí rovnice (8). 

vzdr,hvzd, .3600 PP       (kJ·h
-1

) (8) 

Další drobnou úpravou rovnice (8) vypočteme celkovou tepelnou energii vstupující do 

pece ohřátým vzduchem za den provozu z rovnice (9).  

vzdr,

vzdr,

dvzd, 4,86
1000

243600
P

P
P 


      (MJ·den

-1
) (9) 

4.4.1 Vyhodnocení přínosu tepla rekuperací tepla 

Pro výpočet vlivu na úspory tepla změnou rekuperace tepla pak byl pro každý den 

provozu pece vypočten měrný přínos tepla rekuperací před a po rekonstrukci z rovnice 

b

dvzd,

dvzd,
M

P
i       (MJ·t

-1
) (10) 

kde Mb je hmotnost ohřátých bram za den  (t·den
-1

). 

Z takto vypočtených hodnot pak byla zpracována závislost měrných přínosů tepla 

rekuperací na výkonnosti pece (M) před a po rekonstrukci ivzd,d = f(M). Z průběhu obou křivek 

lze následně vypočítat měrný přínos tepla rekuperací (Δivzd) před a po rekonstrukci 

a zpracovat jeho závislost na výkonnosti pece (M)  Δivzd = f(M).  

Průběh měrného přínosu tepla rekuperací na ohřívacím výkonu (M) před a po 

rekonstrukci a rozdílu měrných přínosů tepla (Δivzd) před a po rekonstrukci pece je uveden 

v grafu na obr. 12. 
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Obr. 12. Průběh měrného přínosu tepla a rozdílu měrných přínosů tepla rekuperací 

před a po rekonstrukci pece  

4.5 Úspora tepla změnou sálavých hořáků a tepelného režimu  

Z provozních dat denní hmotnosti ohřívaných bram a spotřeby zemního plynu byly 

statistickým zpracováním stanoveny průběhy měrné spotřeby tepelné energie zemního plynu 

v závislosti na ohřívací výkonnosti pece. Z porovnání průběhu obou křivek byl následně 

stanoven celkový energetický přínos provedených rekonstrukcí a oprav krokové pece. Po 

zpracování průběhu tepelných ztrát a přínosů tepla chladicí vodou, stropem a rekuperací před 

a po rekonstrukci pak bylo možno vyčíslit i energetický přínos plynoucí z realizace nových 

sálavých hořáků a změny tepelného režimu pece.  

Postup stanovení úspory plynoucí ze změny sálavých hořáků a tepelného režimu pece 

spočíval v korekci výsledné křivky měrné spotřeby tepelné energie po rekonstrukci. K nově 

dosažené měrné spotřebě byly postupně přičítány úspory a přínosy plynoucí ze závislostí 

uvedených v kapitolách 4.2, 4.3 a 4.4. Na základě takto provedených korekcí byl zpracován 

průběh měrné spotřeby tepelné energie zemního plynu v závislosti na ohřívací výkonnosti, 

v níž se projevilo pouze snížení o úsporu změnou sálavých hořáků a tepelného režimu pece.  

Průběh vypočtených měrných spotřeb tepelné energie zemního plynu na ohřívací 

výkonnosti pece uvádí graf na obr. 13, přičemž přínos změny sálavých hořáků a tepelného 

režimu je charakterizován křivkou „Celková korigovaná měrná spotřeba po rekonstrukci“.  
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Obr. 13.  Průběh vypočtených měrných spotřeb tepelné energie zemního plynu na výkonnosti 

pece 

Vyčíslení jednotlivých měrných spotřeb, přínosů a ztrát tepelné energie včetně 

procentuální úspory plynoucí z výměny stropních sálavých hořáků a změny tepelného režimu 

pece je patrno z tabulky 9. 

