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ABSTRAKT 

Tato bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení zlepšení tepelných a izolačních 

vlastnosti karuselové pece válcovny kol ve firmě Bonatrans group a.s. V úvodu je popsán 

stručný vývoj podniku až po současnost. V další části jsou popsány návrhy opatření pro 

dosažení vyšší kvality výroby, zvýšení životnosti vyzdívek a úpravy ohřívacích zón 

karuselové pece. V jednotlivých bodech jsou popsána schemata a návrhy zlepšení, která jsou 

v závěru práce vyhodnocena s vyčíslením úspor na energiích a nejakostní výrobě. 

Klíčová slova 

Karuselová pec, kruhový válcovenský výrobek, ekonomika náhřevu 

ABSTRACT 

This bachelor thesis is focused on the evalution and improvement of thermal propertis 

revolving furnace on the roolling wheels in the company Bonatrans group a.s. The 

introduction shows the brief company's development to the present. The next section 

describes some projects for achieving higher quality of production, increased service life and 

linings modifications heating zones of revolving furnase. The individual steps describe 

suggestions and diagrams of the suggested improvements, which are evaluated at the end of 

work in quantifying savings on energy and the poor quality production. 
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Revolving furnace, round rolled product, economy of the heating 
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1 ÚVOD 

Tato bakalářská práce se zaměřuje na vyhodnocení úprav v technologii ohřevu 

vstupního materiálu karuselové pece na provoze válcovna a kovárna. Účinnost rekonstrukcí 

bude vyjádřena spotřebou plynu na jednu tunu ohřátého materiálu a dále ve zmetkovitosti 

válcovací trati. Vyhodnocení je provedeno v létech 2012 až 2013 v oblasti zmetkovitosti 

a nákladů na provoz karuselové pece. Správný ohřev materiálu pro tváření za tepla patří 

k základním předpokladům kvalitní produkce kruhových válcovenských výrobků válcovací 

trati kol a obručí. Karuselová pec prošla od svého vzniku v roce 1965 mnoha modernizacemi, 

jež ovšem nezměnily její zásadní funkční a účelový základ. V úvodu se bakalářská práce 

zabývá popisem historie firmy, dále popisem karuselové pece, jejími parametry a funkčními 

celky. V druhé části je popsána změna izolačního materiálu vyzdívek pece s vyčíslením 

přínosů ve spotřebě paliva. Dále jsou popsány vlivy ohřevu na jakost výroby a na celkovou 

zmetkovitost válcovny.  

Cílem této práce je porovnání nových stavebních materiálů v oblasti hutnických pecí, 

které jsou využívány k ohřevu vstupního materiálu pro tváření za tepla. Dále je zde popsáno 

snížení nejakostní výroby ovlivněné zvýšením homogenity prohřátí vsazky. Závěrem jsou 

vyčísleny úspory v provozních nákladech karuselové pece pomocí porovnání spotřeby plynu 

v jednotlivých měsících se zohledněním množství vsazky. 
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2 CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI 

Bonatrans Group a.s. jako přední světový výrobce železničních kol a dvojkolí 

umožňuje zhodnocení profesionálního přístupu všech svých zaměstnanců. Produkty vyrobené 

touto firmou slouží ve více než 60 zemích na pěti kontinentech celého světa. Počátek výroby 

železničních dvojkolí se datuje do roku 1965, kdy Železárny a drátovny Bohumín začaly s 

výstavbou Závodu železniční dvojkolí. V roce 1966 byla zahájena výroba na válcovně kol a 

obručí a kovárně náprav a o rok později, v roce 1968, opustila nově vybudovanou obrobnu 

první opracovaná kola, nápravy a smontovaná železniční dvojkolí. 

Důležitým mezníkem v historii podniku byl rok 1989, v němž proběhly politické 

a ekonomické změny v mnoha zemích Východní Evropy. Změny přinesly také nové 

podmínky na trzích nejen Evropy, ale i ve světě. Rozpad tradičních východních trhů přinutil 

podnik hledat nové zákazníky v zemích Západní Evropy, a také v destinacích mimo Evropu. 

Závod postupně získával nezbytné certifikáty systému řízení jakosti, certifikáty národních 

drah a jiná osvědčení, která zaručovala prodejnost výrobků ve velmi náročném konkurenčním 

prostředí. Dalším důležitým okamžikem v historii závodu bylo založení akciové společnosti 

BONATRANS a.s. dne 1. 10. 1999. Tímto datem se stává z bývalého podniku Závodu 

železniční dvojkolí autonomní společnost, která svým rozkvětem a expanzí na světové trhy 

naváže na historii výroby železničních dvojkolí v Bohumíně. 

S růstem produkce rostla také investiční aktivita rozvíjející se firmy. Proto v roce 1998 

přistupuje firma k výstavbě nových hal pro rozšíření provozu obrobna kol. Dokončením 

nových hal bylo dosaženo vyvážení produkce provozu válcovna kol oproti provozu obrobna 

zhruba do roku 2001, kdy firma dosáhla opět svého maxima v oblasti kapacit výroby. Proto 

firma přistupuje velmi zodpovědně k investičnímu rozvoji a touto cestou stále zvyšuje svou 

konkurenceschopnost v tržním prostředí výrobců železničních komponentů. V roce 2002 

došlo k poklesu poptávky a následně i obratu firmy. V některých teritoriích Bonatrans 

dokonce ztratil obchodní pozice, zvláště kvůli výhodě konkurence v dostupnosti strategického 

vstupního materiálu. Dalším důvodem ztráty některých trhu byla také ekonomická recese 

v západní Evropě, což mělo za následek pokles v oblasti výstavby nových nákladních vozů 