Tabulka 9. Měrné spotřeby, přínosy a ztráty tepelné energie a procentuální úspory plynoucí 

z výměny stropních sálavých hořáků a změny tepelného režimu 

Výroba t·h
-1

 70 75 80 85 90 95 100 105 

P
ů
v
o
d
n
í 

Měrná spotřeba MJ·t
-1

 1101 1059 1023 991 962 936 913 891 

Ztráta tepla vodou MJ·t
-1

 313 297 282 269 258 247 237 228 

Ztráta stropem MJ·t
-1

 20,78 19,4 18,18 17,11 16,16 15,31 14,55 13,85 

Rekuperace MJ·t
-1

 134 129 124,5 120,4 116,7 113,2 110,1 107 

S
o
u
ča

sn
á 

Měrná spotřeba MJ·t
-1

 973 938 905 875 846 819 792 767 

Ztráta tepla vodou MJ·t
-1

 213 202 191,6 182,3 173,9 166,4 159,5 153 

Ztráta stropem MJ·t
-1

 16 15,8 14,85 13,97 13,2 12,5 11,88 11,31 

Rekuperace  MJ·t
-1

 130 125 120,7 116,3 112,4 108,7 105 102 

Δ ztrát vodou MJ·t
-1

 99 95,2 91 87,4 84,1 81 78,2 75,69 

Δ ztrát stropem MJ·t
-1

 3,81 3,56 3,33 3,14 2,96 2,81 2,67 2,54 

Δ rekuperace MJ·t
-1

 -3,11 -3,48 -3,79 -4,06 -4,3 -4,5 -4,68 -4,83 

Měrná spotřeba 

korigovaná 
MJ.t

-1
 1073 1033 996 961 929 898 869 840 

Úspora hořáky % 2,52 2,47 2,62 2,95 3,43 4,06 4,82 5,71 
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5   KVALITA SPALOVÁNÍ ZEMNÍHO PLYNU 

Snaha o snižování přebytku vzduchu při spalování plynu v ohřívacích pecích plyne 

jednak z požadavků přesného řízení pecní atmosféry z pohledu zokujení a oduhličování při 

ohřevu a dále ze snahy o minimalizaci komínové ztráty. Moderní plynové hořáky, spalující 

zemní plyn, musí zabezpečit rovnoměrné koncentrační pole a dokonalé vyhoření paliva i při 

přebytku vzduchu menším než 3 %. Pro potřeby technologie ohřevu vybraného sortimentu 

v krokové peci tratě P 1500 je dokonce nutno pracovat i s přebytkem vzduchu n = 1,0, tj. se 

stechiometricky podmíněným množstvím vzduchu bez přebytku.  

Pro dosažení potřebných parametrů ve složení spalin byly v zadání rekonstrukce 

sálavých hořáků definovány následující požadavky: 

 Možnost spalování zemního plynu (ZP) se vzduchem předehřátým na teplotu v běžném 

provozním rozmezí 250 až 400 °C s možným maximem 525 °C.  

 Nutnost dodržení současného ohřívacího výkonu pece. 

 Možnost regulace výkonového rozsahu hořáků v rozmezí 10 až 110 % nominálního 

výkonu. 

 Optimální spalování s přebytkem vzduchu od 0 do 30 % (n = 1,0 ÷ 1,3). 

 Zachování možnost chlazení vypnutého hořáku spalinami o teplotě 350 °C. 

Dodržení požadovaných parametrů z pohledu kvality spalování bylo posuzováno 

ve dvou základních provozních režimech: 

 Při ohřevu teplé vsázky – pro posouzení spalování v oblasti nízkých příkonů plynu 

do horních ohřívacích zón a s vysokou teplotou spalovacího vzduchu. 

 Při ohřevu studené vsázky – pro posouzení spalování v oblasti vysokých příkonů plynu 

do horních ohřívacích zón a s nižší teplotou spalovacího vzduchu. 