a v nákupech náhradních dílů. V letech 2004 - 2005 v období, kdy již byla ekonomická recese 

na ústupu, bylo do provozu uvedeno další nové výkonné centrum pro obrábění kol a byla také 

provedena modernizace tvářecí linky kol. Modernizace se týkala hlavních tvářecích agregátu, 

jímž jsou kovací a děrovací lis společně s manipulátory, které zajišťují dopravu mezi těmito 

zařízeními. V současné době se ve společnosti realizují investiční akce, které svým 

začleněním do výrobního procesu firmy přispějí k navýšení výrobních kapacit, a také zvýší 

jakost nově vyrobených produktů se značkou Bonatrans. Od konce roku 2006 společnost 

podniká pod názvem BONATRANS GROUP a.s. a je největším evropským výrobcem 

železničních dvojkolí a jejich částí. 
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3 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY KARUSELOVÉ PECE 

Karuselová pec slouží k ohřevu ocelových válcových polotovarů pro výrobu 

železničních monobloků a obručí, popřípadě pro výrobu kotoučů a výlisků. Základní 

technické parametry karuselové pece jsou uvedeny v kapitole 3.1 [7]. 

3.1 Technické parametry karuselové pece 

rok výroby ............................................................................................. 1965 

rok rekonstrukce (řízení, hořáky, rekuperátor typu KT ) ...................... 1996  

vstupní tlak plynu  ................................................................................ 30 kPa 

palivo .................................................................................................... zemní plyn 

výhřevnost paliva .................................................................................. 35,9 MJ∙m
-3

∙N
-1

 

maximální teplota v peci ....................................................................... 1350 °C 

maximální teplota vsázky ..................................................................... 1280 °C 

typ vysokorychlostních hořáků ............................................................. BIC 140 RB 

počet hořáků .......................................................................................... 51 

výkon 1 hořáků ..................................................................................... 360 kW 

instalovaný tepelný příkon všech hořáků ............................................. 18 360 kW 

výkon pece ............................................................................................ 25 t∙hod
.-1

. 

doba ohřevu .......................................................................................... 4 – 5 hod. 

počet ohřívacích pásem ......................................................................... 5(6) 

počet sazených řad špalků .................................................................... 50 – 62 

vnější průměr pece ................................................................................ 22,67 m 

výška komínu ........................................................................................ 33,75 m 

šířka pracovního prostoru pece ............................................................. 3 869 mm 

výška pracovního prostoru pece ........................................................... 1603 mm 

typ ventilátorů pro dodávku spalovacího a chladícího vzduchu ........... RVI 800, 630 

teplota předehřívaného vzduchu ........................................................... 350°C 

množství spalovacího vzduchu ............................................................. 18 000 m
3
∙hod

-1
 

množství spalin před rekuperátorem ..................................................... 19 800 m
3
∙hod

-1
 

tlaková ztráta na straně spalin ............................................................... 130 Pa 

tlaková ztráta na straně vzduchu ........................................................... 4 kPa 

tlak vzduchu před rekuperátorem ......................................................... 14 kPa 

počet hořáků v 2. pásmu ....................................................................... 15 

počet hořáků ve 3. pásmu ..................................................................... 14 

počet hořáků ve 4. pásmu ..................................................................... 16 

počet hořáků v 5. pásmu ....................................................................... 6 



  

12 

3.2 Popis technologických celků karuselové pece 

Ohřev probíhá v pěti pásmech, přičemž první pásmo není obsazeno hořáky. Do pece 

lze nasadit maximálně 62 řad po čtyřech kusech materiálů nazývaných „špalky“. V případě 

špalků vyšších průměrů nebo špalků s nadstandardní výškou lze sadit po třech kusech do 56 

řad. Ohřev špalků na tvářecí teplotu 1250 až 1280 °C lze docílit za 3,5 - 4,5 hodiny. Špalky 

jsou sazeny a vyjímány z pece v automatickém cyklu pomocí sázecího a vyjímacího ramene. 

Sazení a vyjímání špalků lze provozovat také v manuálním režimu. Pohyb spalin v peci 

směrem od pátého k prvnímu pásmu je zajišťován tahem komína. V úseku 23° obvodu pece 

zobrazen na obrázku č. 6, 8 (mezi sázecím a vyjímacím otvorem) nejsou hořáky a toto první 

pásmo plní funkci prvotního předehřevu materiálu po vstupu do karuselové pece. Tato zóna 

je vybavena pomocnou přepážkou, omezující přisávání falešného vzduchu do komína. 

Spalovací vzduch dodávají dva ventilátory RVI 800, přičemž druhý z nich je určen jako 

záložní. Chlazení rekuperátoru je zajištěno ventilátorem RVI 630 [7]. 

Přívod spalovacího vzduchu do pásem je veden přes rekuperátor k hořákům po vnější 

i vnitřní straně pece. Potrubí jsou osazena měřicími a zabezpečovacími prvky pro případný 

pokles tlaku. Všechny ventilátory jsou vzájemně přes potrubí a šoupátka propojeny. Topné 

médium - zemní plyn o tlaku 30 kPa je přiveden potrubím z redukční stanice nad pec 

k hlavnímu uzávěru. Po redukci tlaku je dosaženo hodnoty 5 - 6 kPa. Odtud je přes regulační 

řadu, jež snižuje tlak na 2 kPa, přiveden k jednotlivým hořákům příslušných zón. Karuselová 

pec je vybavena automatickým řídicím systémem firmy ELDAT a.s. Systém se skládá 

ze dvou řídicích systémů. První řídicí systém sleduje teplotní profil a tepelný režim, druhý 

systém sleduje tok materiálu. Tyto systémy jsou vzájemně neoddělitelné a pracují společně.  