Pro doplnění celkového přehledu byla provedena měření i při méně provozně 

obvyklém ohřevu ne zcela vychladlé vsázky. Jednalo se o bramy, které nebyly nasazeny do 

pece bezprostředně po odlití, ale jejichž teplota byla výrazně vyšší než teplota okolního 

prostředí. V provozu se pro takové bramy užívá pojem „teplošedá“ vsázka. 

Kvalita spalování v těchto základních provozních režimech byla posuzována na 

základě analýzy spalin v horních zónách na levé i pravé straně pece a vizuálním pozorováním 

tvaru a způsobu šíření plamene. Vizuální sledování probíhalo na monitorech průmyslových 

kamer snímajících pecní prostor. Spalovací proces byl rovněž zaznamenán na videozáznam. 

Pro nepřímé hodnocení kvality spalování pak posloužila i prohlídka keramických tvarovek 

sálavých hořáků a stropu pece v průběhu odstávky. 

5.1 Posouzení kvality spalování při ohřevu teplé vsázky 

Kontrola kvality spalování při provozu s teplou vsázkou byla provedena při ohřevu 

jakosti B37S. Celkové množství do pece přiváděného zemního plynu se pohybovalo 

v rozmezí 2200 až 2300 m
3
·h

-1
 a teplota spalovacího vzduchu byla cca 330 °C. Analýza spalin 

v peci byla zaměřena zejména na koncentraci CO, což je parametr charakterizující stupeň 

vyhoření paliva. Přebytek vzduchu byl postupně snižován od 10 % až na 1 % (n = 1,10 až 
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1,01). Výsledky analýz spalin uvádí tabulky 10 až 13. Vysoké hodnoty oxidu uhelnatého jsou 

v tabulkách zvýrazněny. 

Tabulka 10.  Analýza spalin při přebytku vzduchu 10 % – teplá vsázka 

Místo 

měření 

Přebytek 

vzduchu 
O2 CO CO2 NOx 

Teplota 

vzduchu 

Množství 

ZP 

% % ppm % ppm °C m
3
·h

-1
 

1LS 10 3,1 45 10,5 58 340 2200 

2LS 10 2,9 30 10,4 79 340 2200 

1PS 10 4,5 41 10,2 84 340 2200 

2PS 10 3,8 29 10,1 72 340 2200 

 

Tabulka 11.  Analýza spalin při přebytku vzduchu 5% – teplá vsázka 

Místo 

měření 

Přebytek 

vzduchu 
O2 CO CO2 NOx 

Teplota 

vzduchu 

Množství 

ZP 

% % ppm % ppm °C m
3
·h

-1
 

1LS 5 2,4 63 10,6 58 330 2200 

2LS 5 2,7 31 10,4 79 330 2200 

1PS 5 3,5 43 9,9 84 330 2200 

2PS 5 2,8 34 10,3 72 330 2200 

 

Tabulka 12.  Analýza spalin při přebytku vzduchu 3% – teplá vsázka 

Místo 

měření 

Přebytek 

vzduchu 
O2 CO CO2 NOx 

Teplota 

vzduchu 

Množství 

ZP 

% % ppm % ppm °C m
3
·h

-1
 

1LS 3 3,2 43 10,1 62 340 2300 

2LS 3 0,4 1980 11,8 82 340 2300 

1PS 3 3,1 47 10,2 81 340 2300 

2PS 3 2,7 57 10,4 75 340 2300 
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Tabulka 13.  Analýza spalin při přebytku vzduchu 1% – teplá vsázka 

Místo 

měření 

Přebytek 

vzduchu 
O2 CO CO2 NOx 

Teplota 

vzduchu 

Množství 

ZP 

% % ppm % ppm °C m
3
·h

-1
 

1LS 1 0,2 2480 11,8 85 340 2200 

2LS 1 0,4 >10000 11,6 73 340 2200 

1PS 1 1,0 78 11,3 93 340 2200 

2PS 1 0,2 795 11,0 88 340 2200 

 