Struktura řídicího systémů je postavena na třech subsystémech: 

 subsystém stabilizace teplotního režimu karuselové pece, 

 subsystém sledování materiálového toku a statického modelu řízení, 

 subsystém modelu tepelně - teplotního řízení KP - subsystém řízení dopravy. 

Rekuperátor typu KT předehřívá spalovací vzduch a má tyto technické parametry: 

 množství spalovacího vzduchu 18 000 m
3
∙N∙hod

-1
, 

 množství spalin před rekuperátorem 19 800 m
3
∙N∙hod

-1
, 

 tlaková ztráta na straně spalin 130 Pa, 

 tlaková ztráta na straně vzduchu 4 kPa, 

 tlak vzduchu před rekuperátorem 14 kPa. 

Teplota spalin je udržována za hraničních podmínek chladícího vzduchu odebíraného 

ze samostatné potrubní větve na výtlaku ventilátoru RVI 630. Teplota spalin před 

rekuperátorem je kontrolována klapou sekundárního vzduchu a udržována v technologicky 

přípustných mezích (teplota spalin před rekuperátorem nesmí být vyšší než 800 °C, jinak 

hrozí přehřátí a spálení rekuperátoru)  

Regulační řada snižuje tlak zemního plynu z 30 kPa na provozní tlak 5 - 6 kPa. 

Rozvodny plynu po peci jsou odděleny od regulační stanice plynu bezpečnostní plynovou 

klapou. Hraniční hodnoty tlaku plynu a spalovacího vzduchu jsou kontrolovány autonomně 

ve vazbě na funkci bezpečnostní klapy plynu. 
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Kontrola hraničních hodnot tlaku plynu reaguje na tyto hodnoty: 

 tlak plynu za regulační stanicí pod 800 Pa, 

 tlak plynu za regulační stanicí nad 9 000 Pa,  

 tlak vzduchu u ventilátorové stanice pod 3 000 Pa. 

Pro účely vyhodnocení spotřeby plynu (viz. tab. č. 1.) a bilančního spalovacího 

poměru je na hlavním řadu plynu měřen tlak, teplota a množství plynu. 

Rozvod plynu po peci je rozdělen do dvou větví: 

 rozvod plynu pro zónu 2+3 (předehřívací, ohřívací), 

 rozvod plynu pro zónu 4+5 (ohřívací, vyrovnávací). 

Pro jednotlivé rozvody (větve) je množství a tlak plynu měřen samostatně. Hořáky 

jsou rozděleny do skupin podle jednotlivých zón. Činnost hořáků, zapalování, kontrola 

plamene a výkonový stupeň jsou voleny řídicím systémem a kontrolovány hořákovou 

automatikou. V případě výpadku hořáku je automatem zajišťován automatický restart. 

Hořáky pracují ve třech režimech: 

 hořák odstaven, 

 hořák v režimu automat, 

 hořák v servisní funkci, kdy je ovládán ze servisní hořákové skříňky. 
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4 ZMĚNA ŽÁROVZDORNÉHO MATERIÁLU PECE 

Pece jsou technologickým zařízením, jejichž hlavním úkolem je vytvoření optimálních 

podmínek pro průběh určitého technologického procesu. Pro zdárný průběh předepsané 

technologie je důležitý i tvar pracovního prostoru pece. Současně nesmíme zapomenout ani 

na hospodárnost provozu, ovlivněnou především využitím odpadního tepla spalin. Hutnické 

pece se používají pro různé technologické pochody, které určují nejen konstrukci pece, 

zejména tvar pracovního prostoru, ale i nároky na materiál, ze kterého je zhotovena vyzdívka 

pracovního prostoru a ostatních části pece [2]. 

4.1 Optimalizace izolačního materiálu pece 

Izolační vlastnosti materiálů použitých na vyzdívku pecí a jejich tepelně izolační 

vlastnosti rozhodují o rentabilitě provozu a přímo ovlivňují kvalitu procesu, který se má 

v peci uskutečnit při ohřevu materiálu. Volbou žárovzdorných materiálů lze ovlivnit tepelně 

izolační schopnost vyzdívky a spotřebu energie na provoz pece. Pro správné využití vlastností 

žárovzdorných materiálů při určitých technologických podmínkách je nutno provést 

optimalizaci skladby vyzdívky z hlediska tepelných ztrát a celkových nákladů [2]. 

Žárovzdorným materiálem se rozumí keramický materiál zachovávající si svůj tvar při 

vysokých teplotách, které mohou dosáhnout hodnoty 1600 °C. Materiály s takto vysokou 

odolností proti teplotám až 1600 °C se používají pro vnitřní vyzdívku pecí. Naproti tomu jsou 

také používány lehčené žárovzdorné materiály, které však mají nižší bod tepelné deformace, 

a proto se používají pro izolace vnějších částí pecí. 

Z hlediska chemicko - mineralogického se dělí žárovzdorné materiály na: 

 křemičité, 

 hlinito křemičité, 

 vysocehlinité, 

 magnezitové, 

 uhlíkové, 

 speciální. 

Křemičité materiály se vyznačují vysokým obsahem SiO2. Dinas se vyrábí 

z křemenců, křemencových písků nebo drceného dinasového odpadu a vápna. Vyznačuje 

se vysokou pevností a tepelnou odolností až do 1600 °C. Dále se vyznačují odolností proti 

kyselým taveninám s dlouhodobou životností při stálém žáru. Naopak při poklesu teploty pod 

600 °C vznikají podmínky pro snížení životnosti těchto materiálů [2]. 

Hlinitokřemičité materiály jsou tvořeny základními složkami SiO2 a Al2O3 v různém 

poměru, avšak složky Al2O3 musí být více než 30 % a obsah složky SiO2 nesmí překročit 

65 %. Šamot s obsahem 30 – 45 % Al2O3 se řadí mezi nejrozšířenější stavební materiály pecí, 

zvláště pak při srovnání s dinasem má šamot nižší bod měknutí a vyšší bod tání. Během 

ohřevu dochází u šamotu se zvyšující se teplotou k menšímu smrštění. Šamot lze podle 

procentuálního obsahu Al2O3 rozdělit na obyčejný, tvrdý a polotvrdý. Kyselý šamot 

se vyznačuje vyšším obsahem SiO2 a blíží se kyselostí dinasu. Lehčený šamot má malou 

hmotnost, malou tepelnou vodivost, a také malou mechanickou pevnost. Vyrábí 

se přimísením koksového prachu a dřevěných pilin. Je vhodný pro tepelnou izolaci stěn pecí 
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s odolností do 1200 °C. Jak u dinasu, tak i u šamotu existuje mnoho modifikací vytvořených 

podle požadavků na užitné vlastnosti. 

Vysocehlinité žárovzdorné materiály se vyznačují obsahem Al2O3 více než 45 %. 

Se zvyšujícím se obsahem složky Al2O3 lze seřadit vysoce hlinité materiály v tomto pořadí: 

silimanitové, mullitové, mullito - korundové a korundové. Tyto materiály se vyznačují 

tepelnou odolností až do 1600 °C,
 
a také odolností proti změnám teploty. 

U magnezitových žárovzdorných materiálů je základní složkou MgO v minimálně 

80 % zastoupení. Tyto materiály vynikají tepelnou odolností až do 2000 °C s výbornou 

odolností proti vlivům zásaditých strusek. Nevýhodou je malá odolnost proti náhlým změnám 

teplot a velká teplotní roztažnost. Pálením magnezitu při 1500 - 1600 °C vzniká magnezitový 

slinek s bodem tavení až 2800 °C. Tento materiál má využití pro vyzdívání ocelárenských, 

hlubinných a ohřívacích pecí. 

Podstatou uhlíkových žárovzdorných materiálů je buď čistý uhlík ve formě grafitu, 

tuhy nebo koksu popřípadě karbidu uhlíku. Významnou vlastností je žárovzdornost 

v redukčním prostředí, nehodí se však do oxidačního prostředí, protože vyhořívají a tím 

se snižuje jejich životnost. Tyto materiály dobře snášejí náhlé změny teploty, což 

je předurčuje pro vyzdívání nístějí vysokých pecí. 

Speciální žárovzdorné materiály se používají pro vyzdívku průmyslových pecí, pánví, 

kelímku a dalších. Refraxové materiály s obsahem 95 - 99 % SiC se vyznačují vysokou 

pevností, žárovzdorností a odolností proti kyselinám. Zirkonové materiály, jejichž podstatu 

tvoří zirkon s obsahem 68 % ZrO2, je vhodný jak v metalurgii, tak také ve sklářství pro 

vyzdívky tavících kelímků a výlevek. Speciální materiály jsou velmi drahé a používají se jen, 

když to ekonomie provozu dovolí. Návrhy pro použití speciálních žárovzdorných materiálů 

také ovlivňuje návazná technologie, která také může být podmínkou pro zvolení těchto 

materiálů [2]. 

4.1.1 Původní materiál stropu karuselové pece 

Jako materiál stropu karuselové pece byly až doposud používány korundové tvarovky 

A 80 VV 3 zavěšené na ocelové konstrukci ukotvené na nosných I-profilech nad stropem 

karuselové pece. Technické řešení korundových tvarovek je zobrazeno na obrázku č. 1. 

Životnost korundových tvarovek byla omezená a mnohdy docházelo k jejich destrukcím 

i v období mezi plánovanými opravami karuselové pece. Vzhledem k množství tvarovek 

na měrnou plochu stropu také docházelo vlivem vznikajících mezer k tepelným ztrátám. 

Změny ve vyzdívce a stropu během provozu karuselové pece způsobují: 

 úniky tepla s důsledkem zvýšení nákladů na provoz, 

 změnu termodynamických podmínek v peci, 

 snížení rychlosti a kvality prohřátí materiálu, 

 technologicky náročné opravy poškozených tvarovek. 
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Obr. 1.  Strop pece – původní materiál [11] 

 

Stav stropu karuselové pece byl v rámci každých středních oprav kontrolován. 

Plánovaně musely být vyměňovány opotřebené korundové tvarovky za nové. Na obrázku č. 2 

je viditelné opotřebení korundových tvarovek. 

 
 

Obr. 2.  Opotřebení stropních tvarovek provozem 
 

 

4.1.2 Nový materiál pro vyzdívky karuselové pece 

Pro vyzdívky karuselové pece byl zvolen moderní žárovzdorný materiál vyráběný 

zahraničním dodavatelem Beck u. Kaltheuner. Jednotlivé bloky použité na strop karuselové 

pece jsou složeny ze tří vrstev materiálů. Každá vrstva jednotlivého bloku má rozdílné 

chemické složení, a také jiný účel. Nový typ stropních dílců byl poprvé použit v roce 2008 

v zóně s nejvyšší teplotou. Vzhledem k časové, a také finanční náročnosti výměn stropních 

vyzdívek, bylo nutno tyto práce rozdělit na omezené plochy. Tento způsob výměny sice 
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nepřinesl okamžitou úsporu v rámci celé plochy stropu, ovšem umožnil v začátcích ověření 

kvality nového materiálu a nezatížil zároveň provoz ve smyslu dlouhodobé odstávky. 