Z provedených analýz spalin v prostoru pece plyne, že při ohřevu teplé vsázky hořáky 

pracují dobře při přebytku větším než 5 %. Při snížení přebytku vzduchu na 3 % byla 

v ohřívací zóně zaznamenána zvýšená koncentrace CO a při přebytku vzduchu 1 % již 

koncentrace CO překročila, zejména na levé straně pece, přijatelnou mez. Na levé straně 

ohřívací zóny dokonce obsah CO překročil 1 %, a to i při přetlaku v peci pouhých 5 až 10 Pa, 

což znamená bezpečnostní riziko pro obsluhu pece při její obchůzce. 

5.2 Posouzení kvality spalování při ohřevu studené vsázky 

Kontrola kvality spalování při provozu se studenou vsázkou byla provedena rovněž při 

ohřevu jakosti B37S. Množství ZP se pohybovalo v rozmezí 3900 až 4800 m
3
·h

-1
 a teplota 

spalovacího vzduchu byla v rozmezí 260 až 270°C. Analýza spalin v peci byla opět zaměřena 

zejména na koncentraci CO, což je parametr, charakterizující stupeň vyhoření paliva. Měření 

byla provedena při přebytcích vzduchu 5% a 3%. Výsledky analýz spalin uvádí tabulky 14 a 

15. Nevyhovující hodnoty CO jsou v tabulkách opět zvýrazněny. 

Tabulka 14. Analýza spalin při přebytku vzduchu 5% – studená vsázka – vysoký příkon 

Místo 

měření 

Přebytek 

vzduchu 
O2 CO CO2 NOx 

Teplota 

vzduchu 

Množství 

ZP 

% % ppm % ppm °C m
3
·h

-1
 

1LS 5 2,1 62 10,6 66 270 3930 

2LS 5 0,5 >10000 11,7 60 270 3930 

3LS 5 2,5 68 10,5 45 270 3930 

1PS 5 3,1 78 10,8 73 270 3930 

2PS 5 2,0 795 10,9 69 270 3930 
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Tabulka 15.  Analýza spalin při přebytku vzduchu 3% – studená vsázka – vysoký příkon 

Místo 

měření 

Přebytek 

vzduchu 

O2 CO CO2 NOx Teplota 

vzduchu 

Množství 

ZP 

% % ppm % ppm °C m
3
·h

-1
 

1LS 3 0,4 >10000 11,1 45 270 4800 

2LS 3 0,3 >10000 11,1 55 270 4800 

3LS 3 3,0 395 10,2 30 270 4800 

1PS 3 2,1 5500 10,8 66 270 4800 

2PS 3 2,2 850 10,7 60 270 4800 

Z provedených analýz vyplynulo, že při ohřevu studené vsázky dochází již při 

přebytku vzduchu 5% k nedokonalému spalování plynu a zvýšené tvorbě emisí CO. 

Koncentrace CO na levé straně pece byla při tomto přebytku vzduchu dokonce vyšší než 1%. 

Výsledky ukázaly, že nedokonalost spalování byla při ohřevu studené vsázky mnohem vyšší 

než při ohřevu teplé vsázky. Z porovnání parametrů, které mají na spalovací proces vliv, 

plyne, že oba režimy se liší v příkonu plynu a v teplotě předehřátí vzduchu. K vyloučení vlivu 

zvýšeného příkonu bylo provedeno následné měření s příkonem srovnatelným s ohřevem 

teplé vsázky. Výsledky provedených analýz spalin jsou uvedeny v tabulce 16. 