Vyzdívky nového typu vykazují: 

 mnohonásobně vyšší životnost, 

 lepší tepelně-izolační vlastnosti, 

 stabilitu v provozních podmínkách. 

Zastaralé šamotové tvarovky A 80 VV 3, využívané pro vyzdívky stropu pece byly 

postupně v rámci každých oprav nahrazovány žárovzdornými sendvičovými bloky 

KORUDUR G 1 DS zobrazenými na obrázcích č. 3, 4, 6. Tyto bloky jsou navrženy jako 

třívrstvý sendvičový celek odolávající vysokým teplotám s velmi příznivým tepelným 

odporem. Tepelná charakteristika bloku je znázorněna na obrázku č. 5. 

 
Obr. 3.  Strop pece z navrhovaného materiálu [11] 

 

Sendvičové bloky KORODUR G 1 DS se řadí svými vlastnostmi mezi vyspělou 

žárovzdornou technologii přinášející v tepelné technice ohřívacích peci vysokou stabilitu 

tepelného prostředí společně s vysokou životností. Dlouholetá tepelná odolnost těchto bloků 

je vidět na obrázku č. 4, kde fotografie zachycuje strop karuselové pece po několikaletém 

provozu. Snímek byl pořízen při středních opravách karuselové pece v roce 2012. 
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Obr. 4.  Strop pece po výměně vyzdívky 

Díky sendvičovému uspořádání třech typů izolačních materiálů dosahují bloky 

KORODUR (obr. č. 6) velmi příznivých termoizolačních vlastností. Další z výhod 

je mnohonásobně větší plocha jednotlivých bloků, což minimalizuje možnost netěsností, které 

vznikají při sestavování stropních sestav pomocí korundových tvarovek. První vrstva, která 

přichází do kontaktu s pecní atmosférou je vyrobena z materiálu Korodur G 1 DS. Druhá 

vrstva je vyrobena z materiálu Bekafix L 1,4 K. Třetí vrstva je z materiálu Bekatherm 1100. 

Teplotní průběh v provozních podmínkách je zobrazen v tab. č. 1. 

 

Obr. 5.  Teplotní charakteristika nového materiálu Korodur G 1 DS [10] 

Jednotlivé vrstvy žárovzdorného bloku Korodur G 1 DS dosahují velmi příznivou 

tepelnou vodivost díky sendvičovému uspořádání rozdílných žárovzdorných materiálů 

uspořádaných v přesném pořadí a v optimální tloušťce. Blok je tvořen třemi tepelněizolačními 

vrstvami z následujících materiálů: 

 materiál KORODUR 1 DS tloušťka 180 mm λ = 1,99 W∙m-1∙K-1
, 

 materiál BEKAFIX tloušťka 60 mm λ = 0,90 W∙m-1∙K-1
, 

 materiál Bekatherm 1100 tloušťka 60 mm λ = 0,14 W∙m-1∙K-1
. 

Celková termoizolační charakteristika bloku jako celku je znázorněna na obrázku č. 5, kde 

jsou také zobrazeny izolační vlastnosti v poměru k tloušťce. 
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Obr. 6.  Stropní blok – řez [10] 

4.1.3 Vliv úprav vyzdívek na spotřebu plynu  

Spotřeba plynu je denně sledována a evidována do databáze spotřeby plynu všech pecí 

v Bonatrans group a.s. Denní evidence je uvedena v tabulce č. 1. Denní spotřeba plynu 

je propočtena na tunu ohřátého materiálu vsázky, čímž je zajištěno transparentní sledování 

spotřeby plynu. 

Tab. 1.  Evidence spotřeby plynu karuselové pece [9] 

Datum Spotřeba paliva Denní produkce (ks) Vsázka(t)

1.1.13 20,795 123 129,273

2.1.13 24,686 681 381,711

3.1.13 20,185 593 264,011

4.1.13 21,573 620 267,496

5.1.13 20,852 605 273,649

6.1.13 19,516 617 238,627

7.1.13 16,165 442 195,530

8.1.13 18,627 301 154,734

9.1.13 26,323 744 388,836

10.1.13 21,153 497 265,833

11.1.13 24,495 742 346,006

12.1.13 25,667 744 396,979

13.1.13 22,869 772 350,709

14.1.13 26,955 805 378,973

15.1.13 29,952 1 079 497,419

16.1.13 26,465 930 428,730

17.1.13 28,848 1 052 484,972

18.1.13 22,617 598 336,056

19.1.13 22,577 737 340,555

20.1.13 24,451 856 404,032

21.1.13 19,647 644 285,769

22.1.13 12,857 58 26,854

23.1.13 21,567 642 285,870

24.1.13 21,516 568 293,766

25.1.13 26,401 723 414,989

26.1.13 26,521 905 427,637

27.1.13 22,195 653 343,484

28.1.13 21,823 667 299,610

29.1.13 23,487 736 336,490

30.1.13 19,045 628 296,714

31.1.13 17,914 0 0,000
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Výměna korundových tvarovek za bloky KORUDUR probíhala vždy v rámci 

každoročních středních oprav pece. Vzhledem k objemu prací, a také kvůli omezené době 

oprav musely být bloky vyměňovány za korundové tvarovky po etapách na předem 

definovaných plochách. Porovnání nákladů na ohřev materiálu v peci je sledováno pomocí 

měsíčních a ročních přehledů spotřeby paliva na 1 tunu ohřátého polotovaru. V tabulce č.1 

je uvedeno měsíční sledování spotřeby plynu, a v tabulce č. 2 je uvedeno srovnání ročních 

spotřeb plynu. 

Tab. 2.  Spotřeba plynu karuselové pece v letech 2012 – 2013 [9] 

.  

Stropní bloky byly vyměňovány po etapách vždy v období pravidelných odstávek 

v rámci plánovaných ročních oprav karuselové pece. K prvnímu použití nových 

žárovzdorných materiálů došlo v roce 2008. Poněvadž byly každoročně vyměňovány 

z časových a finančních důvodů jen malé části vnitřního zdiva, došlo ke znatelným úsporám 

až od roku 2012. Porovnání úspory paliva v meziročním měřítku je zobrazeno v tab. č. 2, kdy 

došlo ke znatelnému snížení roční spotřeby paliva karuselové pece. Spotřeba paliva je 

uváděna v m
3 

přepočtených na tunu ohřátého materiálu, a v meziročním období se snížila ze 

78,55 m
3
 na 74,29 m

3
. Vypočtená roční úspora paliva karuselové pece je 4,26 m

3
∙t

-1
. 

Úspora paliva karuselové pece v roce 2013 při roční výrobě 175 117 ks o průměrné 

hmotnosti 500 kg činí 373 000 m
3
∙t

-1
 (1). 

175 117 ks ∙ 0,5 t ∙ 4,26m3 =̇ 373 000 m3 ∙ t−1 (1) 

  

Měsíc Vsázka (t) Spotřeba paliva  (m3) Válcováno (ks) Spotřeba (m3∙t-1) Měsíc Vsázka (t) Spotřeba paliva  (m3) Válcováno (ks) Spotřeba (m3∙t-1)

leden 6318,02 537572 13250 85,09 leden 9535,31 736120 19762 77,20

únor 8083,38 648376 15786 80,21 únor 8896,93 661647 18039 74,37

březen 7779,57 651821 15154 83,79 březen 6823,30 533291 13208 78,16

duben 8913,64 678131 18287 76,08 duben 4048,21 350571 8171 86,60

květen 6913,64 560231 13820 81,03 květen 9313,01 715129 20062 76,79

červen 8233,41 650876 17035 79,05 červen 7774,53 594179 14791 76,43

červenec 9313,01 701160 18742 75,29 červenec 5679,71 431233 11303 75,93

srpen 8893,82 658962 17831 74,09 srpen 9397,07 594670 15833 63,28

září 8163,42 658980 16897 80,72 září 8506,65 590722 14981 69,44

říjen 8649,89 644289 17149 74,49 říjen 5855,37 436085 10550 74,48

listopad 7189,10 577167 14700 80,28 listopad 8879,44 649153 16058 73,11

prosinec 9329,85 713115 18671 76,43 prosinec 7490,81 556567 12359 74,30

∑ 97780,74 7680680 197322 78,55 ∑ 92200,34 6849367 175117 74,29

78,55 74,29Průměrna spotřeba paliva v roce  2012 přepočtená  (m3∙t-1) Průměrna spotřeba paliva v roce  2013 přepočtená  (m3∙t-1)

Spotřeba plynu 2012 Spotřeba plynu 2013
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5 ZVÝŠENÍ ROVNOMĚRNOSTI OHŘEVU 

Pro dosažení maximálně rovnoměrného ohřevu špalků a snížení  

tvorby okují na špalcích byly na karuselové peci navrženy úpravy v těchto oblastech: 

 vyzdívky, jejich složení – strop, stěny, nístěj, 

 hořákový systém,  

 rychlost ohřevu, posun v peci, 

 systém ukládání špalků v karuselové peci. 

Oblast vyzdívek je řešena v kapitole číslo čtyři. Rychlost ohřevu a posun v peci 

je aktuálně nastaven na maximum kapacity pece 25tun∙hod
.-1

. Systém ukládání špalků by byl 

přínosem jen v případě, že by bylo docíleno vyšší hodinové kapacity v ohřevu. Požadavky 

na rovnoměrnost ohřevu sebou přináší při aplikaci systému ohřátí povrchu špalků 

na konečnou teplotu nebo dokonce vyšší a následně prodloužení vyrovnávací fáze ohřevu 

v poslední zóně jistou protikladnost v otázce minimalizace tvorby okují. Tvorbu okují přitom 

silně ovlivňují všechna přerušení vytahování ohřátých špalků z pece (např. při poruchách 

na trati) což je ve většině případů neovlivnitelné.  

Pro docílení nejvyšší možné rovnoměrnosti ohřevu poslední zóny byly navrženy tyto 

úpravy. Rozdělení stávajících pěti řízených zón na zón šest a doplnění dvou nových hořáků 

do poslední zóny těsně k vyjímacímu otvoru karuselové pece je zobrazeno na obr. 7, 8. Tato 

koncepce bude přímo ovlivňovat jak rovnoměrnost teploty ohřátých špalků, tak i tvorbu okují. 

Tepelné ztráty při otevřených dveřích jsou sice tak velké, že je většinou tyto dva hořáky 

100 % nepokryjí. Naproti tomu při zavřených dveřích se může právě díky těmto hořákům 

zejména v režimu sníženého taktu trati docílit velmi kvalitního prohřátí materiálu v peci. 

 

Obr. 7.  Doplnění hořáků zóna č. 6 [11] 
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Mimo uvedeného by se provedly úpravy menšího rozsahu pro některé hořáky a dále 

úpravy v souvislosti s novými nebo přemisťovanými termočlánky. Základem je vytvoření 

samostatně regulované udržovací zóny (poslední tři hořáky poblíže vytahovacích dveří), jako 

nová zóna šest. Zóna pět by zahrnovala devět hořáků (3 zbývající ze stávající zóny pět a šest 

hořáků ze stávající zóny čtyři). Zóna čtyři by zahrnovala dvanáct hořáků (10 stávajících a 2 ze 

stávající zóny tři). Stávající zóna dvě by se neměnila. Umístění hořáků by zůstalo zachováno. 