Tabulka 16.  Analýza spalin při přebytku vzduchu 5% – studená vsázka – nízký příkon 

Místo 

měření 

Přebytek 

vzduchu 
O2 CO CO2 NOx 

Teplota 

vzduchu 

Množství 

ZP 

% % ppm % ppm °C m
3
·h

-1
 

1LS 5 0,6 >10000 10,6 42 260 2300 

2LS 5 1,2 >10000 10,7 35 260 2300 

3LS 5 2,7 1600 10,4 25 260 2300 

1PS 5 3,2 86 10,1 61 260 2300 

2PS 5 2,5 2240 10,5 55 260 2300 

 

Výsledky všech provedených analýz ukazují, že k neúplnému vyhoření zemního plynu 

dochází při snížené teplotě spalovacího vzduchu. Z dlouhodobějšího sledování plyne, že ke 

zhoršení spalovacího procesu dochází při teplotách spalovacího vzduchu menších než 270 °C. 

Je to pravděpodobně způsobeno nedostatečným promísením plynu a vzduchu v důsledku 

snížené kinetické energie spalovacího vzduchu.  

Při ohřevu bram, které byly krátkodobě odloženy do skladu a pak sázeny do pece 

s teplotou cca 300 °C, bylo možno ověřit kvalitu spalování při teplotě spalovacího vzduchu 

304 °C a 328 °C. Výsledky analýz spalin při přebytku vzduchu 10% jsou uvedeny 

v tabulkách 17 a 18. 
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Tabulka 17.  Analýza spalin při přebytku vzduchu 10 % – teplošedá vsázka – střední příkon  

Místo 

měření 

Přebytek 

vzduchu 
O2 CO CO2 NOx 

Teplota 

vzduchu 

Množství 

ZP 

% % ppm % ppm °C m
3
·h

-1
 

1LS 10 2,1 55 10,1 105 304 2970 

2LS 10 0,8 538 11,3 102 304 2970 

3LS 10 2,1 75 11,0 112 304 2970 

1PS 10 2,1 72 10,7 121 304 2970 

2PS 10 1,6 67 11,2 109 304 2970 

 

Tabulka 18.  Analýza spalin v krokové peci při přebytku vzduchu 10% – ohřev tzv. teplošedé 

vsázky – nízký příkon  

Místo 

měření 

Přebytek 

vzduchu 
O2 CO CO2 NOx 

Teplota 

vzduchu 

Množství 

ZP 

% % ppm % ppm °C m
3
·h

-1
 

1LS 10 1,9 68 10,0 114 328 2000 

2LS 10 0,5 77 11,7 117 328 2000 

3LS 10 1,6 72 11,0 109 328 2000 

1PS 10 2,1 69 10,7 116 328 2000 

2PS 10 1,5 71 11,0 109 328 2000 

 

Koncentrace CO zjištěné při teplotách spalovacího vzduchu kolem 300°C potvrzují, že 

s rostoucí teplotou vzduchu se vyhoření plynu zlepšuje, ale optimálních hodnot (cca 30 ppm) 

není stále ještě dosahováno. 

5.3 Závěr ke kvalitě spalování zemního plynu v sálavých hořácích 

Provedená měření složení spalin v krokové peci ve dvou základních provozních 

režimech, tj. při ohřevu teplé a studené vsázky ukazují, že hořáky nesplňují dva základní 

požadavky původního zadání: 

 Optimální spalování s přebytkem vzduchu od 0 do 30 % (n = 1,0 ÷ 1,3). 

 Spalování zemního plynu se vzduchem o teplotě 250 až 400°C (max. 525°C). 

Při ohřevu teplé vsázky je spalování plynu optimální s přebytkem vzduchu větším než 

5 % a při ohřevu studené vsázky musí být minimální přebytek vzduchu 10%, aby došlo 

k úplnému vyhoření plynu a nenarůstaly koncentrace CO ve spalinách.  

Složení spalin v peci, v závislosti na příkonu a teplotě vzduchu, potvrzuje hlavní 

příčinu zhoršeného spalování zemního plynu, kterou je nevhodná konstrukce přívodu vzduchu 
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do prostoru míšení s plynem. Hořáky nemají dostatečný vířivý parametr, což je dáno hlavně 

geometrii hořákového ústí. Tento nedostatek se projevuje zejména při nízkých teplotách 

spalovacího vzduchu, kdy klesá kinetická energie vzduchu vstupujícího do proudu plynu.  