Vzhledem k zadání pro stávající výkon pece by bylo možné ponechat stávající hořáky s jejich 

tepelným výkonem. Změnilo by se nasměrování dvou ze tří hořáků v oblasti vytahovacích 

dveří.  

 

 

 
Obr. 8.  Karuselová pec – doplnění hořáků do šesté zóny [11] 
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6 VLIV STABILIZACE OHŘEVU NA ZMETKOVITOST 

Homogenita prohřátí a přesná vstupní tvářecí teplota materiálu pro tváření na kovacím 

lise je přímo ovlivňována ohřevem v karuselové peci. Přesné dodržení hodnoty vstupní 

teploty pro tváření a zachování homogenity prohřátí v rámci jednotlivých špalků 

je rozhodující při tváření první a druhé operace kovacího lisu. V případě nedodržení těchto 

vstupních tepelných parametrů tvářeného výrobků dochází ke zvýšení rizika zmetkovitosti. 

Vznik nejakosti při tváření za tepla v mnoha případech přímo ovlivňuje kvalita ohřevu 

v karuselové peci. Nejvíce se projevuje nedostatečné prohřátí špalků na vadě „házivost 

náboje“. Pro vysvětlení vlivu ohřevu na tvářecí operace jsou níže zobrazeny snímky 

jednotlivých operací tváření za tepla se zobrazením teplotních polí na polotovarech. 

6.1 Ovlivnění teplotního pole ohřívaného materiálu 

Vstupní ohřátý materiál pro tváření musí splňovat tyto tepelné parametry: 

 maximální homogenita prohřátí špalku v rámci jeho plochy, 

 ohřev na stanovenou tvářecí teplotu (tab. č. 3), 

 minimální oduhličená vrstva,  

 minimální primární okuje. 

Tab. 3.  Délky pobytu materiálu v zónách karuselové pece [7] 

 

Homogenně prohřátý materiál na obrázku č. 9 musí před operací tváření dosahovat 

vstupní teplotu 1280 - 1320 C. Faktory ovlivňující parametr vstupní teploty a homogenity lze 

rozdělit na ovlivnitelné, což je nastavení teplot obsluhou, dosažení a udržení požadované 

teploty před vyjímání špalků z karuselové pece, a také doba pobytu materiálu v jednotlivých 

zónách. Faktor, který lze jen z části ovlivnit je poruchovost válcovací linky, která přímo 

ovlivňuje dobu pobytu materiálu v peci, a také teplotní podmínky v jednotlivých zonách 

ovlivněné také stavem a typem vyzdívky pece. 
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Obr. 9.  Teplotní pole ohřátého špalku [6] 
  

Pokud dochází k tepelným únikům ve zdivu pece, dochází ke zvýšení rizika 

nestejnoměrnosti prohřátí špalku v rámci obvodu. Na obrázku č. 10 je zobrazen půdorysný 

pohled na teplotní pole ohřátého špalku ovlivněného nestejnoměrnými tepelnými podmínkami 

při ohřevu v peci. Přímým důsledkem se pak stává nestejnoměrné rozmísťování materiálu při 

první operaci tváření, kterou je pěchování uvedené na obrázku č. 11. 

 

Obr. 10.  Teplotní pole ochlazeného polotovaru [6] 
 

 

6.2 Rozmístění materiálu při operacích kování 

Na obrázku č. 10 je zobrazeno teplotní pole ohřátého polotovaru před první operací 

kování na kovacím lise. Pokud dojde při tváření k nestejnoměrnému přemísťování materiálu 

v rámci obvodu, vzniká polotovar s vysokým předpokladem nejakosti. Toto nestejnoměrné 

rozložení materiálu zvláště v oblasti věnce kola se dále promítá při tváření druhé operace 

a nelze ho již eliminovat. 
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Obr. 11.  Teplotní pole při operaci pěchování [6] 

 

Vzhledem k nutnosti dokončit obě operace tváření v přesně definovaném čase je velmi 

obtížné reagovat na vznik nestejnoměrného rozložení materiálu po operaci pěchování. 

I v případě, že by existoval časový prostor pro dostředění výlisku po první operaci s cílem 

minimalizovat dopady nestejnoměrného rozložení materiálu, tak momentálně nedisponuje 

technologie diagnostikou, která by toto dostředění analyzovala a zohlednila při druhé operaci 

tváření. Proto ve většině případů dochází k přenosu a mnohdy ke znásobení chyby po první 

operaci tváření. 

 

Obr. 12  Teplotní pole při operaci tvarování [6] 
 

Po vylisování následuje válcování na horizontální válcovačce, která už však nemůže 

nerovnoměrné rozložení materiálu v procesu válcování ovlivnit. Pokud se zaměříme 

na možnost ovlivnění vady vzniklé při předcházející tvářecí operaci tak jde vždy jen 

o částečné ovlivnění vzniklé vady tváření. Vlivem právě této částečně ovlivnitelnosti vzniklé 

vady se opět dostáváme k ohřevu materiálu, který je prvotním předpokladem pro ideální 
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rozmístění materiálu při dvou operacích lisování a následně při válcování na horizontální 

válcovačce kol. 

 

 
Obr. 13.  Válcování kola na horizontální válcovačce Davy [6] 

 

6.3 Vady vznikající nerovnoměrným rozložením materiálu 

Při výrobě kruhových válcovenských výrobků na válcovací trati dochází během 

výroby k výskytu mnoha válcovenských vad. Vady způsobené nevhodným náhřevem jsou dle 

třídníku vad zobrazeném v tabulce č. 4 označeny následovně: 

 vada číslo 46 – nedodržení tloušťky listu, 

 vada číslo 47 – nevyplněný okolek, 

 vada číslo 48 – axiální přesazení náboje. 

Vizuálně lze přímou souvislost nekvalitního ohřevu v karuselové peci vysledovat 

na kruhových válcovenských výrobcích po operaci válcování. Vlivem nerovnoměrného 

rozložení materiálu při operacích tváření dochází při válcování ke vzniku vady nevyplnění 

požadovaných tvarů polotovaru dle výkresu, nebo také často dochází ke vzniku „přeložky“ 

pod okolkem.  Oba případy jsou klasifikovány jako nejakost a výrobky s touto vadou 

přecházejí do kategorie nejakostní výroba. 
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Tab. 4.  Třídník válcovenských vad [8] 

 
 

6.3.1 Porovnání zmetkovitosti  

Zmetkovitost válcovací tratě je denně sledována provozní technologií provozu 

válcovna kol a pravidelně jednou měsíčně vyhodnocována v rozboru zmetkovitosti tab. č. 6. 

Každý nejakostní výrobek musí projít zmetkovým řízením a při tomto aktu je po společné 

dohodě pracovníků OŘJ, provozní technologie a výroby rozhodnuto na jaký typ vady bude 

nejakostní kus zmetkován. U vad způsobených nevhodným ohřevem v karuselové peci došlo 

mezi roky 2012 – 2013 k poklesu počtu zmetků. Výskyt a míru snížení počtu zmetků 

válcovací linky kol a obručí uvádí tabulky číslo 5 a 7. 

Tab. 5.  Porovnání nejakosti ve vadách č. 46, 47, 48 [8] 

 

Vlivem zvýšení kvality ohřevu došlo ke snížení počtu zmetků válcovací linky v roce 

2013 na 159 kusů. V porovnání s rokem 2012 kdy bylo 436 kusů zmetků, je to snížení počtu 

zmetků ve vybraných skupinách o 277 ks. 

  

Vada 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 ZV Ks. vsazeno Ks. vada32 vada46 vada47 vada48

2012 23 35 190 259 140 37 648 89 0 508 38 21 220 0 3284 198404 0,10% 0,13% 0,07% 0,02%

2013 12 40 54 89 50 20 304 0 0 61 123 4 47 0 1573 175994 0,16% 0,05% 0,03% 0,01%

Rozbor zmetkovitosti válcovny roky 2012 - 2013



  

28 

Tab. 6.  Měsíční rozbor zmetkovitosti válcovací linky kol [8] 

 

Zmetkovitost válcovny je vyhodnocována v rámci zmetkového řízení probíhajícího 

minimálně 1 týdně. Nejakostní kola jsou po dohodě přítomných technologů a zástupce OŘJ 

zařazena do skupin dle třídníku vad zobrazeném v tab. č. 4. Nejakostní skupiny vad, které 

ovlivňuje ohřev v karuselové peci jsou žlutě zvýrazněny v tabulce č. 5. U těchto vad došlo 

ke znatelnému snížení výmětu díky navrhovaným opatřením. Procentuální vyjádření v pravé 

polovině tabulky vyjadřuje snížení zmetkovitosti a je přepočteno na vyrobené kusy v daném 

roce. 

Tab. 7.  Grafické znázornění poklesu zmetkovitosti [8] 

 

 

Ve vybraných kategoriích vad došlo meziročně k následujícímu snížení zmetkovitosti (tab. 5): 

 vada 46 „nedodržení tloušťky listu“ snížení zmetkovitosti o 0,08 %, 

 vada 47 „nevyplněný okolek“ snížení zmetkovitosti o 0,04 %, 

 vada 48 „axiální přesazení náboje“ snížení zmetkovitosti o 0,01.  
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7 ZÁVĚR 

Práce byla zaměřena na realizaci změn, které přinesou v provozu karuselové pece 

úspory v nákladech na spotřebu paliva snížením tepelných ztrát vyzdívek. Stanovené cíle byly 

dosaženy použitím moderních žárovzdorných materiál a konstrukčními úpravami vnitřních 

zón karuselové pece. Měřítkem provedených změn je úspora paliva pece a snížení nejakosti 

ve výrobě tvářecí linky. 

V další části bakalářské práce je uvedeno vyčíslení úspor ve spotřebě paliva 

karuselové pece. Z provedených výpočtů byla vypočítána úspora 4,26 m
3
 paliva na tunu 

ohřátého materiálu. Pokud tato úspora bude propočtena na roční produkci 2013 tj. 175 117 ks 

s průměrnou hmotností 500 kg, lze hovořit o roční úspoře 373 000 m
3 

paliva. 

Pozitivní změny v ohřevu vsázky ovlivnily také kvalitu výroby. Jednou z měřitelných 

skupin ovlivňující kvalitu je přímá zmetkovitost válcovací trati. Pro transparentnost jsou 

vybrány jen skupiny vad v přímé souvislosti s ohřevem v karuselové peci. U těchto skupin 

zmetku došlo v meziročním porovnání ke snížení nejakosti o 277 ks. 

Oblastí dalšího rozvoje bude stanovení kroků pro zvýšení hodinové kapacity náhřevu 

vsázky, modernizace řídicího systému karuselové pece, a také návrhy pro další snižování 

přímých provozních nákladů pece. 
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