Z dlouhodobějšího sledování vyplynulo, že ke zhoršení spalovacího procesu dochází 

při teplotách spalovacího vzduchu menších než 270°C, ačkoliv dle zadávacích podmínek musí 

hořáky pracovat v rozsahu teplot vzduchu 250 až 400 °C.  

Při prohlídce odstavené pece byly kontrolovány i hořákové kameny a jejich okolí, 

přičemž se ukázalo, že na kamenech jsou zbytky po nespáleném plynu. Stopa nánosů na 

kamenech je však osově nesouměrná, ale její charakter je na většině hořáků podobný. Tvar a 

velikost stop nespáleného plynu je zřejmý z fotografií na obr. 14 a 15. 

 

 

Obr. 14  Fotografie hořákového kamene 1. zóny se stopou nánosů nespáleného plynu 
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Obr. 15.  Fotografie hořákového kamene 2. zóny se stopou nánosů nespáleného plynu 

Na fotografiích jsou viditelné stopy nejen na vlastních hořákových kamenech, ale je 

zřetelně vidět, že přecházejí dále na strop pece – viz světlá a tmavá místa na keramických 

tvarovkách stropu.  
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6   HOMOGENITA TEPLOTNÍHO PROFILU BRAM PŘI 

OHŘEVU TEPLÉ I STUDENÉ VSÁZKY 

Ohřev bram v krokové peci je asi z 95% uskutečňován přenosem tepla sáláním, což 

celý proces částečně zjednodušuje. Funkce topného systému se proto redukuje zejména 

na rovnoměrný ohřev stropu pece, který svým sáláním ohřívá materiál. Volbou vhodného 

typu a umístění hořáků, lze požadovaného efektu dosáhnout. Jako nejvhodnější se pro ohřev 

rovinných ploch na teploty přesahující 1100 °C ukazují sálavé hořáky s radiálním šířením 

plamene. Tento typ hořáků byl v horních zónách krokové pece tratě P 1500 použit, ale 

s ohledem na způsob přívodu vzduchu do hořáku, nebylo míšení plynu a vzduchu vždy 

optimální. Docházelo k nerovnoměrnému hoření plynu, zejména při nízkých příkonech, 

k rozdílům teplot vyzdívky stropu a následně i k nerovnoměrnému ohřevu povrchu bram. 

Původní hořáky byly proto nahrazeny novými, jejichž úkolem bylo tento nedostatek odstranit. 

Nové stropní sálavé hořáky mají upravené ústí vzduchu, které podle dodavatele zlepší 

míšení plynu a vzduchu a rozšíří regulační schopnost hořáků. Úkolem vzduchových trysek 

sálavých hořáků je přivést vzduch do proudu plynu takovým způsobem, aby došlo k řádnému 

a rovnoměrnému promísení se spalovaným plynem, a uvedení vytvořené plynovzdušné směsi 

do rotace. Rotující směs pak v průběhu hoření vytváří plochý plamen, kterým je ohříván strop 

pece a hořákové kameny. Provozní zkušenosti ukazují, že problémy s vytvořením plochého 

plamene vznikají zejména při ohřevu studené vsázky, kdy je teplota předehřátí spalovacího 

vzduchu relativně nízká (cca 280°C). Při příkonech plynu vyšších než 2500 m
3
h

-1
 a teplotě 

předehřátého spalovacího vzduchu nad 300°C je spalování zemního plynu stabilní a hořák 

vytváří plochý plamen, který strop pece dokonale a rovnoměrně ohřeje. Toto konstatování je 

doloženo termogramem ohřáté bramy před válcovací tratí – viz obr. 16. Z termogramu je 

patrno, že maximální rozdíl teplot povrchu bramy v měřeném úseku je 30,7 °C, z čehož plyne, 

že brama je ohřátá rovnoměrně. Termogram na obr. 16 byl pořízen na bramě ohřívané 

v teplém módu, která byla ve vyrovnávací zóně delší dobu, protože válcování bylo přerušeno. 
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Obr. 16.  Termogram ohřáté bramy před vstupem do válcovací tratě 

Z provedeného sledování provozu při základních provozních režimech a měření teplot 

bram vyplývá, že nové hořáky vytvářejí, i přes výše uvedenou výhradu, rovnoměrné teplotní 

pole sálavého stropu krokové pece, což je základní předpoklad pro rovnoměrný ohřev bram.  

Lze tedy konstatovat, že kritérium rovnoměrného ohřevu povrchu bram jsou nově 

instalované hořáky schopny splnit.  

Současně se změnou topného systému byl změněn i způsob řízení ohřevu. Původní 

koncepce, jejímiž prioritami byl dostatečný ohřívací výkon zaručující roční výrobnost 

válcovací tratě 1,2 mil. tun a dodržení předepsané tolerance teplot ohřevu, byla nahrazena 

koncepcí novou, jejíž prioritou je úspora zemního plynu. Princip úpravy modelu ohřevu podle 

nového způsobu řízení spočívá ve zvýšení podílu předaného tepla ve vyrovnávacích zónách 

na úkor předehřívací a ohřívací zóny. Nově instalované stropní sálavé hořáky mají proto nejen 

jinou konstrukci hořákového tělesa a tvar keramické tvarovky, ale s ohledem na nové 

rozdělení příkonu po délce pece byly změněny i výkony hořáků v jednotlivých zónách. 

Provedená úprava distribuce tepla skutečně přispěla ke snížení měrné spotřeby tepla 

pro ohřev bram, ale pro objektivní vyhodnocení přínosu nového modelu řízení ohřevu bylo 

nutno posoudit dopady provedené změny i na kvalitu ohřevu. 

V rámci úpravy modelu ohřevu bram byla změněna funkce vyrovnávacích zón 

z vyrovnávacích na kombinaci ohřívací a vyrovnávací. Původní ohřívací zóna byla výkonově 

značně omezena a původní předehřívací zóna je při provozu v teplém módu po většinu času 

odstavena. Díky provedené redistribuci příkonu do jednotlivých zón dochází k lepšímu 

využití tepla spalin v peci a k poklesu teploty odpadních spalin, což se projevuje ve zvýšení 

účinnosti ohřevu a snížení měrné spotřeby tepla. Úpravy v rozdělení tepelného příkonu do zón 

ohřívacích pecí se vždy projeví i na ostatních parametrech ohřevu a to i negativně. Jak již bylo 

uvedeno, tento zásah sice snížil spotřebu zemního plynu, ale zároveň významně zkrátil dobu 
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potřebnou pro vyrovnání teplot, což se u běžných válcovacích výkonů může projevit ve větší 

nerovnoměrnosti teplotního pole bram na výstupu z ohřívací pece a zároveň i ve snížení 

ohřívací výkonnosti pece. Pro posouzení rovnoměrnosti ohřevu i výkonnosti pece bylo 

provedeno sledování teplotního profilu bram za ostřikovačem okují při běžném výkonu pece. 

Příklad termogramů po sobě jdoucích bram z pece je uveden na obr. 17 až 19. 

 

Obr. 17.  Termogram bramy vytažené krátce po přestávce válcování 

 

Obr. 18.  Termogram bramy vytažené jako třetí po přestávce válcování 
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Obr. 19.  Termogram bramy vytažené jako páté po přestávce válcování 

Z termogramů je zřejmé, že při postupném tažení bram z pece, po přestávce válcování, 

se nerovnoměrnost teplotního pole bram zvětšuje až na rozdíl 98°C. Je to způsobeno 

nedostatečnou dobou setrvání bram ve vyrovnávací zóně pece, kde má dojít k vyrovnání 

teplot ohřívaného materiálu. Současnou úpravou řízení ohřevu došlo při vyšších ohřívacích 

výkonech prakticky ke zrušení vyrovnávací zóny. Aby vyrovnání teplot ohřívaného materiálu 

bylo vyhovující, je nutno snížit výkon pece.  
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7   ZÁVĚR 

Cílem této práce bylo zhodnocení efektivity úprav provedených v rámci rekonstrukce 

krokové pece trati P 1500 ve společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. S ohledem na obvyklou 

výrobní kapacitu okolo 80 až 90 t·h
-1

 jsou pro vyhodnocení nejpodstatnější právě zjištěné 

hodnoty související s touto hodinovou produkcí. 

Přímým porovnáním měrných spotřeb před a po rekonstrukci bylo ve zmiňovaném 

rozsahu hodinových výrob dosaženo celkové úspory 116 až 118 MJ·t
-1

, což představuje 

úsporu v objemu 11,53 až 12,06 %. Tato úspora byla následně analyzována dle jednotlivých 

zásahů, které byly v rámci rekonstrukce provedeny. 

Zhodnocení jednotlivých dílčích zásahů, které následuje, je přímým porovnáním ztrát 

v jednotlivých posuzovaných oblastech v období před rekonstrukcí a po její realizaci. Nejedná 

se tedy o procentuální podíly celkové dosažené úspory, neboť jednotlivé druhy ztrát se na 

celkovém objemu ztrátové energie nepodílejí stejnou měrou. 

Nejmarkantnější úspora byla dosažena náhradou stávající izolace, která byla navíc již 

výrazně poškozena, systémem keramických tvarovek s lepšími tepelně izolačními 

vlastnostmi. Dalšího snížení přechodu tepla do vody, tentokrát ovšem z ohřívaných bram, 

bylo dosaženo osazením trámců krokovacího mechanismu novými jezdci s nižší tepelnou 

vodivostí. Výsledná úspora tedy činí pro hodinovou výrobu 80 až 90 t·h
-1

 84,1 až 91,0 MJ·t
-1

, 

což odpovídá procentuální úspoře mezi 32,27 a 32,60 %. 

Dalším faktorem, který bylo nutno zahrnout do posouzení úspor tepla, byla zcela nově 

provedená konstrukce stropu pece. Porovnáním se stavem před rekonstrukcí byla zjištěna dílčí 

úspora v objemu 2,96 až 3,33 MJ·t
-1

, což převedeno na procenta odpovídá hodnotě 

18,32 až 18,35 %. 

V době rekonstrukce pece bylo nutného přerušení výroby využito zároveň k vyčištění 

rekuperátoru. U této skutečnosti existovala značná pravděpodobnost, že rovněž ovlivní 

energetickou úsporu, proto byla sledována i data týkající se předehřevu vzduchu. Oproti 

očekávání však v této oblasti došlo naopak ke zhoršení, i když nijak výraznému. Předehřev 

vzduchu proti stavu před rekonstrukcí vykázal snížení o 3,79 až 4,06 MJ·t
-1

, což představuje 

pokles o 3,04 až 3,68 %. 

Jak již bylo uvedeno, stanovení úspor tepelné energie plynoucí výhradně z výměny 

hořáků nebylo možno provést exaktním výpočtem, protože zároveň s vlastní změnou hořáků 

došlo i ke změně rozdělení tepelného příkonu mezi první a druhou zónou. Tato hodnota byla 

tedy stanovena z rozdílu celkové úspory a ostatních, výše hodnocených zásahů a dosáhla 

úspory v měrné spotřebě 27,46 až 33,24 MJ·t
-1

, což v porovnání s celkovou měrnou spotřebou 

před rekonstrukcí představuje úsporu 2,62 až 3,43 %. 
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